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€747 VOORDEEL

COMPLETE 
BOXSPRING
NU €2799  €3546

€ 2.599,- (vaste uitvoering)
€ 3.849,- (verstelbare uitvoering)

PULLMAN EXPRESS
WAAR COMFORT EN VOORDEEL SAMENKOMEN

Maak een 
afspraak
of bel
0571-290641

Q-SERIE

JE SLAAPT AL 

OP EEN
EASTBORN 
VA € 450,-

Extra snelle

Pullman Silverline 
vanaf €699,-

Maak een 

Welkom b�  de Grutter 
slapen & wonen

COMPLETE 
BOXSPRING
NU €2799 €3546€3546

slapen & wonenTwelloseweg 79, Terwolde
T 0571 29 06 41
www.de-grutter.nl

*vraag naar de voorwaarden in de winkel.

*Met uitzondering van de 
Athletic Pillow en Travel Pillow

2e

MATRAS
EN
KUSSEN*

NU 50%
KORTING

PULLMAN EXPRESS
WAAR COMFORT EN VOORDEEL SAMENKOMEN

Welkom b�  de Grutter 
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uitgave van het Voorster Nieuws BV
Voorster Nieuws BV
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello - telefoon: (0571) 27 61 91
info@voorsternieuws.nl  -  www.voorsternieuws.nl
Oplage 75.000  -  Opmaak: Wendy Hutten en Jacqueline Kamp
Verspreiding: All-Inn Verspreidingen

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 Voorster Nieuws BV

Voorjaar of lente
De lente wordt ook wel vaak voorjaar genoemd, en is het sei-
zoen na de winter. Het volgende seizoen is de zomer (die op 
zijn beurt weer gevolgd wordt door de herfst). De lente begint 
(op het noordelijk halfrond) meestal op 20 maart en eindigt dan 
op 21 juni. Op het zuidelijk halfrond begint de lente meestal op 
22 september. In de lente gaan veel planten bloeien, worden 
de bomen veel groener en wordt het warmer. De kans op vorst 
wordt steeds kleiner naarmate de lente vordert.
Trekvogels keren terug
Veel vogels die in de herfst naar warmere landen in het 
zuiden van Europa en Noord-Afrika zijn vertrokken ke-
ren in de lente weer terug. Dat zijn bijvoorbeeld de zwa-
luw, de ooievaar, de nachtegaal en de koekoek. Omdat 
de vogels hier in de zomer ‘te gast’ zijn, noemen we ze 
zomergasten. Vogels uit Scandinavië die in de winter 
hier te gast zijn geweest (wintergasten), omdat het hier 
niet zo koud is als in het hoge noorden, keren nu weer 
terug naar Scandinavië omdat het daar ook weer war-
mer wordt. Voorbeelden hiervan zijn de kleine zwaan, 
de wilde zwaan, de rotgans en de koperwiek.

Winterslapers worden wakker
De dieren die in de winter een winterslaap of winter-
rust hebben gehouden worden in de lente ‘wakker’ en 

actiever. Reptielen en amfibieën zoals de kikkers en 
padden, die diep zaten weggekropen in de modder 
gaan op zoek naar een vrouwtje en naar een plek om 
hun eieren te leggen (bijvoorbeeld de paddentrek). 
Dieren die een winterrust hebben gehouden, waren 
wel weggekropen in een hol, maar zijn tussendoor 
wel af en toe wakker geworden om wat te eten. Deze 
dieren worden in de lente helemaal wakker. De eek-
hoorn is hiervan een goed voorbeeld. Ook de echte 
winterslapers zoals de egel, de adder en de vleermuis 
worden wakker, net zoals de insecten die een winter-
slaap hebben gehouden, zoals het lieveheersbeestje 
en de kleine vos, een vlindersoort.

Winterkleed wordt zomerkleed
Er zijn ook dieren die in de loop van de seizoenen van 

vacht veranderen. 
Zij kregen in de winter 
dus een lekkere warme 
jas aan en zo konden zij veel 
beter tegen de kou. Als het lente 
wordt verdwijnt de wintervacht weer en maakt 
plaats voor een dunnere zomervacht.

Jonge dieren
In de lente gaan de meeste vogels broeden en krij-
gen veel zoogdieren hun jongen. Dit komt omdat er 
in het voorjaar weer meer voedsel te vinden is. Dan 
hebben jonge dieren een betere kans om te overle-
ven. De jongen van de meeste zoogdieren die bui-
ten leven moeten al snel op eigen poten staan, zoals 
een veulen, een kalf of een lammetje. Maar dieren 

die in een hol geboren 
worden zijn vaak nog blind 

(konijntjes) en soms ook nog kaal.
(Veel knaagdieren, zoals muizen). Bij vogels is het ook 
zo. Als ze op de grond leven, zoals kippen en eenden, 
kunnen de jongen al snel met hun moeder mee en 
kunnen hun eigen eten opscharrelen. Zulke vogels 
noem je nestvlieders. Dat zijn eigenlijk bijna alle wei-
devogels en watervogels. Hebben de vogels een goed 
verborgen nest, dan zijn de jongen meestal kaal en 
blind en wordt er lang voor ze gezorgd. (Eigenlijk alle 
zangvogels, roofvogels en uilen]. Deze vogels worden 
nestblijvers genoemd.

Voorsternieuws

Goed nieuws voor alle fans van het Speelgoedmuseum De-
venter. Het museum heropent na een flinke verbouwing deze 
zomer de deuren voor het publiek. Met een compleet nieuwe 
inrichting streeft erfgoedorganisatie Deventer Verhaal ernaar 
het meest speelse museum van Nederland te worden.
Het speelgoedmuseum moest vorig jaar maart de 
deuren sluiten. Heropening bleek niet mogelijk omdat 
niet overal in het pand eenrichtingsverkeer mogelijk 
was. Het speelgoedmuseum haalde daarom een eer-
der geplande verbouwing en vernieuwing van de op-
stelling naar voren. Samen met ontwerpstudio SKVL 
is een vernieuwend museaal concept ontwikkeld.

Familiemuseum met 
nationale allure
Het vernieuwde speelgoedmuseum zet niet langer 
het speelgoed maar de ‘spelende mens’ centraal. 
Bezoekers van jong tot oud krijgen meer speelse 
en interactieve elementen aangeboden. De grootste 
speelgoedcollectie van Nederland wordt daarbij in een 
maatschappelijk perspectief geplaatst, met thema’s 
als geweld, gender en techniek. Met de herinrichting 
van het museum mikt Speelgoedmuseum Deventer 
op zo’n 35.000 bezoekers per jaar.

Meer spelen en aandacht 
voor educatie
Het vernieuwde speelgoedmuseum behoudt het laag-
drempelige karakter van een gezellig, nostalgisch 
museum waarbij succesnummers zoals de treinen-
zaal en de speelzolder in een nieuw jasje terugko-
men. Maar er wordt ook ruimte gemaakt voor nieuwe 
museale elementen zoals een logeerkamer. Deze 
ruimte komt beschikbaar voor gasten als particuliere 
verzamelaars, speelse kunstenaars of scholieren van 
betrokken partnerscholen. 
Educatief bureau Komvoor ontwikkelt in samenwer-
king met het primair onderwijs een volledig nieuw 
lesprogramma over speelgoed als spiegel van de 
samenleving. Daarnaast gaat het speelgoedmuseum 
zich richten op het buitenspelen. Omdat kinderen 
steeds meer binnenblijven, ontwikkelt het museum 
met traditionele buitenspellen en eigentijdse challen-
ges een speciale buitenspeelroute. Met de speelroute 

worden kinderen én (groot)ouders uitgedaagd om ge-
zond in beweging te blijven. 

Pop-up Speelgoed voor jong en oud
Voor de duur van de herinrichting heeft het speel-

goedmuseum een pop-up tentoonstelling over speel-
goed georganiseerd in Museum De Waag. Die pop-up 
geeft alvast een klein voorproefje op het vernieuwde 
Speelgoedmuseum.

www.speelgoedmuseumdeventer.nl

Vernieuwd speelgoedmuseum Vernieuwd speelgoedmuseum 
heropent deze zomerheropent deze zomer

veel leesplezierveel leesplezier
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www.isabella.net

AMBASSADOR 
DAWN

Makkelijk op te bouwen.
Diepte 250 cm.
Diverse uitbouwmogelijkheden.
Sterke materialen, ademend acryl, 
veel ventilatieVanaf € 1.956,-
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CaraCito. Ontdek de eerste CONSEQUENT ELEKTRISCHE caravan.
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De De CaraCitoCaraCito doet het gewoon! Hij gaat volledig elektrisch op reis met airconditioning. Hij is  doet het gewoon! Hij gaat volledig elektrisch op reis met airconditioning. Hij is 
gereduceerd tot het essentiële en heeft alles wat jij voor je kampeervakantie nodig hebt. Dat is gereduceerd tot het essentiële en heeft alles wat jij voor je kampeervakantie nodig hebt. Dat is 
het nieuwe jonge kamperen met comfort zoals thuis. het nieuwe jonge kamperen met comfort zoals thuis.     

Meer informatie vind je onder:Meer informatie vind je onder: www.weinsberg.com/caracito
Stel je CaraCito samen, zoals jij hem wenst, onder:Stel je CaraCito samen, zoals jij hem wenst, onder: confi gurator.weinsberg.com 

CaraCito

CONSEQUENT

CONSEQUENT

CONSEQUENT
MODERN

ELEKTRISCH

SREDNA

Airconditioning 
standaard

Koelt in de zomer, verwarmt 
op koudere dagen

Volledig elektrische 
uitvoering

Glas keramische
kookplaat

Compressor 
koelkast

VOLLEDIG 
GASVRIJ
STANDAARD

                                                                                            

                                                                        

T: 06-51935827 
Rijksstraatweg 189

7391 MN Twello
E: isidorushoeve@gmail.com

W: www.hoveniersbedrijfi sidorushoeve.nl
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Veilig op pad met je eigen spullenVeilig op pad met je eigen spullen
Nederland kiest massaal Nederland kiest massaal 
voor kamperenvoor kamperen
De eerste groene blaadjes zitten alweer aan de bomen en het 
voorjaarszonnetje warmt de vakantieplannen op. Vorig jaar kozen 
opmerkelijk veel landgenoten voor kamperen in eigen land, als 
veilig alternatief tijdens de coronapandemie. Er ontstond een run 
op caravans, vouwwagens, tenten en campers. Ook dit jaar gaan 
veel Nederlanders met een rijdend vakantiehuisje op stap.
Je eigen bed, je eigen keuken, je eigen toilet met dou-
che: met een caravan of camper kun je onafhankelijk 
op pad. Je bent je niet aangewezen op hotels die in 
‘oranje’ gebieden hun deuren moeten sluiten en met 
de caravan achter de auto zit je in een mum van tijd 
in een nieuwe, veiliger vakantieregio. In Nederland óf 
daarbuiten.

Vaker weg
‘Vrijheid’: ruim drie miljoen Nederlandse kampeerders 
noemen dat woord als je vraagt wat ze zo leuk vinden 
aan kamperen. En dat kan al met een tentje van een 
paar honderd euro of een vouwwagen van - nieuw- 
net boven de vijf mille. Voor een nieuwe caravan, met 
toilet en douche, tik je rond de 14 duizend euro af bij 
de dealer en een camper start bij een kleine 60 mille. 
De prijzen van gebruikte caravans of campers liggen 
daar natuurlijk nog ver onder. Een opmerkelijke trend 
in 2020 was de opmars van de daktent: kamperen op 
het dak van de auto was jarenlang het voorbehouden 
aan avonturiers die op die manier de stilste plekjes 
van Europa ontdekten. In 2020 verdubbelde de ver-
koop van daktenten zelfs.
Het voordeel van een eigen kampeermiddel is 
dat je die ook in voor- en najaar kunt gebruiken. 
Ook tijdens de wat frissere dagen, omdat cara-
vans en campers zijn uitgerust met verwarming 
en - vaak - een boiler. Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren, de meivakantie, weekendjes-weg 
en familiebezoek aan de andere kant van 
het land: de mogelijkheden 
zijn eindeloos. 

Ook qua overnachtingsplekken want campings zijn 
er immers volop en met de camper komen daar nog 
zomaar tweeduizend ‘camperplaatsen’ bij: speciaal 
ingerichte kampeerplekken waar je soms zelfs gratis 
kunt overnachten met de camper.  

Eigen badkamer met toilet
Nederland telt een trouwe schare kampeerliefhebbers 
en de laatste jaren kwamen daar veel nieuwe kam-
peerders bij. De coronapandemie heeft kamperen 
een extra boost gegeven: afgelopen zomer explo-
deerde de verkoop van vouwwagens, caravans en 
campers, waarbij vooral de kampeerauto hét veilige 
alternatief bleek voor verre reizen, hotel- en vliegva-
kanties. Nederland ontdekte kamperen als veilig al-
ternatief voor de zomervakantie die door corona in het 
water dreigde te vallen. 

Nederlandse campings stonden overvol en in de 
maanden juni tot en met oktober explodeerde 
de verkoop van nieuwe caravans (+24 pro-
cent), vouwwagens (+30 procent) en vooral 
nieuwe campers (+75 procent), vergeleken 
met diezelfde maanden vorig jaar. 
Kamperen was het veilige alternatief in de 
coronazomer van 2020, vooral ook om-
dat caravans en campers over een eigen 
badkamer met toilet beschikken. Daardoor 
waren vakantiegangers niet afhankelijk van 
sanitaire voorzieningen op campings en cam-
perplekken, die in het voorjaar van 2020 zelfs 
even dicht moesten blijven. 
Met als gevolg dat duizenden nieuwkomers in het 
kampeerwereldje voor het eerst een camping boek-
ten. Daarover verscheen zelfs een tv-programma dat 
nog tot half april wordt herhaald bij RTL4 (Camp to 
Go, iedere zondag om 11.20 en 14.55 uur).

Huren
Een camper, caravan of vouwwagen hoef je niet meteen te kopen; huren is ook een optie. Voor 
wat betreft de papierwinkel is rijbewijs-B voldoende voor een vouwwagen of camper. Voor 
een caravan meestal ook, als het maximum toegestaan gewicht van de auto plús dat van de 
caravan (leeggewicht plus laadvermogen) maar onder de 3.500 kg blijft. Let wel op wat je auto 
mag trekken: dat maximum aanhangergewicht vind je op het kentekenbewijs, of je tikt even je 
kenteken in op www.rdw.nl

Als je huurplannen hebt, wacht dan niet te lang met boeken. Vooral in het hoogseizoen 
zijn huurcampers, -vouwwagens en -caravans zeer gewild. Reken voor 

een weekje vakantie met de vouwwagen op € 350-450 euro ex-
clusief campingovernachtingen. Voor een caravan betaal 

je € 450-650 per week en voor een camper tussen 
de 800 en 1200 euro. Er zijn huurcampers die 

geschikt zijn voor vijf tot zelfs zeven per-
sonen - ideaal voor grote of samenge-

stelde gezinnen. Huuradressen vind 
je op www.camp-to-go.nl/huren

Het voordeel van een  
eigen kampeermiddel is 

dat je die ook in voor- en 
najaar kunt gebruiken.
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     Probeer ook 
de nieuwe vijver 
met karper, steur 

en meerval.

Een bijzondere combi; forellen en kaarsen
Welkom bij forellenkwekerij en Welkom bij forellenkwekerij en 
kaarsencadeaushop ’t Smallert!kaarsencadeaushop ’t Smallert!
Een bijzondere combi; forellen en kaarsen. Maar in Emst werkt het. Wat eind 
19e eeuw begon als een viskwekerij groeide in de jaren 70 langzaam uit tot 
het gezinspark wat vandaag de dag ’t Smallert heet. Een speelpark en een 
kaarsenmakerij vulden de forellenkwekerij aan tot een adres voor een dagje 
vermaak voor het hele gezin. Vanwege de huidige situatie zijn alleen 
de visvijvers en de kaarsencadeaushop geopend.
Forellenkwekerij 
Als oudste forellenkwekerij van Nederland verstaan de 
kwekers van ‘t Smallert hun vak. In het nabij gelegen 
Vaassen worden in 22 kweekvijvers, gevoed door het 
zuiverste Veluws bronwater, de forellen gekweekt die 
ze in de Emster visvijvers loslaten. Doordat de forel-
len veel ruimte hebben en worden gevoerd met zeer 
hoogwaardig voer groeien ze uit tot oersterke vissen 
die een echt gevecht leveren aan de hengel.
Vissen tot wel 6 kg (!) behoren tot de vangsten. 
Regenboogforel, zalmforel, tijgerforel, beekrid-
der en goudforel zijn de soorten die op ‘t Smal-
lert in wisselende samenstelling te vangen zijn.  
De Emster forellenkwekerij heeft 3 fo-
relvijvers variërend in 

toegangsprijs van € 13,75 tot € 35,- per halve dag. 
Er kan dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur gevist worden. 
De vijvers zijn zeer ruim en er is plaats voor ruim 100 
personen.

Catch and release
Wil je eens op iets anders dan forel vissen? Probeer 
dan de nieuwe vijver met karper, steur en meerval. 

Hier vis je volgens het catch&release principe. 
Vangen en weer terugzetten dus. Meerval-
len en steuren van meer dan een meter en 

karpers tot wel 35 pond zwemmen in deze 
avonturenvijver rond. Hengels en aas mogen 

meegenomen worden maar zijn ook ter plekke te 
huur en te koop.

Kaarsencadeaushop
Een totaal andere wereld stap je bin-
nen als je de deur van de kaarsenca-
deaushop opent. Een sfeervolle winkel 

met werkelijk alles op kaarsengebied be-
vindt zich namelijk ook aan de Smallerts-

weg 8. Eind jaren 90 werd de kaarsenmakerij, 
destijds gevestigd aan de Oranjeweg in Emst, 
overgenomen en werd het oude broedhuis 
van de afdeling viskweek omgetoverd tot 

een creatieve ruimte waar workshops wer-
den gegeven voor een ieder die graag een 

mooie kaars wilde maken. Van gezinnen en 
kinderfeestjes tot busreizen; iedereen ging 

met een zelfgemaakt setje kaarsen weer naar 
huis. Vanwege de huidige afstandsmaatregelen 

is de workshopruim-
te gesloten maar de kaar-
sencadeaushop is zowel in Emst als 
online dagelijks geopend. En daar 
vind je onder andere een DIY kaarsen-
kit waarmee je zelf thuis kaarsen kunt maken. Die is 
momenteel erg populair gezien de huidige lockdown. 
Zo kun je thuis creatief aan de slag en mooie (geur)
kaarsen maken. 
Al ruim 20 jaar beoefenen ze bij ‘t Smallert het prach-
tige ambacht van kaarsen maken. Maar verwar am-
bachtelijk vooral niet met ouderwets of saai! Want zij 
bewijzen dat je met een oldskool werkwijze ook zeker 
kaarsen van deze tijd kunt maken. Kaarsen in strakke 
vormen, in vrolijke, frisse kleurtjes of juist pasteltin-
ten, regenboogkaarsen, kaarsen volgens de laatste 

stijltrends; in Emst maken ze het al-
lemaal. Liever een klassieke look? 
Kan hoor, maken ze ook. En ook per-
soonlijke kaarsen voor bijvoorbeeld een 
geboorte, doop, verjaardag, jubileum, 
huwelijk, begrafenis of herdenkingsdienst verlaten da-
gelijks het atelier. In de webshop staan bijvoorbeeld 
ook huispaaskaarsen. Daar is momenteel vraag naar 
omdat vele kerkgangers weinig of geen kerkdiensten 
bezoeken. Traditioneel wordt op Paaszondag de paas-
kaars voor het eerst aangestoken. En dat kan met de 
huispaaskaarsen nu ook thuis. 

Nieuwsgierig geworden? Ga eens langs bij 
’t Smallert of check hun websites:

www.smallert.nl en www.kaarsencadeaushop.nl

      Traditioneel wordt  
   op Paaszondag de 
paaskaars voor het      

   eerst aangestoken. 
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De specialist voor bos-, tuin- en parkmachines 
Leigraaf 61 | 7391 AE Twello | Tel. 0571-275363

wwww.haarman-twello.nl

De specialist voor bos-, tuin- en parkmachines 
Leigraaf 61 | 7391 AE Twello | Tel. 0571-275363

wwww.haarman-twello.nl

De specialist voor bos-, tuin- en parkmachines 
Leigraaf 61 | 7391 AE Twello | Tel. 0571-275363

wwww.haarman-twello.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

Torenbosch 66
7391 CA  Twello

(0571) 27 27 87
info@eckhuys.nl

www.eckhuys.nl
     @eckhuysmakelaarsECKHUYS.NL

Raccordement 85 Twello

vraagprijs € 515.000,- k.k.

Molenweg 48 Terwolde

vraagprijs € 325.000,- k.k.

Frans Halsstraat 5b Twello

vraagprijs € 305.000,- k.k.

BIN
NENKORT

BIN
NENKORT

BIN
NENKORT

VOEL JE 
THUIS BIJ 
ECKHUYS

Deze huizen komen binnenkort bij 

ons in de verkoop. Interesse? Houd

onze website en social media in de 

gaten of neem contact op! Wie weet 

tot snel bij een van onze woningen.
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Door Rudi Hofman

Bij het horen van de naam Van Hees Versmarkt denken veel Twellonaren 
ongetwijfeld meteen aan de bekende groente- en fruitwinkel aan de 
Duistervoordseweg. Eigenaren Marko en Dinant van Hees timmeren 
daarnaast al jaren aan de weg met fruitpakketten voor bedrijven 
en fruitcadeaupakketten voor particulieren. Nu komt hier een 
derde loot aan de stam bij.

Van Hees Versmarkt bedient Van Hees Versmarkt bedient 
met rijkelijk gevulde met rijkelijk gevulde 
webshop nu ook klanten thuiswebshop nu ook klanten thuis

Klanten treffen voortaan het volledige assortiment van 
de winkel ook aan op www.vanheesversmarkt.nl. 
Dinant: “We beginnen deze online-winkel in eerste in-
stantie voor klanten in de stedendriehoek. Zij zullen bij 
de thuisbezorging dezelfde vers- en service-ervaring 
beleven als onze vaste klanten in de winkel.”
 “Dus woont u in de stedendriehoek dan kunt u per di-
rect dagelijks tot middernacht een bestelling plaatsen 
voor het gewenste bezorgmoment de dag erna. Komt 
u eerst naar de winkel? Dan bent u extra welkom. 
U maakt dan kennis met de meest uitge-
breide groente- en fruitspeciaalzaak 
van de regio en we bespreken 
dan graag uw bezorgwensen. 

We hebben alles op voorraad. Dat we zo’n uitgebreid 
assortiment dagelijks vers kunnen bieden, komt on-
der andere doordat Marko zelf de producten keurt en 
vervolgens inkoopt op de veiling in Zaltbommel en 
Venlo”, legt Dinant uit. 

Het leveren van fruit- en fruitcadeaupakketten doen 
de broers Van Hees onder de naam Fruitwerkt.nl. De 
laatste jaren nam dit bedrijfsonderdeel volgens Dinant 
een flinke vlucht, maar door corona is een aantal 

bedrijven (tijdelijk) afgehaakt. Ten eerste om geld 
te besparen en ten tweede omdat er momenteel 

weinig werknemers op kantoor 
werken.

Stukje gezondheid
Dinant heeft hier begrip voor, 
maar plaatst er ook een kant-
tekening bij: “Een stuk fruit kan 
al goedkoper zijn dan een kop 
koffie (uit de automaat, red.). Er 
is op de werkvloer altijd aandacht 

voor goede 
koffie, maar 
minder voor gezond-
heid en een lekker stukje 
fruit. Tijdens de coronacrisis hoor je 
werkgevers gelukkig wel vaker zeggen dat 
ze toch ook een stukje gezondheid aan hun 
personeel willen meegeven. Nou daar kun-
nen wij ze mooi bij helpen.”
Aan de toonbank in de winkel ziet Dinant 
dat klanten steeds meer aandacht voor 
gezond eten hebben. “Mensen zijn thuis 
uitgebreider aan het koken geslagen. Bij 
ons kunnen ze op maat de ingrediënten 
voor hun gerechten krijgen en wij geven 
ze hierbij desgevraagd advies.”

Gratis proefpakket
Ten slotte nog even terug naar de fruit- en 

fruitcadeaupakketten. Klanten 
kunnen deze geheel naar 

eigen voorkeur samen-
stellen. Bedrijven krijgen de 

eerste week standaard een gratis 
pakket op proef. Waar het ene bedrijf 

kiest voor een luxe assortiment, 
geeft het andere de voorkeur 
aan een ‘budgetoplossing’, zegt 

Dinant. 
Particulieren hebben ook de moge-

lijkheid op www.fruitwerkt.nl pak-
ketten te bestellen. Voor zichzelf of 

bijvoorbeeld als cadeau. In dat laatste geval kan een 
fruitpakket bijvoorbeeld met bier, wijn of tijdschriften 
worden gecombineerd. 

De mogelijkheden zijn legio!

“Bij de  
thuisbezorging  

dezelfde vers- en 
service-ervaring  
beleven als onze  
vaste klanten  
in de winkel.”

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

www.vanheesversmarkt.nl www.vanheesversmarkt.nl 

Dus woont u in de stedendriehoek Dus woont u in de stedendriehoek 
dan kunt u per direct dagelijks tot dan kunt u per direct dagelijks tot 

middernacht een bestelling  middernacht een bestelling  
plaatsen voor het gewenste  plaatsen voor het gewenste  

   bezorgmoment de dag erna.       bezorgmoment de dag erna.    
     Komt u eerst naar de winkel?      Komt u eerst naar de winkel?   
         Dan bent u extra welkom.         Dan bent u extra welkom.
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“dat mensen anderen    
      niet op hun uiterlijk 

moeten beoordelen”

Conny Mus leert van anders uitziende vogels dat zij er mag zijn
Eerste fraaie prentenboek van creatieve Dianne Eerste fraaie prentenboek van creatieve Dianne 
Braafhart uit Voorst is zeker niet haar laatsteBraafhart uit Voorst is zeker niet haar laatste
Conny Mus speelt de hoofdrol in ‘Allemaal Vreemde Vogels’, het eerste prentenboek 
van Dianne Braafhart (57) uit Voorst. Twee jaar lang heeft zij hieraan gewerkt en het 
resultaat is een lust voor het oog.
“Ik wilde heel graag dat een kind zich herkent in hoe 
de mus, die graag nieuwe vrienden wil maken, zich 
voelt. Conny stelt ook elke keer een vraag aan het 
kind zoals: ‘Zing jij ook wel eens onder de douche of 
in bad?’. Voor de voorlezer heb ik ook geprobeerd het 
leuk te maken”, zegt Dianne. Afgaande op de eerste 
reacties is zij in haar opzet geslaagd. 
In de eerste week heeft Dianne al zo’n veertig exem-
plaren verkocht. Enthousiaste kopers sturen haar leu-
ke foto’s toe van onder anderen een tijdens het voor-
lezen lachende baby en van een tienjarig meisje 
dat helemaal in het prentenboek opgaat.

Menselijke trekjes
Dianne heeft niet lukraak voor een mus 
als belangrijkste karakter gekozen. 
“Het is een heel gewoon beestje dat je, 
zo weet ik van onze kampeervakanties, 
werkelijk overal tegenkomt. Iedereen 
kent de mus. Hij vertoont ook menselijke 
trekjes.

Als hij het koud heeft, duikt hij in elkaar en lijkt hij een 
warrig bolletje. Is hij nieuwsgierig dan rekt hij zich juist 
helemaal uit en houdt hij zijn kopje scheef.”

Uiterlijk
Conny ontmoet in het verhaal onder meer Jeroen 
Pauw. Deze pronkvogel vertelt haar dat zij blij mag zijn 
dat ze niet zo opvallend is en die berg veren niet met 
zich hoeft mee te slepen. Ook Tan de Mandarijneend, 

Einstein de Uil en de andere dieren 
laten Conny merken dat zij er 

mag zijn, ondanks dat ze er 
heel anders uitziet. Hier-

achter schuilt impliciet 
de boodschap van de 
tekenaar/schrijfster 
dat mensen anderen 
niet op hun uiterlijk 
moeten beoordelen. 
“Het stukje aandacht 

voor elkaar zit er ook in.”
Dianne Braafhart is sinds 

2007 samen met twee col-
lega’s eigenaar van trend agency 

Tooolbox, waarin zij haar kwaliteiten 
als trendwatcher, stylist en designer 
etaleert. Tekenen doet zij om ruimte 
in haar hoofd te creëren. Ze zet haar 
tekeningen op met aquarelverf, het 

‘gepriegel’ doet ze met een kroontjespen en eco-
line en verder past ze collagetechnieken toe. In 
het verleden volgde zij een opleiding tot etaleur 
(nu stylist) aan Cibap, de vakschool voor vorm-
geving in Zwolle.

Natuurmonumenten
Een prentenboek maken, stond altijd al wel 
op haar wensenlijst en nu het eerste tastbare 
resultaat er ligt, smaakt dit volgens Dianne 
beslist naar meer. Zeker ook vanwege de po-
sitieve feedback. “Het zou fantastisch zijn als 
‘Allemaal Vreemde Vogels’ bijvoorbeeld ook in 
kiosken van Natuurmonumenten komt te lig-
gen. Ik heb ook al een idee voor het tweede 
prentenboek…”
Op www.brave-art.nl is ‘Allemaal Vreemde Vo-
gels’ voor 24,90 euro te bestellen. Dianne zorgt 
ervoor dat elk exemplaar mooi verpakt en voorzien 
van een persoonlijke boodschap én een knuffelkaart 
bij de koper belandt. Deze knuffelkaarten (A5-for-
maat), waarop door haar getekende dieren centraal 
staan, zijn ook via de site te bestellen à 2,20 euro.

Serious Request
Aanleiding voor Dianne om knuffelkaarten te gaan 
maken, was Serious Request, in 2017 in haar toen-
malige woonplaats Apeldoorn plaatshad. De op-
brengst van deze jaarlijkse actie van NPO 3FM was 

bestemd voor de hereniging van 
verscheurde families in rampgebieden. Dit thema 
sprak Dianne zeer aan en zij besloot daarom enkele 
series knuffelkaarten te maken. “Dat leverde toen een 
leuk bedrag op”, blikt zij tevreden terug.
Fans van Conny Mus kunnen binnenkort waarschijn-
lijk ook een knuffelkaart met daarop hun kleine, twee-
potige heldin aanschaffen. “Het is de bedoeling dat 
die knuffelkaart er gaat komen”, laat Dianne Braafhart 
doorschemeren.

Tekst door: Rudi Hofman

Bijzondere voorjaarsbloeier: Bijzondere voorjaarsbloeier: 
De GeelsterDe Geelster
Alles wat groeit en bloeit in de IJsselvallei mag zich verheugen in bijzon-
dere belangstelling van Stichting IJsselhoeven. Dit voorjaar zijn de vrijwil-
ligers dan ook gestart met een inventarisatie van zogenaamde stinzeplan-
ten in tuinen, op akkers en boerenerven. 
Mooi voorbeeld daarvan is de Geelster. Dat is een 
mysterieus bolgewas, zonder opvallende bloeiers, 
maar met grasachtige bladeren en gele stervormige 
bloemen. Geelsterren worden hierdoor gemakkelijk 
over het hoofd gezien, omdat de grasachtige bladeren 
verward worden met straatjesgras. Enige plantenken-
nis is wel vereist om de drie soorten geelsterren te 
herkennen: De meest algemene is de weidegeelster, 
gevolgd door de akkergeelster en dan de zeldzame 
bosgeelster. 
Bosgeelsterren groeien voornamelijk in natuurreser-
vaten (beekdalen) en zijn niet bedreigd. Dat geldt 
wel voor de weide- en de akkergeelster, omdat deze 

soorten voornamelijk groei-

en in tuinen en onder heggen en op taluds in het boe-
renland. Weide- en akkergeelster vinden we op oude 
groeiplaatsen onder oud zwaar geboomte met weinig 
grasgroei in het vroege voorjaar. Wanneer dan oude 
bomen door ouderdom afsterven en het zonlicht de 
bodem bereikt, verdwijnen deze zeldzame bolgewas-
sen vaak. Eind jaren zeventig heeft Adrie Hottinga uit 
Vorchten alle kerkhoven, pastorietuinen en oude boe-
renhoeven tussen Zalk en Deventer bezocht en geel-
sterren geïnventariseerd. Ook heeft hij het boerenland 
langs de IJsseldijken afgestruind, op zoek naar geel-
sterren.
Geconstateerd moet worden dat nu, 40 jaar later, veel 

groeiplaatsen verdwenen zijn door gewij-
zigd landgebruik. Dit geldt ook voor 
de akkergeelster die voornamelijk 
gevonden werd onder oud geboomte 

bij kerken en boerenhoeven. Op 
tal van locaties zijn inmiddels 

oude bruine beuken – soms wel 200 
jaar oud - dood gegaan. Daardoor zijn 
deze groeiplaatsen verloren gegaan. De 
plek onder bruine beuken is kenmerkend voor 
de akkergeelster. Het IJsseldal is één van de be-
langrijkste groeiplaatsen van ons land voor deze bol-
gewassen. 
De akkergeelster behoort tot de zogenaamde Stinze-
planten. Stinzeplanten is een verzamelnaam voor een 
groep bijzondere voorjaarsbloeiende planten. Beken-
de voorbeelden zijn het sneeuwklokje en de boeren-
krokus. Stinzeplanten zijn bol-, knol- en wortelgewas-
sen die vanaf circa de 16e eeuw van buiten Nederland 
zijn ingevoerd en daarna zijn verwilderd. Ze werden 
aangeplant op bijvoorbeeld boerenerven, bij buiten-
plaatsen en kastelen en in kloostertuinen. 
Ook veel erven van IJsselhoeven zijn verfraaid met 
stinzeplanten. De aanplant kreeg aan het eind van 
de 18e eeuw een grote impuls door de opkomst van 

de Engelse tuin. Stinzeplanten zijn niet alleen mooi, 
maar hebben door hun oorsprong en verwildering cul-
tuurhistorische en ecologische waarde. En zijn dus het 
ontdekken en behouden waard!
Wellicht dat de aandacht die de Stichting IJsselhoeven 
nu besteedt aan stinzeplanten bij kan dragen aan het 
behoud en herstel van geelsterren. Stichting IJssel-
hoeven is heel erg benieuwd hoeveel groeiplaatsen er 
van de weide- en akkergeelster gemeld zullen worden. 
Ziet u deze kleine gele bloemetjes nu bloeien: maak 
een foto en meld met vermelding van de plek aan : 
stinzeplanten@ijsselhoeven.nl 

Foto: Harry Keizer.

  Stichting IJsselhoeven 
   is heel erg benieuwd     
      hoeveel groeiplaatsen er 
       van de weide- en  
        akkergeelster gemeld  
          zullen worden.
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Pasta taartPasta taart
Ingrediënten:
300 gram gehakt
4 teentjes knoflook
1 rode ui
2 grote tomaten
Blik tomatenblokjes
Tomatenpuree
Wat blaadjes basilicum
Beetje rozemarijn
Peper en zout (naar smaak)
Olijfolie
Ongeveer 750 gram rigatoni pasta
Bol mozzarella
Stuk gorgonzola
Parmezaanse kaas
Zakje strooikaas

Maken:
Doe de pasta in een kom en doe daar een flinke scheut olie over. Doe er ook een hand Parmezaanse 
kaas en strooikaas over en meng het. Dan de gehakt in de pan rullen. Knoflook en gesnipperde ui erdoor. 
En de gesneden tomaten erbij. Dit even gaar laten worden. Daarna het blik tomatenstukjes en de puree 
en de basilicum en rozemarijn erbij. Laat dit dik een half uur lekker pruttelen.
Ondertussen de pasta in een taartblik zetten. Als de saus klaar is deze over de pasta gieten. 
En een scheutje olie erover. Zet het dan een half uur in de voorverwarmde oven op 200 graden. 
Na een half uur de taart uit de oven halen en de mozzarella, gorgonzola en de rest van de Parmezaan 
en de strooikaas erover doen. Ook nog een scheut olie over de taart. Zet de taart dan nog ongeveer een 
kwartier in de oven terug.  De taart is klaar als de pasta zacht geworden is.

Pistache Pistache 
CheesecakeCheesecake 
Ingrediënten:
1 pak ammaretti koekjes
half pakje roomboter
500 gram ricotta
300 gram monchou
250 ml slagroom
100 ml crème fraîche
3 eieren
1 citroen
2 repen witte chocolade
250 gram ongezouten pistache nootjes
125 gram witte basterdsuiker
Klein stukje pure chocola

Maken:
Smelt de boter in een pannetje. Verkruimel de ammaretti koekjes. Doe de gesmolten boter bij de koekjes 
en meng het tot een geheel. Doe het kwarkmengsel in een bakblik en maak er met de achterkant van 
een lepel een mooie bodem van.
Zorg dat de nootjes gepeld zijn. Doe ze daarna even goed verwarmen in een koekenpan. Laat ze daarna 
afkoelen.
Meng de ricotta en de monchou tot een geheel. Voeg er de rasp van een citroen bij. En het sap van de 
citroen. Zeef de suiker erdoor. (Bewaar 2 theelepels suiker)
Voeg 3 eieren toe. Mix dit op de hoogste stand. Doe ongeveer 1/3 van dit mengsel in het bakblik. Zorg 
dat er op de bodem een laagje zit en langs de zijkanten een iets hoger laagje. Zet dit 10 minuten in de 
oven op 140 graden.
Doe de 2/3 van de nootjes samen met 2 theelepelschepjes suiker in een blender. Pureer dit net zo lang 
totdat het een smeuïg geheel wordt. Als de pistache pasta klaar is haal er dan ongeveer 1/3 uit, dit be-
waar je voor de garnering later.
Mix de slagroom door het overgebleven cheese mengsel. Haal een paar flinke lepels van dit mengsel uit 
de kom. En schep het door 2/3 van de pistache pasta. Verdeel dit pistache mengsel in het midden van 
het bakblik. Giet de rest van het cheesemengsel nu ook in het blik. Zet de taart nog 50 minuten in de oven 
op 140C. Als de taart klaar is, laat deze dan afkoelen.
Smelt 2 repen witte chocolade. Als de chocolade gesmolten is, roer er dan de overgebleven pistache 
pasta door, zodat het mooi groen wordt.
Roer als laatste de crème fraîche, heel snel door het chocolade mengsel zodat het wat vloeibaarder 
wordt. En giet het dan over de taart.
Versier de taart nog met wat overgebleven nootjes en rasp er wat pure chocola over.

Hoi, ik ben Jessey Kamp, 13 jaar. 
Net zoals in de vorige edities, ook nu weer een 
paar leuke en lekkere recepten voor jullie. 

Fijne Pasen en eet smakelijk!

follow:
Koken met JesseyKoken met Jessey

Chocolade Chocolade 
peren taartperen taart
Ingrediënten:
300 gram poedersuiker
450 gram pure chocolade
9 eieren
30 gram amandelbloem
30 gram aardappelzetmeel
250 gram boter, lactosevrij
2 peren
Amandelschaafsel
Deco Paaseitjes

Maken:
Verwarm de oven op 150 graden. 
Split de eieren, laat de eiwitten even in een aparte grote kom.
Doe de dooiers met het amandelbloem, zetmeel en poedersuiker door elkaar kloppen.
De boter in blokjes snijden en in een kom doen samen met de chocola. Laat dit au bain marie zachtjes 
smelten.
Doe 2 peren in blokjes snijden. Als de chocoladeboter gesmolten is dan bij het geklopte mengsel doen. 
(Bewaar een beetje chocolade om de taart mee te decoreren.) Dit goed doorroeren. 
Doe er dan de perenblokjes bij.
Klop de eiwitten goed stijf. De geklopte eiwitten dan voorzichtig door het choco mengsel spatelen.
Giet het in een ingevet bakblik. Zet de taart dan 50 minuten in de oven.
Versier de taart met amandelschaafsel en deco eitjes

LentefocacciaLentefocaccia
Ingrediënten:
500 gram bloem liefste tipo 00
1 zakje gist
260 ml warm water
3 eetlepels olijfolie
1 snufje suiker
zout en olie om op smaak te brengen
Seizoensgroenten om te versieren

Maken:
Los de gist op in het warme water met een snufje suiker, 
voeg 100 gram bloem toe en meng goed. 
Dek af en laat ongeveer 30/40 minuten rijzen.
Voeg nu de resterende bloem, olie en een snufje zout toe.
Kneed ongeveer 5 minuten goed om een mooi egaal deeg te krijgen.
Smeer het deeg in met olijfolie en laat het deeg rijzen tot het verdubbeld is, minimaal 2 uur.
Doe het deeg als het verdubbeld is in een bakblik. Versier de focaccia met de door jou gekozen 
groenten. Bak op 220 ° graden ongeveer 20-25 minuten, besmeer daarna de bovenkant nog 
met olijfolie en zoutkorrels. Zet de focaccia terug in de oven en verlaag de temperatuur naar 
160-180 graden; laat het nog ongeveer 10 minuten in de oven staan. 

gluten en lactosevrij!

koken_met_Jessey
JESSEY
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Doorsnede 20cm, voor ca. 8 personen

Oubletten
4 halen=3 betalen

Nu voor  € 7,95
Onze heerlijke

Overheerlijke vlaaien!

U vindt ons aan de 
van Ghentstraat 6, 7391 CR Twello
Openingstijden
Ma t/m vr 7:30 tot 17:00 & za tot 16:00u

Oubletten
4 halen=3 betalen

Nu voor  € 7,95 7,95€ 7,95€

CLUBSTEAKS: HET LEKKERSTE     
VLEES VOOR JE BARBECUE

Clubsteaks BV Molenallee 77, 7384 AR Wilp, T 0571 84 97 67
Onze actuele openingstijden vindt u op de website www.clubsteaks.nl

VLEES VOOR JE BARBECUEVLEES VOOR JE BARBECUE

Clubsteaks BV
Onze actuele openingstijden vindt u op de website www.clubsteaks.nlOnze actuele openingstijden vindt u op de website www.clubsteaks.nl

VLEES VOOR JE BARBECUEVLEES VOOR JE BARBECUE Kom langs in onze 
winkel in Wilp en bekijk 

het volledige aanbod 
of bestel eenvoudig via 

onze webshop 
www.clubsteaks.nl 

   Bij iedere bestelling in onze webshop of besteding in 
de winkel, maakt u kans op een fantastische 13 inch 
Mini KAMADO 
    t.w.v. €179.00

    Actie duurt t/m 30 april 2021.

WIN EEN ECHTE KAMADO!
de winkel, maakt u kans op een fantastische 13 inch de winkel, maakt u kans op een fantastische 13 inch 
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Wie investeert in  Wie investeert in  
de wijnstokken, krijgt zijn  de wijnstokken, krijgt zijn  
of haar eigen naam in de  of haar eigen naam in de  
   wijngaard, maar dat     wijngaard, maar dat  

     mag uiteraard ook een       mag uiteraard ook een  
bedrijfsnaam zijn. bedrijfsnaam zijn. 

Mario Lai haalt superieur wijnavontuur naar Deventer
Genieten van je eigen Genieten van je eigen 
wijngaard op Sardiniëwijngaard op Sardinië
Het is hét summum voor de echte wijnliefhebber. Een eigen wijngaard 
met de juiste druiven, de beste zorg en een goed verhaal. De Deventer 
horecaondernemer Mario Lai biedt sinds enkele jaren de mogelijk-
heid, om op een unieke wijze de vruchten te plukken van het werk dat 
zijn familie verricht op het prachtige eiland Sardinië. We zochten Mario 
op in De Keizerskroon in Deventer. 
Het is stil aan de Stromarkt, waar het normaliter bruist 
in de zaak en op het terras. Binnen verjaagd een he-
ater de kilte van de leegheid en schuiven we aan een 
grote tafel in de buurt van bar en keuken. “Gaan we 
aan de koffie of drinken we een wijntje?” en zonder 
een antwoord af te wachten, heeft onze gastheer de 
fles rode ‘Memorias’ al in de hand. Nieuwsgierig als 
we zijn naar de smaak onder de kurk, versterkt door 
het volume van de glazen, houden we wijselijk onze 
mond en laten ons verrassen.

Familiebedrijf 
Mario neemt ons in zijn verhaal mee naar zijn geboor-
tegrond Atzara, letterlijk in het hart van het Italiaanse 
eiland Sardinië. “Mijn familie woont daar nog steeds. 
Mijn neven en ik hebben ons familiebedrijf en zij zijn er 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de wijngaar-
den. Mijn neven zijn de wijnmakers. Druiven malen, 
laten gisten de suikers naar 0 laten terugbrengen. Het 
hele proces van wijn maken noemen we ‘vinificazi-
one’. De wijn gaat in vaten waar ze enkele tot meer-
dere jaren verouderd kan worden met een verfijning in 
Barik vaten, van zes tot twaalf maanden. Het kan drie 
tot vijf jaren duren voordat de wijn op dronk is. Een 
topwijn kan niet in een jaar ontstaan.”

En wat doet de mede-eigenaar dan zelf? “Ik regel 
vooral de zaken voor de verkoop” aldus de gedreven 
horecaondernemer. Uiteraard is er veel contact met 
Sardinië, hoewel de reizen naar het eiland al langere 
tijd zijn uitgesteld vanwege de huidige maatregelen. 

Bekende Deventernaar 
In de jaren zeventig vertrok Mario naar Nederland en 
vond z’n woonplaats Deventer. De afgelopen decen-
nia wist hij vele restaurants in de hanzenstad op de 
kaart te zetten. Het meest bekend is wel ‘Da Mario’ 
aan de Vleeshouwerstraat in hartje centrum. Mario is 
68 jaren jong en hoewel hij dit zelf ‘oud’ noemt, is zijn 
gedrevenheid volop aanwezig. Dat wordt nog eens 
bevestigd, wanneer personeelsleden tijdens ons be-
zoek de keuken induiken. Want ook De Keizerskroon 
doet mee in de race van afhaalmenu’s en maaltijdbe-
zorgingen. We kantelen onze rode wijn nog een aan-
tal malen, om vervolgens zeer aangenaam verrast te 
worden door de diepe, volle smaak uit deze fles van 

2018. Het enthousiasme is leesbaar in onze ogen, 
Mario glimlacht en geniet. 

De beste wijnen van Italië 
Nu zijn we nog meer belangstellend naar de oorsprong 
van deze mooie wijn Memorias, waarbij de naam ‘her-
inneringen’ een duiding maakt naar de historie. “De 
wijn is een blend uit drie druivensoorten, Cannonau, 
Muristeddu (Bovale Sardo) en Monica. Dit is voor een 
DOC wijn best uniek. Onze wijnen behoren tot de top 
van Sardinië maar zijn ook een van de beste van Italië. 
De prijswijnen hebben enorm veel punten gekregen 
en zullen die ook in de toekomst gaan ontvangen.” En 
wij kunnen, als inmiddels ervaringsdeskundigen, die 
fantastische unieke smaak alleen maar beamen. ‘Vedi 
Napoli e poi muori’, vrij vertaald naar ‘eerst Rome zien 
en dan sterven’. Wat mij betreft laat ik Rome links lig-
gen en kies voor Sardinië. 
“Wij hebben hele oude wijnstokken, Albarello ge-
naamd. Zij zijn rond de jaren 1920 geplant en dus 
ongeveer honderd jaar oud. De wijnstokken zijn heel 
bijzonder, want ze staan zelfstandig, worden niet om-
hoog geleid zoals veel andere soorten.” Albarello bete-
kent in het Italiaans ‘boompje’ en zo ziet een Albarello 
wijnstok er ook uit; als een klein boompje van zo’n 100 
centimeter hoog. De meester van de wijnen vervolgt: 
“Maar omdat de wijnstokken zo oud zijn, produceren 
ze minder druiven en heb je dus minder opbrengst per 
hectare. Om de topwijnen te maken kan je echter niet 
zonder deze oude wijnstokken.” Veel grote wijnboe-
ren willen veel en snel produceren en dus halen ze 
oude wijnstokken weg om te herplanten. “Wij willen 
deze oude wijnstokken juist bewaren en beschermen, 
omdat het hoort bij de historie van ons land”. Vervol-
gens schenkt de meester van de wijnen onze glazen 
nog eens bij. 

Lease programma
Om de verzorging van de oude wijnstokken te kun-
nen waarborgen en beschermen, om daarmee ook 
de unieke smaken te behouden, bedacht Mario het 
bijzondere Mandrolisai/Creccherie Wijnstokken Lease 
Programma. ‘U heeft de mogelijkheid tot een superi-
eur wijnavontuur en het gelijktijdig zorgeloos genieten 
van uw eigen wijngaard en dit alles op het prachtige 
eiland Sardinië’ zo staat te lezen op het inschrijffor-

mulier. Men kan ervoor 
kiezen om voor een 
periode van één, 
twee of drie jaar 
bezitter te zijn 
van minimaal 
10 wijnstokken 
of een veelvoud 
ervan. 

De wijnen van 
Mario en z’n fami-
lie worden geprodu-
ceerd in de eigen Cantina 
(naam voor een wijnhuis – de 
plek waar het gehele proces van wijn maken 
plaatsvind) en dat is uniek. Het kost voor som-
mige wijnen vier tot vijf jaren om ze te laten rijpen. 
En zo trots als Mario Lai is op de wijn welke hij ons 
schenkt, zo trots kan de leasehouder zijn op zíjn eigen 
wijnen. Wie investeert in de wijngaarden op Sardinië, 
krijgt daarvoor 10 flessen wijn uit de eigen wijngaard. 
Kwaliteitswijnen met een uniek verhaal waar je als 
investeerder ook trots op mag zijn; bijdragen aan cul-
tuur en historie. 

Je eigen naam in de wijngaard!
Wie investeert in de wijnstokken, krijgt zijn of haar ei-
gen naam in de wijngaard, maar dat mag uiteraard 
ook een bedrijfsnaam zijn. Het leasen heeft nog meer 
voordelen. Zo is het mogelijk om je wijnen af te ne-
men, wordt de certificaathouder uitgenodigd voor een 
voorjaarsproeverij, kan in de zomer worden deelgeno-
men aan een barbecue of wijnfeest of kan zelfs wor-
den gekozen voor complete arrangementen. 
“Veel mensen komen naar onze oogstfeesten rond de 
maand oktober. Ze kunnen dan ook helpen met het 
oogsten als ze dat willen. Als mensen naar Sardinië 
komen, worden ze gastvrij onthaald. Men kan de wij-
nen proeven, van de vaten van de verschillende jaren, 
om daarna gezellig met z’n allen een hapje en drankje 
te doen in de Cantina, waar de moeders en tantes 
voor ons koken.” 

Enthousiast en interesse? 
Wij in ieder geval wél! Het is niet alledaags om bijzon-

dere wijnen te proeven waar zoveel tijd en aandacht 
aan wordt besteed. Druiven die in eigen tempo mogen 
rijpen, een wijn die tijd krijgt om op smaak te komen. 
Een wijn die gaat over cultuur en historie, waar niet 
de verdiensten door verkoop bovenaan staan. Voor 
de prijs van € 245,- (inc. BTW) heb je 10 wijnstokken 
met een certificaat. Dat is een ouderwetse prijs voor 
je eigen stukje Sardinië. Wie meer wil weten kan een 
kijkje nemen op de website www.grapevinelease.nl en 
zich ook via de site aanmelden. 

“Heren, zullen wij nog een flesje open maken? Het is 
zo lekker!” maar we moeten onze gastheer hier toch 
teleurstellen. We hebben nog een verhaal te schrij-
ven over die bekende, trotse Italiaanse Deventernaar. 
En gaan straks de grenzen weer open om te kunnen 
reizen? Dan geven we nog graag een vervolg aan 
dit gesprek. Maar dan wel op de grond van Atzara, 
met onze eigen naam op een paal in de wijngaard. 
En voor wie wat langer wil blijven? Mario heeft in zijn 
geboortedorp een viertal woningen staan die kunnen 
worden gehuurd. Wellicht kun je dan de druiven zien 
groeien. 
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Ruime keuze 
PVC vloeren

Badkamers      Keukens      Wand- vloertegels      PVC vloeren      Wellness      Accessoires      Maatwerk            

Afslag Apeldoorn Noord

Keukens, 
badkamers 
en tegels 

45 jaar

5000 m2

showroom

BEZOEK ONZE WINKEL
CEINTUURBAAN 209 
7413 DE DEVENTER

ONZE
MERKEN

VOLG ONS

HARDHOUT TUINBANK
MODEL MALI | 120 CM

VA. €  139,-

EEN SELECTIE UIT ONS  
OUTDOOR ASSORTIMENT

TEAK TUINBANK
MODEL WALES | 120 CM

NU VOOR € 199,-
HARDHOUT TUINBANKLOUNGESTOEL 

MODEL DAISY

NU VOOR € 239,-
 SALONTAFEL SET JAMIE

WIT VOOR BUITEN!

NU VOOR € 179,-
MERANTI TUINBANK 
MODEL VEER | 120 CM 

NU VOOR € 99,-

                   SCAN, OF PLAN EEN WINKEL AFSPRAAK OP WWW.MEUBELPLAATS.NL/AFSPRAAK

PICKNICKTAFEL 210 CM
METALEN X-POOT NU VOOR METALEN X-POOT NU VOOR € 799,-

OOK IN 
GRIJS!

      PLAN EEN WINKEL AFSPRAAK OP WWW.MEUBELPLAATS.NL/AFSPRAAK
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De Perfecte combinatie; IJssalon en Koffiebar ZaZa (Twello) en Brownies&downieS 
(Apeldoorn) bundelen kracht en expertise in tijd van crisis.

Samen zijn we sterker...
Huisgemaakte brownies en Huisgemaakte brownies en 
vers bereid schepijsvers bereid schepijs

En toen ging de deur 
dicht… In oktober 2020 
werd bekendgemaakt dat 
de horeca verplicht op slot 
moest. Zo ook onze ijssa-
lon en koffiebar. “Gelukkig” 
zit je als ondernemer nooit 
zonder werk. Er ligt namelijk 
altijd een gezellige stapel admi-
nistratie op je te wachten…ook valt 
er overal wel wat te klussen en spoken 
er allerlei onuitgewerkte plannen door je hoofd. 
Fijn dat daar nu tijd voor is, maar het liefst staan wij 
natuurlijk voor dag en dauw op om het allerlekkerste 
schepijs van Nederland te bereiden en te doen waar 
wij zo ontzettend blij van worden: gasten ontvangen 
en verwennen!

Ook BrownieS&downieS moest de deuren sluiten 
en mocht geen gasten meer ontvangen. Wel ging de 
dagbesteding van de medewerkers gewoon door. Na 
een paar weken begon het knutselen te vervelen en 
plaatsten zij een oproep op Facebook met de vraag 
of er ondernemers zijn die inpakwerk voor hen heb-
ben. Op die manier zijn wij in contact gekomen met dit 
prachtige bedrijf. “Puur is perfect” is hun motto en dit is 
precies wat het is, in de breedste zin van het woord. De 
kanjers van Brownies&downieS zijn oprecht, enthou-

                “Puur is perfect”  “Puur is perfect”  
    is hun motto en dit is      is hun motto en dit is  
      precies wat het is,        precies wat het is,  
        in de breedste zin          in de breedste zin  
          van het woord.               van het woord.     
       De kanjers van         De kanjers van  
      Brownies      Brownies&&downieS  downieS  
        zijn oprecht,          zijn oprecht,  
          enthousiast en puur.enthousiast en puur.  siast en 

puur. 
Daarnaast 
werken zij met 
verse en am-
bachtelijke produc-
ten. Ook puur dus! En 
hoe perfect klinkt de combi-
natie huisgemaakte brownies en vers 
bereid schepijs? Heel perfect, vinden wij, en daarom 
hebben wij besloten onze kracht en expertise te bun-
delen! 

Vanaf nu kun je bij ZaZa 
genieten van de smeuïge 

brownies van Brownies&downieS 
en kun je bij Brownies&downieS smullen 

van het heerlijke schepijs van ZaZa. Daarnaast heb-
ben wij een nieuwe, unieke ijssmaak ontwikkeld ter 
ere van deze fantastische samenwerking: brownies 

ijs gemaakt van de caramel-zeezout brownies van 
Brownies&downieS gecombineerd met zacht roomijs, 
pure chocolade en rijke karamel. 

Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij, 
we staan te popelen om jullie te ontvangen. Graag 
tot snel, in Twello of in Apeldoorn! 



het Voorster VOORJAAR het Voorster VOORJAAR

Ik kwam dagelijks met moeflons in aanraking toen ik op De Hoge Veluwe kwam wer-
ken, er ging geen dag voorbij of ik kon ze observeren, fotograferen of bejagen. Deze 
bijzondere haarschapen zijn oorspronkelijk afkomstig van Sardinië en Cor-
sica.  
In mijn begintijd bij het Park kon ik er zelfs een paar 
aaien; mijn oud-collega jachtopzichter Jacques Planta 
en zijn vrouw Jopie hadden twee aanhalige moeflo-
nooien achter in hun tuin bij de dienstwoning De Pam-
pel lopen. Gabi, de oudste van de twee, was in oktober 
als extreem late boreling door Jacques gevonden, of 
eigenlijk had het lam Jacques gevonden. Tijdens een 
surveillanceronde door het veld was zij, amper twee 
dagen oud, al blatend naar hem toegelopen om hem 
vervolgens niet meer uit het oog te verliezen. Aanne-
mende dat het lam door de ooi zou worden opgehaald, 

deed Jacques verwoede pogingen om het diertje in 
de bosjes achter te laten. Dit alles zonder succes en 
zo werd Gabi meegenomen naar de Pampel en met 
de fles groot gebracht. Later werd Gabi bij pogingen 
om haar te laten verwilderen gedekt door een wilde 
moeflonram en na een draagtijd van ongeveer vijf 
maanden, kreeg zij Sunny. Beide moeflons hebben bij 
de Pampel gelopen totdat Jacques en Jopie naar de 
dienstwoning in Schaarsbergen vertrokken en ik in de 
Pampel kwam wonen.

Na veertig jaar het wel en wee van deze wilde haar-

Moeflons op De Hoge VeluweMoeflons op De Hoge Veluwe
Door boswachter Henk Ruseler

18 | 

schapen op De Hoge Ve-
luwe te hebben gevolgd 
ben ik nog steeds fan 
van moeflons en is 
het voor mij haast 
onmogelijk om 
onze weidse land-
schappen zonder 
dit icoon voor te 
stellen. Honderd 
jaar geleden gaf 
Anton Kröller op-

Vast staat dat in de loop van          
      dit voorjaar een, in  
      nauwe samenwerking met IVN  
          ontwikkelde, speciale  
          moeflonwandeling wordt  
             uitgebracht.

BUITENJALOEZIEËN

TEXTIELDAKZONWERING

LAMELLENDAK SCREENS

www.ambiancedekazon.nl

Met het lekkere weer onbezonnen 
genieten in je tuin of balkon?

Schaf juist nu zonwering aan. 
Maak een afspraak en wij komen 
bij je langs!

 Persoonlijk advies op maat

  Beste prijs-kwaliteitverhouding

  Vakkundig inmeten en monteren

  Inspirerende showroom

 Altijd maatwerk
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dracht om moeflons als jachtwild op zijn landgoed uit 
te zetten, inmiddels hebben zij zich uitstekend aange-
past aan een leven op De Hoge Veluwe en vervullen 
zij een rol in het begrazingsbeheer, waarbij de moef-
lons in tegenstelling tot ’geleide’ schaapskudden het 
hele terrein permanent gebruiken. Zo dragen zij in een 
niet geringe mate bij aan het in stand houden van de 
landschappelijke- en ecologische waarden, die open 
tot halfopen terreingedeelten bieden.

Dit gegeven is voor het Park reden genoeg om 2021 
uit te roepen tot het Jaar 

van de moeflon, 
waarin wij, 

afhankelijk van wat 
er onder de gel-
dende COVID-19 
maatregelen is toege-
staan, verschillende acti-
viteiten gaan organiseren 
en door het jaar heen 
extra aandacht besteden 
aan de moeflon.
Vast staat dat in de loop van dit voorjaar een, in nauwe 
samenwerking met IVN ontwikkelde, speciale moef-
lonwandeling wordt uitgebracht, en er in het najaar een 
Moeflonsymposium wordt georganiseerd.  Plus, dat op 

het moment dat ik dit schrijf, ergens in het Park de 
eerste moeflonlammeren hun eerste voorzichtige 

stappen op De Hoge Veluwe zetten. Na een korte 
periode van afzondering sluiten de ooien met hun 
lammeren zich in de loop van maart aan bij de 
kuddes en zijn ze vanaf dat moment  geregeld te 
zien, vooral op de vlakten rondom Bosje van Staf 
is er een gerede kans. 

Gelukkig is De Hoge Veluwe in al die 100 jaar 
steeds de vaste woon- en verblijfplaats voor de 
moeflons gebleven, ruim tweehonderdtwintig zwerven 
er vandaag de dag rond. Ze zijn niet alleen een prachtige 
verschijning in het landschap maar ook de natuurlijke be-

heerders ervan. Het Park ziet de dieren dan ook niet als exoot, 
maar als een diersoort die er thuis hoort.

2021 uitgeroepen  
  tot het jaar  
van de moeflon
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O V E R K A P P I N G E N 

H O R R E N

Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN

T (055) 521 16 46 - E  info@ambiancedekazon.nl

Raamdecoratie: een 
belangrijke sfeermaker 
in huis
Een groot voordeel van raamdecoratie is dat het de zon buiten houdt, 

maar dat is niet het enige! Zo kun je ook je woning verduisteren, 

energie besparen of meer privacy creëren. Het kiezen van de juiste 

raamdecoratie is daarom erg belangrijk. Gelukkig ben je hiervoor bij 

Ambiance aan het juiste adres. We hebben een compleet assortiment 

en geven je graag advies.

 Plisségordijnen

 Rolgordijnen

 Jaloezieën

 Duette Shades

 Horren



Ik koop 
llookkaaaall!!

en steun lokale ondernemers

Ik koop 
llookkaaaall!!

en steun lokale ondernemers

Steek de lokale ondernemers een hart onder de riem door deze ikkooplokaal-poster uit te knippen en voor je raam te hangen. Zo kan iedereen zien dat jij de lokale 
ondernemers ondersteunt en zo verspreid je de oproep. Deel via #ikkooplokaal en #bezoekvoorst jouw lokale aankoop en de ikkooplokaal-poster op jouw raam! 

Doe mee en maak kans op een (h)eerlijke prijs samengesteld door lokale ondernemers!
 

Wandelen, het nieuwe normaal!
De top 5 wandelroutes in de gemeente Voorst ter inspiratie voor de nieuwe wandelliefhebber én 

voor de ervaren wandelaar die nieuwe plekjes wil ontdekken

Wandelen staat met stip op nummer 1 als nieuwe hobby in coronatijd. Een 
heerlijke frisse neus halen en even die ene ruimte verlaten waar je 
tegelijkertijd werkt, studeert, kookt, eet en voor de kinderen zorgt. Even lekker 
genieten van de frisse buitenlucht en de prachtige natuur, een praatje maken 
met een voorbijganger en ondertussen verken je je eigen omgeving. Of je al 
een jarenlange wandelaar of een nieuwe wandelliefhebber bent, ook bij jou in 

de omgeving valt er vast nog iets nieuws te ontdekken. Ter inspiratie voor je 
ontdekkingstocht hebben wij alvast onze top 5 wandelroutes in de gemeente 
Voorst op een rijtje gezet. Trek je wandelschoenen aan en ontdek de bijzon-
dere wandelroutes in de gemeente Voorst. Wat is jouw favoriete wandelroute? 
Kan je net zoals wij niet kiezen, maak dan ook een top 5 Voorster wandel-
routes en deel deze via #BEZOEKVOORST! 

Top 5 wandelroutes 
Bezoek Voorst 
1. Beekweidenpad 
Het Beekweidenpad is het nieuwste klompenpad in de gemeente Voorst en is sinds 
de opening vorig jaar enorm populair onder wandelaars. Het bijzondere aan dit pad 
is dat de route zoveel mogelijk oude voetpaadjes volgt, zoals jaagpaden, kerkenpa-
den en schoolpaadjes. Het Beekweidenpad neemt je mee langs 10 bezienswaardig-
heden zoals cultuurhistorische boerderijen, bijzondere natuurfenomenen en locaties 
waar de geschiedenis tot leven komt. Waar wacht je op: klompen aan, rugzak op en 
gaan!

2. Twellose landgoederenroute
Deze route neemt je mee langs prachtige landgoederen die bekend staan als de pa-
rels van de groenste gemeente van Europa. Deze prachtige route start officieel bij 
het station in Deventer, maar het is natuurlijk ook mogelijk om de route halverwege 
te starten of de route bij Steenenkamer af te snijden als je het vertrouwde grondge-
bied van de gemeente Voorst niet wil verlaten. Wandel langs de landhuizen en door 
de Hanzestad Deventer en waan je terug in het verleden.

3. Avervoorderpad
Ontdek het mooie buitengebied van buurtschap De Vecht. Hier ontdek je een bijzon-
der en afwisselend landschap op de overgang van de Veluwe naar de IJssel. Neem 
een kijkje bij het uitzichtpunt over vliegveld Teuge en zie hoe de parachutisten uit 
het vliegtuig springen. Verder bepalen rust, ruimte en karakteristieke boerderijen de 
sfeer en proef je de nostalgie van het boerenlandleven.

4. Tuylermarkerpad
Langs het Tuylermarkerpad ontdek je het prachtige landschap van de IJsselvallei. 
Hier wandel je langs de oevers van de IJssel, over schouwpaden en historische we-
gen in het buitengebied van Terwolde. Geniet tijdens je wandeling ook vooral van de 
flora en fauna van het IJssellandschap. Hier ervaar je de IJsselvallei op haar best!

5. Appense schouwpad
In buurtschap Appen wandel je over het spannendste en verrassendste dijkje van 
Nederland, de Appense Dijk. Het Appense Schouwpad vertelt op een unieke manier 
het ontstaan van het landschap en de verschillende belangen die hier van oudsher 
speelden. De vele sporen van de strijd tegen het water zijn goed zichtbaar. Kan jij 
achterhalen waar de IJssel vroeger heeft gestroomd en is doorgebroken?

www.bezoekvoorst.nl
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Steek de lokale ondernemers een hart onder de riem door deze ikkooplokaal-poster uit te knippen en voor je raam te hangen. Zo kan iedereen zien dat jij de lokale 
ondernemers ondersteunt en zo verspreid je de oproep. Deel via #ikkooplokaal en #bezoekvoorst jouw lokale aankoop en de ikkooplokaal-poster op jouw raam! 

Doe mee en maak kans op een (h)eerlijke prijs samengesteld door lokale ondernemers!
 

Wees loyaal, koop lokaal
Deel via #ikkooplokaal en #bezoekvoorst jouw lokale aankoop of 

de ikkooplokaal poster op jouw raam

Staycation 2021
Begint het bij jou ook weer te kriebelen om vakantieplannen te maken? Denk dan ook 
eens aan een vakantie in je eigen regio: een staycation in de IJsselvallei! Afgelopen 
zomer hebben ontzettend veel Nederlanders, maar ook eigen inwoners onze mooie 
gemeente (her)ontdekt. Het antwoord op de vraag waarom zij zo graag naar Voorst 
komen is de combinatie van het prachtige landschap, de gezellige dorpen en de 
gastvrije ondernemers. Want stel je eens voor: lekker onthaasten op een klompen-
pad of al fietsend genieten van de statige boerderijen langs de dijk en de koeien in de 
uiterwaarden. Onderweg rust je uit bij de gastvrije horecaondernemers en wanneer 
je thuiskomt, geniet je na van de streekproducten die je onderweg bij de lokale boer 
hebt gekocht. De volgende dag zweef je boven de prachtige IJsselvallei vanuit je 
rondvlucht vanaf vliegveld Teuge. Daarna kom je op Recreatiegebied Bussloo weer bij 
van je adrenalinekick en sluit je de dag af met een heerlijk diner aan de recreatieplas. 
Dat is toch een heerlijk vooruitzicht? Hopelijk kunnen we in de zomer deze fantasieën 
weer werkelijkheid laten worden. Plan je eigen staycation met de leukste activiteiten 
alvast via BEZOEKVOORST.NL

Wees loyaal, koop lokaal! 
Het is een lastige tijd voor ondernemers, maar zij hebben creatieve oplossingen bedacht 
en staan dus altijd voor jou klaar! Bij de winkeliers van de gemeente Voorst kan je rustig 
en veilig op afspraak winkelen. Bel of stuur je favoriete ondernemer gerust een mailtje 
of een appje en scoor die leuke outfit of dat geweldige koopje bij de lokale ondernemers 
in de dorpen! Ook de horeca staat, ondanks dat hun tafels ongedekt blijven, voor jullie 
klaar en ze hebben je steun hard nodig. Zij koken de heerlijkste gerechten en komen 
deze persoonlijk bij je langsbrengen. Ook tijdens de avondklok mogen zij gelukkig be-
zorgen. Dus of je nu je diner zelf afhaalt of laat bezorgen, jij bent verzekerd van een ge-
makkelijke maar bovenal gezellige en smaakvolle avond. Wanneer we de lokale onder-
nemers in deze tijd ondersteunen, kunnen zij blijven bestaan en kan je na de lockdown 
ook weer bij je favoriete winkel terecht. Zo helpen wij elkaar en kijken we samen naar 
wat er wel kan en mag. Een overzicht van wie wat aanbiedt vind je op BEZOEKVOORST.
NL/KOOPLOKAAL.
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Deze route neemt je mee langs prachtige landgoederen die bekend staan als de pa-
rels van de groenste gemeente van Europa. Deze prachtige route start officieel bij 
het station in Deventer, maar het is natuurlijk ook mogelijk om de route halverwege 
te starten of de route bij Steenenkamer af te snijden als je het vertrouwde grondge-
bied van de gemeente Voorst niet wil verlaten. Wandel langs de landhuizen en door 
de Hanzestad Deventer en waan je terug in het verleden.

3. Avervoorderpad
Ontdek het mooie buitengebied van buurtschap De Vecht. Hier ontdek je een bijzon-
der en afwisselend landschap op de overgang van de Veluwe naar de IJssel. Neem 
een kijkje bij het uitzichtpunt over vliegveld Teuge en zie hoe de parachutisten uit 
het vliegtuig springen. Verder bepalen rust, ruimte en karakteristieke boerderijen de 
sfeer en proef je de nostalgie van het boerenlandleven.

4. Tuylermarkerpad
Langs het Tuylermarkerpad ontdek je het prachtige landschap van de IJsselvallei. 
Hier wandel je langs de oevers van de IJssel, over schouwpaden en historische we-
gen in het buitengebied van Terwolde. Geniet tijdens je wandeling ook vooral van de 
flora en fauna van het IJssellandschap. Hier ervaar je de IJsselvallei op haar best!

5. Appense schouwpad
In buurtschap Appen wandel je over het spannendste en verrassendste dijkje van 
Nederland, de Appense Dijk. Het Appense Schouwpad vertelt op een unieke manier 
het ontstaan van het landschap en de verschillende belangen die hier van oudsher 
speelden. De vele sporen van de strijd tegen het water zijn goed zichtbaar. Kan jij 
achterhalen waar de IJssel vroeger heeft gestroomd en is doorgebroken?

www.bezoekvoorst.nl

Ik koop 
llookkaaaall!!

en steun lokale ondernemers

Ik koop 
llookkaaaall!!

en steun lokale ondernemers

Steek de lokale ondernemers een hart onder de riem door deze ikkooplokaal-poster uit te knippen en voor je raam te hangen. Zo kan iedereen zien dat jij de lokale 
ondernemers ondersteunt en zo verspreid je de oproep. Deel via #ikkooplokaal en #bezoekvoorst jouw lokale aankoop en de ikkooplokaal-poster op jouw raam! 

Doe mee en maak kans op een (h)eerlijke prijs samengesteld door lokale ondernemers!
 

Wees loyaal, koop lokaal
Deel via #ikkooplokaal en #bezoekvoorst jouw lokale aankoop of 

de ikkooplokaal poster op jouw raam

Staycation 2021
Begint het bij jou ook weer te kriebelen om vakantieplannen te maken? Denk dan ook 
eens aan een vakantie in je eigen regio: een staycation in de IJsselvallei! Afgelopen 
zomer hebben ontzettend veel Nederlanders, maar ook eigen inwoners onze mooie 
gemeente (her)ontdekt. Het antwoord op de vraag waarom zij zo graag naar Voorst 
komen is de combinatie van het prachtige landschap, de gezellige dorpen en de 
gastvrije ondernemers. Want stel je eens voor: lekker onthaasten op een klompen-
pad of al fietsend genieten van de statige boerderijen langs de dijk en de koeien in de 
uiterwaarden. Onderweg rust je uit bij de gastvrije horecaondernemers en wanneer 
je thuiskomt, geniet je na van de streekproducten die je onderweg bij de lokale boer 
hebt gekocht. De volgende dag zweef je boven de prachtige IJsselvallei vanuit je 
rondvlucht vanaf vliegveld Teuge. Daarna kom je op Recreatiegebied Bussloo weer bij 
van je adrenalinekick en sluit je de dag af met een heerlijk diner aan de recreatieplas. 
Dat is toch een heerlijk vooruitzicht? Hopelijk kunnen we in de zomer deze fantasieën 
weer werkelijkheid laten worden. Plan je eigen staycation met de leukste activiteiten 
alvast via BEZOEKVOORST.NL

Wees loyaal, koop lokaal! 
Het is een lastige tijd voor ondernemers, maar zij hebben creatieve oplossingen bedacht 
en staan dus altijd voor jou klaar! Bij de winkeliers van de gemeente Voorst kan je rustig 
en veilig op afspraak winkelen. Bel of stuur je favoriete ondernemer gerust een mailtje 
of een appje en scoor die leuke outfit of dat geweldige koopje bij de lokale ondernemers 
in de dorpen! Ook de horeca staat, ondanks dat hun tafels ongedekt blijven, voor jullie 
klaar en ze hebben je steun hard nodig. Zij koken de heerlijkste gerechten en komen 
deze persoonlijk bij je langsbrengen. Ook tijdens de avondklok mogen zij gelukkig be-
zorgen. Dus of je nu je diner zelf afhaalt of laat bezorgen, jij bent verzekerd van een ge-
makkelijke maar bovenal gezellige en smaakvolle avond. Wanneer we de lokale onder-
nemers in deze tijd ondersteunen, kunnen zij blijven bestaan en kan je na de lockdown 
ook weer bij je favoriete winkel terecht. Zo helpen wij elkaar en kijken we samen naar 
wat er wel kan en mag. Een overzicht van wie wat aanbiedt vind je op BEZOEKVOORST.
NL/KOOPLOKAAL.
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Volg ons op
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‘Wij laten heerlijk 
 voor ons koken’

Peter&Irma:

Eten met gemak is anders dan gewone bezorgdiensten. Onze maaltijden zijn 

vers bereid, veilig en gezond. U proeft dat er met zorg voor u is gekookt 

en we bezorgen de gerechten altijd met een glimlach bij u thuis. 

Probeer het nu vrijblijvend en voordelig zelf!

Gevulde kipfiletKipsaté

Spaghetti

Rundersukade

Tongschar & zalm

Bestel de
   Proefbox!
Bestel nu 3 maaltĳ den 
voor maar €15,- gratis 
bezorgd.

€ 15,00
3 voor

Brigitte
Ik bezorg in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, 
Deventer, Lochem, Voorst, Zutphen.

Tel.: 0575-820 984  

etenmetgemak.nl
stedendriehoek@etenmetgemak.nl
www.facebook.com/etenmetgemak

Aangesloten bij:

Genieten van 
plukbloemen!

Cadeautip!

Klokjesbloem
(Campanula Addenda Color Mix)

Bloeit 
extra lang!

2,99

8,99

Geniet van deze langbloeiende 
voorjaarsbloeiers. Keuze uit diverse 

kleuren! Ø 11 cm. van 4,49

Plantarrangement
(Diverse soorten)
Fleur huis en tuin op met deze kleurrijke plantarrangementen.
Ook leuk om als cadeau te geven! van 17,99

12,99

Het is lente!

1,29

Aardbeiplanten
(Diverse soorten)

Geniet van verse aardbeien uit 
eigen tuin. Bloeit met witte 
bloemetjes. Diverse soorten 

aardbeien o.a. vroegbloeiende 
en doordragende soorten. 

Ø 11 cm. van 1,590,99

Set van 
6 stuks

2,99

Oogsten uit eigen tuin!

Fleur je tuin of terras 
op met deze opvallende 
heerlijk geurende planten. 
Met hun mooie grote 
bloemen zijn ze ook erg 
geschikt als snijbloem.  
Diverse kleuren. Ø 23 cm. 
van 13,99

Pioenroos
(Paeonia lactiflora Mix)

Deze Lavendel is een prachtige langbloeiende paarsblauwe 
soort. De bloemen hebben de vorm van een kuifje. Heerlijk 
geurend en lokt vlinders en bijen. Ø 14 cm. van 4,49

Kuiflavendel
(Lavandula stoechas purple)

Kweek je eigen groenten! 
Diverse soorten o.a. 
Broccoli, Andijvie en Sla.
van 1,79

Groenteplanten
(Diverse soorten)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 
twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 
Afbeeldingen kunnen afwijken.

Openingstijden: 
Maandag
Dinsdag

GESLOTEN
09:00 - 17:00

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Zaterdag
Zondag

09:00 - 16:00
GESLOTEN

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

TuincentrumTuincentrum

’ Tullekensmolen’’’ Tullekensmolen’’’ ’ 

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

Het Het 
is weer is weer 
lentelente!!

Aangesloten bij:

Genieten van 
plukbloemen!

Cadeautip!

Klokjesbloem
(Campanula Addenda Color Mix)

Bloeit 
extra lang!

2,99

8,99

Geniet van deze langbloeiende 
voorjaarsbloeiers. Keuze uit diverse 

kleuren! Ø 11 cm. van 4,49

Plantarrangement
(Diverse soorten)
Fleur huis en tuin op met deze kleurrijke plantarrangementen.
Ook leuk om als cadeau te geven! van 17,99

12,99

Het is lente!

1,29

Aardbeiplanten
(Diverse soorten)

Geniet van verse aardbeien uit 
eigen tuin. Bloeit met witte 
bloemetjes. Diverse soorten 

aardbeien o.a. vroegbloeiende 
en doordragende soorten. 

Ø 11 cm. van 1,590,99

Set van 
6 stuks

2,99

Oogsten uit eigen tuin!

Fleur je tuin of terras 
op met deze opvallende 
heerlijk geurende planten. 
Met hun mooie grote 
bloemen zijn ze ook erg 
geschikt als snijbloem.  
Diverse kleuren. Ø 23 cm. 
van 13,99

Pioenroos
(Paeonia lactiflora Mix)

Deze Lavendel is een prachtige langbloeiende paarsblauwe 
soort. De bloemen hebben de vorm van een kuifje. Heerlijk 
geurend en lokt vlinders en bijen. Ø 14 cm. van 4,49

Kuiflavendel
(Lavandula stoechas purple)

Kweek je eigen groenten! 
Diverse soorten o.a. 
Broccoli, Andijvie en Sla.
van 1,79

Groenteplanten
(Diverse soorten)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 
twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 
Afbeeldingen kunnen afwijken.

Openingstijden: 
Maandag
Dinsdag

GESLOTEN
09:00 - 17:00

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Zaterdag
Zondag

09:00 - 16:00
GESLOTEN

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

Aangesloten bij:

Genieten van 
plukbloemen!

Cadeautip!

Klokjesbloem
(Campanula Addenda Color Mix)

Bloeit 
extra lang!

2,99

8,99

Geniet van deze langbloeiende 
voorjaarsbloeiers. Keuze uit diverse 

kleuren! Ø 11 cm. van 4,49

Plantarrangement
(Diverse soorten)
Fleur huis en tuin op met deze kleurrijke plantarrangementen.
Ook leuk om als cadeau te geven! van 17,99

12,99

Het is lente!

1,29

Aardbeiplanten
(Diverse soorten)

Geniet van verse aardbeien uit 
eigen tuin. Bloeit met witte 
bloemetjes. Diverse soorten 

aardbeien o.a. vroegbloeiende 
en doordragende soorten. 

Ø 11 cm. van 1,590,99

Set van 
6 stuks

2,99

Oogsten uit eigen tuin!

Fleur je tuin of terras 
op met deze opvallende 
heerlijk geurende planten. 
Met hun mooie grote 
bloemen zijn ze ook erg 
geschikt als snijbloem.  
Diverse kleuren. Ø 23 cm. 
van 13,99

Pioenroos
(Paeonia lactiflora Mix)

Deze Lavendel is een prachtige langbloeiende paarsblauwe 
soort. De bloemen hebben de vorm van een kuifje. Heerlijk 
geurend en lokt vlinders en bijen. Ø 14 cm. van 4,49

Kuiflavendel
(Lavandula stoechas purple)

Kweek je eigen groenten! 
Diverse soorten o.a. 
Broccoli, Andijvie en Sla.
van 1,79

Groenteplanten
(Diverse soorten)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 
twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 
Afbeeldingen kunnen afwijken.

Openingstijden: 
Maandag
Dinsdag

GESLOTEN
09:00 - 17:00

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Zaterdag
Zondag

09:00 - 16:00
GESLOTEN

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

Kom inspiratie opdoen in  
ons tuincentrum!

4,99
Wintergroene laagblijvende 

heester met mooi groen 
glanzend blad. Bloeit 
met blauwe geurende 

bloemen.Ø 17 cm.van 7,99

Amerikaanse sering
(Ceanothus thyrsiflorus ‘Repens’)

(Camellia Japonica)
Uitbundige voorjaarsbloeier. De bloemen lijken op rozen. De 
camelia is erg geschikt als solitaire plant. Maar staat ook mooi 
als blikvanger in de border. Ø 17 cm. van 17,99

Japanse Roos

11,99

Chileense Jasmijn
(Diamantina mix)

Deze exotische plant bloeit van de vroege zomer tot de late 
herfst met trompetvormige bloemen. Deze plant komt goed tot 
zijn recht op het terras of balkon in een grote pot of kuip. Geef 
voor langdurige bloei regelmatig plantenvoeding  
Ø 17 cm. van 14,99

9,99

4,99

De geurende bloemen lokken vlinders en bijen. Het wintergroene 
blad is blauwgroen en vormt een mooi bodembedekkend polletje.  

Diverse kleuren. Ø 15 cm. van 6,99Breng kleur op je terras.

Geef regelmatig 
plantenvoeding om de 
bloeitijd te verlengen.

TIP

(Dianthus ‘Doublelicious’)

Tuinanjer

Kom inspiratie opdoen in  
ons tuincentrum!

4,99
Wintergroene laagblijvende 

heester met mooi groen 
glanzend blad. Bloeit 
met blauwe geurende 

bloemen.Ø 17 cm.van 7,99

Amerikaanse sering
(Ceanothus thyrsiflorus ‘Repens’)

(Camellia Japonica)
Uitbundige voorjaarsbloeier. De bloemen lijken op rozen. De 
camelia is erg geschikt als solitaire plant. Maar staat ook mooi 
als blikvanger in de border. Ø 17 cm. van 17,99

Japanse Roos

11,99

Chileense Jasmijn
(Diamantina mix)

Deze exotische plant bloeit van de vroege zomer tot de late 
herfst met trompetvormige bloemen. Deze plant komt goed tot 
zijn recht op het terras of balkon in een grote pot of kuip. Geef 
voor langdurige bloei regelmatig plantenvoeding  
Ø 17 cm. van 14,99

9,99

4,99

De geurende bloemen lokken vlinders en bijen. Het wintergroene 
blad is blauwgroen en vormt een mooi bodembedekkend polletje.  

Diverse kleuren. Ø 15 cm. van 6,99Breng kleur op je terras.

Geef regelmatig 
plantenvoeding om de 
bloeitijd te verlengen.

TIP

(Dianthus ‘Doublelicious’)

Tuinanjer

Aangesloten bij:

Genieten van 
plukbloemen!

Cadeautip!

Klokjesbloem
(Campanula Addenda Color Mix)

Bloeit 
extra lang!

2,99

8,99

Geniet van deze langbloeiende 
voorjaarsbloeiers. Keuze uit diverse 

kleuren! Ø 11 cm. van 4,49

Plantarrangement
(Diverse soorten)
Fleur huis en tuin op met deze kleurrijke plantarrangementen.
Ook leuk om als cadeau te geven! van 17,99

12,99

Het is lente!

1,29

Aardbeiplanten
(Diverse soorten)

Geniet van verse aardbeien uit 
eigen tuin. Bloeit met witte 
bloemetjes. Diverse soorten 

aardbeien o.a. vroegbloeiende 
en doordragende soorten. 

Ø 11 cm. van 1,590,99

Set van 
6 stuks

2,99

Oogsten uit eigen tuin!

Fleur je tuin of terras 
op met deze opvallende 
heerlijk geurende planten. 
Met hun mooie grote 
bloemen zijn ze ook erg 
geschikt als snijbloem.  
Diverse kleuren. Ø 23 cm. 
van 13,99

Pioenroos
(Paeonia lactiflora Mix)

Deze Lavendel is een prachtige langbloeiende paarsblauwe 
soort. De bloemen hebben de vorm van een kuifje. Heerlijk 
geurend en lokt vlinders en bijen. Ø 14 cm. van 4,49

Kuiflavendel
(Lavandula stoechas purple)

Kweek je eigen groenten! 
Diverse soorten o.a. 
Broccoli, Andijvie en Sla.
van 1,79

Groenteplanten
(Diverse soorten)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 
twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 
Afbeeldingen kunnen afwijken.

Openingstijden: 
Maandag
Dinsdag

GESLOTEN
09:00 - 17:00

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Zaterdag
Zondag

09:00 - 16:00
GESLOTEN

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

Aangesloten bij:

Genieten van 
plukbloemen!

Cadeautip!

Klokjesbloem

(Campanula Addenda Color Mix)

Bloeit extra lang!2,99

8,99

Geniet van deze langbloeiende 

voorjaarsbloeiers. Keuze uit diverse 

kleuren! Ø 11 cm. van 4,49

Plantarrangement
(Diverse soorten)Fleur huis en tuin op met deze kleurrijke plantarrangementen.

Ook leuk om als cadeau te geven! van 17,99

12,99

Het is lente!

1,29

Aardbeiplanten(Diverse soorten)

Geniet van verse aardbeien uit 

eigen tuin. Bloeit met witte 

bloemetjes. Diverse soorten 

aardbeien o.a. vroegbloeiende 

en doordragende soorten. 
Ø 11 cm. van 1,59

0,99

Set van 6 stuks

2,99

Oogsten uit eigen tuin!

Fleur je tuin of terras 

op met deze opvallende 

heerlijk geurende planten. 

Met hun mooie grote 

bloemen zijn ze ook erg 

geschikt als snijbloem.  

Diverse kleuren. Ø 23 cm. 

van 13,99

Pioenroos(Paeonia lactiflora Mix)

Deze Lavendel is een prachtige langbloeiende paarsblauwe 

soort. De bloemen hebben de vorm van een kuifje. Heerlijk 

geurend en lokt vlinders en bijen. Ø 14 cm. van 4,49

Kuiflavendel(Lavandula stoechas purple)

Kweek je eigen groenten! 

Diverse soorten o.a. 

Broccoli, Andijvie en Sla.

van 1,79

Groenteplanten
(Diverse soorten)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 

twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 

Afbeeldingen kunnen afwijken.

Openingstijden: 
MaandagDinsdag

GESLOTEN09:00 - 17:00

WoensdagDonderdagVrijdag
09:00 - 17:0009:00 - 17:0009:00 - 17:00

ZaterdagZondag 09:00 - 16:00GESLOTEN

Tullekensmolenweg 37  |  7361 EN Beekbergen  |  055-5063131 

 info@tuincentrumtullekensmolen.nl  |  www.tuincentrumtullekensmolen.nl

Aangesloten bij:

Genieten van 

plukbloemen!

Cadeautip!

Klokjesbloem

(Campanula Addenda Color Mix)

Bloeit 

extra lang!

2, 99

8, 99

Geniet van deze langbloeiende 

voorjaarsbloeiers. Keuze uit diverse 

kleuren! Ø 11 cm. van 4,49

Plantarrangement

(Diverse soorten)

Fleur huis en tuin op met deze kleurrijke plantarrangementen.

Ook leuk om als cadeau te geven! van 17,99

12, 99

Het is lente!

1, 29

Aardbeiplanten

(Diverse soorten)

Geniet van verse aardbeien uit 

eigen tuin. Bloeit met witte 

bloemetjes. Diverse soorten 

aardbeien o.a. vroegbloeiende 

en doordragende soorten. 

Ø 11 cm. van 1,59

0, 99

Set van 
6 stuks

2, 99
Oogsten uit eigen tuin!

Fleur je tuin of terras 

op met deze opvallende 

heerlijk geurende planten. 

M
et hun mooie grote 

bloemen zijn ze ook erg 

geschikt als snijbloem.  

Diverse kleuren. Ø 23 cm. 

van 13,99

Pioenroos

(Paeonia lactiflora Mix)

Deze Lavendel is een prachtige langbloeiende paarsblauwe 

soort. De bloemen hebben de vorm van een kuifje. Heerlijk 

geurend en lokt vlinders en bijen. Ø 14 cm. van 4,49

Kuiflavendel

(Lavandula stoechas purple)

Kweek je eigen groenten! 

Diverse soorten o.a. 

Broccoli, Andijvie en Sla.

van 1,79

Groenteplanten

(Diverse soorten)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 

twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 

Afbeeldingen kunnen afwijken.

Openingstijden: 

Maandag
Dinsdag GESLOTEN

09:00 - 17:00 Woensdag

Donderdag

Vrijdag 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Zaterdag
Zondag

09:00 - 16:00

GESLOTEN

Tullekensmolenweg 37  |  7361 EN Beekbergen  |  055-5063131 

 info@tuincentrumtullekensmolen.nl  |  www.tuincentrumtullekensmolen.nl

Voor service, onderhoud en 
reparatie kunt u bij ons terecht. 

Wij leveren ook gebruikte 
scootmobielen met garantie.

Het adres voor uw scootmobiel

Nieuw en gebruikt en direct uit voorraad leverbaar

Anklaarseweg 97a 
(t.o. Robur et Velocitas)

7317 AS Apeldoorn
T (055) 57 88 005

E info@scoot.nu 
    of kijk op        

Dealer van Emco 
en Lifam e-sooters
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      We bedachten een    
        plan om de sfeer 
in huis wat positiever te  
 maken. Een persoonlijk      
  plan dat past  
        bij het gezin. 

Kindercoach: op zoek naar jouw kracht!

Zorgen of onzekerheden hebt Zorgen of onzekerheden hebt 
over de ontwikkeling van je kindover de ontwikkeling van je kind
Als je als ouders zorgen of onzekerheden hebt over de ontwikkeling van je kind, is 
het niet altijd makkelijk om daar met iemand over te praten. Je eigen onzekerheid 
neemt toe. Doe ik het wel goed? Waarom lukt het mij niet en anderen wel? Wat zul-
len anderen denken als ik hulp zoek? Hoe fijn zou het zijn als je af en toe even met 
iemand kon sparren? Zomaar. Objectief. Even bellen, je verhaal doen en een goede 
tip krijgen om weer verder te gaan.
Nou, dat kan gewoon. Met mij. Op vrijdagochtend van 
9.30 tot 11.30 uur zit ik klaar om naar je te luisteren. 
Ouders bellen mij met zeer uiteenlopende vragen. 
Laatst werd ik gebeld door L., een lieve moeder van 
twee dochters. Haar dochter van 9 was vaak boos, te 
vaak. L. vertelde dat de boosheid in het gezin over-
heerst. Het werd lastig om de positieve kanten van 
haar dochter te zien. L. en haar partner waren samen 
tot deze ontdekking gekomen en er enorm van ge-
schrokken. 
We bedachten een plan om de sfeer in huis wat posi-
tiever te maken. Een persoonlijk plan dat past bij het 
gezin. Ik gaf beide ouders de opdracht om elke dag 
een compliment aan hun dochter te geven. Het com-
pliment wordt hardop uitgesproken en op een briefje 
geschreven. Het briefje gaat in een mooi complimen-
tendoosje, zodat er op elk moment naar gekeken kan 
worden.  Op deze manier leren L. en haar partner 
opnieuw naar de positieve kanten van hun dochter 
kijken. Daarbij krijgt hun dochter weer de waardering 
voor de dingen die goed gaan. Dit geeft een boost aan 

haar zelfvertrouwen! L. was opgelucht en blij dat ze 
gebeld had. We spraken af om over twee weken nog 
eens te bellen en te bespreken hoe het gaat.

Een week later sprak ik een vader die minder goed te-
gen de boosheid van zijn zoon kon. Thuis heerste een 
gespannen sfeer. R. gaf aan niet te begrijpen waar de 
boosheid steeds vandaan komt. 
We hebben het gehad over zijn zoon en dat het 
belangrijk is om te achterhalen wat er achter   het 
boze gedrag zit. Boosheid is makkelijk om te zien 
en te laten zien. Is dit angst, onzekerheid, schaam-
te, pijn, of misschien wel teleurstelling of jaloezie? 
En wat doe je als je kind er niet over wil praten?  

Het is van belang om de gevoelens van je kind te 
erkennen, hoe lastig dat ook is. Door de gevoelens 
te negeren, gaan kinderen twijfelen aan hun eigen 
gevoel en kunnen hier niet meer op vertrouwen. Dus 
spreek als ouders uit wat je ziet en hoort. Luister op-

recht en aandachtig en observeer wat er gebeurt, 
zonder meteen te oordelen. Stel, 
je kind is lekker aan het spelen 
maar het is tijd om te gaan. Het 
gedrag van je kind laat zien dat 

het er niet mee eens is. 
Je kan dan bijvoorbeeld 

zeggen: ‘Wat moet het ver-
velend voor je zijn dat we nu 

weg moeten, terwijl je net zo lekker zit te spe-
len.’ Op deze manier erken en respecteer je het 

gevoel van teleurstelling van je kind. Je mag teleur-
gesteld zijn. Dat hoort erbij. Een kind moet echter 

leren om er mee om te gaan. Met R. spreek ik af om 
te gaan oefenen. Mocht er meer nodig zijn, dan gaan 

we samen aan de slag met een coachtraject op 
maat, waarbij ik het kind en ouders begeleid.

Groepstrajecten 
Naast de individuele trajecten bied ik 
groepstrajecten aan. Binnenkort gaat 
het traject ‘Met zelfvertrouwen naar 
de middelbare’ van start. In deze tra-
jecten ga ik aan de slag met kinderen 
van groep 7 en 8 van de basisschool. 
We werken in kleine groepjes aan 
talenten en kwaliteit, een positieve 
mindset, ontdekken we welke leerstijl 
het beste bij het kind past en hebben 
we het over faalangst en motivatie.
In dit traject werk ik samen met Maria 
Bosgoed van Mental Detox Yoga voor een 
les kinderyoga en Hella Soethof van Hella Kick-
boks Coaching, voor een les fysieke weerbaarheid. 
Uiteraard is het voor scholen mogelijk om een eigen 
traject samen te laten stellen, passend bij de hulp-
vraag van de leerlingen van de school of groep. 

Nieuw!
Momenteel zit ik in de afrondende fase van mijn oplei-
ding tot gecertificeerd coach voor hoogsensitieve kin-
deren. Dit houdt in dat ik kinderen met hoogsensitiviteit 

kan helpen met het vergroten van het zelfvertrouwen, 
het omgaan met prikkels en stress en het concentre-
ren. Daarnaast wordt het gezin voorzien van tips om 
meer ontspannen op te voeden en te leven. 

Meer weten? Bekijk www.bij-monique.nl.

‘Het is stoer om op een 
scootmobiel te stappen’
“Scootmobielrijders zijn stoere mensen. Je geeft daar-
mee aan dat je je niet klein laat krijgen door lichamelijke 
beperkingen. Je behoudt op deze wijze je waardigheid, je 
vrijheid en je onafhankelijkheid.” Duidelijke taal van Mar-
cel Pijnappel, eigenaar van Pijnappel Scoot. “Hoe vaak 
hoor ik niet van nieuwe klanten: ‘Dat had ik veel eerder 
moeten doen”, en “ik heb mijn vrijheid weer terug”. 
Hij reageert daarmee op ‘geluiden’ die hij hoort, wan-
neer mensen zich voor het eerst bij hem oriënteren op 
de aanschaf van een scootmobiel. “Omdat er vroeger in 
het straatbeeld geen scootmobielen voorkwamen, is de 
drempel voor velen nog steeds hoog om er een aan te 
schaffen. Maar ik vergelijk de scootmobiel als hulpmid-
del graag met de leesbril. Ze zijn er om je leven te ver-

gemakkelijken als er een beperking optreedt. Waarom 
zou je er dan geen gebruik van maken?”

Pijnappel Scoot, gevestigd aan Anklaarseweg 97A in 
Apeldoorn , heeft de grootste collectie scootmobielen 
in de regio Apeldoorn-Twello-Deventer. “Met meer dan 
dertig  typen scootmobielen in de verschillende drie-

wiel-, vierwiel- en vijfwielvarianten hebben wij voor elke 
vraag of wens wel een geschikte oplossing voor u! Dit 
aangevuld met onze ruime keuze in demontabele 
en/of opvouwbare scootmobielen, ben u bij ons aan 
het juiste adres”, aldus Marcel. Voor hem breken de 
drukke tijden weer aan, nu de zon zich steeds vaker 
laat zien. “Dat zet mensen aan  mensen om weer naar 
buiten te gaan, juist ook met de scootmobiel. Er dienen 
zich met enige regelmaat nieuwe klanten aan, die al 
wat langer dubben over de aanschaf van een scoot-
mobiel en door familie en bekenden zijn ‘overgehaald’ 
om er dan nu eindelijk een te kopen. Je springt bij mooi 
weer even snel op de scootmobiel en rijdt ermee naar 
het centrum. Niet meer van tevoren familie of vrienden 
hoeven te bellen om met de auto gebracht te worden, 
heerlijk toch?”

Pijnappel wil nog even kwijt dat hij grote vraagtekens 
plaatst bij de misleidende TV-reclames rond scootmo-
bielen    van een bepaald merk. “Daarin wordt gesug-
gereerd dat je met 5-wielscootmobielen eenvoudig 

hoge stoepranden af kunt gaan. Nooit doen! Niet met 
3- of 4-wielers, maar zeker niet met 5-wielers! Dat is 
enorm slecht voor de scootmobiel en levensgevaarlijk 
voor de berijder.”  

Pijnappel Scoot levert maatwerk in scootmobielen. 
“Wij hebben veel nieuwe en gebruikte scootmobielen 
in voorraad, zodat we samen met de klant de juiste 
keuze kunnen bepalen. Wij beschikken over ruime mo-
gelijkheden om onder begeleiding een proefrit te ma-
ken. Vele merken scootmobielen leveren wij direct uit 
voorraad. Ons assortiment bestaat onder andere uit de 
merken Trophy, Solo, Excel, Travelux, Pride, Kymco, 
Quingo, Afikim en Drive.

Sinds enkele jaren zijn wij officieel dealer van Life & 
Mobility scootmobielen. Deze scootmobielen worden 
geproduceerd in Nederland en staan ook bekend on-
der de naam Solo. De Solo scootmobielen hebben een 
fantastische vering en blinken uit in comfort en styling.

Waarom de mensen verder nog naar ons moeten ko-
men? Voor de knowhow, de goede service, onze eigen 
werkplaats voor reparaties, de complete ontzorging, 
verzekeringen en de Scootmobielen hulpdienst. Kom 
gerust vrijblijvend langs in onze showroom en laat u in-
formeren onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Pijnappel Scoot, Anklaarseweg 97A te Apeldoorn
Telefoon 055-5788005
e-mail info@scoot.nu, website www.scoot.nu

mailto:info@scoot.nu
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WEG MET DIE KILO’S! 

Al 6 jaar de succesformule
voor afslanken

De Almeerse oprichter Karin Hut vertelt enthousiast hoe zij 
zelf in een klein kamertje, in Almere, begon. Inmiddels 
draaien er 6 apparaten, die dagelijks mensen slanker maken.

‘Zelf was ik al jaren met mijn gewicht bezig. Dan weer zoveel kilo eraf 
die er vervolgens zo weer bij kwamen. Er was geen dieet of shake of 
ik had het geprobeerd, totdat ik 6 jaar geleden op dit apparaat stuitte. 
Ik was na 1 behandeling zichtbaar slanker en gedurende de reeks 
behandelingen vlogen de kilo’s eraf. Ik besloot het apparaat te kopen 
en ontwikkelde een afslankformule waarbij we, naast de behandelingen 
met ons apparaat, ook voedingsadviezen geven. Mijn concept sloeg enorm aan. 
Het bedrijf werd een franchiseformule met inmiddels meer dan 45 vestigingen 
door het land.’

Inmiddels heeft Easyslim.nu duizenden klanten geholpen aan een slanker 
en strakker lijf. De klanten zijn zowel mannen als vrouwen die vaak al van alles 
gedaan hebben om af te vallen, maar zonder langdurig resultaat.

Bij Easyslim.nu is er geen sprake van het zogenaamde ‘jojo-eff ect’. ‘Dit komt 
doordat ons apparaat de spieren traint, waardoor de vetverbranding, ook in rust, 
stijgt. Ook wordt middels ultrasound vet uit de cel gehaald, dat op natuurlijke 
wijze het lichaam verlaat. Dit, in combinatie met een gezond voedingspatroon, 
geeft zeer snelle en blijvende resultaten. Het is heel mooi om te zien hoe blij we 
de mensen maken. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, wat op alle fronten in hun 
leven doorwerkt. Mijn bedrijf verandert vele levens op een positieve manier. 
En juist dat is het succes, al 6 jaar lang’, aldus Karin.

Jouw Easyslim.nu vestiging

Ontspannen afslanken en spieren trainen met succes
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Je bent weer van harte welkom

Intake incl. behandeling 
van € 89,- voor slechts € 49,-

Geldig t/m 31 maart 2021

Zij gingen je voor... met veel succes!

Kennismakingsaanbieding

na 10 x
na 10 x

Hoe het werkt 
1 keer per week kom je bij ons voor een behandeling van 
ongeveer 40 minuten. We sluiten je aan op ons apparaat en 
jij ligt rustig onder een dekentje, terwijl 
ons apparaat middels ultrasound vet 
weghaalt. Tegelijkertijd worden door 
elektrostimulatie je spieren 
getraind. De behandeling is 100% 
veilig en de meeste mensen ervaren 
het als zeer aangenaam.

SIMPEL, SNEL, SLANK!

6 redenen om voor
Easyslim.nu te kiezen...

1) Verlies direct ca. 15 cm*

2) Vet defi nitief weg
3) Verstrakking van je huid

4) Spieropbouw
5) Gratis recepten & voedings schema
6) ...en bovenal lekker & ontspannend

Zij gingen je voor... met veel succes!

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

na 10 x

Maak 
direct een 
afspraak



het Voorster VOORJAAR  | 25 

     Als er eitjes in Als er eitjes in 
  het broednest zijn   het broednest zijn 
betekent dit dat  betekent dit dat  
er een koningin in  er een koningin in  

het volk is. het volk is. 

Het jaar van een imker Het jaar van een imker 
in vogelvluchtin vogelvlucht
Vorig jaar hebben we een mooi artikel over onze vereniging 
geplaatst. We schreven over onze activiteiten, onze bijenstal 
en hoe we bereikbaar zijn voor degenen die meer willen weten 
over onze vereniging of de mogelijkheid om zelf bij te houden.
Maar hoe ziet een bijenjaar er voor een imker uit? 
Wat doet een imker eigenlijk? En wat is er voor nodig 
om uiteindelijk goede honing in een potje te krijgen?
Graag vertellen we je in vogelvlucht hoe een de 
verschillende “seizoenen” er voor een imker uitzien. 
Imkeren is namelijk echt iets meer dan een kast 
neerzetten en wachten tot de honing geslingerd 
kan worden (wat veel mensen denken). Het begint 
allemaal met een uitgebreide basiscursus waarin je 
alles leert over hoe je bijen houdt. Hierna ga je zelf 
aan de slag met je eerste eigen bijenvolk.

Hoe het begint…
De winter is een relatief rustige periode voor de im-
ker. Vaak worden materialen gerepareerd en lege 
kasten opgeknapt. Wanneer het volk de winter heeft 
overleefd begint het bijenjaar voor de imker rond half 
februari. Het is dan nog te koud 
om de kast te openen maar bij 
rustig weer en een beet-
je zon kun je al 
veel informatie 
uit de buiten-
kant van de 
kast halen. De 
bijen bij de vlieg-
opening verraden al 
iets over de gezondheid 
van het volk en de activiteit 
in de kast. 

Na half maart begint het volk te groeien. Bij de in-
gang van de kast zullen de bijen te zien zijn met 
klompjes stuifmeel aan hun achterpoten. Dit is het 
moment voor een eerste controle, ook wel de “voor-
jaarsinspectie” genoemd. Het is belangrijk een mo-
ment te kiezen waarbij de gevoelstemperatuur rich-
ting de 20 graden is en er geen wind staat. Bij een 
te lage temperatuur en wind zal een volk onrustig 
worden waardoor de inspectie niet goed uitgevoerd 
kan worden. 
Tijdens de voorjaarsinspectie openen we de kast en 
zien we de bijen in de ruimtes tussen de ramen. Aan 
de hand van het aantal bezette ramen kunnen we 
de grootte van het volk vaststellen. Een belangrijk 
moment want de grootte van het volk bepaalt de vol-
gende handelingen. Vervolgens bekijken we de ra-
men een voor een. We controleren of er voldoende 

voer is voor het volk en of er al eitjes gelegd zijn.  Als 
er eitjes in het broednest zijn betekent dit dat er een 
koningin in het volk is. En dat is goed nieuws! 
Nu is het volk klaar om te gaan groeien.
De winterbijen gaan dood maar er wor-
den al snel veel nieuwe bijen geboren, zowel  
werksters (vrouwelijke bijen) als darren (mannelijke 
bijen)

Spitsuur
Vanaf half april begint het voor de imker drukker te 
worden. 
Vanaf nu moet een imker zijn volken elke zeven da-
gen controleren op zwermplannen. Een bijenvolk 
gaat van nature zwermen om zich voort te planten. 
De oude koningin verlaat met de helft van het volk de 

kast, zodat een nieuwe 
koningin op een ge-
spreid bedje terecht 
komt. De imker wil 

zwermen voorkomen 
om zelf geen bijen te 

verliezen. Want als 
de bijen gaan zwer-
men heb je minder 

honingopbrengst . 
Daarnaast wil een imker 
natuurlijk in zijn omge-

ving geen overlast veroor-
zaken.

Of een volk wil gaan zwermen is afhankelijk 
van de grootte van het volk, het voedselaanbod en het 
weer. De imker let bij de zwermcontrole vooral op de 
aanwezigheid van koninginnendoppen Deze doppen 
zien er anders uit dan de rest van de cellen en moeten 
worden verwijderd. In deze cel zit namelijk een poten-
tiële nieuwe koningin, dé reden voor de oude koningin 
om te vertrekken. Het verwijderen van de koningin-
nendoppen is een zeer nauwkeurig en lastig werkje. 
Vind maar eens een afwijkende cel tussen duizenden 
lopende bijen. Als er een cel over het hoofd wordt ge-
zien kan de zwerm alsnog vertrekken. Ook de grootte 
van het volk en de grootte van de kast zijn van invloed 
op de zwermneiging van de volken. Als het te vol in de 
kast, is de kans groter dat het volk gaat zwermen. Het 
is dus van belang om 
op het goede moment 
te beslissen of kast 

vergoot moet 
worden of niet. 
De zwermnei-
ging van de meeste 
volken houdt op als 
ze meer ruimte krijgen. 
In deze periode is goed op-
letten en timing dus van groot 
belang. 

De bijen gaan ondertussen verder 
met de aanleg van een honing-
voorraad en stuifmeel. Honing 
is nectar uit bloemen en 
planten die wordt bewerkt 
door de bijen zodat het 
beter bewaard kan blijven. 
Deze honingvoorraad heb-
ben ze namelijk nodig om 
de volgende winter door de 
komen. 

Het gele goud
De voorraad honing kan veel 
groter zijn dan het bijenvolk 
nodig heeft om te overleven. De 
imker kan dit teveel aan honing 
oogsten. Het lukt de bijen om veel ho-
ning te oogsten als de omstandigheden 
optimaal zijn. Warm weer, weinig (tegen)wind 
en veel bloeiende bloemen.   Bij weercijfer 10 kan 
een volk wel 1 tot 4 kilo nectar per dag verzamelen. 
Het slingeren van de eerste honing is vaak in mei en 
wordt ook wel voorjaarshoning genoemd. Hierna krijg 
je nog zomerhoning. Als de imker heel goed op de 
bloei van bepaalde bomen let, kan hij bijvoorbeeld ook 
lindenhoning of acaciahoning oogsten. Helemaal aan 
het eind van de zomer kunnen de imkers nog heide-
honing verzamelen, hierna is het honingseizoen op 
zijn einde. Het is dus van belang dat de imker de bijen 
op de juiste tijd op de juiste plek hebben staan.

Hamsteren!
In de loop van de zomer neemt het broednest en 
de grootte van het volk langzaam af. Dan is het 

grootste deel van het bijenseizoen voorbij. Het pro-
ces van het kleiner worden van het volk zet zich 
voort in september. De bijen die nog worden geboren 
zijn de langlevende winterbijen en zorgen niet meer 
voor het broed. De laatste klus is het inwinteren. De 
honingvoorraad moet worden aangevuld tot er mi-
nimaal 12 kilo aan voer in de kast aanwezig is. Als 
er niet voldoende honing in de kast zit, vullen we dit 
aan met suikerwater. Als je in september dus geen 
suiker in de supermarkt kunt vinden, komt dit omdat 
de imkers alles meegenomen hebben! Deze suiker-
voorraad is voldoende tot in april, het moment dat 
het hele proces weer opnieuw begint!

Wil je nog meer weten over bijen en/of 
imkeren? Neem dan contact met 

imker Monique Aalpoel of Dik Eenink, 
via eenink@yahoo.com 

  Als je in september geen   Als je in september geen 
suiker in de supermarkt kunt suiker in de supermarkt kunt 

vinden, komt dit omdat  vinden, komt dit omdat  
de imkers alles  de imkers alles  
    meegenomen      meegenomen  
       hebben!       hebben! 
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TEVREDEN KLANTEN BIJ BIEZE

Bieze Makelaars 
0571 - 274494 
twello@bieze-makelaars.nl 

Bieze Hypotheken 
0571 - 276202 
hypotheken@bieze-makelaars.nl  

Veilingstraat 22, Twello

We zochten al een tijdje een 
groter huis voor ons gezin. 
Inmiddels werd onze prima 
tussenwoning wat klein met 
twee steeds groter wordende 
kinderen. Best spannend met de 
huidige huizenmarkt, waarbij je 
als potentiële koper in de rij moet 
aansluiten. We zagen "ons huis" 
op de site van de verkopende 
makelaar en waren voor het eerst 
echt allebei enthousiast. Marco 
heeft gelijk gebeld en een paar 

dagen later mochten we kijken. 
Ondertussen hadden we bij Bieze 
hypotheekadvies ingewonnen, 
waarmee we een goed beeld 
kregen van onze mogelijkheden. 

We vonden het huis erg mooi, 
maar de verkopende makelaar 
gaf al aan: we waren niet de 
enige kijkers. Thuis hebben we 
er kort over gesproken en vrij 
snel besloten om Bieze ook als 
aankoopmakelaar te vragen. 

Gelukkig kon de makelaar snel 
langskomen voor een gesprek. 
Toen ging het vlot en binnen 
enkele weken is de aankoop 
gelukt en heeft Bieze ook nog 
geholpen met de verkoop van 
onze tussenwoning. Inmiddels 
hebben we de sleutel ontvangen 
en zijn erg blij met onze nieuwe 
woning! 

Marco, Annemarie, 
Lynn en Damon Willems - Twello

In zowel de aankoop van onze nieuwe woning als de verkoop van onze huidige woning is Bieze 
makelaars open en duidelijk in communicatie geweest. Korte lijnen en prima begeleiding.

Roel en Marion van Ast - Twello

Na een aantal jaar met veel ple-
zier aan de Molenallee in Wilp te 
hebben gewoond hadden we ons 
voorgenomen om kleiner te gaan 
wonen. Vanaf het moment van 
beslissen eind december tot het 
verkopen van de woning drie we-
ken later zijn we bijzonder goed 
geholpen door Bieze Makelaars. 
Het is een plezierig en profes-
sioneel makelaarskantoor die 

het gehele proces prima heeft 
begeleid. Van het eerste gesprek, 
de bezichtigingen, tot en met de 
afhandeling van de gunning wer-
den we prima bijgestaan door de 
makelaars van Bieze en het team 
van medewerkers. De kennis van 
de lokale markt en de daaruit 
voortvloeiende juiste prijsbe-
paling hebben geleid tot een 
snelle verkoop met een prima 
verkoopresultaat. Met name de 
persoonlijke benadering en het 
goed inspelen op de wensen van 
ons als klant heeft bijgedragen 
aan een zeer positieve ervaring 
met deze makelaar.
Omdat we bij aanvang van het 
proces op zoek waren naar een 
kantoor dat ons volledig kon ont-

zorgen hebben we ook besloten 
om de aankoop en financiering 
van onze nieuwe woning door 
Bieze te laten verzorgen. Dat 
heeft geresulteerd in de aan-
koop van een heel fijne woning 
in Wilp-Achterhoek die we in 
september hopen te kunnen 
betrekken.

Alles bij elkaar zijn we erg tevreden 
over de diensten van Bieze Make-
laars en nog steeds enorm verrast 
over de snelheid waarmee het ge-
hele proces is verlopen. We kunnen 
deze makelaar van 
harte aanbevelen.

Rob en Geraldine 
van Lokven - Wilp

GROTER HUIS VOOR ONS GEZIN

OPEN EN DUIDELIJK IN COMMUNICATIE

 DE KENNIS VAN DE LOKALE MARKT CIJFERS

Verkoop

Aankoop

Lokale marktkennis 9,1

Deskundigheid 9,2

Service en begeleiding 9

Prijs / Kwaliteit 9

Zo zijn wij beoordeeld door 
onze klanten op Funda:

Bereikbaarheid 
en communicatie 9,2

Deskundigheid 9,5

Onderhandeling
en resultaat 9,4

Prijs / Kwaliteit 9,3

9,1

9,4

Wilt u uw woning verkopen dan bent u bij Bieze Makelaars 
aan het juiste adres. Wij zullen u vanaf het begin tot aan 
het einde begeleiden. Wij bemiddelen in de verkoop van 
allerlei soorten woningen in iedere prijsklasse. Van starters-
woningen tot woonboerderij, van appartementen tot 
villa’s en alles er tussenin.

Heeft u interesse begin dan met een gratis waarde- 
bepaling door één van onze makelaars Hans Bieze,  
Niels Demmers of Jean-Paul van Zanten.

Bij een verkoopopdracht ontvangt u van ons;
advies op maat, een verkoop strategie die bij u past, een 
volledig verzorgde presentatiestrategie, presentatie foto’s 
en een filmpje voor op Funda en onze fantastische  
nazorg om de verkoop helemaal af te ronden.

WONING VERKOPEN?

Bel of mail ons voor meer informatie of 
een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Volg ons ook op social media:

WWW.BIEZE-MAKELAARS.NL
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         “Wij zijn er voor de           “Wij zijn er voor de  
      gestrande wereldreizigers.        gestrande wereldreizigers.  
Die van een beetje avontuur houden  Die van een beetje avontuur houden  
        en het leuk vinden om          en het leuk vinden om  
     ’s avonds bij het kampvuur te       ’s avonds bij het kampvuur te  
       zitten met een speciaalbiertje.”        zitten met een speciaalbiertje.” 

Zomerbollen Zomerbollen 
verhogen verhogen 
vriendelijke vriendelijke 
sfeer in de tuinsfeer in de tuin
Dit jaar is ‘Human Touch’ een van de drie tuintrends (samen met ‘Recentered 
Stage’ en ‘Balanced Biotope’). In deze trend staat de toenemende behoefte 
aan vriendelijkheid en menselijkheid centraal. Lees hoe je met zomerbollen 
deze behoefte kan invullen.

Eenvoud
Het liefst zetten we de tijd stil om op adem te komen. Heel even de razende snel-
heid ontvluchten en tot onszelf komen. In plaats daarvan zoeken we de oplossing 
in een eenvoudiger leven met producten die lief, leuk en aardig (voor de wereld) 
zijn. Zomerbollen vervullen deze rol met verve door de grote invloed die ze hebben 
op de vriendelijke sfeer in de tuin.

Zingeving
De snelle technologische ontwikkelingen en klimaatproblematiek voelen bedrei-
gend. Hierdoor is er veel behoefte aan menselijkheid, vertrouwen en herkenbaar-
heid. We streven naar zingeving, en gaan op zoek naar producten die hierbij pas-
sen. Zomerbollen in afgeronde borders of potten, creëren een warme, organische 
tuinsfeer waar je je welkom voelt.

Harmonie
In de trend ‘Human Touch’ worden in de tuin en op het terras warme aarde- en 
huidtinten afgewisseld met lila en okergeel. Zomerbollen als dahlia’s, calla’s, gladi-
olen (Gladiolus), freesia’s en lelies (Lilium) verhogen de vriendelijke sfeer door de 
rijkbloeiende, zachte en ronde bloemen. Door ze glooiend te laten bloeien in zowel 
lichte als donkere kleuren, ontstaat er harmonie.
 
Kijk voor meer informatie over zomerbollen op www.bloembol.org. Bron: iBulp.

Kindercoachpraktijk  
 Bij Monique

 
Quabbenburgerweg 7

7396 NN Terwolde
0642055475

kom@bij-monique.nl
www.bij-monique.nl

 

Voor als uw kind hulp kan gebruiken bij: 
- zelfvertrouwen
- faalangst
- boosheid en/of agressief gedrag 
- ontdekken van de eigen leerstijl en leerstrategie
- omgaan met emoties
- verwerken van verdriet
- pesten of gepest worden
- piekeren
- concentratie en motivatie 
- moeite met veranderingen thuis,zoals bijvoorbeeld een scheiding,
  verlies of verhuizing
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Pop-up camping For-rest Glamp opent Pop-up camping For-rest Glamp opent 
haar deuren aan de oevers van Bussloo haar deuren aan de oevers van Bussloo 
voor de gestrande wereldreizigervoor de gestrande wereldreiziger
Dit voorjaar opent de populaire pop-up camping For-rest Glamp haar deu-
ren op Bussloo. Het pop-up concept werd in 2020, als gevolg van de 
coronacrisis, voor het eerst in snelle tijd opgezet. Dit bleek een groot 
succes, en dit jaar verplaatst het zich naar Bussloo voor een termijn 
van 3 jaar. De glamping wordt geopend in april en gaat zich richten op 
bezoekers die zoeken naar rust, comfort en ruimte 
in het groen. 
Crisis maakt vindingrijk. Zonder corona was de Win-
terswijker Jeroen Schreurs druk bezig geweest met 
foodtruckfestivals door het hele land. “Daar kon een 
streep doorheen.” Hetzelfde geldt voor streekgenoot 
Michael Wedel , die zijn brood verdient met het op-
bouwen van tentenkampen bij festivals als Lowlands 
en Pinkpop. Ook hij viel door corona ineens in een 
zwart gat. Samen bedachten ze het concept For-rest 
Glamp.

Het nieuwe glamping concept is gericht op vakan-
tiegangers in eigen land zonder kinderen, die willen 
genieten van de mooie omgeving, de rust en van el-
kaar. Door de coronacrisis vieren veel Nederlanders 
hun vakantie dit jaar weer in eigen land. Dat geldt ook 
voor de meer avontuurlijk aangelegde vakantiegan-
gers die anders een trip naar Bali hadden geboekt of 
een rondreis door Vietnam. Die doelgroep wil For-rest 
Glamp aanspreken. “Wij zijn er voor de gestrande we-
reldreizigers. Die van een beetje avontuur houden en 

het leuk 
vinden om 
’s avonds bij 
het kampvuur 
te zitten met 
een speciaalbier-
tje. Die willen niet op 
een gewone camping 
zitten.” 

Het nieuwe concept gaat zich 
vestigen aan de zuidelijke oever 
van Bussloo.   De glamping bestaat 
uit ongeveer 50 accommodaties met ei-
gen sanitair en zal jaarrond draaien. For-rest Glamp 
wordt een camping met een open karakter. Dit bete-
kent dat het openbare karakter van het gebied zoveel 
mogelijk behouden blijft en wandelaars en fietsers te 
allen tijde een rondje kunnen blijven maken op Bus-
sloo.

als recreatief cluster naar een hoger 
niveau te krijgen. Recreatieonderne-
ming Leisurelands heeft op andere re-

creatiegebieden al samengewerkt met de initiatiefne-
mers en heeft het volste vertrouwen dat het concept 
op Bussloo een succes wordt. 
Zo openen de initiatiefnemers dit seizoen ook een 
glamping op recreatiegebied Groene Heuvels (ook 
onderdeel van Leisurelands) onder de noemer For-
rest Friends, dat gericht is op vriendengroepen.

Samenwerking
De komst van de glamping biedt een positieve impuls 
voor het gebied, waarin ook de samenwerking wordt 
gezocht met de andere ondernemers op Bussloo. Het 
draagt bij aan de breed gedragen wens om Bussloo 

www.forrestglamp.nlwww.forrestglamp.nl

https://ibulb.us4.list-manage.com/track/click?u=9f41177662be016637889f8a5&id=f8500295c5&e=c6a4d43a34
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Mogen wij een blik werpen op jouw woning? 
Je huis verkopen, maar wat is de woning eigenlijk waard? 

Een vraag die veel woningeigenaren bezig houdt. 
De opbrengst is immers mede bepalend voor de aankoop van een toekomstige woning. 

Wij komen graag bij je langs voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling. 
Met een heldere kijk op zaken, transparante werkwijze en jarenlange ervaring. 

Graag nemen wij de tijd voor een kennismakingsgesprek en het beantwoorden van al je vragen.

Mogen wij je woning verkopen? 
Geef je ons de opdracht vóór 31 mei 2021? 

Dan krijg je van ons de opstartkosten 
(presentatiepakket) cadeau!

Wij hebben nieuws dat we graag delen! 
De woningmarkt is continu in beweging en 

daar valt veel over te vertellen. 
Wij willen je graag regelmatig informeren 

over alles omtrent de woningmarkt.  

Wil je ons nieuws blijven volgen? 
Scan de QR code en schrijf je in!  

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
Telefoon (0571) 27 33 77

info@vdbeltmakelaars.nl
www.vdbeltmakelaars.nl
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Wij feliciteren Expert Twello
van harte met hun nieuwe 
Miele Premium Partner Shop.

Expert Twello   |  Duistervoordseweg 11  |  7391 CA Twello 

HX1 Select

Miele. Immer Besser.

FLEXIBEL. 
KRACHTIG. SNEL.

NIEUW

211718_TWELLO_Triflex_390x266.indd   1211718_TWELLO_Triflex_390x266.indd   1 16/03/2021   11:2516/03/2021   11:25
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Adres Nieuwstraat 107, 7311 BR Apeldoorn - Tel (055) 303 40 20

E-mail mail@kantoorwensink.nl - website kantoorwensink.nl

Jouw belastingaangifte 2020 
voor slechts € 40,-!

Bij Kantoor Wensink zijn we blij met jou als onze klant. Daarom regelen we jouw 

particuliere aangi� e 2020 voor maar € 40,-! Wil je daar gebruik van maken? 

Lees dan snel hoe je hier voor in aanmerking komt:

• Het gaat om jouw particuliere aangi� e, geen buitenlandse aangi� e.

• Je bent alleenstaand, samenwonend of gehuwd.

• Extra werkzaamheden na de aangi� e worden op nacalculatie berekend. 

Mogen wij dit voor jou doen?

Laat het dan meteen weten.

Bel ons op (055) 303 40 20 of stuur een mail 

naar mail@kantoorwensink.nl

Diensten

Bij Kantoor Wensink beschikken we over heel veel kennis op allerlei gebieden. 

Je kunt bij ons onder andere terecht voor:

• Juridisch advies

• Sparringpartner

• Winstoptimalisatie

• Commercieel advies

• Overnames

• Bedrijfscrisis

• Operationeel advies

• VvE beheer

• Jaarrekeningen

• Btw-aangi� es

• Belastingadvies

• Administratie

• Aangi� e inkomstenbelasting

• Vennootschapsbelasting

• Er� elasting

437011 Flyer KW Actie.indd   2437011 Flyer KW Actie.indd   2 21-01-2021   11:3121-01-2021   11:31

Jouw belastingaangifte 2020
Bij Kantoor Wensink zijn we blij met jou als onze klant. Daarom regelen we jouw
particuliere aangifte 2020 voor maar € 40,-! Wil je daar gebruik van maken?
Lees dan snel hoe je hier voor in aanmerking komt:

• Het gaat om jouw particuliere aangifte, geen buitenlandse aangifte.
• Je bent alleenstaand, samenwonend of gehuwd.
• Extra werkzaamheden na de aangifte worden op nacalculatie berekend.

Mogen wij dit voor jou doen?
Laat het dan meteen weten.

Bel ons op (055) 303 40 20 of stuur een mail naar mail@kantoorwensink.nl

Diensten
Bij Kantoor Wensink beschikken we over heel veel kennis op allerlei gebieden. 
Je kunt bij ons onder andere terecht voor:

• Juridisch advies
• Sparringpartner
• Winstoptimalisatie
• Commercieel advies
• Overnames
• Bedrijfscrisis
• Operationeel advies
• VvE beheer
• Jaarrekeningen
• Btw-aangiftes
• Belastingadvies
• Administratie
• Aangifte inkomstenbelasting
• Vennootschapsbelasting
• Erfbelasting
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Nieuwetijdspraktijk

Paardencoaching
In deze sessie van +/- 1,5 uur ga je 
de verbinding aan met het paard. 

Weest jezelf, je mag er zijn! Het 
paard oordeelt niet, maar houdt je 
wel een spiegel voor. Dit zorgt voor 

prachtige inzichten. 

€ 89,- per sessie.

Energetische behandeling
De combinatie van massage en 

handoplegging activeert het zelfge-
nezend vermogen! Dit zorgt voor 

meer ontspanning. een leger hoofd 
en stroming in je lijf.

Sessie 45 minuten €37,50 
Sessie 90 minuten € 69,-

Nieuwetijdscoaching
Het doel van deze actieve vorm van 
coaching is dat je hooggevoeligheid 
niet meer als last of angst ervaart, 

maar als kracht. Geschikt voor 
volwassenen en kinderen, samen 
ontdekken hoe je het beste met 

gevoeligheid kan omgaan.

Sessie 90 minuten € 69,-

Veerkracht traject
In dit op maat gemaakt traject, 

streven we ernaar dat jij jij wordt! 
Dat je jezelf mag zijn en accepteert.  

Geschikt voor jongeren en 
volwassenen.

8 sessies van 1,5 uur 
€ 495,-

Wat is er nodig om 
vanuit jouw kern 
te gaan bewegen 

en leven?

Bij Paardenveerkracht Nieuwetijdspraktijk!
U ben van harte welkom

Dominique VukkinkDominique Vukkink
De zanden 3, 7395 PA Teuge  T 06-33309143

www.paardenveerkracht.nlwww.paardenveerkracht.nl

Dominique ziet hooggevoeligheid Dominique ziet hooggevoeligheid 
als een talent als een talent 
Dominique Vukkink (45) worstelde in de pubertijd met haar hooggevoe-
ligheid, maar die kwetsbaarheid is nu haar kracht. Zo ontstond haar be-
drijf ‘Paardenveerkracht’ in Teuge. Dagelijks zet ze haar ervaringen, 
een energetische behandeling en de veerkracht van paarden in 
om mensen te helpen bij het krijgen van een fijner leven. 
Binnenkort begint ze in de vorm van Born2beyou 
aan een nieuw project.   
 
“Ik worstelde met het feit dat ik andere dingen zag, 
voelde en waarnam dan de meeste mensen”, legt Do-
minique openhartig uit aan de verslaggever. Wie Do-
minique nu enthousiast hoort praten over haar praktijk 
in Teuge voelt dat deze vrouw een hoop heeft meege-
maakt. Dominique merkt in haar pubertijd dat ze niet 
altijd goed wordt begrepen. In die tijd vindt ze troost 
en rust bij paarden. “De paarden accepteren wie je 
bent en je hoeft je niet anders voor te doen. Dat zie je 
ook in de paardencoaching die ik geef. Het gaat om 
verbinding maken met het paard en jezelf. Zo ga je 
terug naar de kern en daardoor kom je tot bijzondere 
inzichten. Op die manier kun je verder als je even bent 
vastgelopen.” 

Tijd voor actie
De jaren verstrijken. Dominique werkt samen met 
haar man in hun eigen vishandel. Rond haar veertig-
ste begint het toch te kriebelen. Het gevoel om andere 
mensen te helpen, wordt steeds sterker. Ze besluit in 
2019 actie te ondernemen, meerdere opleidingen 
te volgen en begint haar eigen praktijk. Mensen ko-
men sindsdien bij haar voor nieuwetijdstherapie, 
EFT,  paardencoaching  of een 
energetische behandeling. 
 

Dominique timmert dus hart aan 
de weg. Een groot deel van de 
tijd is zij druk met energeti-
sche behandelingen. Een 
combinatie van magneti-
seren, reiki en massage-
technieken. Met haar 
handen geeft Dominique 
energie door. Hier is vol-
gens haar overigens niks 
zweverigs aan. “Ik activeer  
het  zelfgenezend  vermo-
gen van het lichaam en de 
geest. Mensen voelen zich 
na een behandeling ontspan-
nen en lichter in hun hoofd. Een 
cliënt had laatst het gevoel dat ze 
een tijdje op vakantie was geweest. 
Dit is een mooi compliment.” 

Nieuwe projecten
Binnenkort start Dominique met een nieuw traject 
genaamd Born2beyou. “Ik kreeg vaak de hulpvraag 

van ouders of ik kinderen 
kan helpen bij angsten, 
prikkelgevoeligheid en 

dingen voelen. 

Dit doe ik 
al veel, maar 

dan in een individueel 
traject. Ik merkte dat er ook behoefte is aan ervarin-
gen uitwisselen met leeftijdsgenootjes.  Vandaar dat 
ik Born2beyou bedacht.” Dit is een pilotproject voor 
gevoelige kinderen van 12-14 jaar oud en een groep 
van 15-18 jaar. Dominique hoopt in april te starten als 
de coronamaatregelen dit toestaan. 

Dit zijn zes avonden van twee uur met maximaal zes 
kinderen per groep. “Een kind mag zichzelf zijn. Het 
is de plek waar je als kind wordt gehoord en gezien. 
We gaan creatief aan de slag. Ondertussen kunnen zij 
ervaringen delen en geef ik tips hoe om te gaan met 

de gevoeligheid.” Ook ouders krijgen de nodige tips 
en tools om hun kind te ondersteunen. 

 
In coronatijd merkt Dominique dat veel mensen min-
der goed in hun vel zitten. Tijd voor jezelf nemen is 
enorm belangrijk. “In het verlengde hiervan heb ik met 
Marjo  Prigge  van de slaapfabriek.nl twee arrange-
menten samengesteld. Een arrangement om even op 
te laden en een arrangement met paardencoaching.”  

Samenwerken
Ondertussen is Dominique druk bezig met een stu-
die voor nieuwetijdstherapeut. Deze studie van twee 
jaar  hoopt ze af te ronden in oktober dit jaar. Deze 
opleiding maakt echt een verdiepingsslag. “Daarmee 
kan ik nog meer kids ondersteunen om in hun eigen 
kracht te staan.” Haar grootste droom? “Dat is dat de 
reguliere zorg en de alternatieve zorg meer gaan sa-
menwerken en elkaar versterken. Gelukkig lijkt daar 
langzamerhand ruimte voor te ontstaan.” 
 
Wil jij in contact komen met Dominique? 
Mail dan naar paardenveerkracht@gmail.com 
of kijk op www.paardenveerkracht.nl. 

       De paarden         De paarden  
 accepteren wie je bent   accepteren wie je bent  
  en je hoeft je niet    en je hoeft je niet  
 anders voor te doen anders voor te doen

mailto:paardenveerkracht@gmail.com
http://www.paardenveerkracht.nl/
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Expert Twello
Duistervoordseweg 11 | 0571-271346

expert.nl/twello | twello@expert.nl

De Lampe Berger werd in 
1898 uitgevonden om de lucht in 
ziekenhuizen te desinfecteren. 
Vandaag zuivert en parfurmeert

de Lampe Berger uw interieur 
dankzij zijn gepatenteerde 
brander en zijn collectie van 

50 huisparfums.

Geur Wild Flower 

45,45,--

34,34,9595

16,16,9595

28,28,--

24,24,9595 21,21,--

€€

€€

€€

€€

€€
€€

1 liter
van € 28,-
voor

per stuk

per stuk

per stuk

1 liter
per stuk

kaars
per stuk

met 250 ml 
parfum
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‘Schone lucht en frisse geur in huis met Lampe Berger’
Eigenaar van Expert Twello Eigenaar van Expert Twello 
prijst heilzame producten prijst heilzame producten 
van harte aanvan harte aan
Door Rudi Hofman

   “Ze zuiveren, reinigen     “Ze zuiveren, reinigen  
en parfumeren de lucht”en parfumeren de lucht”  

Last van nare geurtjes in huis, ben je kortademig of heb je 
continu een loopneus? Loop dan is binnen bij Expert Twello 
en vraag eigenaar Martin Holleboom naar zijn producten van 
Maison Berger Paris.
Martin is razend enthousiast over de Lampe Berger. 
Deze zuivert, reinigt en parfumeert volgens hem de 
lucht in elke ruimte waardoor onder meer pollen en 
bacteriën als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
De ondernemer baseert zijn ongebreidelde vertrou-
wen in Berger op de talrijke positieve verhalen van 
klanten. Veelzeggend is het verhaal van een vrouw 
die al geruime tijd niet meer haar vriendin bezocht 
vanwege de penetrante geur die de twee rottweilers 
daar verspreidden. “Ze kwam niet meer koffiedrinken 
en vertelde mij dat ze door de hondengeur helemaal 
dichtsloeg. Toen de buurvrouw Lampe Berger was 

gaan gebruiken, nodig-
de zij haar vriendin 

nogmaals uit en die rook tot haar verbazing niets ver-
velends meer.”

Vol ongeloof
Een tweede voorbeeld gaat over een vrouw die door 
een buurjongen naar Expert Twello was gereden. Bei-
den waren in de winkel en de vrouw kocht een Lampe 
Berger. De jongeman was daar sceptisch over. Toen 
hij haar had thuisgebracht en zij het product daar ge-
bruikte, reageerde hij vol ongeloof. Voor het eerst in 
zijn leven, zo zei hij, was zijn verstopte neus openge-
gaan. Hij is sindsdien een vaste gebruiker. 

Diffusiesysteem
Martin vertelt dat hij ook klanten heeft met astma of 

een andere longaandoening die aangeven 
dat ze meer lucht hebben. Dit is 

te danken aan de zuiverende 
en reinigende werking 

van het zogeheten 
diffusiesysteem met 

katalyse dat door 
Maison Berger 
Paris wordt ge-
bruikt. 
Het was de 

Franse apothekersassistent Maurice 
Berger die dit systeem tegen het ein-
de van de 19e eeuw uitvond. Voor die 
tijd werden veel patiënten die samen 
op een ziekenhuiszaal verbleven ziek 
van via hoesten verspreide bacteriën. 
Met zijn uitvinding zorgde Berger er-
voor dat bacteriën het loodje legden en de lucht veel 
schoner (sterieler) werd.
Simpel gezegd komt het erop neer dat je natuurzuiver 
alcohol in een flesje via een lont aansteekt. Deze hete 
lucht trekt door een poreus steentje en vernietigt ver-
volgens schadelijke bestanddelen van de lucht in de 
betreffende ruimte. 

Historie
In de jaren dertig van de vorige eeuw kwam Berger 
op het idee parfum toe te voegen en deed de Lampe 
Berger zijn intrede in menig woning. Martin Holleboom 
maakte in 2016 voor het eerst kennis met Berger-
producten. “Ik zag ze bij een andere elektronicazaak. 
‘Doe je ook aan parfums’, vroeg ik de eigenaar. Hij zei 
‘nee, ze zuiveren, reinigen en parfumeren de lucht’.” 
Daarna duurde het nog enkele jaren voordat Martin 
zelf Berger ging verkopen. “Tijdens het Klompenfeest 
in 2018 ben ik ermee begonnen en inmiddels heb ik 

er veel klanten blij mee kunnen maken. Je hebt al-
leen al meer dan zeventig verschillende geuren - er 
zijn ook neutrale parfums - en kunt kiezen voor een 
eenvoudige starterset van 39,95 euro of bijzondere 
collectorsitems van vele honderden euro’s. Rond de 
kerst worden er veel verkocht om van de gourmet-
lucht af te komen.”
Maison Berger Paris heeft verder onder meer ook 
autoparfums en geurstokjes in zijn assortiment. “De 
geurstokjes zijn verkrijgbaar vanaf 18 euro”, zegt Mar-
tin. “Ze maskeren heel goed sigarettenrook, honden-
lucht, kookgeuren enzovoort.”

Zintuigen
Dat Expert Twello zich naast beeld en geluid ook op 
geuren heeft gestort, is volgens de eigenaar helemaal 
niet vreemd. “Alle drie prikkelen ze de zintuigen. Mijn 
enthousiasme over de fantastische producten van 
Maison Berger Paris wordt ondertussen door veel 
klanten gedeeld.”
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je tuin
op de
schop?

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 Groot familiebedrijf sinds 1987

De zomer komt eraan! 
Plannen om jouw tuin op de schop te  
gooien? Wij kunnen jou helpen om je 

tuinwensen te realiseren.

Alleen op zoek naar een hovenier om 
(groot) onderhoud uit te voeren? 

Ook dat doen wij graag voor je.

Neem contact met ons op voor een  
vrijblijvende offerte of kijk voor 

inspiratie op onze website:
www.tte rr ie le .n l

HOVENIER | GROENVOORZIENING | CIVIELE WERKEN | BOOMVERZORGING | KWEKERIJ

Veel uit eigen voorraad leverbaar
dus snel fietsen!
Veel uit eigen voorraad leverbaar

Sparta
M8b

Gazelle
Grenoble

€2999,-

Flyer
Gotour 6

€4399,-

Flyer
Upstreet 5Upstreet 5

€4199,-

Pegasus
Sienna E7FSienna E7F

€2599,-
€2399,-

Gazelle
Ultimate

€3299,-

€2749,-
€2399,-

De getoonde acties zijn zonder inruil en kunnen niet gecombineerd worden.

Roto Tweewielers Ceintuurbaan 199a, 7413 DE Deventer T: 0570 67 62 50 | www.rototweewielers.nl

/Rototweewielers @Rototweewielers
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Tuingeluktips:
• Plaats op tijd steunmateriaal bij   

hoog opgroeiende vaste planten.
• Geef op tijd water, wacht niet tot de planten  

aan het verdrogen zijn.
• Schoffel of pluk op tijd het onkruid,  

wacht niet tot er zaad in komt.
• Geef de potplanten iedere maand voeding  

zodat de bloei goed doorzet.
• Snoei op tijd de hagen zodat ze mooi fris  

en groen blijven en niet te breed worden.
• Zorg in de vakantieperiode op tijd voor een tuinhulp  

die het nodige werk in die periode kan overnemen  
en zo nodig water kan geven.

Welkom voorjaar!
We hebben er allemaal weer zin in, het voorjaar met zijn heerlijke 
warme zon die ons weer blij en vrolijk maakt. Dat geld ook voor de 
hele natuur, alles komt weer tot leven en bloei. 

Frans Rijneveld, Hovenier te Spankeren
Appeltern tuin expert

www.rijneveld.nl

Als we om ons heen kijken zien we alweer heel veel 
bloeiende planten en bloembollen Heeft u ze ook al 
gezien de sneeuwklokjes, de crocussen en de narcis-
sen, de hyacinten en de tulpen komen er ook al weer 
aan. En de vroegbloeiende Kerstrozen, Toverhaze-
laar, Viburnum, Winterjasmijn of Camellia. Het is al-
weer volop genieten, het doet de mens goed en maakt 
ons blij. De lente kom eraan, de winter is voorbij. Het 
tuinseizoen gaat weer beginnen, we hebben er alle-
maal weer zin in, er is weer volop werk in de tuin want 
we willen het hele jaar gaan genieten van alles wat er 
wordt gezaaid en geplant.

We beginnen natuurlijk eerst met 
een voorjaarsbeurt
• Zomerbloeiende heesters terugsnoeien en uit-

dunnen
• Rozen terugsnoeien tot 3 á 4 ogen en dood hout 

verwijderen
• Vaste planten en siergrassen afknippen, afgestor-

ven delen verwijderen
 Zo nodig rooien, scheuren en herplanten
• Diverse bomen snoeien (begeleidingssnoei of 

vormsnoei)
• Klimplanten terugsnoeien, uitdunnen en opbinden
• Onkruid en bladresten verwijderen
• Borders bemesten met compost en langzaam 

werkende organische meststof
• Zuurminnende beplanting zoals Rhododendron, 

Azalea, Skimmia voorzien van een royale gift 
tuinturf

• Gazon bekalken, indien nodig in april verticuteren, 
doorzaaien en bemesten

• Graskanten knippen of afsteken
• Bestratingen schoonmaken van groene aanslag 

en atmosferische vervuiling en onkruid
• Tuinmeubelen schoonmaken van groene aanslag 

en atmosferische vervuiling

• Potten en bakken schoonmaken en voorzien van 
verse tuinaarde/potgrond

• De vijver kan in april ook worden schoonge-
maakt en zonodig de beplanting uitdunnen

Als al deze werkzaamheden ( voor zover van 
toepassing) uitgevoerd zijn, ziet de tuin er weer 
fris, schoon en overzichtelijk uit. 
Het kan zijn dat u niet geheel tevreden bent met 
de indeling of bloei/groei van sommige planten, 
dan is het nu de tijd om daar iets aan te doen.
Verwijder de planten die u niet aanstaan, maak 
de grond  goed los en meng er een royale gift orga-
nische bemesting door. Denk goed na over de keuze 
voor nieuwe beplanting voor wat betreft de hoogte, de 
kleur, de bloeitijd en eventueel  wel of niet groenblij-
vend
Grote heester 1 per m2, kleine heesters 2 á 3 per m2, 
vaste planten 7 st. per m2.  Bij droge omstandigheden 
geef voldoende water en dompel de planten voor het 
poten eerst in een emmer met water zodat de kluit 
zich vol kan zuigen.

Algemene verzorging voor de rest 
van het jaar.
Genieten van bloemenpracht, gezonde vruchten, een 
mooi groen gazon, dat wil iedere tuinliefhebber. Maar 
voor een goede groei en bloei moet je wel met een 
aantal zaken rekening houden. 
Als je ziet wat je door goed planten, mesten en op 
tijd watergeven  bereikt, beleef je aan het verzorgen 
alleen maar meer vreugde.  Door regelmatig te schof-
felen te wieden of te verticuteren, zorg je dat  het ook 
zo blijft.

Ik wens jullie allemaal heel veel gezondheid en tuin-
plezier, zodat we met ons allen van de mooie natuur 
die ons is gegeven, met elkaar kunnen genieten.
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5 jaar garantie op e-bikes*

Van alle merken

*Vraag naar de voorwaarden

Alleen bij 

 

WWW.DASTOF.NL- info@dastof.nl - 06 18 56 03 45 - Twelloseweg 79 Terwolde

Je kán het allemaal zelf doen.... 
Je kán het allemaal zelf doen.... 
of we gaan er sámen iets TOFS van maken!!!
of we gaan er sámen iets TOFS van maken!!!

Maak met ons de reis door marketingland. Wij hebben onwijs leuke routes om  
te navigeren, op weg naar unieke zichtbaarheid van jouw bedrijf of product.

Koppelstraat 42, Twello | T 0571 27 04 73 | info@detuinenvanbosch.nl  detuinen
vanbosch

Het maken van een moodboard is een goede eerste 

stap bij het bepalen van de sfeer van uw droomtuin. 

Beelden zeggen immers vaak meer dan woorden

UNIEK BIJ DETUINENVANBOSCH
MOODBOARD MAKER

MAAK UW EIGEN MOODBOARD OP DETUINENVANBOSCH.NL
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BUITENJALOEZIEËN

TEXTIELDAK

ZONWERING

LAMELLENDAK
SCREENS

www.ambiancedekazon.nl

Met het lekkere weer onbezonnen 

genieten in je tuin of balkon?

Schaf juist nu zonwering aan. 

Maak een afspraak en wij komen 

bij je langs!

 Persoonlijk advies op maat

 Beste prijs-kwaliteitverhouding

 Vakkundig inmeten en monteren

 Inspirerende showroom

 Altijd maatwerk
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Mogen wij een blik werpen op jouw woning? 

Je h
uis v

erkopen, maar 
wat is

 de woning eig
enlijk waard

? 
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ag die v
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woningeig
enaren

 bezig
 houdt. 
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nkoop van
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e woning. 

Wij komen graag
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Mogen wij je
 woning verkopen? 

Geef 
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t vó

ór 31 mei 2
021? 

Dan krijg je v
an ons de opstar

tkosten
 

(prese
ntati

epakket) 
cadeau

!

Wij h
ebben nieuws dat we graag delen! 

De woningmarkt is 
continu in beweging en 

daar 
valt
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rtel
len. 

Wij w
illen
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raag
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 informeren

 

over
 alle

s omtren
t de woningmarkt.  

Wil je
 ons nieuws blijve

n volgen
? 

Scan
 de QR code en

 sch
rijf 

je in
!  

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello

Telefoon (0571) 27 33 77

info@vdbeltmakelaars.nl

www.vdbeltmakelaars.nl

De specialist voor bos-, tuin- en parkmachines 
Leigraaf 61 | 7391 AE Twello | Tel. 0571-275363

wwww.haarman-twello.nl

De specialist voor bos-, tuin- en parkmachines 
Leigraaf 61 | 7391 AE Twello | Tel. 0571-275363

wwww.haarman-twello.nl

De specialist voor bos-, tuin- en parkmachines 
Leigraaf 61 | 7391 AE Twello | Tel. 0571-275363

wwww.haarman-twello.nl

Ik koop 
llookkaaaall!!

en steun lokale ondernemers

Ik koop 
llookkaaaall!!

en steun lokale ondernemers

Steek de lokale ondernemers een hart onder de riem door deze ikkooplokaal-poster uit te knippen en voor je raam te hangen. Zo kan iedereen zien dat jij de lokale 
ondernemers ondersteunt en zo verspreid je de oproep. Deel via #ikkooplokaal en #bezoekvoorst jouw lokale aankoop en de ikkooplokaal-poster op jouw raam! 

Doe mee en maak kans op een (h)eerlijke prijs samengesteld door lokale ondernemers!

Wandelen, het nieuwe normaal!
De top 5 wandelroutes in de gemeente Voorst ter inspiratie voor de nieuwe wandelliefhebber én 

voor de ervaren wandelaar die nieuwe plekjes wil ontdekken

Wandelen staat met stip op nummer 1 als nieuwe hobby in coronatijd. Een 
heerlijke frisse neus halen en even die ene ruimte verlaten waar je 
tegelijkertijd werkt, studeert, kookt, eet en voor de kinderen zorgt. Even lekker 
genieten van de frisse buitenlucht en de prachtige natuur, een praatje maken 
met een voorbijganger en ondertussen verken je je eigen omgeving. Of je al 
een jarenlange wandelaar of een nieuwe wandelliefhebber bent, ook bij jou in 

de omgeving valt er vast nog iets nieuws te ontdekken. Ter inspiratie voor je 
ontdekkingstocht hebben wij alvast onze top 5 wandelroutes in de gemeente 
Voorst op een rijtje gezet. Trek je wandelschoenen aan en ontdek de bijzon-
dere wandelroutes in de gemeente Voorst. Wat is jouw favoriete wandelroute? 
Kan je net zoals wij niet kiezen, maak dan ook een top 5 Voorster wandel-
routes en deel deze via #BEZOEKVOORST! 

Top 5 wandelroutes 
Bezoek Voorst 
1. Beekweidenpad 
Het Beekweidenpad is het nieuwste klompenpad in de gemeente Voorst en is sinds 
de opening vorig jaar enorm populair onder wandelaars. Het bijzondere aan dit pad 
is dat de route zoveel mogelijk oude voetpaadjes volgt, zoals jaagpaden, kerkenpa-
den en schoolpaadjes. Het Beekweidenpad neemt je mee langs 10 bezienswaardig-
heden zoals cultuurhistorische boerderijen, bijzondere natuurfenomenen en locaties 
waar de geschiedenis tot leven komt. Waar wacht je op: klompen aan, rugzak op en 
gaan!

2. Twellose landgoederenroute
Deze route neemt je mee langs prachtige landgoederen die bekend staan als de pa-
rels van de groenste gemeente van Europa. Deze prachtige route start officieel bij 
het station in Deventer, maar het is natuurlijk ook mogelijk om de route halverwege 
te starten of de route bij Steenenkamer af te snijden als je het vertrouwde grondge-
bied van de gemeente Voorst niet wil verlaten. Wandel langs de landhuizen en door 
de Hanzestad Deventer en waan je terug in het verleden.

3. Avervoorderpad
Ontdek het mooie buitengebied van buurtschap De Vecht. Hier ontdek je een bijzon-
der en afwisselend landschap op de overgang van de Veluwe naar de IJssel. Neem 
een kijkje bij het uitzichtpunt over vliegveld Teuge en zie hoe de parachutisten uit 
het vliegtuig springen. Verder bepalen rust, ruimte en karakteristieke boerderijen de 
sfeer en proef je de nostalgie van het boerenlandleven.

4. Tuylermarkerpad
Langs het Tuylermarkerpad ontdek je het prachtige landschap van de IJsselvallei. 
Hier wandel je langs de oevers van de IJssel, over schouwpaden en historische we-
gen in het buitengebied van Terwolde. Geniet tijdens je wandeling ook vooral van de 
flora en fauna van het IJssellandschap. Hier ervaar je de IJsselvallei op haar best!

5. Appense schouwpad
In buurtschap Appen wandel je over het spannendste en verrassendste dijkje van 
Nederland, de Appense Dijk. Het Appense Schouwpad vertelt op een unieke manier 
het ontstaan van het landschap en de verschillende belangen die hier van oudsher 
speelden. De vele sporen van de strijd tegen het water zijn goed zichtbaar. Kan jij 
achterhalen waar de IJssel vroeger heeft gestroomd en is doorgebroken?

www.bezoekvoorst.nl

Ik koop 
llookkaaaall!!

en steun lokale ondernemers

Ik koop 
llookkaaaall!!

en steun lokale ondernemers

Steek de lokale ondernemers een hart onder de riem door deze ikkooplokaal-poster uit te knippen en voor je raam te hangen. Zo kan iedereen zien dat jij de lokale 
ondernemers ondersteunt en zo verspreid je de oproep. Deel via #ikkooplokaal en #bezoekvoorst jouw lokale aankoop en de ikkooplokaal-poster op jouw raam! 

Doe mee en maak kans op een (h)eerlijke prijs samengesteld door lokale ondernemers!

Wees loyaal, koop lokaal
Deel via #ikkooplokaal en #bezoekvoorst jouw lokale aankoop of 

de ikkooplokaal poster op jouw raam

Staycation 2021
Begint het bij jou ook weer te kriebelen om vakantieplannen te maken? Denk dan ook 
eens aan een vakantie in je eigen regio: een staycation in de IJsselvallei! Afgelopen 
zomer hebben ontzettend veel Nederlanders, maar ook eigen inwoners onze mooie 
gemeente (her)ontdekt. Het antwoord op de vraag waarom zij zo graag naar Voorst 
komen is de combinatie van het prachtige landschap, de gezellige dorpen en de 
gastvrije ondernemers. Want stel je eens voor: lekker onthaasten op een klompen-
pad of al fietsend genieten van de statige boerderijen langs de dijk en de koeien in de 
uiterwaarden. Onderweg rust je uit bij de gastvrije horecaondernemers en wanneer 
je thuiskomt, geniet je na van de streekproducten die je onderweg bij de lokale boer 
hebt gekocht. De volgende dag zweef je boven de prachtige IJsselvallei vanuit je 
rondvlucht vanaf vliegveld Teuge. Daarna kom je op Recreatiegebied Bussloo weer bij 
van je adrenalinekick en sluit je de dag af met een heerlijk diner aan de recreatieplas. 
Dat is toch een heerlijk vooruitzicht? Hopelijk kunnen we in de zomer deze fantasieën 
weer werkelijkheid laten worden. Plan je eigen staycation met de leukste activiteiten 
alvast via BEZOEKVOORST.NL

Wees loyaal, koop lokaal! 
Het is een lastige tijd voor ondernemers, maar zij hebben creatieve oplossingen bedacht 
en staan dus altijd voor jou klaar! Bij de winkeliers van de gemeente Voorst kan je rustig 
en veilig op afspraak winkelen. Bel of stuur je favoriete ondernemer gerust een mailtje 
of een appje en scoor die leuke outfit of dat geweldige koopje bij de lokale ondernemers 
in de dorpen! Ook de horeca staat, ondanks dat hun tafels ongedekt blijven, voor jullie 
klaar en ze hebben je steun hard nodig. Zij koken de heerlijkste gerechten en komen 
deze persoonlijk bij je langsbrengen. Ook tijdens de avondklok mogen zij gelukkig be-
zorgen. Dus of je nu je diner zelf afhaalt of laat bezorgen, jij bent verzekerd van een ge-
makkelijke maar bovenal gezellige en smaakvolle avond. Wanneer we de lokale onder-
nemers in deze tijd ondersteunen, kunnen zij blijven bestaan en kan je na de lockdown 
ook weer bij je favoriete winkel terecht. Zo helpen wij elkaar en kijken we samen naar 
wat er wel kan en mag. Een overzicht van wie wat aanbiedt vind je op BEZOEKVOORST.
NL/KOOPLOKAAL.

11

33

22

44

55

Volg ons op
Torenbosch 66

7391 CA  Twello (0571) 27 27 87
info@eckhuys.nl www.eckhuys.nl

     @eckhuysmakelaars

ECKHUYS.NL

Raccordement 85 Twello

vraagprijs € 515.000,- k.k.
Molenweg 48 Terwolde

vraagprijs € 325.000,- k.k.
Frans Halsstraat 5b Twello

vraagprijs € 305.000,- k.k.

BINNENKORT

BINNENKORT

BINNENKORT

VOEL JE 
THUIS BIJ 
ECKHUYS

Deze huizen komen binnenkort bij 

ons in de verkoop. Interesse? Houd

onze website en social media in de 

gaten of neem contact op! Wie weet 

tot snel bij een van onze woningen.

Voor service, onderhoud en 

reparatie kunt u bij ons terecht. 
Wij leveren ook gebruikte 

scootmobielen met garantie.

Het adres voor uw scootmobiel

Nieuw en gebruikt en direct uit voorraad leverbaar

Anklaarseweg 97a 
(t.o. Robur et Velocitas)7317 AS ApeldoornT (055) 57 88 005E info@scoot.nu 

    of kijk op        

Dealer van Emco en Lifam e-sooters

€747 VOORDEEL

COMPLETE 

BOXSPRING

NU €2799  €3546

€ 2.599,- (vaste uitvoering)

€ 3.849,- (verstelbare uitvoering)

PULLMAN EXPRESS

WAAR COMFORT EN VOORDEEL SAMENKOMEN

Maak een 

afspraak

of bel

0571-290641

Q-SERIE

JE SLAAPT AL 

OP EEN
EASTBORN 

VA € 450,-

Extra snelle

Pullm
an Silverlin

e 

vanaf €
699,-

Maak een Welkom b�  de Grutter 

slapen & wonen

COMPLETE 

BOXSPRING

NU €2799 €3546
€3546

slapen & wonen

Twelloseweg 79, Terwolde

T 0571 29 06 41

www.de-grutter.nl

*vraag naar de voorwaarden in de winkel.

*Met uitzondering van de 

Athletic Pillow en Travel Pillow

2e

MATRAS

EN
KUSSEN*

NU 50%

KORTING

PULLMAN EXPRESS

WAAR COMFORT EN VOORDEEL SAMENKOMEN

Welkom b�  de Grutter 

Paasweekend
4, 5 & 6 april

Kom je ook?Kom je ook?
met  mooie  Wandeltochten rondom bussloo

Volg ons!

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

Lekker naar Lekker naar 
  Bussloo!  Bussloo!

Word vriend
van de enk

Adres Nieuwstraat 107, 7311 BR Apeldoorn - Tel (055) 303 40 20

E-mail mail@kantoorwensink.nl - website kantoorwensink.nl

Jouw belastingaangifte 2020 
voor slechts € 40,-!

Bij Kantoor Wensink zijn we blij met jou als onze klant. Daarom regelen we jouw 

particuliere aangi� e 2020 voor maar € 40,-! Wil je daar gebruik van maken? 

Lees dan snel hoe je hier voor in aanmerking komt:

• Het gaat om jouw particuliere aangi� e, geen buitenlandse aangi� e.

• Je bent alleenstaand, samenwonend of gehuwd.

• Extra werkzaamheden na de aangi� e worden op nacalculatie berekend. 

Mogen wij dit voor jou doen?

Laat het dan meteen weten.

Bel ons op (055) 303 40 20 of stuur een mail 

naar mail@kantoorwensink.nl

Diensten

Bij Kantoor Wensink beschikken we over heel veel kennis op allerlei gebieden. 

Je kunt bij ons onder andere terecht voor:

• Juridisch advies

• Sparringpartner

• Winstoptimalisatie

• Commercieel advies

• Overnames

• Bedrijfscrisis

• Operationeel advies

• VvE beheer

• Jaarrekeningen

• Btw-aangi� es

• Belastingadvies

• Administratie

• Aangi� e inkomstenbelasting

• Vennootschapsbelasting

• Er� elasting
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Jouw belastingaangifte 2020
Bij Kantoor Wensink zijn we blij met jou als onze klant. Daarom regelen we jouw
particuliere aangifte 2020 voor maar € 40,-! Wil je daar gebruik van maken?
Lees dan snel hoe je hier voor in aanmerking komt:

• Het gaat om jouw particuliere aangifte, geen buitenlandse aangifte.
• Je bent alleenstaand, samenwonend of gehuwd.
• Extra werkzaamheden na de aangifte worden op nacalculatie berekend.

Mogen wij dit voor jou doen?
Laat het dan meteen weten.

Bel ons op (055) 303 40 20 of stuur een mail naar mail@kantoorwensink.nl

Diensten
Bij Kantoor Wensink beschikken we over heel veel kennis op allerlei gebieden. 
Je kunt bij ons onder andere terecht voor:

• Juridisch advies
• Sparringpartner
• Winstoptimalisatie
• Commercieel advies
• Overnames
• Bedrijfscrisis
• Operationeel advies
• VvE beheer
• Jaarrekeningen
• Btw-aangiftes
• Belastingadvies
• Administratie
• Aangifte inkomstenbelasting
• Vennootschapsbelasting
• Erfbelasting

EuroParcs De IJssel Eilanden  |  Reeveweg 1  |  8265 PR Kampen  |  www.europarcsverkoop.nl

De IJssel Eilanden

EuroParcs De IJssel Eilanden

Uw eigen plek aan het Reevemeer nabij Kampen

Verzeker uzelf tijdens de start verkoop van de mooiste plek.

Nagenoeg alle kavels met eigen ligplaats.

Meer zien?Vraag de brochure 
aan op onze website.

Start verkoopzaterdag 3 aprilOpen dagenDagelijks vanaf zaterdag 3 april 
t/m zondag 18 april

Informeer naar de uitstekende verhuurmogelijkheden  |  Recreatiewoningen te koop vanaf €119.500,- 

Investeer in een recreatiewoning

op EuroParcs De IJssel Eilanden.

 Uitstekende verhuurmogelijkheden

 Direct aan het Revemeer
 Recreatiewoningen vanaf €119.500,-

 Kavels aan het water met eigen ligplaats

 Plaza met alle denkbare faciliteiten

 Gelegen nabij KampenVanaf zaterdag 3 t/m zondag 18 april bent u dagelijks 

vanaf 10.00 uur van harte welkom om het vakantiepark en 

de recreatiewoningen te komen bekijken. Onze aankoop-

adviseurs staan voor u klaar om u meer te vertellen over de 

aankoop van een recreatiewoning.
Kijk voor meer informatie en het complete verkoopaanbod op:

www.europarcsverkoop.nl

Wij feliciteren Expert Twello
van harte met hun nieuwe 
Miele Premium Partner Shop.

Expert Twello   |  Duistervoordseweg 11  |  7391 CA Twello 

HX1 Select

Miele. Immer Besser.

FLEXIBEL. KRACHTIG. SNEL.

NIEUW

211718_TWELLO_Triflex_390x266.indd   1

211718_TWELLO_Triflex_390x266.indd   1

16/03/2021   11:25
16/03/2021   11:25

ORT K
ELE
OR
K

EL
CaraCito. Ontdek de eerste CONSEQUENT ELEKTRISCHE caravan.
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De De CaraCitoCaraCito doet het gewoon! Hij gaat volledig elektrisch op reis met airconditioning. Hij is  doet het gewoon! Hij gaat volledig elektrisch op reis met airconditioning. Hij is 
gereduceerd tot het essentiële en heeft alles wat jij voor je kampeervakantie nodig hebt. Dat is gereduceerd tot het essentiële en heeft alles wat jij voor je kampeervakantie nodig hebt. Dat is 
het nieuwe jonge kamperen met comfort zoals thuis. het nieuwe jonge kamperen met comfort zoals thuis.     

Meer informatie vind je onder:Meer informatie vind je onder: www.weinsberg.com/caracito
Stel je CaraCito samen, zoals jij hem wenst, onder:Stel je CaraCito samen, zoals jij hem wenst, onder: confi gurator.weinsberg.com 

CaraCito

CONSEQUENT

CONSEQUENT

CONSEQUENT
MODERN

ELEKTRISCH

SREDNA

Airconditioning 
standaard

Koelt in de zomer, verwarmt 
op koudere dagen

Volledig elektrische 
uitvoering

Glas keramische
kookplaat

Compressor 
koelkast

VOLLEDIG 
GASVRIJ
STANDAARD

je tuin
op de
schop?

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 Groot familiebedrijf sinds 1987

De zomer komt eraan! Plannen om jouw tuin op de schop te  gooien? Wij kunnen jou helpen om je tuinwensen te realiseren.

Alleen op zoek naar een hovenier om (groot) onderhoud uit te voeren? Ook dat doen wij graag voor je.

Neem contact met ons op voor een  vrijblijvende offerte of kijk voor inspiratie op onze website:
www.tterr ie le .n l

HOVENIER | GROENVOORZIENING | CIVIELE WERKEN | BOOMVERZORGING | KWEKERIJ

Aangesloten bij:

Genieten van plukbloemen!

Cadeautip!

Klokjesbloem
(Campanula Addenda Color Mix)

Bloeit extra lang!2,99

8,99

Geniet van deze langbloeiende 

voorjaarsbloeiers. Keuze uit diverse 
kleuren! Ø 11 cm. van 4,49

Plantarrangement(Diverse soorten)Fleur huis en tuin op met deze kleurrijke plantarrangementen.

Ook leuk om als cadeau te geven! van 17,99

12,99

Het is lente!

1,29

Aardbeiplanten(Diverse soorten)
Geniet van verse aardbeien uit 

eigen tuin. Bloeit met witte 
bloemetjes. Diverse soorten 

aardbeien o.a. vroegbloeiende 
en doordragende soorten. Ø 11 cm. van 1,59

0,99

Set van 6 stuks

2,99
Oogsten uit eigen tuin!

Fleur je tuin of terras 
op met deze opvallende 
heerlijk geurende planten. 
Met hun mooie grote 
bloemen zijn ze ook erg 
geschikt als snijbloem.  
Diverse kleuren. Ø 23 cm. 

van 13,99

Pioenroos(Paeonia lactiflora Mix)

Deze Lavendel is een prachtige langbloeiende paarsblauwe 

soort. De bloemen hebben de vorm van een kuifje. Heerlijk 

geurend en lokt vlinders en bijen. Ø 14 cm. van 4,49

Kuiflavendel(Lavandula stoechas purple)

Kweek je eigen groenten! 
Diverse soorten o.a. 
Broccoli, Andijvie en Sla.

van 1,79

Groenteplanten(Diverse soorten)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 

twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 

Afbeeldingen kunnen afwijken.

Openingstijden: MaandagDinsdag
GESLOTEN09:00 - 17:00

WoensdagDonderdagVrijdag

09:00 - 17:0009:00 - 17:0009:00 - 17:00

ZaterdagZondag
09:00 - 16:00GESLOTEN

Tullekensmolenweg 37  |  7361 EN Beekbergen  |  055-5063131

 info@tuincentrumtullekensmolen.nl  |  www.tuincentrumtullekensmolen.nl

Tuincentrum
Tuincentrum’ Tullekensmolen’’

’ Tullekensmolen’’

’ ’ 

Tullekensmolenweg 37 | 7361 EN Beekbergen | 055-5063131 

www.tuincentrumtullekensmolen.nl
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van 1,79

Groenteplanten(Diverse soorten)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 

twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 

Afbeeldingen kunnen afwijken.

Openingstijden: MaandagDinsdag
GESLOTEN09:00 - 17:00

WoensdagDonderdagVrijdag

09:00 - 17:0009:00 - 17:0009:00 - 17:00

ZaterdagZondag
09:00 - 16:00GESLOTEN

Tullekensmolenweg 37  |  7361 EN Beekbergen  |  055-5063131

 info@tuincentrumtullekensmolen.nl  |  www.tuincentrumtullekensmolen.nl

Aangesloten bij:

Genieten van plukbloemen!

Cadeautip!

Klokjesbloem
(Campanula Addenda Color Mix)

Bloeit extra lang!2,99

8,99

Geniet van deze langbloeiende 

voorjaarsbloeiers. Keuze uit diverse 
kleuren! Ø 11 cm. van 4,49

Plantarrangement(Diverse soorten)Fleur huis en tuin op met deze kleurrijke plantarrangementen.

Ook leuk om als cadeau te geven! van 17,99

12,99

Het is lente!

1,29

Aardbeiplanten(Diverse soorten)
Geniet van verse aardbeien uit 

eigen tuin. Bloeit met witte 
bloemetjes. Diverse soorten 

aardbeien o.a. vroegbloeiende 
en doordragende soorten. Ø 11 cm. van 1,59

0,99

Set van 6 stuks

2,99
Oogsten uit eigen tuin!

Fleur je tuin of terras 
op met deze opvallende 
heerlijk geurende planten. 
Met hun mooie grote 
bloemen zijn ze ook erg 
geschikt als snijbloem.  
Diverse kleuren. Ø 23 cm. 

van 13,99

Pioenroos(Paeonia lactiflora Mix)

Deze Lavendel is een prachtige langbloeiende paarsblauwe 

soort. De bloemen hebben de vorm van een kuifje. Heerlijk 

geurend en lokt vlinders en bijen. Ø 14 cm. van 4,49

Kuiflavendel(Lavandula stoechas purple)

Kweek je eigen groenten! 
Diverse soorten o.a. 
Broccoli, Andijvie en Sla.

van 1,79

Groenteplanten(Diverse soorten)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 

twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 

Afbeeldingen kunnen afwijken.

Openingstijden: MaandagDinsdag
GESLOTEN09:00 - 17:00

WoensdagDonderdagVrijdag

09:00 - 17:0009:00 - 17:0009:00 - 17:00

ZaterdagZondag
09:00 - 16:00GESLOTEN

Tullekensmolenweg 37  |  7361 EN Beekbergen  |  055-5063131

 info@tuincentrumtullekensmolen.nl  |  www.tuincentrumtullekensmolen.nl

Kom inspiratie opdoen in 
ons tuincentrum!

4,99
Wintergroene laagblijvende 

heester met mooi groen 
glanzend blad. Bloeit 

met blauwe geurende 
bloemen.Ø 17 cm.van 7,99

Amerikaanse sering
(Ceanothus thyrsiflorus ‘Repens’)

(Camellia Japonica)Uitbundige voorjaarsbloeier. De bloemen lijken op rozen. De 

camelia is erg geschikt als solitaire plant. Maar staat ook mooi 

als blikvanger in de border. Ø 17 cm. van 17,99

Japanse Roos

11,99

Chileense Jasmijn(Diamantina mix)Deze exotische plant bloeit van de vroege zomer tot de late 

herfst met trompetvormige bloemen. Deze plant komt goed tot 

zijn recht op het terras of balkon in een grote pot of kuip. Geef 

voor langdurige bloei regelmatig plantenvoeding 

Ø 17 cm. van 14,99

9,99

4,99
De geurende bloemen lokken vlinders en bijen. Het wintergroene 

blad is blauwgroen en vormt een mooi bodembedekkend polletje.  

Diverse kleuren. Ø 15 cm. van 6,99

Breng kleur op je terras.

Geef regelmatig plantenvoeding om de 
bloeitijd te verlengen.

TIP

(Dianthus ‘Doublelicious’)

Tuinanjer
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aardbeien o.a. vroegbloeiende 
en doordragende soorten. Ø 11 cm. van 1,59

0,99

Set van 6 stuks

2,99
Oogsten uit eigen tuin!

Fleur je tuin of terras 
op met deze opvallende 
heerlijk geurende planten. 
Met hun mooie grote 
bloemen zijn ze ook erg 
geschikt als snijbloem.  
Diverse kleuren. Ø 23 cm. 

van 13,99

Pioenroos(Paeonia lactiflora Mix)

Deze Lavendel is een prachtige langbloeiende paarsblauwe 

soort. De bloemen hebben de vorm van een kuifje. Heerlijk 

geurend en lokt vlinders en bijen. Ø 14 cm. van 4,49

Kuiflavendel(Lavandula stoechas purple)

Kweek je eigen groenten! 
Diverse soorten o.a. 
Broccoli, Andijvie en Sla.

van 1,79

Groenteplanten(Diverse soorten)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 

twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 

Afbeeldingen kunnen afwijken.

Openingstijden: MaandagDinsdag
GESLOTEN09:00 - 17:00

WoensdagDonderdagVrijdag

09:00 - 17:0009:00 - 17:0009:00 - 17:00

ZaterdagZondag
09:00 - 16:00GESLOTEN

Tullekensmolenweg 37  |  7361 EN Beekbergen  |  055-5063131

 info@tuincentrumtullekensmolen.nl  |  www.tuincentrumtullekensmolen.nl
Aangesloten bij:

Genieten van 

plukbloemen!

Cadeautip!

Klokjesbloem

(Campanula Addenda Color Mix)

Bloeit 
extra lang!

2, 99

8, 99

Geniet van deze langbloeiende 

voorjaarsbloeiers. Keuze uit diverse 

kleuren! Ø 11 cm. van 4,49

Plantarrangement

(Diverse soorten)

Fleur huis en tuin op met deze kleurrijke plantarrangementen.

Ook leuk om als cadeau te geven! van 17,99

12, 99

Het is lente!
1, 29

Aardbeiplanten
(Diverse soorten)

Geniet van verse aardbeien uit 

eigen tuin. Bloeit met witte 

bloemetjes. Diverse soorten 

aardbeien o.a. vroegbloeiende 

en doordragende soorten. 

Ø 11 cm. van 1,59

0, 99

Set van 6 stuks

2, 99

Oogsten uit eigen tuin!

Fleur je tuin of terras 

op met deze opvallende 

heerlijk geurende planten. 

Met hun mooie grote 

bloemen zijn ze ook erg 

geschikt als snijbloem.  

Diverse kleuren. Ø 23 cm. 

van 13,99

Pioenroos
(Paeonia lactiflora Mix)

Deze Lavendel is een prachtige langbloeiende paarsblauwe 

soort. De bloemen hebben de vorm van een kuifje. Heerlijk 

geurend en lokt vlinders en bijen. Ø 14 cm. van 4,49

Kuiflavendel

(Lavandula stoechas purple)

Kweek je eigen groenten! 

Diverse soorten o.a. 

Broccoli, Andijvie en Sla.

van 1,79

Groenteplanten

(Diverse soorten)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot 

twee weken na verspreidingsdatum en zolang de voorraad strekt. 

Afbeeldingen kunnen afwijken.

Openingstijden: 

Maandag
Dinsdag GESLOTEN

09:00 - 17:00
Woensdag

Donderdag
Vrijdag

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

09:00 - 17:00
ZaterdagZondag 09:00 - 16:00

GESLOTEN
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5 jaar garantie op e-bikes*

Van alle merken

*Vraag naar de voorwaarden

Alleen bij 

Koppelstraat 42, Twello | T 0571 27 04 73 | info@detuinenvanbosch.nl  

detuinen
vanbosch

Het maken van een moodboard is een goede eerste 

stap bij het bepalen van de sfeer van uw droomtuin. 

Beelden zeggen immers vaak meer dan woorden

UNIEK BIJ DETUINENVANBOSCH

MOODBOARD MAKER

MAAK UW EIGEN MOODBOARD OP DETUINENVANBOSCH.NL

Nieuwetijdspraktijk

Paardencoaching
In deze sessie van +/- 1,5 uur ga je 
de verbinding aan met het paard. 

Weest jezelf, je mag er zijn! Het 
paard oordeelt niet, maar houdt je 
wel een spiegel voor. Dit zorgt voor 

prachtige inzichten. 

€ 89,- per sessie.

Energetische behandeling
De combinatie van massage en 

handoplegging activeert het zelfge-
nezend vermogen! Dit zorgt voor 

meer ontspanning. een leger hoofd 
en stroming in je lijf.

Sessie 45 minuten €37,50 
Sessie 90 minuten € 69,-

Nieuwetijdscoaching
Het doel van deze actieve vorm van 
coaching is dat je hooggevoeligheid 
niet meer als last of angst ervaart, 

maar als kracht. Geschikt voor 
volwassenen en kinderen, samen 
ontdekken hoe je het beste met 

gevoeligheid kan omgaan.

Sessie 90 minuten € 69,-

Veerkracht traject
In dit op maat gemaakt traject, 

streven we ernaar dat jij jij wordt! 
Dat je jezelf mag zijn en accepteert.  

Geschikt voor jongeren en 
volwassenen.

8 sessies van 1,5 uur 
€ 495,-

Wat is er nodig om 
vanuit jouw kern 
te gaan bewegen 

en leven?

Bij Paardenveerkracht Nieuwetijdspraktijk!
U ben van harte welkom

Dominique VukkinkDominique Vukkink
De zanden 3, 7395 PA Teuge  T 06-33309143

www.paardenveerkracht.nlwww.paardenveerkracht.nl

Vlijtseweg 190  |  7317 AM APELDOORN  |  Tel.: 055 5219175  |  www.gijsbertsbv.nl  |  Open van dinsdag t/m zaterdagRuime keuze 

PVC vloeren

Badkamers      Keukens      Wand- vloertegels      PVC vloeren      Wellness      Accessoires      Maatwerk            

Afslag Apeldoorn N
oord

Keukens, 

badkamers 

en tegels 

45 jaar

5000 m
2

showr
oom

deventer@easyslim.nu | zutphen@easyslim.nu

Bel 06-22 78 23 44 of boek online via www.easyslim.nu

WEG MET DIE KILO’S! 

Al 6 jaar de succesformulevoor afslankenDe Almeerse oprichter Karin Hut vertelt enthousiast hoe zij 

zelf in een klein kamertje, in Almere, begon. Inmiddels 

draaien er 6 apparaten, die dagelijks mensen slanker maken.
‘Zelf was ik al jaren met mijn gewicht bezig. Dan weer zoveel kilo eraf 

die er vervolgens zo weer bij kwamen. Er was geen dieet of shake of 

ik had het geprobeerd, totdat ik 6 jaar geleden op dit apparaat stuitte. 

Ik was na 1 behandeling zichtbaar slanker en gedurende de reeks 

behandelingen vlogen de kilo’s eraf. Ik besloot het apparaat te kopen 

en ontwikkelde een afslankformule waarbij we, naast de behandelingen 

met ons apparaat, ook voedingsadviezen geven. Mijn concept sloeg enorm aan. 

Het bedrijf werd een franchiseformule met inmiddels meer dan 45 vestigingen 

door het land.’

Inmiddels heeft Easyslim.nu duizenden klanten geholpen aan een slanker 

en strakker lijf. De klanten zijn zowel mannen als vrouwen die vaak al van alles 

gedaan hebben om af te vallen, maar zonder langdurig resultaat.Bij Easyslim.nu is er geen sprake van het zogenaamde ‘jojo-eff ect’. ‘Dit komt 

doordat ons apparaat de spieren traint, waardoor de vetverbranding, ook in rust, 

stijgt. Ook wordt middels ultrasound vet uit de cel gehaald, dat op natuurlijke 

wijze het lichaam verlaat. Dit, in combinatie met een gezond voedingspatroon, 

geeft zeer snelle en blijvende resultaten. Het is heel mooi om te zien hoe blij we 

de mensen maken. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, wat op alle fronten in hun 

leven doorwerkt. Mijn bedrijf verandert vele levens op een positieve manier. 

En juist dat is het succes, al 6 jaar lang’, aldus Karin.

Jouw Easyslim.nu vestiging

Ontspannen afslanken en spieren trainen met succes
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Je bent weer van harte welkom

Intake incl. behandeling van € 89,- voor slechts € 49,-Geldig t/m 31 maart 2021

Zij gingen je voor... met veel succes!

Kennismakingsaanbieding

na 10 x

na 10 x

Hoe het werkt 
1 keer per week kom je bij ons voor een behandeling van 

ongeveer 40 minuten. We sluiten je aan op ons apparaat en 

jij ligt rustig onder een dekentje, terwijl ons apparaat middels ultrasound vet weghaalt. Tegelijkertijd worden door elektrostimulatie je spieren getraind. De behandeling is 100% veilig en de meeste mensen ervaren het als zeer aangenaam.
SIMPEL, SNEL, SLANK!

6 redenen om voorEasyslim.nu te kiezen...1) Verlies direct ca. 15 cm*2) Vet defi nitief weg3) Verstrakking van je huid4) Spieropbouw5) Gratis recepten & voedings schema6) ...en bovenal lekker & ontspannend

Zij gingen je voor... met veel succes!

na 10 x
na 10 x

na 10 x

na 10 x
na 10 x

Maak 
direct een 
afspraak

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

                                                                                            

                                                                        

T: 06-51935827 

Rijksstraatweg 189

7391 MN Twello

E: isidorushoeve@gmail.com

W: www.hoveniersbedrijfi sidorushoeve.nl
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Er zijn 24 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 doe hem buiten in de brievenbus vóór 
1 mei bij het Voorster Nieuws, Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello en 
maak kans op onderstaande prijzen.

Puzzel

Een weekend rondtouren 
in een Mini van Ekris

Rondvlucht 
voor 3 personen

Cadeaubon t.w.v. 100,-
van Piet Zoomers

Fruitpakket van 
Van Hees Versmarkt
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Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade.

Koppelstraat 49, 7391 AK Twello, Tel. 0571-274804
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578-576777

Paasweekend
4, 5 & 6 april

Kom je ook?Kom je ook?
met  mooie  Wandeltochten rondom bussloo

Volg ons!

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

Lekker naar Lekker naar 
  Bussloo!  Bussloo!

Word vriend
van de enk

Printen en kopiëren, maar ook om o.a. 
drukwerk te laten ontwerpen en drukken, om 
boeken, liturgieën, posters te laten maken en 
om geboorte-, trouw-, en jubileumkaarten uit te 
zoeken. 

Stationsstraat 17, Twello
www.printandmore.nu 
info@printandmore.nu

tel. (0571) 27 61 91

Voorsternieuws
Print&more

Dé huis-aan-huis- krant 
van de gemeente Voorst e.o.

en de 
praktische drukwerkwinkel 

dichtbij huis 
onder één dak in Twello
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Winkelen en gratis parkeren!

Waarom ver weg gaan of online bestellen 

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 

huishoudartikelen. En niet te vergeten 

gezellige restaurants, leuke terrasjes of een 

lekker ijsje halen. Onze winkeliers geven 

je een warm welkom in een dorp waar 

persoonlijke service ontzettend belangrijk is. 

Twello heeft het allemaal!

THUIS IN TWELLO

Zet je moeder in het zonnetje! In de weken voor 

moederdag zal er een leuke spaaractie zijn. Bij 

besteding vanaf 10 euro bij de deelnemende 

ondernemers ontvang je een stempel. Drie 

verschillende stempels maakt een volle kaart. 

9 mei worden er 25 winnaars bekend gemaakt en 

krijgen een leuke verrassing. 

THUISINTWELLO.NL

MOEDERDAGACTIE
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Bij besteding vanaf € 10 bij de deelnemende ondernemers ontvangt u een 

stempel. Drie verschillende stempels maakt een volle kaart. 9 mei worden er 

25 winnaars bekend gemaakt. Zij kunnen 10 of 11 mei een verrassing ophalen.

MOEDERDAGACTIE

Gratis parkeren!

Winkel met hart
voor elkaar

1,5 m

Houd afstand



EuroParcs De IJssel Eilanden  |  Reeveweg 1  |  8265 PR Kampen  |  www.europarcsverkoop.nl

De IJssel Eilanden

EuroParcs De IJssel Eilanden
Uw eigen plek aan het Reevemeer nabij Kampen

Verzeker uzelf tijdens de start verkoop van de mooiste plek.
Nagenoeg alle kavels met eigen ligplaats.

Meer zien?

Vraag de brochure 
aan op onze website.

Start verkoop
zaterdag 3 april

Open dagen
Dagelijks vanaf 
zaterdag 3 april 

t/m zondag 18 april

Informeer naar de uitstekende verhuurmogelijkheden  |  Recreatiewoningen te koop vanaf €119.500,- 

Investeer in een recreatiewoning
op EuroParcs De IJssel Eilanden.

 Uitstekende verhuurmogelijkheden

 Direct aan het Revemeer

 Recreatiewoningen vanaf €119.500,-

 Kavels aan het water met eigen ligplaats

 Plaza met alle denkbare faciliteiten

 Gelegen nabij Kampen

Vanaf zaterdag 3 t/m zondag 18 april bent u dagelijks 
vanaf 10.00 uur van harte welkom om het vakantiepark en 
de recreatiewoningen te komen bekijken. Onze aankoop-
adviseurs staan voor u klaar om u meer te vertellen over de 
aankoop van een recreatiewoning.

Kijk voor meer informatie en het complete verkoopaanbod op:
www.europarcsverkoop.nl
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