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Kunstwerken

in de gemeente Voorst
Biggetjes op een balansbal

In het verleden werden op vele boerderijen in de
gemeente varkens vetgemest, eerst voor eigen
gebruik, later vooral voor de verkoop. De vleesindustrie werd belangrijk tussen 1800 en de 20ste
eeuw. Twello werd bekend als dorp met een
exportslachterij. Tussen het spoor en brasserierestaurant Korderijnk vestigde zich een grote
slachterij, annex vleesfabriek van Zendijk. In
2004 werd de slachterij afgebroken en veranderde deze plek in een woonwijk. De elf biggetjes
op het dorpsplein en bij de bibliotheek herinneren aan de tijd van de vleesverwerkende industrie, die het dorp werkgelegenheid en welvaart
bood. De biggetjes staan op het Dorpsplein en
op het Marktplein ter hoogte van de bibliotheek
in Twello.

De droom op het stationsplein

Sinds 1886 had Twello een station. In de tweede wereldoorlog werd het station verwoest en
afgebroken. Sinds 2006, na 55 jaar, is het dorp
weer per spoor bereikbaar. Ter hoogte van
de fietsenstalling staat het beeld ”De droom”.
Een vogel met een jongetje op de rug met een
hoogte van 3 meter, gegoten in aluminium en
gemaakt door kunstenaar Herman Lamers. Een
vogel is een reiziger, vliegt heen en weer, is altijd
onderweg. Een duidelijke link met treinreizigers.
Op de vogel zit een jongetje tussen de vleugels.
Het kunstwerk doet daardoor denken aan het
Zweedse sprookje “De wonderbare reis van Nils
Holgersson”. Nils wordt in dit sprookje meegenomen op reis tussen de vleugels van een gans.

De Gans

Kunstenares Maïté Duval, een Française geboren in 1944, kwam in 1968 met haar man in
Voorst wonen. Ze vestigden zich op een plek
waar veel ganzen waren en genoot daar da-

gelijks van. Toen ze besloot te verhuizen naar
Zutphen wilde ze voor haar dorpsgenoten een
beeld maken ter herinnering aan haar wonen in
het dorp. Het werd een bronzen beeld van een
gans. Deze vogel stond bij de Romeinen en Grieken symbool voor bewaking. Menigeen van ons
kent vast wel het sprookje “Moeder de Gans”, die
waakte over haar kleintjes. Met “de Gans” gaf
Maïté Duval symbolisch een bewaker aan het
dorp Voorst. Het beeld is te vinden op de hoek
Tuinstraat/ Rijksstraatweg.

Rust na Arbeid

Ook dit beeld is gemaakt door kunstenares Maïté Duval. Ze woonde in Frankrijk dichtbij haar
grootouders. Als 29 jarige maakte ze beeldjes
van 30 centimeter van hen en gaf het de titel
“Liefde”. Het werd het begin van haar carrière.
Oma en opa waren eenvoudige mensen en leefden in Frankrijk. Opa werkte bij een boer en was
daarnaast diergenezer. Met kruiden en gebeden
hielp hij zieke dieren. Oma was dienstbode bij
een boer. Gewone, lieve mensen. De Dorpsverfraaiing van Klarenbeek zocht een kunstwerk en
bezocht Maïté in haar atelier in Voorst. Zij zagen
de kleine beeldjes van haar grootouders en wisten meteen dat ze die graag in hun dorp vergroot
zouden zien.
Het beeld kreeg de titel “Rust na Arbeid” en staat
in het Blokplantsoen van Klarenbeek.
In de volksmond wordt dit beeld “opa en oma”
genoemd.

Meer informatie

Raadpleeg “Kunstwerken gemeente Voorst”, lijst
van beelden in Voorst – Wikipedia. Interessante
informatie vindt u ook in het boek ”Herdenkingsmonumenten Kunst in de openbare ruimte in de
gemeente Voorst” geschreven door Milly Westerhuis-Duvoort.

Kom genieten,
kom meedoen!
Sommige mensen zijn al op vakantie, anderen gaan binnenkort of blijven bewust thuis.
Er zijn ook mensen die bewust thuis blijven of graag op vakantie zouden willen gaan,
maar de mogelijkheid niet hebben. Hun thuisblijven betekent dat ze om hen heen mensen missen, buren, kennissen, familie, mantelzorgers. De vakantie van anderen geeft
hen een periode van alleen zijn. In de gemeente Voorst biedt o.a. Mens en Welzijn mogelijkheden om eruit te gaan. Blijf niet alleen, kom genieten, ontmoet anderen, doe mee
aan activiteiten. Samen zijn voelt niet alleen. Ben jij een thuisblijver of ...
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Voor iedereen geldt
“weet dat je zeer
welkom bent!”

Zondag		
Lekker bakkie doen
Trefpunt Duistervoorde 10.00 - 11.00
Maandag		
biljarten
Trefpunt Duistervoorde 14.00 – 16.00
koersballen
Trefpunt Duistervoorde 09.30 – 11.30
Lekker bakkie doen
Trefpunt Duistervoorde 10.00 - 11.00
biljarten
Trefpunt Duistervoorde 14.00 – 16.00
Senioren gym
Trefpunt Duistervoorde 14.15 – 15.00
Gezellig met elkaar praten
Trefpunt Duistervoorde 15.00 – 16.30
Tuinwerk Landgoed de Poll
info@derentmeestersco.nl 13.00 – 16.30
Dinsdag		
Bezige handen, creatief bezig zijn
Trefpunt Duistervoorde 09.30 – 11.30
Lekker bakkie doen
Trefpunt Duistervoorde 10.00 - 11.00
Lunch
Trefpunt Duistervoorde 11.30 – 14.30
Elkaar ontmoeten
Trefpunt Duistervoorde 10.00 – 16.00
Klaverjassen, jokeren, bridgen, schaken Trefpunt Duistervoorde 14.00 – 16.00
Jeu de boules spelen
Trefpunt Duistervoorde 14.00 – 16.00
Woensdag		
Sportief wandelen met coach 6/8 km. Klein Twello
09.00 - 11.00
Gezellige koffieochtend
Klarenbeek
10.30 – 11.30
Samen een bakkie doen
Trefpunt Duistervoorde 10.00 – 11.00
Spellenmiddag
Trefpunt Duistervoorde 14.00 – 16.00
Samen lezen maakt lezen leuk!
Bibliotheek Brummen
19.00
Golf voor greenfreespelers
de Breuninkhof Bussloo avond
Donderdag		
Samen fietsen ong. 30 km 15-18 km/u Klein Twello in Twello
09.30 – 12.30
Bezige handen, creatief bezig zijn
Trefpunt Duistervoorde 09.30 – 11.30
Inloopochtend, koffie en gezelligheid De Pompe in Wilp
09.00 – 12.00
Actief bewegen voor 60+ers
Kerkstraat 18 in Wilp
10.00 - 11.00
Samen zingen
Trefpunt Duistervoorde 10.30 – 11.30
Lekker bakkie doen
Trefpunt Duistervoorde 10.00 - 11.00
Muzikale middag Let op: 1x per 2 weken Klein Twello
13.00 – 15.30
Biljarten
Trefpunt Duistervoorde 14.00 – 16.00
Vrijdag		
Lekker bakkie doen
Trefpunt Duistervoorde 10.00 - 11.00
Welkom bij Meet-in 11
Bibliotheek Twello
14.00 – 16.00
Bloemschikken (in even weken)
Trefpunt Duistervoorde
10.00 – 11.30
Zaterdag		
Lekker bakkie doen
Trefpunt Duistervoorde 10.00 - 11.00
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Zomers Vis Pakket
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2 Hollandse Nieuwe
Ambachtelijk gerookte
1 Makreel
1 Lekkerbek
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Kom jij ook zwemmen deze zomer?
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Buurman Vleesch & Vis

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

Geldig t/m 23 juli 2022

4 Houthakkers Steaks
4 Satéstokjes
4 Hamburgers
0
0
4 Worstjes
20



BBQ Zomer Pakket
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Tegen inleve
maar
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Buurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK Twello, www.buurmantwello.nl

ZOMER IN EIGEN
LAND? DAT VIER
JE BIJ ONS!

Op
steenworp n
afstand v ar
Dev ente

RUIM TERRAS
MÉT SPEELTUIN,
DAT IS IDEAAL!

GRATIS PARKEREN BIJ BEZOEK AAN DE BUITENSOCIËTEIT

Blijf op de hoogte!
@deventerbuitensocieteit

www.deventerbuitensocieteit.nl
info@deventerbuitensocieteit.nl
Bowlen

Eten & Drinken

Vergaderen

Feesten
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Beleef de Regio
“Voorst is het centrum van de Stedendriehoek”.
De gemeente waar veel te beleven is en waar voor
parkeren nergens betaald hoeft te worden.
Deze kalender bevat activiteiten van de gemeente Voorst en de steden behorende tot de stedendriehoek: Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Vaak wordt er gezegd: “Voorst is het centrum van de
Stedendriehoek”. De gemeente waar veel te beleven is en waar voor parkeren nergens betaald hoeft
te worden.
Let op: Meerder activiteiten vragen reservering vooraf of entreegelden.
Controleren van data raadzaam.

Agenda
JULI
6
6
6
6-10

Wandelen in Klarenbeek- Multifunctioneel Centrum – 08.30 uur
Gezellige lunch - Multifunctioneel Centrum 11.30-13.30 aanmelden voor 29/6
Zomerzangavond kom meezingen – kerk Wilp 19.30 – 21.00 uur
Zomer academie - meerdaags muziekevenement: presentaties, workshops, lezingen en concerten. Zutphen
8 Regenboogwedstrijden – golfpark “de Breuninkhof” Bussloo start 17.30
8-30 Fotozomer - Uiteenlopende exposities bekijken en zelf aan de slag gaan met een
fotocamera. Zutphen
8-21 Zomerkermis - op het parkeerterrein aan de Voorwaarts te Apeldoorn
9 -10 Open tuindagen – Prunushof Wilp 11.00 – 17.00 uur
9
Deventer stadsfestival - Havenkwartier.
9
Flamingo beachparty - Winkelcentrum Flora Deventer
10 Triatlon Bussloo - gehele dag recreatieplas Bussloo
13 Viering van de zomer - Multifunctioneel Centrum Klarenbeek 10.00-12.00 uur
15 Zomermarkt/kleedjes en vintagemarkt – Epe 16.00 – 20.00 uur
16-18 Muziekfestival Zomerkriebels – Beekpark Apeldoorn
17 Zeldzaam Mooi markt - Geniet van de verschillende kramen en muziek.
Worpplantsoen Deventer
20 Bingo – Klein Twello – 13.00 - 16.00 uur
20 Klaverjasavond – dorpshuis De Arend - Nijbroek.
20 Zomerzangavond kom meezingen – kerk Wilp 19.30 – 21.00 uur
20 Klaverjasavond – dorpshuis De Arend - Nijbroek.
21 Samen eten meerkeuze menu €5,- Klein Twello opgeven – 17.00 -19.00 uur
21 Antiek- en curiosamarkt - Er is voor elk wat wils aangeboden door deelnemers uit
Nederland, België en Duitsland. Apeldoorn 09.00 – 16.30 uur.
22 Zomermarkt/kleedjes en vintagemarkt - Epe 16.00 – 20.00 uur
24 La Grande Zomer brocante markt - Deventer
27 Zomerfeest – Zutphen 15.00 – 24.00 uur
29 Zomermarkt/kleedjes en vintagemarkt. Epe 16.00 – 20.00 uur
29-30 Nachtparlement open Air - dansen in de buitenlucht. Havenkwartier Deventer
29-31 Hoogzomerweekend – De Roode Hoeve Nijbroek 10.00 – 17.00 uur
30 Bezoek bijenstal “het Octagon” – Twello 10.00 – 12.00 uur
30-31 Latin Lounge on the beach - Brodazz Beach recreatieplas Bussloo
31 Muziek in de stad - Zutphen
31 23 ste Boekenmarkt - Zutphen 10.00 – 17.00 uur

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaring
van je bezoek aan deze gemeente.
Heb je een heerlijke fietstocht
gemaakt of een van onze gastvrije
ondernemers ontmoet?
Deel je foto’s en ervaringen van
jouw favoriete plekje op
Facebook en/of Instagram via

#bezoekvoorst

volg ons op social media

Bezoekvoorst

AUGUSTUS
3
3
4

Wandelen in Klarenbeek – Multifunctioneel Centrum 08.30 uur
Zomerzangavond, kom meezingen – kerk Wilp 19.30 – 21.00 uur
Antiek- en curiosamarkt - Er is voor elk wat wils aangeboden door deelnemers uit
Nederland, België en Duitsland. Apeldoorn 09.00 – 16.30 uur
4
Kinderspeurtocht - Van 4 – 12 jaar Tocht duurt 1,5 uur vanaf de Ossenstal.
Inlichtingen VVV Epe
5
Regenboogwedstrijden – golfpark “de Breuninkhof” Bussloo start 17.30
5
Zomermarkt/kleedjes en vintagemarkt - Epe 16.00 – 20.00 uur
5-7 Welsumse Karmse - Welsum
6
Platenbeurs - Lamme van Dieseplein Deventer
7
Boekenmarkt - Met ruim 900 boekenkramen de grootste van Europa. Deventer
10 Op pad met de schaapherder en zijn kudde - Duur 2 uur Renderklippen Epe
11 Zomerfeest - Zutphen 15.00 – 24.00 uur
12 Zomermarkt/kleedjes en vintagemarkt - Epe 16.00 – 20.00 uur
12-23 Openlucht filmfestival - Park Berg & Bos Apeldoorn
13 Zomer- muziekfestival Into The Mud – Buitenpost Twello 14.00 – 23.00 uur
17 Bingo – Klein Twello – 13.00 - 16.00 uur
17 Zomerzangavond, kom meezingen – kerk Wilp 19.30 – 21.00 uur
17 Klaverjasavond – dorpshuis De Arend - Nijbroek
18 Samen eten meerkeuze menu €5,- Klein Twello opgeven – 17.00 -19.00 uur
18-20 Dikke Mik feest - plattelandsfeestje voor alle leeftijden, Nijbroek
19 Zomermarkt/kleedjes en vintagemarkt Epe 16.00 – 20.00 uur
19-21 Klarenbeekse kermis - Drie dagen feest met kermis, vogelschieten, muziek, kinder- en
volksspelen en Kermistoertocht met oude voertuigen. Klarenbeek
22-26 Beeldhouwen op de Veluwe - Vaassen 10.00 – 17.00 uur
24 Zomerfeest - Zutphen 15.00 – 24.00 uur
25 Nacht van Nunspeet - Kunst, koopjes shoppen, muziek en andere gezelligheid
18.00 – 23.00 uur
25 Koopjesmarkt van de gezamenlijke Eper ondernemers - Epe
26 Zomermarkt/kleedjes en vintagemarkt - Epe 16.00 – 20.00 uur
26-27 Restantenmarkt - Flora Deventer
26 Ontmoet kasteelbewoners op de Cannenburgh - Vaassen
26-28 Nazomeren – tuinen Roode Hoeve Nijbroek 10.00 – 17.00 uur
27 Open dag bijenstal “het Octagon” – Twello 10.00 – 12.00 uur
27 (H)eerlijke Hanzemarkt - wordt verrast door kwaliteit en ambacht van producten.
Deventer 10.00 – 16.00 uur
27 Tour de terras – Avond muziek artiesten verplaatsen naar verschillende podia.
Deventer
27 Fietstochten – Voor toer- en racefietsers afstanden 45, 75, 100 en 150 km. Epe
27 Ground Zero festival - Het enige nachtfestival in Nederland en het hardst hardcore
evenement van Europa. Recreatieplas Bussloo
28 Muziek en brocante markt – Tevens koopzondag Zutphen
31 Kermis Zutphen

SEPTEMBER

1 - 4 Klompenfeest - Twello (informatie elders in deze krant)
1 - 4 Kermis - Zutphen met vuurwerk op vrijdagavond
1 - 4 NK parachutespringen- Teuge
4
Fietstocht 20 en 30 km Klompenfeest – Twello – start bij Joost 11.00 – 11.30 uur
3
Muziekcafé, Kunstkring ’Galerie de Statenhoed’ Twello 14.00- 16.00 uur
3
Epop festival - diverse optredens. Loeffplein Epe
3
Kunstmarkt - Bathmen
3-4 Stoomtreinenfestival terug naar toen -. Beekbergen 07.00 – 17.00 uur
4
La Grande zomerbrocante - op de Brink in Deventer
4- 12 Zomerkermis - Deventer
7
Wandelen in Klarenbeek – Multifunctioneel Centrum 08.30 uur
8
Samen eten – warme maaltijd Trefpunt Twello – aanmelden 11.30-13.30 uur
9-11 Dorpsfeest - Teuge
10 Nacht van Goud - Een avond vol exclusieve voorstellingen met dans, verhalen, muziek
en theater in verschillende binnenlocaties. binnenlocaties Deventer
10 Rommelmarkt en veiling - Diepenveen
10 Honing- en natuurproductenmarkt - Zutphen
10 Braderie en restantendag - Spittaalstraat Zutphen 10.00 – 17.00 uur
10 Bos Dweildag – Dweilorkesten. Zutphen 12.00 – 20.00 uur
10 -12 Landelijke open monumentendag- diverse locaties Zutphen
11 Festival ambacht 21 - kinderen enthousiasmeren voor techniek. Zutphen
15 Samen eten meerkeuze menu €5,- Klein Twello opgeven – 17.00 -19.00 uur
16 Schrijverscafé Kunstkring Voorst - schrijvers en dichters dragen voor uit eigen werk
Galerie De Statenhoed Twello 16.00 - 18.00 uur
16-18 Oeverloos festival - theater- circus-, dans-, zang- en muziekvoorstellingen. Zutphen
16-18 Kermis Averlo - Schalkhaar
17 Bier, wijn en spijsfestival - op de Brink. Deventer
18 Platenbeurs - Binnenstad Apeldoorn
21 Bingo – Trefpunt Twello zonder opgeven 14.00 – 16.00 uur
21 Klaverjasavond – dorpshuis De Arend - Nijbroek
23-25 Afsluiting tuinseizoen - Roode hoeve Nijbroek 10.00 – 17.00 uur
24 Zomerfeest – Zutphen 15.00 – 24.00 uur
24 Nazomerfeest - Kramen veelal gevuld door de winkeliers.
Koninginnenlaan Apeldoorn.
24 Bezoek bijenstal “Octagon” - Twello 10.00 – 12.00 uur
24 Bijenmarkt - Eerbeek 11.00-15.00 uur
24 (H)eerlijke Hanzemarkt - Wordt verrast door kwaliteit en ambacht van producten.
Deventer 10.00 – 16.00 uur
24 IJsselslag Deventer - race van roeiers over de IJssel - Deventer
25 Chocoladefestival - Demonstraties, kunstwerken van chocolade. Zutphen
24- 26 Bathmense kermis - Bathmen
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CLUBSTEAKS
BIEDT HET LEKKERSTE
VLEES VOOR
JE BARBECUE...

Een goede voorbereiding is
de basis voor een geslaagde
barbecue. Kijk voor BBQ tips
op www.clubsteaks.nl

Kom langs in onze winkel in Wilp en
bekijk het volledige aanbod of bestel
eenvoudig via onze webshop
www.clubsteaks.nl

Zomer in de tuin!

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

HORTENSIA

(Hydrangea
macrophylla ‘Little Mix’)
Kleinblijvende
rijkbloeiende hortensia.
Bloeit met bolvormige
bloemen. Ideaal voor
in potten of bakken
of voor de kleinere
tuin. Keuze uit
diverse kleuren.
Ø 23 cm.
van 19,99

te
Compac
ia!
Hortens

NU

14,

99

STERRETJESGRAS
(Rhodoxis)

Geniet van deze lang- en
rijkbloeiende plant. Bloeit met
prachtige rozerode bloemen.
Ø 17 cm.

5,

van 7,99

NU

Dorpsstraat 23,
T 0571-27 27 50

NU

E info@waardigewaard.nl
WAARDIGEWAARD.NL

5,

van 8,49

7391 DC Twello



99

Tuincentrum
ZONNEHOED

(Echinacea ‘Moodz’ )
’’Tullekensmolen’’

Prachtige volle en
rijkbloeiende plant.
Past goed in de
border of in een pot

Fleur
een donkere
hoek op!

99

LELIEGRAS

(Liriope muscari ‘Royal Purple’)
Deze aantrekkelijke groenblijvende
plant bloeit met lichte langwerpige
violetkleurige bloemen Ø 17 cm.

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

de Voorster
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Zoveel te doen, zoveel te beleven
Volkssterrenwacht Bussloo

Heeft u altijd al eens sterren willen bekijken of wilt u meer horen
over het heelal? De volkssterrenwacht Bussloo heeft iedere vrijdagavond vanaf 19.30 uur een kijkavond.
Om 20.00 uur begint in de zaal een presentatie over een actueel
onderwerp uit de wereld van sterrenkunde, ruimtevaart en weerkunde. Bij helder weer kan er met de telescoop naar de sterrenhemel worden gekeken. Aanmelding voor de kijkavond is niet nodig,
maar de zaal biedt plaats aan ca. 60 bezoekers, dus kom op tijd want
vol is vol. Informatie over de thema’s is te vinden op de website van de sterrenwacht Bussloo.
Bezoekers kunnen gratis parkeren op de parkeerplaats voor de sterrenwacht.
Telefoon: 0571 262 006

Ground Zero

Dit hardcore festival vindt plaats in de nacht van 27 op 28 augustus op Bussloo.
Het is een bekend nachtfestival in Nederland en het hardst hardcore evenement van Europa.
Het festival begint om 21.00 uur en eindigt om 07.00 uur. Het is een festival voor de liefhebbers van harde dance-stijlen. De wereld van Bussloo wordt omgetoverd tot een wereld van
duisternis met de beste hardcore, uptempo, frenchcore, terror, industrial en underground artiesten. Verleden, heden en toekomst vloeien samen.

Modder tussen de tenen

Wandel het 2,5 km lange blotevoetenpad. Voel het gras, de
modder, het zand tussen de tenen, balanceer op het wilgenpad, loop door het moeras en door het bamboebos. Geniet
van dit avontuur. Nadien gezellig een hapje en een drankje en
spelen in de kinderspeeltuin of maak plezier in de dierenweide.
Buitenpost, Rijksstraatweg 17 Twello Tel: 0571-270014

Houtzagerij en klompenmakerij

Droomt u van “ouderwetse” klompen of van een houten tafel gemaakt van boomstammen?
Breng dan een bezoek aan de stoomhoutzagerij in Wilp. Woon een demonstratie klompen
maken bij of kijk hoe boomstammen verwerkt worden tot meubels. U bent welkom op ma,
do en vr. Deze dagen worden er rondleidingen gegeven. Vooraf reserveren per mail.
De producten worden ambachtelijk vervaardigd naar wens van de koper.
Vele deskundige vrijwilligers vertellen u graag over het werk. U bent er van harte welkom.
Wilpsedijk 2 info@wilpschedijk.nl telefoon: 06 49658927

Landbouwmuseum “De Kribbe”

Wilt u zich een beeld schetsen hoe vroeger het land werd bewerkt? Bij de Kribbe in Wilp
Weerdseweg 6a in Wilp zijn werktuigen te bewonderen uit de periode 1930 – 1970.
De toegang tot dit museum is gratis. Openingstijden: van 10.00 – 17.00 uur, zeven dagen
per week. Telefoon: 0571-262522

Van Gelderland naar Overijssel

Varen van de ene naar de andere provincie dat kan met het Dommerholtsveer. Dit fiets- en
voetveer vaart van de Wilpse klei (tegenover café “De Kribbe”), naar Gorssel.
Mocht u even moeten wachten, geniet dan zittend op een bankje van een prachtig stuk
natuur.

Unieke kaarsenmakerij

Bent u op zoek naar kaarsen die rustig en gelijkmatig branden en minder roet veroorzaken?
Kaarsen op traditionele wijze gemaakt van de allerbeste grondstoffen? Kom dan naar één
van de laatste ambachtelijke kaarsenmakerijen in Nederland “De Tonkerij”
Vorstersweg 3a te Klarenbeek telefoon. Info@detonkerij.nl

Beleef wat de Kruidentuin te bieden heeft

Genieten van een drankje met eigengemaakte taart, rondkijken
in de prachtige winkel met woontrends. Genieten van het kijken
naar de kaarsenmakerij, waar u allerlei kaarsen kunt bestellen
en vervolgens de kassen in gaan waar seizoensgebonden eigen gekweekte groene planten, perkgoed en verse kruiden
bekeken en gekocht kunnen worden. Maak kennis met de enthousiaste en vakkundige cliënten en begeleiders van de Kruidentuin, onderdeel van De Passerel.
Telefoon: 0571 270 886

Een boerendiploma halen

Op een knusse boerderij dieren voeren, verzorgen en knuffelen. Met leuke kleine en grote
kruiwagens rondrijden, herten voeren, varkens borstelen en de alpaca’s brokjes geven, eieren rapen en nog meer. Nadien een boerendiploma krijgen. Er mag gespeeld worden in het
hooi en gecrosst worden met skelters. Ook bij regen een heel leuk uitje, de dieren staan
dan lekker overdekt in de schuur. Leeftijd ong. 4 t/m 12 jaar. Eén volwassen begeleider
verplicht. Reserveren vooraf.
Recreatie- & Hertenboerderij De Weerd Middendijk 22 Nijbroek. Telefoon: 0571-291996
Elke dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Koe Knuffelen

Heb je er wel eens aan gedacht een koe te knuffelen? Wist je dat het knuffelen een ontspannend en rustgevend effect heeft? Wil je de natte neus, het relaxte lijf en de 39 graden
lichaamstemperatuur voelen en tevens kennismaken met het nieuwsgierige en lieve karakter. Maak dan een afspraak met Marien en Linda op boerderij Noord Empe te Voorst. Noord
Emperweg 1 Telefoon: 0575-501397

Grolsch museum

Wat begon met het sparen van glazen is uitgegroeid tot het “grootste” museum van Nederland met ruim 5000 Grolsch artikelen. Hier treft u Gerard Nijenhuis aan, geen directeur
maar een gewone jongen, lopend op klompen. Als 10-jarige had hij maar één wens: iets
groots te bereiken en dat is hem met zijn museum gelukt. Wilt u zijn interessante verzameling Grolsch spullen, klompen en blauw aardewerk met molens bewonderen dan is dat elke
dag in de week mogelijk. Even bellen voor een afspraak: 0571-271396. Entree gratis.

Mini bieb de boekenkast
zonder sluitingstijd

Tussen boeken snuffelen, even erin bladeren, plaatjes kijken
in de boekenkasten aan de kant van de weg. Een kast met
kinderboeken en een kast met boeken voor volwassenen.
Neem een boek mee en zet er één terug. Zo blijven de kasten gevuld. Detectives, romans, kinderboeken, boeken over
de natuur, stripboeken het is allemaal te vinden in de Mini
Bieb aan de Hietweideweg bij huisnummer 31 in Twello.

Zelf bloemen plukken en lokaal biologisch eten

Een boeket bloemen is extra mooi als je het zelf kunt plukken, zelf kunt samenstellen.
Prachtige dahlia’s, allerlei zonnebloemen, asters, ridderspoor en veel meer soorten.
Zo’n boeket kan geplukt worden bij de Zonnegaard alwaar ook eigen gekweekte groenten,
zuivel, eieren, fruit en sappen gekocht kunnen worden.
Interesse, kom naar de Zonnegaard aan de Appenseweg 7 te Voorst
Thomas: 06-23033701, Carlijn: 06-23033719, Lizet: 06-2525718

Een “tweede leven” geven

In de gemeente Voorst zijn meerdere kringlopen. Alwaar u verrassend veel producten vindt
die u een tweede leven kunt geven. In het dorp Voorst vindt u “de Struintuin”.
Of bezoek één van de twee kringlopen in Twello. Aan de Koppelstraat 57 op het industrieterrein de grootste en aan de Molenstraat 14 kringloop De Molen. Tegenover deze kringloop
“Tweety-Twello ” alwaar kleding gekocht kan worden. In Klarenbeek het tweede handswinkeltje “De Olde Bakkerije” aan de Molenweg 4. Voor een bezoek aan “de Habbekrats”
in Teuge dient u even vooraf te bellen met eigenaresse Jeanne van Baak. Telefoon: 0553231274. Alvast veel winkelplezier.

Zwemmen

Heeft u zin om te “badderen” bezoek dan de recreatieplas
Bussloo of kom zwemmen in het binnen- of buitenbad van
zwembad De Schaeck. De waterkwaliteit van Bussloo wordt
regelmatig gecontroleerd. Het recreatiegebied biedt acht
zandstranden, ruime ligweiden en diverse kinderspeeltoestellen. Er is ook een naaktstrand. Voor kinderen is er ook
een speciaal kinderstrand. Zwembad de Schaeck heeft een
binnenbad met een temperatuur van minimaal 30 graden, een
stoombad, whirlpool, stroomversnelling en een 35 meter lange
glijbaan. In het buitenzwembad kan van een 3-baans glijbaan gegleden worden. U kunt ook komen springen van één van de twee duikplanken.

Natuur snuiven met een huifkartocht

Laat u meenemen door Jan van Maanen in zijn prachtige huifkar en geniet van zijn uitleg over
de natuur. Hij rijdt naar de mooiste plekjes en stopt daar waar bezienswaardigheden zijn. Rustig en gezellig genieten. Jan van Maanen Wellinkhofweg 18 telefoon: 06 12634753
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Volg ons

Wij
heten
u
Hartelijk welkom!
Gasterij De Patron is dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Met onze passie voor
food creëren wij een smaakbeleving voor onze gasten in een unieke ambiance.
Verser dan vers met eersteklas ingrediënten en aandacht voor detail.

Laad bij
ons uw
e-bike op!
Kerklaan 1, Twello T 0571-299800 M info@gasterijdepatron.nl

www.gasterijdepatron.nl

Van Niel Installatietechniek is de
specialist in duurzame installaties!

VAN GHENTSTRAAT 10, TWELLO, (0571) 274731

Nieuwsbrief voor vakantie 2022

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

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

• Zonneboilers
• Zonnepanelen
• Warmtepompen
• LED-verlichting

Het is ook belangrijk om uw tuin wat bij te mesten. Veel planten en
struiken kunnen op dit moment wel weer wat extra voeding gebruiken.
Heeft u zelf geen groene vingers, dan kunt u het natuurlijk ook
aan de hovenier overlaten!

Onderhoud tijdens uw vakantie

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

Contact: Hoveniersbedrijf Isidorushoeve, “Johnny Dijkman”
Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

Rijksstraatweg 189, 7391 MN Twello - T: 0571-274926 / 06-51935827
E: info@isidorus-hoeve.nl - W: www.hoveniersbedrijﬁsidorushoeve.nl

de Voorster
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Leven met respect

voor de natuur

In 2006 werd stichting Earth Awareness in het leven geroepen, met
als hoofddoel aandacht en bewustzijn te verwerven dat op aarde
alles onderling verbonden en mede van elkaar afhankelijk is. Mark
Huser en Maya van Oosterhout zochten een plek om “Off the Grid” te
kunnen leven d.w.z. “van het net af”. Deze plek vonden zij in Teuge.

Geschiedenis van de plek

Het terrein staat bekend als de ”Fliegerhorst”. In
de tweede wereldoorlog bouwden de Duitsers er
elf boerenbunkers. Zij moesten de schijn wekken van traditionele boerderijen in plaats van
een militair terrein. Vanaf mei 1951 werden er
Molukkers ondergebracht.

De NatuurTempel

Midden op het terrein staat een prachtige NatuurTempel. Een 140m2 rond kunstwerk, organisch gebouwd met dikke stammen en kronkelige takken, gekleurd glas en leem, een houten
vloer met een stijlvolle vuurplaats in het midden.
Er zijn 40 soorten hout in verwerkt. Het dak is
open om veel licht naar binnen te krijgen en ’s
avonds de sterrenhemel te kunnen aanschouwen. Het is een centrum voor kunst, natuur en
bewustzijn. In 2012 werd begonnen met het
bouwen. Op de website foto’s van de bouw.

“Off the Grid“ leven.

Dit betekent “van het net af” en houdt in niet
aangesloten zijn op gas, elektra, water en riolering.
En dat betekent houtkachels, ecologische toiletten en regenwaterdouches.
Mark en Maya waren pioniers. Hun centrum is
het grootste en het oudste “Off the Grid” centrum van Nederland.

Earth Awareness of tewel
Aardebewustzijn

Dit sluit aan bij de dagelijkse discussies in de
politiek en samenleving waarin naarstig wordt
gezocht naar alternatieven voor dreigende
schaarste aan grondstoffen als ook de ongezonde facetten van huidige bronnen.
Mark en Maya: “We werken samen met de natuur, niet alleen door te praten maar vooral met
doen. De menselijke cultuur staat de natuur in
de weg. Alles moet wijken voor de mens, de aarde is van de mens. De mens als geheel lijkt zich
niet bewust, dat je niet alleen maar kunt nemen.
Enerzijds zijn we het ons bewust, maar anderzijds lijkt niet iedereen daarvoor concessies te

Informatie

willen doen om meer één te worden met de natuur en daarmee samen te leren leven.”

Cultuuromslag

Earth en Awareness organiseerde creatieve,
educatieve en culturele bijeenkomsten die door
bezoekers uit heel Europa bezocht werden. Uit-

wisselingen met traditionele culturen maakten
dat het centrum een voorloper werd van nieuw
denken en een icoon binnen alternatief Nederland. Streven is te komen tot een maatschappelijk gewaardeerde culturele broedplaats, een
inspiratiedorp voor een gezonde aarde en een
bewuste samenleving.

Eens in de anderhalve maand kunnen mensen de NatuurTempel bezoeken. Mensen met
soortgelijke dromen die de sfeer wel eens willen proeven of mensen die hongerig zijn naar
achtergronden en motieven. Wil jij ook anders
leven dan we gewend zijn, dichterbij de natuur,
een cultuuromslag bewerkstellingen? Kom dan
naar één van de openstellingen: 2 augustus, 27
september of 23 november van 19.00 – 21.00
uur. Vooraf reserveren. Meer informatie vind je
op
www.earthawareness.nl of mail naar
earthawarenessteuge@gmail.com

Geschiedenis van de gemeente Voorst
De IJssel veranderde in de loop van de tijd van
bedding. Toen de oeverwal hoger werd, werd het
aantal overstromingen minder en ontstond er
aan de westelijke oever een bewoonbaar gebied
van Dieren tot Terwolde.
Het was een bebost gebied waar in de steentijd
zo’n 6000 jaar geleden al mensen kwamen.
Er zijn stenen bijlen uit die tijd gevonden in Twello, Wilp en bij de Voorsterbeek.
In de late Bronstijd zo’n 4000 jaar geleden leefden er veehouders in familieverband. Uit die tijd
zijn in het Appense Veld nog grafheuvels te vinden. Bij het afgraven van de Busslose plas werden op 10 meter diepte beenderen gevonden
van een mammoet, een wolharige neushoorn,
een reuzenhert en van een oeros.
Zo’n 2000 jaar terug leefde men hier van de
jacht en visvangst. Op beperkte schaal werd er
aan landbouw gedaan.
In ongeveer het jaar 600 ontstond een kleine

keten van kleine nederzettingen, waaronder
Voorst, Gietelo, Wilp, Twello en Terwolde. De
streek moet dicht bebost zijn geweest gezien de
namen van de nederzettingen. De naam Voorst
komt van “forest’ of “forst”, vorste of voirst. In
de middeleeuwen betekende dat domein, bestaande uit bos, akkers, veld en water, dat als
jachtterrein diende. De uitgang “lo” van Gietelo
en Twello duidt evenals “wolde“ in Terwolde op
de aanwezigheid van bossen en wouden. Vroegere benamingen van Twello zijn: Tuentlo en
Twentlo.
Wilp werd vroeger Huilpa genoemd, de uitgang
“pa” duidt op de aanwezigheid van water: een
meer of kolk.
Het grondbezit werd rond 1200 overgenomen
door kloosters, graven en hertogen. Vooral de
kloosters legden de basis voor de gemeenten.
De abdij van Prüm had grote invloed op het dorp
Voorst. Lange tijd was men “horig” aan het Hof
te Voorst, dat wil zeggen diensten verlenen. Dat hof maakte
deel uit van de rechten die het
klooster zich had verworven en
fungeerde als bestuursorgaan.
Zij bepaalde hoe de “gemene
gronden of marken” gebruikt
en beheerd werden. Toen in de
14de eeuw het hof-stelsel als
bestuursvorm in verval raakte
werd het beheer ervan overgenomen door een nieuwe bestuursvorm “de Mark”.
Bossen, heidevelden en weiden
die nog niet in iemands bezit
waren werden binnen een Mark

opgenomen. Het grondgebied Voorst
werd verdeeld in 13 Marken.
In de late middeleeuwen was de positie van de adel geleidelijk aan sterker
geworden. De adellijke families hadden vele bezittingen verworven en
bouwden huizen. Zo ontstonden ondermeer: het Hunderen, de Parkelaar,
Duistervoorde, De Lathmer, De Poll en
het Wezenveld.
De gemeente Voorst is in 1818 vergroot met de gemeenten Nijbroek,
Twello en Wilp, nadat de laatstgenoemde twee eerst in 1812 van die
gemeente waren afgesplitst tot zelfstandige gemeenten. Nijbroek was
vanouds reeds een zelfstandige gemeente.
De huidige gemeente heeft een oppervlakte van ongeveer 126,5 km2.
Er wonen rond de 25.000 inwoners.
De gemeente telt 10 dorpen en meerdere buurtschappen. In de gemeente
zijn 51 rijksmonumenten en ruim 40
gemeentelijke monumenten.

Informatiebronnen:

De gemeente Voorst heeft twee sites waarop
interessante informatie te vinden is m.n.
Bezoek Voorst en KijkindeKernen.
Het boek “Woorden en beelden over kastelen en
buitenplaatsen binnen de gemeente Voorst” geschreven door Milly Westerhuis- Duvoort en Jan
Groenenberg.
Foto’s en beschrijvingen van Twello van 1800 tot
1995 in “Twello het dorp door de jaren heen”.
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ZOMERSALE

NACHTMODE, BADMODE EN LINGERIE

1+1
GRATIS

KOM LANGS IN
ONZE SHOWROOM BEZOEK NU OOK DE
VOOR INSPIRATIE. WEBSHOP!
WWW.JOOSTBREDEN.NL
GRIND &
TOEBEHOREN

(KUNST)GRAS SIERBESTRATING

TEGELS

SCHUTTINGEN

STALEN
PLANTENBAKKEN

OOK VOOR GRONDWERK, STRAATWERK EN HET PLAATSEN VAN SCHUTTINGEN
EN VERANDA’S KUN JE BIJ ONS TERECHT! I NFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

BEZORGEN IS MOGELIJK
NIJVERHEIDSSTRAAT 36, 7391 ZV TWELLO | T. 06 16 057 204 | INFO@JOOSTBREDEN.NL
OPENINGSTIJDEN: MA, DI, WO 8:30 - 17:00 UUR | DO EN VR 8:30 - 17.30 UUR | ZA 8:00 - 15:00 UUR

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

Grote voorraad

NIEUWE MODELLEN, DUS SNEL RIJDEN!

Terwijl jij je
thuisvoelt,
Helpen wij je
op weg.

Flyer
Gotour 6

Bakﬁets

- 625 wh accu

Ruime voorraad bak-

- Gates Belt Drive

ﬁetsen van verschillende

- Bosch Performance

merken o.a. Gazelle, Carqon

Line motor

Batavus en Kettler.
Vanaf

€4749,-

Pegasus
Siena Belt

Gazelle

- Bosch active

- Bosch active

Grenoble C8

Line motor

Line motor

- nexus 7 versnelling
ief
Inclus
h
500w
accu

- nexus 8 versnelling
- 400 of 500 wh accu
Voor

€2799,-

Voor

€3299,-

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

Eventuele aanbiedingen zijn zonder inruil en kunnen niet gecombineerd worden.
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Kerken in de

gemeente Voorst
Hervormde kerk in Wilp

In Wilp staat de oudste kerk van de gemeente. Een houten kerk werd rond 765 gesticht door
Lebuïnus. In de 11de eeuw werd de kerk vervangen door een tufstenen kerk met een romaans
schip. De toren stamt waarschijnlijk uit de vroege 12de eeuw. In de 16de eeuw kreeg de kerk
een grote uitbreiding in de vorm van een koor van baksteen, in
laatgotische stijl. De kerktoren werd opgehoogd en
voorzien van een gotische torenspits. Na de oorlog
diende de kerk hersteld te worden. De verwoeste
spitsboogvensters en het stenen netgewelf in het
Gotische gedeelte werden in de oorspronkelijke
staat teruggebracht. De zuidelijke uitbouw werd
herbouwd met oud muurwerk. De ontvreemde klokken bleken niet gebruikt te zijn door de Duitsers ten
behoeve van de oorlogsindustrie.
Ter herinnering aan de negentien Canadezen, die in
de gemeente Voorst om het leven kwamen bij operatie Cannonshot, werd een plaquette op de buitenkant van het koor bevestigd. De kerk is erkend als
rijksmonument.

Hervormde kerk in Terwolde

De kerk in Terwolde heeft zijn oorsprong
in de 13de eeuw. Het gebouw was gewijd
aan de heiligen Cosmas en Damianus,
tweelingbroers die in een ver verleden
werkten als arts en prediker in Klein Azië en die als dank daarvoor werden gemarteld en
onthoofd.
In de tachtigjarige oorlog werd er een zoldertje gemaakt in de toren om de kerktoren te betrekken in het verdedigingswerk. Aan de noordzijde is een tweede ingang. Een ingang, speciaal voor de armen. Die mochten niet via de hoofdingang naar binnen. Aan de noordzijde
bevindt zich een speciale aanbouw. Bedoeld als gevangenis voor het opsluiten van zwervers,
een soort huis van bewaring. De warme kleuren van de muurschilderingen en fresco’s in combinatie met de lichtinval geven de kerk een bijzondere intieme sfeer.
De akoestiek in deze kerk is uitstekend.
Het betreft een Hervormde kerk. De kerk wordt tegenwoordig ook gebruikt voor concerten,
lezingen en tentoonstellingen. Er is een permanente tentoonstelling van in Terwolde en omgeving gevonden voorwerpen. De kerk is erkend als rijksmonument.

Kerk Nijbroek

Dorpskerk in Twello

In de 13de eeuw wordt Twello
een parochie, het kleine kapelletje
wordt uitgebreid tot een kerk aan
de Dorpsstraat. De kerk behoorde
eerst tot het geestelijke gemeenschap van Deventer. De inkomsten
werden zo zeker gesteld. Later werden de graven van Gelre mede eigenaar. Omstreeks 1400 kreeg de kerk
een toren, een vierkante bakstenen
kolos van wel een meter dik. De burgers konden er schuilen bij dreigend gevaar. Later die eeuw werd de kerk uitgebreid met een
groot gotisch koor.
In 1500 werd het oudste gedeelte afgebroken. Het schip werd vernieuwd en de toren met
een derde verhoogd. Deze gedaante heeft de kerk tot op heden behouden. In de kerk zijn
oude schilderingen in ere hersteld waaronder enkele van de twaalf apostelen. Er is meer Middeleeuwse kunst te vinden, waaronder een groot zandstenen doopvont. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werden de beide klokken door de Duitsers uit de toren geroofd. Een ervan werd
teruggevonden.
In de kerk bevindt zich een prachtig orgel uit de 19de eeuw. De kerk werd in de 20ste eeuw
driemaal gerestaureerd. De kerk en de kerktoren zijn erkend als rijksmonument en werden in
1971 ingeschreven in het monumentenregister.
Het betreft een Hervormde kerk.

Sint-Martinuskerk in Twello

Toen in 1598 de katholieken ten tijde van de Reformatie de kerk in Twello moesten verlaten bleven de adellijke families, die het huis Duistervoorde bewoonden, katholiek.
Het huis fungeerde lange tijd als schuilkerk voor
de katholieken uit de omtrek.
Omstreeks 1800 werd een kerkje met een strodak
gebouwd op de plaats waar nu de begraafplaats
is.
In 1887 werd voor het huidige kerkgebouw de
eerste steen gelegd. Een aantal van de originele
ramen werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest.
In 1966 werd het interieur drastisch gerestaureerd
en een groot deel van het interieur werd verwijderd, waaronder de preekstoel. In 1980 werden
veel details weer in ere hersteld. De bouw is neo-gotisch met een toren van 75 meter hoog.

Kerken die niet meer in gebruik zijn voor kerkdiensten

In de gemeente Voorst staan nog drie kerken.
Het betreft de Sint Antoniuskerk in de Vecht, de Martinuskerk te Bussloo en
Rooms-katholieke kerk te Klarenbeek. Deze kerken zijn niet meer als kerk in gebruik.

In 1328 stond er al een kapelletje in
Nijbroek, maar Nijbroek behoorde
kerkelijk nog onder Terwolde. In
1339 werd Nijbroek als plaats erkend en kreeg het een eigen kerk
en pastoor. In de 16de eeuw ging
de bevolking over van de Katholieke
godsdienst naar de Hervormde.
Predikant Karel de Haan speelde
een centrale rol in deze kerkhervorming. In 1616 werd hij begraven onder de spreekstoel.
Opvallend zijn de wandschilderingen in het koor, die tijdens de laatste restauratie van kalk
werden ontdaan. De preekstoel dateert uit de 17de eeuw en is rijk versierd met houtsnijwerk.
In de tweede wereldoorlog werden de klokken door de Duitse bezetting in beslag genomen.
Deze werden niet zoals bij de Wilpse kerk teruggevonden. Wel werden de klokken opnieuw
gemaakt, identiek aan de 17de eeuwse originelen tot en met de opschriften. Het betreft een
Hervormde kerk. De kerk is erkend als rijksmonument.

Hervormde kerk Voorst

Al in de 9de of 10de eeuw was er in het dorp Voorst
al sprake van een kerkgebouw.
Een stenen kerk werd gebouwd in de 12de eeuw.
De stijl was Romaans, het materiaal tufsteen. Omstreeks 1350 is de kerk afgebroken. De houten kerk
werd vervangen door een gebouw van tufsteen.
In de 15de eeuw werd de huidige kerk gebouwd,
achtereenvolgens verrezen het koor en het pseudobasilikale schip. Voor de bouw van deze kerk werd
baksteen gebruikt, waarbij de oude tufsteen van de
afgebroken kerk hergebruikt werd voor de bekleding van de buitenzijde van de kerk. De tufstenen
toren is bewaard gebleven, deze werd verhoogd.
Een bijzonder element in de kerk is een fresco uit
1566 met de afbeelding van een abt. De preekstoel dateert uit de 17e eeuw. De kerk is erkend
als rijksmonument.
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VRIJSTAANDE VAATWASSERS
Whirlpool WFC3B+26X
Salora DWH 6010
Inventum VVW 6040AB

SCHOUW/AFZUIGKAP

Beko HCA93640BH (90 cm)
Etna A4419TZT (90cm)
Pelgrim MSK155RVS
Pelgrim OWA 205 wit

AUDIO PRODUCTEN

JBL Bar 5.1 Surround
Sony GTK-XB5 rood
Sony GTK-XB5 groen
Jamo IW 608 2x
Jamo IW 606 2x
Monitor Audio Mass W200
Final Sound S110SB Subwoofer
Magnat Quantum Edelstein zwart
Magnat Interior 5.1X
Tangent Clarity 2
Harman Kardon Mass Speakers
Harman Kardon HKTS5
Harman Kardon AVR 151
Harman kardon HK 3770
Samsung HWH600 Soundplate
Heco Ascada 300 BTX
Harman Kardon HTFS3WQ/E
Monitor Audio Mass 10 2x
Nikkei NPD707 Part DVD

TV

LG 65NANO756PA
LG 55NANO886PB
LG 55NANO756PA
LG OLED55G1RLA
LG 65NANO996NA
LG 43NANO756PR (zonder doos)
Loewe Bild 1.43
Loewe Bild 3.49
Loewe Bild 1.55 Dr+ (incl. TS)
Loewe We. SEE 55
Panasonic TX-65GXX889
Panasonic TX-55HZW2004
Panasonic TX-55HXX979
Panasonic TX-43HXX979
Panasonic TX-49HXW904
Panasonic TX-65JXW944
Panasonic 6 TX-65JXW854
Panasonic TX-55JZW2004
Panasonic TX-65JZT1506
Panasonic TX-55JZT1506
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449,369,519,-

369,329,459,-

435,369,329,199,-

349,309,229,149,-

599,229,229,549,579,599,599,695,289,349,249,429,349,599,279,449,149,599,74,95

399,199,199,299,249,399,299,399,189,199,149,199,199,299,149,249,79,299,59,95

849,749,649,1.399,1.699,549,1.199,1.999,2.999,1.599,1.199,2.999,1.199,999,999,1.599,1.399,2.999,2.699,1.999,-

779,699,599,1.299,1.299,449,899,1.499,2.699,1.499,999,2.499,999,899,799,1.399,1.099,2.799,2.299,1.755,-
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Panasonic TX-55JXX979
Panasonic TX-49JXX979
Panasonic TX-65JXX889
Panasonic TX-50JXX889
Philips 58PUS8536/12
Philips 48OLED806/12
Philips 55OLED856/12
Philips 32PFS6906/12
Samsung QE55LS01TBSQLE
Samsung QE65QN85AAT
Samsung QE50Q80AAT
Samsung QE50Q67AAU
Samsung UE75AU8070U
Samsung UE55AU8070U
Samsung UE50AU8070U
Sony KE-48A9BAEP

WAS- EN DROOGAUTOMATEN
Zanussi ZWFPISA
Miele WDD 131 WPS
Bosch WAU28T95NL Exclusiv
Bosch WAXH2E91NL Exclusiv
LG F4WV208S3
Siemens WG44G209NL
LG F4WV208S3
Bosch WTXH8E90NL
AEG T8DEN86CS Absolute Care

KLEIN HUISHOUDELIJK

Inventum Pannenset IPS437 RVS
Klein H.H. Traps Smoothie + extra beker
Trebs – Afvalemmer met sensor 50L
Princess 99263 – wafel oublierolletjes maker
Princess 99344 – Popcorn maker
Princess 99362 – Multi Grill
Princess 99375 – Compost Grill
Princess 99240 - Citrus Pers
Beurer – Personen weegschaal G580
Steba – Tafel Grill G P3
Montana – Master Air ryer MF399
Fritel – Salt Stone Radette Grill SR3150
Miele Triflex HX1 (2021) Lotus
Bosch BCS812KA2
Philips FC8783/09
Philips BT7510/15
Tefal FV5615
Bosch MMB43G2B SilentMixx
Delonghi ECAM23.463.B
Severin RG2674
Philips GC4542/40 (2021)
WMF One for All
Inventum KZ712D

Expert Twello

VAN

VOOR

1.299,899,1.399,899,879,1.149,1.499,369,1.177,1.599,888,677,1.399,799,649,1.399,-

999,799.1.199,799,749,1.079,1.399,349,1.099,1.249,799,599,1.199,649,599,1.249

449,1.349,729,1.349,479,869,479,1.319,899,-

399,1.299,679,1.199,389,749,389,1.099,799,-

99,95
49,95
109,29,95
24,95
29,95
24,95
27,95
69,95
199,159,99,99
569,449,199,83,95
77,95
89,95
529,33,95
69,95
449,46,95

79,32,65,24,15,24,15,16,39,139,99,69,469,349,159,73,66,79,449,28,59,329,39,-

Duistervoordseweg 11 | 0571-271346
expert.nl/twello | twello@expert.nl
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EK-Pool
Flyer A5_Twello.indd 1
Beko
CEG7425
Braun IS 5044 BK – Easy Lock
Tefal 3 FX1050
Inventum 7 KM615
AEG VX6-2-RR
Fritel SnackTastic 4804
Fritel SR3150
Panasonic MX-ZX1800XSE
Honeywell HA010E4
Magimix Expert M500
Severin WK3497
Braun BT5090
WMF Mini Salad-to-go
Philips BRL170/00t
Irobot Roomba 980
Sanitas SBY 98
Bl&Decker WW100-QW
Solis CitrusJuicerPro (Type856)
Domo DO9095W
Babyliss ST289E
Panasonic SD-2511KXE
Irobot Roomba 866
Krups Vertuo Plus de Luxe

AUDIO

JBL Cinema SB450
Sonos PLAYBASE wit
JBL BAR 5.1
Yamaha YAS-209
Harman HK3770230
Harman AVR161S230
Magnat Interior 5.1 Xcontent

TV-STEUNEN

Vogel’S THIN 345
Vogel’S BASE 45S

VOOR

449,213,147,37,95
129,149,99,99
499,78,239,41,95
79,95
72,69,95
829,154,99
54,95
177,74,95
71,196,519,186,-

299,179,99,29,99,129,69,359,59,199,38,59,59,59,699,139,38,139,48,48,178,399,139,-

499,679,599,399,599,429,289,-

399,599,449,349,399,349,199,-

199,79,-

Amerikaanse Koelkast LG - GSL480PZXV
1.299,Amerikaanse Koelkast Atag – KA2211DL
2.599,Liebherr KK + Vriesvak + Biofresh KBP4354-20 1.599,Schneider D.D. Koelvrieskast SCB 250 V2 rood 849,Liebherr GNP 2313-22
679,Zanussi ZYAN8FW0
249,-

1.099,1.599,1.199,649,649,219,-

KOELEN EN VRIEZER

VOOR

07-05-21 08:56
629,00
599,749,699,1.299
1.099,999,899,1099,999,329,299,1.149,1.049,99,949,329,249,199,149,2.099,1.999,435,349,249,199,449,369,-

Liebherr GNP 1913-22
Liebherr K3130-21
LG GSL480PZXV
Liebherr GN 2835-21
Liebherr GN 3235-21
AEG RTB414F1AW
Liebherr CNef 3915-21
Liebherr CN 4015-21
Zanussi ZYAN9EW0
Pelgrim OWA205
Miele TCR 870 WP
BEKO HCA93640BH
Electrolux E6WHPED3
WHIRLPOOL WFC 3B+26 X

INBOUW

Pelgrim GK975RVSA
Atag HG9611EBA
Pelgrim IDK464ONY
Liebherr UIK 1424-23
Bosch SMV6ZBX00N EXCLUSIV

659,809,669,899,1.099,-

499,599,569,799,979,-

NOG VEEL MEER
MODELLEN IN
ONZE WINKEL
DIVERSE LAMPEN - TUIN GEREEDSCHAP HG PRODUCTEN - ZWEMBAD PRODUCTEN SPEELGOED O.A. KINDERLOOPFIETSJES/STEPJES

OP
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Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.
T/m 30 juli’22. Typerfouten voorbehouden.

259,99,95
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de Voorster

14 |

Voorsternieuws

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

Wij maken
niet alleen het
Voorster Nieuws
maar kunnen ook
voor uw bedrijf
of vereniging
kranten verzorgen.
Ook deze krant
is uitgegeven en
gemaakt door ons.

Marktplein 5 Twello
(0571) 27 61 91
info@voorsternieuws.nl

ZOMER

1, 2, 3 & 4 september 2022

KLOMPENFEEST

Hét allerleukste
feest van Twello
en omgeving!
Volg ons op

Binnenkort komt het programma op

www.KLOMPENFEEST.nl
www.KLOMPEN
FEEST.nl

HOVENIER | GROENVOORZIENING | CIVIELE WERKEN | BOOMVERZORGING | KWEKERIJ

Sup, kano en
waterfiets
huren vanaf
10 euro per uur

Is uw tuin klaar voor de zomer?

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

dinner
buffet
€ 29.95

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

Volg ons!
W www.strandhuysenk.nl

Lekker naaur ssloo!
B

www.facebook.com/strandhuysdeenk

Vind alle streekproducten en een culinaire fietsroute op:
bezoekvoorst.nl/streekproducten

STREEKPRODUCTEN
1 DE KOLKE
Lange Klarenbeekseweg 30 Voorst
dekolkevoorst.nl

6 MELKTAP WILP
Zwarte Kolkstraat 22 Wilp
melktapwilp.nl

2 KAASBOERDERIJ DEN HOEK
Leemsteeg 23 Wilp-Achterhoek
denhoek.nl

7 FRUITKWEKERIJ KLOMP
Kruisvoorderweg 4 Twello
fruitkwekerijklomp.nl

3 MORIA FRUIT WILP
Oyseweg 7 Wilp
moriafruit.nl

8 WIJNGOED GRAVENDAEL
Gravenstraat 27 Voorst
gravendael.com

4 RECREATIE- & HERTEN
BOERDERIJ DE WEERD
Middendijk 22 Nijbroek
hertenboerderij.nl

9 PANTRY WILP
Rijksstraatweg 41 Wilp
pantry.nl

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

De Glind

Zutphen

Harskamp
Loenen

Hoenderloo

Wekerom

10

Eerbeek

Otterlo
Lunteren

Scherpenzeel

VELUWE
APELDOORN
UTRECHT

ARNHEM
NIJMEGEN

Het N a t iona le Pa r k

Ederveen

Utrecht
A12

Dieren

A50

Ede

N a tiona a l Park
Veluwez oom

Veenendaal

A12

Bennekom

A12

Wageningen

Rozendaal

Renkum

Velp

Oosterbeek

Doorwerth

j
rri
de
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n

l

se

IJs

Ellecom

De Steeg

Wolfheze

Heelsum

Adres: Noord Emperweg 1 Voorst
Meer info: koeknuffelen.nl

Brummen

D e Hoge Ve luwe

EDE

ROTTERDAM

Voorst

Klarenbeek

Beekbergen Lieren

Barneveld

ZWOLLE

Wilp

A1

Kootwijk

Stroe

Terschuur

Utrecht

AMSTERDAM

Enschede
Hengelo

A1

Voorthuizen
A1

Twello

Hoog Soeren

Nijkerkerveen

Deventer

Teuge

Apeldoorn

Nijkerk

Hoevelaken

el

Wenum

Garderen

Amsterdam

Terwolde
IJss

Uddel

Putten
A28

Nijbroek

Vaassen

Speuld

na

Adres: Vorstersweg 3a Klarenbeek
Meer info: detonkerij.nl

Tijd voor een dikke knuffel!
Neem een kijkje in het boerenleven
op melkveehouderij Noord Empe.
Knuffel met één van de lieve koeien
en ervaar de rustgevende werking
hiervan. Koe knuffelen is een bijzondere activiteit voor een (kinder)
verjaardag, familiefeest, bedrijfsuitje of
vriendenuitje. Combineer de workshop
koe knuffelen met een overheerlijke
lunch en maak er een leuke dag van.

Oldebroek

Doornspijk

Lelystad

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

Hattem

Wezep

IJs

De Tonkerij is één van de laatste
ambachtelijke kaarsenmakerijen in
Nederland. Zodra je het ambachtelijke
atelier van Marco Wilbrink binnenstapt
is het overduidelijk dat je bij een authentieke kaarsenmakerij bent. Overal
waar je kijkt hangen kaarsen te drogen

en je ruikt de heerlijke typische geur.
Marco maakt zijn kaarsen op traditionele wijze van de allerbeste grondstoffen. Daardoor branden deze authentieke kaarsen rustig en gelijkmatig
en veroorzaken veel minder roet. Een
echte aanrader dus om direct een
mooie kaars voor jezelf of als cadeautje aan te schaffen in het winkeltje.

A28

Oosterwolde
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DE TONKERIJ

Dronten

Dr
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ter
me
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Stuifzand, prachtige bossen, uitgestrekte heidevelden,
schaapskuddes en zacht stromende beken... Dat is de Veluwe!

isc

9

Zwolle

ist

Adres: Veenhuisweg 53 Twello
Meer info: deschaeck.nl

11 SOETENDAAL VLEES
Vaassenseweg 46 Nijbroek
soetendaalvlees.nl

er
To

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

14 HAVEKES MÖLLE
Hietweideweg 41 Twello
havekesmolle.nl

WELKOM OP DE VELUWE

Adres: Withagenweg 17 Wilp
Meer info: pitchputtbussloo.nl

8

13 MOLEN DE HOOP
Molenweg 4a Klarenbeek
shop.dehoopklarenbeek.nl

WELKOM OP DE VELUWE!

Elektrische Steps of voor één van de
vele andere verrassende activiteiten ben
je hier aan het goede adres! Na afloop
van je activiteit is het op het terras met
uitzicht op het meer van Bussloo heerlijk vertoeven.

ZWEMBAD DE SCHAECK

12 MOLEN DE OOIEVAAR
Wijkseweg 3 Terwolde
molenterwolde.nl

10 ERVE TREES
Achter ‘t Holthuis 3 Twello
facebook.com/ervetrees

BOERENSTREEKWINKEL
DE WOLF EN WIJNGAARD
NIEUW GRAPENDAAL
Ossenkolkweg 3A Terwolde
veluwsevakantiehuisjes.nl/
boerderijstreekwinkel
5

ORST

MOLENWINKELS

Rheden

Doesburg
Doetinchem

IJssel

Arnhem
Oberhausen

Rhenen
‘s Hertogenbosch

Nijmegen

LANDGOEDEREN, TUINEN EN HISTORISCHE AMBACHTEN

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

afwisselend, omdat het zich uitstrekt
vanaf de Veluwe naar de IJssel. Het
landgoed biedt allerlei bijzondere
bezienswaardigheden van parkbossen
en oude wallen met knotwilgen tot
kerkepaden en grafheuvels. Ontdek
de uitgestrektheid van dit prachtige
landgoed per fiets of te voet!
Adres: Beekzichtweg 42 Voorst
Meer info: landgoedbeekzicht.nl

Adres: Kopermolenweg 16 Klarenbeek
Meer info: landgoedklarenbeek.nl

LANDGOED BEEKZICHT
Op dit 200 jaar oude landgoed proef
je letterlijk en figuurlijk nog altijd het
agrarisch verleden. Het landschap
van Landgoed Beekzicht is enorm

STOOMHOUTZAGERIJ
WILPSCHE DIJK
In de historische klompenmakerij, de
oudste van Nederland, en de houtzagerij De Wilpsche Dijk worden unieke

historische productie-processen in stand
gehouden. Het is een plek vol historie en
ambacht, waar oud en nieuw elkaar treffen. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat?
Het eerste weekend van de maand ervaar
je dat tijdens de rondleiding.

is de binnenkant van de ruïne niet
vrij toegankelijk. In de weekenden
van juli t/m oktober kan je tijdens een
rondleiding met gids de ruïne van
binnen ontdekken. Bekijk de website
voor de actuele informatie.

koffie met een heerlijk stukje gebak.

Adres: Wilpsedijk 2 Wilp

Adres: Nijenbeekseweg Voorst
Meer info: denijenbeek.nl

Aan de rand van het dorp Voorst
vind je de Verborgen Tuinen van Bert
Loman. In de beslotenheid van de
tuin met zijn verrassende hoekjes
en doorkijkjes is het goed toeven.
In 2022 is het thema Inclusiviteit,
elk mens heeft recht op een veilig
bestaan! Naast de kleurrijke borders
kunt u genieten van objecten van
natuurlijke materialen en drie bijzondere exposities.

Meer info: dewilpschedijk.nl

RUÏNE DE NIJENBEEK
Ruïne De Nijenbeek is één van de
weinige ‘ongeschonden’ ruïnes die Nederland nog rijk is. De Nijenbeek was
vanaf de 13e eeuw een kasteel waarin
tot de 19e eeuw werd gewoond. De ruïne staat als een baken langs de IJssel
in het prachtige rivierenlandschap.
Dé plek om tijdens je fiets- of wandeltocht even bij te komen of bij weg te
dromen. Je kan erg dichtbij komen,
maar gezien de grote natuurwaarden

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

Adres: Middendijk 14 Nijbroek
Meer info: tuinenderoodehoeve.nl

VERBORGEN TUINEN
VAN BERT LOMAN
bamboetuin en nog veel meer. Rust
daarna lekker uit en geniet van een
kopje thee met een heerlijk stukje
gebak.
Adres: Holthoevensestraat 16 Teuge
Meer info: levenstuinen.nl

HAVIKSHOF

Roofvogeltuin De Havikshof is een
prachtige parkachtige aangelegde
tuin met mooie doorkijkjes en een
Adres: Klarenbeekseweg 5a Voorst
Meer info: deverborgentuinenvoorst.nl grote waterpartij. In de vierseizoenen modelsiertuin wonen elf
roofvogels die bewonderd kunnen
LEVENSTUINEN
worden. In de herfst verandert de
In deze tuin word je meegenomen
tuin werkelijk in een sprookje wanin het levensverhaal van de mens.
neer het groen verandert in rode
Zo begin je met de bevruchting uiten oranjekleuren tijdens de Indian
gebeeld door verschillende bomen
Summer weken.
die vruchten dragen en de tuin van
de duisternis stelt de zwangerschap
Adres: Oudhuizerstraat 36a Klarenbeek
voor. Onderweg kom je langs een
Meer info: havikshof.nl
vlindertuin, de tuin van geluid, de

LEKKER FIETSEN, ETEN EN WAND

IJSSELDALROUTE - 41 KM
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1 99 Restaurant
R1

R2

Rustpunt
Start klompenpad

01

1
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69

Fietsknooppunt

88
89

Nijbroek

Streekproduct

79

START 3
START 4

34

R1

4

Molen

START 5

81 55
TUIN

60

Hotspot

Landgoederen, tuinen en
Historische ambachten

11

87

18

55

9

Terwolde

TUIN

Start- en eindpunt:
Knooppunt 61: Pillows Luxury Boutique Hotel Aan de IJssel Deventer

86

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

83

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

12

84

START 1
Uiterwaarden met wilgen, drassige weiden, meidoornhagen vol in
bloei, rood-witte koeien, hier en daar een boerderij, maar vooral: de
rivier die zich door het landschap slingert. Dat is het landschap van
de IJssel. De combinatie van stromend water, uiterwaarden en de
gezellige drukte van zowel schepen als pleziervaart maakt de IJssel
een toeristische trekker van formaat. Ontdek tijdens deze route de
westelijke oever van de IJssel terwijl je over kronkelende dijken, langs
statige hoeven en idyllische dijkdorpjes fietst.

85

52

48

3

7

67

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

RONDJE TWELLO, DE VECHT, TERWOLDE - 36 KM

START 2

99

91
57
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03

START L

18

12
20

Teuge

Zuidbroek
34

14
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R6 27
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21 28

16

Twello

15

6

Osseveld

Woudhuis

73

R4

Posterenk

2

R5

25
97

7

19 – 28 – 29 – 98 – 97 – 73 – 74 – 99 – 69 – 67 – 85 – 83 – 84 –
86 – 18 – 87 – 48 – 56 – 12 – 11 – 19

Ecofactorij
De Maten

De Hooilanden
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19

Wilp-Achterhoek
89

Groot-Zonnehoeve

11

R3

10

72

70
40

24

De Kar

28

5
29

8
30

Buss

6
98

9

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

Bedrijvenpark Oost

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

15

8

Apeldoorn

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

19

56

2

66

1

69

26

i

2

De Vecht

3

BERTJE EN DE BUFFALO’S - 28 KM

HERDENKEN
EN VIEREN

START A

Startpunt:
Dorpskerk Wilp, Kerkstraat 35 Wilp

95
De interactieve fietsroute Bertje en de Buffalo’s
96 de bril
neemt je terug in de tijd. ‘Bertje’ heeft
van zijn opa gevonden en ziet daarmee de
gemeente Voorst door de ogen van zijn opa
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bertje leidt je
via de app spelenderwijs rond in de gemeente Voorst. Zo kom je alles te weten over de
94gebeurtenissen in de gemeente Voorst tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Download de app
via de QR code en beleef spannende verhalen
via Augmented Reality en leer deze prachtige
omgeving op een andere manier kennen.
Meer informatie:
Oosterhuizen
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DELEN IN DE GEMEENTE VOORST

76

LEKKER ETEN

77

KLOMPEN AAN,
RUGZAK OP EN GAAN..!

81

De Klompenpaden danken hun naam aan de routes
die veelal door het agrarische landschap lopen. Voor
wandelliefhebbers zijn deze paden een genot om
te lopen. De vaak gethematiseerde routes bieden
een combinatie van cultuur
97
89en natuur. Inmiddels
zijn er meer dan 100 Klompenpaden te bewandelen!
Een aantal van deze Klompenpaden starten in de
gemeente Voorst. De startlocaties staan in de kaart
aangegeven met een klompje.
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Diepenveen
66

Kijk voor meer info op klompenpaden.nl of
download de Klompenpaden app. Honden zijn
helaas niet toegestaan op deze klompenpaden.
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AVERVOORDERPAD – 13 KM
Parkeerplaats bij sportvereniging
V en L, Kerkstraat 42 De Vecht
FLIERTPAD – 16 KM
Buitenpost,

2

Rijksstraatweg 17A Twello
3

83

86

Schalkhaar

4

85

TUYLERMARKERPAD – 11 KM
Cosmas en Damianus kerk,

Deventer

62

Colmschate

63

24
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KLARENBEEKSEPAD – 13 KM
Restaurant Pijnappel,

08

Hoofdweg 55 Klarenbeek

Steenenkamer
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Schoolstraat 14 Voorst
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19 BAR- EN RESTAURANTKAS
BUITENPOST
Rijksstraatweg 17 Twello
bijbuitenpost.nl

5 HOFSTEDE DE MIDDELBURG/BRODAZZ BEACH
Zandwal 2 Voorst
hofstededemiddelburg.nl

20 CAFÉ DE HAMER
Dorpsstraat 32 Twello
cafedehamer.nl

6 RESTAURANT INTENS
Bloemenksweg 38 Voorst
restaurantintens.nl

9 BRASSERIE KRIEBELZ
Dorpsstraat 59 Terwolde
brasserie-kriebelz.nl

13 RIBHOUSE TEXAS
Rijksstraatweg 38 Voorst
ribhousetexas.nl/voorst

9

START
ONDJE TWELLO, DE
VECHT, TERWOLDE

4 PANNENKOEKENHUIS EN
SPEELPARADIJS VOORST
Wilhelminaweg 2 Voorst
pannenkoekenhuisvoorst.nl

12 CAFÉ BAKKER
Stationsstraat 13A Twello
cafebakkertwello.nl

Epse

el

17 KOFFIE EN THEESCHENKERIJ BAKKER BRIL
Rijksstraatweg 24 Voorst
bakkerijbril.nl
18 THE HANGAR
De Zanden 205 Teuge
thehangar.nl

11 SWINCKELS IN TWELLO
Dorpsstraat 12 Twello
swinckelsintwello.nl

31

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

3 CAFÉ, EETCAFÉ EN ZALENCENTRUM DE GROOT
Avervoordseweg 2 Terwolde
degrootzalen.nl

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

BEEKWEIDENPAD
- 16 KM
18
Dorpshuis Voorst,

7
TUIN

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

8 HOF VAN BUSSLOO
Breuninkhofweg 7 Voorst
hofvanbussloo.nl

Dorpsplein Nijbroek

6

START
IJSSELDALROUTE

29

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

5

13

1 DE WAARDIGE WAARD
Dorpsstraat 23 Twello
waardigewaard.nl

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

Molenweg 2 Terwolde

64
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98

Molenweg 2 Terwolde

43

14

88

WOLDERMARKERPAD – 7 KM
Cosmas en Damianus kerk,

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

21 MYKONOS
Michiel de Ruyterstraat 16 Twello
mykonostwello.nl
22 DE KRIBBE
Weerdseweg 6a Wilp
dekribbe.nl
23 RESTAURANT PIJNAPPEL
Hoofdweg 55 Klarenbeek
restaurant-pijnappel.nl
24 WEGRESTAURANT DE KAR
Zutphenseweg 17 Klarenbeek
wegrestaurantdekar.nl
25 STRANDHUYS DE ENK
Kneuterstraat 19 Wilp
strandhuysenk.nl
26 LUNCHROOM EN THEESCHENKERIJ ‘T OEGENBOS
Zandenallee 5 Teuge
oegenbos.nl
27 GASTERIJ DE PATRON
Kerklaan 1 Twello
gasterijdepatron.nl
28 KOFFIE CAFÉ THUIS
Marktplein 32 Twello
koffiecafethuis.nl

14 TAKE OFF
De Zanden 13 Teuge
restauranttakeoff.nl

29 DEVENTER BUITENSOCIETEIT & BOWLING
Twelloseweg 1a
bowlingdeventer.nl

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

30 BRASSERIE GOLFPARK
DE BREUNINKHOF
Bussloselaan 6 Voorst
debreuninkhof.nl
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Gorssel

't Amelte

OOK MOOIE ROUTES
OM TE WANDELEN

49

RUSTPUNTEN
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A APPENSE SCHOUWPAD – 12 KM

Startpunt: Parkeerplaats bij station Klarenbeek,
Hoofdweg Klarenbeek
L

37

17

Startpunt: Treinstation Twello, Raccordement 4
Twello

34
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LEBUINUS PAD – 15 KM
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R1 LA CONFIANCE
Geersepad 5 Nijbroek
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74
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R2 BOERENSTREEKWINKEL
DE WOLF
Ossenkolkweg 3 Terwolde
veluwsevakantiehuisjes.nl/
boerderijstreekwinkel

R5 BOERDERIJ DEN HOEK
Leemsteeg 2 Wilp-Achterhoek
denhoek.nl
R6 KRINGLOOPWINKEL TWELLO
Koppelstraat 57 Twello
kringlooptwello.nl

R3 MELKTAP WILP
Zwarte Kolkstraat 22 Wilp
melktapwilp.nl

R7 NATUURKAMPEERTERREIN
DE HAVERKAMP
Hooistraat 6 Voorst
campingdehaverkamp.nl

R4 MEDJA MAKAN
Streilerweg 12 Wilp
medjamakan.nl

R8 KAFOEP
Kafoepstraat 3 Voorst
kafoep.nl

MINIMAP

Voorst
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A
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N
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RECREATIEGEBIED BUSSLOO
Het in prachtig groen gelegen recreatiegebied Bussloo biedt acht
stranden met een totale lengte van 2.300 meter. Het lijkt bijna alsof je
aan zee bent! Je kunt hier ook vissen, wandelen, golfen, paardrijden
en duiken. Voor de kinderen zijn er verschillende speeltoestellen.
En bovendien zijn er meerdere kiosken en verschillende restaurants.
VOORST • BUSSLOO • KLARENBEEK • NIJBROEK • POSTERENK • STEENENKAMER
TERWOLDE • TEUGE • TWELLO • DE VECHT • WILP • WILP- ACHTERHOEK

Adres: Kneuterstraat Wilp

WELKOM IN DE
GEMEENTE VOORST,
DE IJSSELVALLEI
Tussen de Veluwe en de IJssel, in de stedendriehoek van
Zutphen, Apeldoorn en Deventer ligt de gemeente Voorst.
De IJssel heeft veel invloed op het landschap. Vroeger
lag op de Dijk de verbindingsweg tussen de Hanzesteden
Hattem en Deventer. De afgelopen jaren is hard gewerkt
om deze oude handelsroute van de Veluwe te herstellen.
Je komt er langs statige buitenplaatsen, monumentale
dijkhuizen en boerderijen met karakteristieke erven.
Volg een fietsroute over de slingerende weg langs de
IJssel en geniet van de weidse vergezichten over de
weilanden. Onderweg zijn er genoeg aantrekkelijke
rustpunten om te genieten van een drankje of een lunch
met natuurlijke streekproducten. De weilanden zijn van
groot belang voor weidevogels. Dus vogelspotters: neem
je verrekijker mee!
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Adres: Rijksstraatweg 17 Twello
Meer info: bijbuitenpost.nl
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Bezoek landgoed Buitenpost voor
een ontspannen beleving in het groen.
Eet seizoensgebonden gerechten
van eigen oogst en laat je verrassen
door eigen wijnen en lokale bieren
in de Bar. Overnacht op minicamping Buitenpost en koop je lokale en
duurzame producten in de Streekwinkel. Zin in iets meer avontuur? Loop
dan het Blotevoetenpad, een unieke
manier om het landgoed te ontdekken. Prikkel je zintuigen en loop door
de modder en voel het zand tussen je
tenen. Kortom: kom het buitenleven
beleven bij Buitenpost..
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Meer info: dekribbe.nl
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BLOTEVOETENPAD
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Het grootste aanbod van winkels in de gemeente Voorst tref je aan in het
dorp Twello. Modieuze boetiekjes, cadeauwinkels en boekhandels zijn
voorbeelden van het diverse assortiment aan winkels in Twello. Er heerst
een gemoedelijke dorpssfeer in de winkels en op de gezellige terrasjes
van de verschillende cafés en restaurants. Op vrijdag is het Marktplein
van 12.30 tot 17.30 uur de plek voor verse boodschappen, onverwachte
koopjes en spontane ontmoetingen. Een bezoek aan de markt is prima
te combineren met winkelen in het centrum. Op vrijdag is het ook tot
20.00 uur koopavond in Twello. Er is voldoende gelegenheid om gratis te
parkeren. Kom je met de trein of bus dan ligt het station op loopafstand
van het gezellige centrum.

BEZOEKVOORST.NL

2

Vliegveld Teuge is een ideale
plek om luchtvaart te beleven. Zie
vliegtuigen opstijgen en landen,
bewonder hoe zweefvliegtuigen in de
lucht zweven en spot de parachutisten
die naar beneden komen. Lijkt je dat
ook wel wat? Hier kan het! Maak een
rondvlucht, spring met een ervaren

parachutist uit een vliegtuig, sluit je
aan bij de zweefvliegers of vlieg op de
grond in een flight simulator. Laat je
verrassen met een rondleiding over het
vliegveld waar je alles wordt verteld
over de luchtvaart van toen en nu en
bewonder vliegtuigen van dichtbij.
Naast dit alles kun je op Teuge ook
terecht voor een heerlijk hapje eten.
Adres: De Zanden 103 Teuge. Meer info:
bezoekvoorst.nl/vliegveldteuge

THERMEN BUSSLOO

3

Laat je heerlijk verwennen met
een bezoek aan Thermen Bussloo.
Thermen Bussloo is één van de
mooiste en meest exclusieve sauna-,
beauty- en wellnessresorts van
Nederland. Waan je in een wereld vol rust en ontspanning. Het
wellnessresort is gelegen aan het
prachtige meer van Bussloo. Voor
totale ontspanning overnacht je
luxueus in het naastgelegen Hotel
Thermen Bussloo óf laat je je culinair
verrassen door Restaurant Intens.
Het hotel is vorig jaar uitgeroepen tot winnaar van de publieksprijs van de Dutch Hotel Awards.
Adres: Bloemenksweg 38 Voorst
Meer info: thermenbussloo.nl

4

PIET ZOOMERS

Voor alle fashion lovers! In Wilp
vind je ModeMall Piet Zoomers, een
eigenzinnige en bijzondere winkel

DE KRIBBE

met een oppervlakte van maar liefst
5.000 m2. Bijzondere collecties en
speciale aanbiedingen maken van het
shoppen een feestje. Je vindt er damesen herenmode, schoenen, accessoires
en lifestyle-artikelen. Er is een Fashion
Café met kidszone en een atelier. Je
kunt er gratis parkeren en de elektrische auto en fiets opladen. De ModeMall is op zondag ook geopend. Kom
je gezellig shoppen?!
Adres: Rijksstraatweg 38 Wilp
Meer info: pietzoomers.com

DEVENTER BUITENSOCIËTEIT & BOWLING

6

Je treft De Kribbe op een unieke
locatie in de IJsselvallei, op de Wilpse
Klei! De Kribbe is een horecazaak met
eigen taartenbakkerij en museum.
Kom in de tuin of gezellig binnen
genieten van koffie en huisgemaakte
taart, lunch of borrel. Er wordt veel zelf
gemaakt en met lokale producten en
leveranciers gewerkt. In de zomermaanden kun je ook in de avond aanschuiven voor diner. Voor de liefhebber
is er het museum met oude landbouwwerktuigen waar je kennis kunt maken
met de geschiedenis van het oude
boerenland ‘de Wilpse Klei’..
Adres: Weerdseweg 6A Wilp
Meer info: dekribbe.nl

MULTI-ACTIVITEITENCENTRUM PITCH&PUTT
BUSSLOO

5

Met zweet in de handen jacht
maken op een nieuw baanrecord, of
steeds vergeten dat je aan de beurt
bent omdat je het te druk hebt met
kletsen. Bij Deventer Buitensociëteit
& Bowling is plaats voor iedere
bowler. Competitief of recreatief,
65-plus of 10-min.
Adres: Twelloseweg 1a Steenenkamer
Meer info: deventerbuitensocieteit.nl

7

Hier vind je meer dan 20 in- en
outdoor activiteiten! Je kunt er gezellig
Glowgolfen, Minigolfen, Pitch&Putten of
ontsnappen uit één van de drie Escape
Rooms. Ook voor een sportief potje
Voetgolf, een E-Tour op E-Choppers of

VOORST... DICHTBIJ EEUWENOUDE HISTORIE
HANZESTEDEN

De historie in de Hanzesteden is overal zichtbaar en de
Hanzementaliteit is nog steeds aanwezig. De Hanze was een
verbond tussen steden die steun bij elkaar zochten in een
tijd waar nog weinig recht ontwikkeld was en piraterij, roof
en moord de handelsreizen tot gevaarlijke ondernemingen
maakten. Het Hanzeverbond werd in de middeleeuwen een
machtig bondgenootschap. Er waren ongeveer 200 steden bij
aangesloten van Rusland tot aan Frankrijk. Kom en beleef de
bijzondere sfeer van de eeuwenoude steden. Ga shoppen in
oude straatjes, cultuur snuiven tussen monumentale panden
en een lekker hapje eten op een van de vele gezellige pleinen.
Omdat de gemeente Voorst dichtbij twee verschillende Hanzesteden
ligt is het echt een aanrader om je bezoek aan Voorst met onderstaande
Hanzesteden te combineren.

Uitgave VisitVeluwe. In opdracht van gemeente Voorst.

DEVENTER, EVENEMENTENSTAD AAN DE IJSSEL

ZUTPHEN, EIGENZINNIGE
STAD VOL WINKELTJES

Deventer is een levendige stad met
een monumentale sfeer en met evenementen zoals het Dickens Festijn. Je
wordt hier gastvrij ontvangen en kunt
bourgondisch genieten, te midden van
een prachtige omgeving.

Zutphen wordt ook wel Torenstad genoemd vanwege de vele torens op de
gebouwen die de skyline vormen. Met
verschillende musea, hofjes en andere
bezienswaardigheden waan je je hier
bijna in de Middeleeuwen.

de Voorster
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ZOMER

Vind alle streekproducten en een culinaire fietsroute op:
bezoekvoorst.nl/streekproducten

STREEKPRODUCTEN

De Steenenkamer

1 DE KOLKE
Lange Klarenbeekseweg 30 Voorst
dekolkevoorst.nl

6 MELKTAP WILP
Zwarte Kolkstraat 22 Wilp
melktapwilp.nl

2 KAASBOERDERIJ DEN HOEK
Leemsteeg 23 Wilp-Achterhoek
denhoek.nl

7 FRUITKWEKERIJ KLOMP
Kruisvoorderweg 4 Twello
fruitkwekerijklomp.nl

3 MORIA FRUIT WILP
Oyseweg 7 Wilp
moriafruit.nl

8 WIJNGOED GRAVENDAEL
Gravenstraat 27 Voorst
gravendael.com

In de loop der tijd zijn er vele verhalen verschenen over het meest markante
stukje grond der Gemeente Voorst n.l. de 35 ha grootte Steenenkamer.
Het oostelijk gebied grensde aan de IJssel en
de wijk de Hoven. Een bijzonder gebied daar de
bewoners zich op zeer vruchtbare grond hadden
gevestigd ten einde het beroep van groentekweker uit te oefenen. Zij waren nogal honkvast hetgeen zich manifesteerde in het feit dat iedereen
met iedereen trouwde, zodat het voorkwam dat
soms wel vijf families met dezelfde familienaam
in één straat woonden. Er was voor m.n. postbodes geen touw aan vast te knopen. Vandaar
dat heel veel bewoners een bijnaam c.q. scheldnaam kregen. Indien er een brief kwam voor
Anne van Gait, wist de postbode dat die brief
bestemd was voor mevrouw Nalis-Steenbruggen,Steps
Warmoezenierstraat
Elektrische
of voor één van de 5. Soms kende men
vele andere
verrassende
activiteiten
ben
elkaar
alléén van
de bijnaam.
De Nonne, Akke,
je hier aan
hetPinki
goedeen
adres!
afloop waren voorkomende
Botti,
denNaSlappen
van je activiteit is het op het terras met
Ook
familienamen anders geuitzichtnamen.
op het meer
vanwerden
Bussloo heer-

MOLENWINKELS
12 MOLEN DE OOIEVAAR
Wijkseweg 3 Terwolde
molenterwolde.nl
13 MOLEN DE HOOP
Molenweg 4a Klarenbeek
shop.dehoopklarenbeek.nl
14

HAVEKES MÖLLE

Hietweideweg 41 Twello
schreven zoals de familie Groters met één “o” en de eerste levensbehoefte te betalen. Pasta
4 RECREATIE- & HERTEN
9 PANTRY WILP
havekesmolle.nl
met twee “o “s.
werd
het credo! Als absolute doodsteek
was de
BOERDERIJ DE WEERD
Rijksstraatweg 41 Wilp
Op een dag werd er een nieuwe spruit geboren. sluiting
van
de
Groenteen
Fruitveiling
D&O
te
Middendijk 22 Nijbroek
pantry.nl
Bij deze enerverende gebeurtenis nam de vader Twello,
hun voornaamste afzetkanaal. De zeer
hertenboerderij.nl
10 ERVE
enige borrels tot zich om vervolgens aangifte te vruchtbare grond werd ingenomen
door TREES
par5 BOERENSTREEKWINKEL
Achter
‘t Holthuis
doen te Gemeentehuize te Twello. De dienst- ticuliere woningbouw en heden ten dage
is de 3 Twello
DE WOLF EN WIJNGAARD
facebook.com/ervetrees
verworden tot een landelijk vildoende ambtenaar vroeg hoe de familienaam Steenenkamer
NIEUW GRAPENDAAL
te schrijven. Groters met één of met twee o’s? ladorp.
Slechts
één kweker “Lodeweges”
heeft VLEES
11 SOETENDAAL
Ossenkolkweg
3A Terwolde
veluwsevakantiehuisjes.nl/
Vaassenseweg
Waarop de nieuwbakken vader antwoordde: “Ie zich
nog weten te handhaven en één
ook al weer46 Nijbroek
boerderijstreekwinkel
soetendaalvlees.nl
schrieft er maar een zeutje op.” En aldus ge- beroemd
bedrijf in zijn soort n.l. de
recentelijk
Koninklijk onderscheiden “Ten Kate flowersschiedde.
Tot ongeveer de zeventiger jaren van de vo- and Decorations” bedrijf. De teloorgang van de
rige eeuw floreerde
de gemeenschap
letterlijk Steenenkamer heeft betrekking op de kwekerijWELKOM
OP DE VELUWE!
Zwolle
en figuurlijk. Maar gaande weg verdwenen de bedrijven en heden ten dage wordt nog steeds
Meerdere boeken,
bekende kwekerijen om allerlei redenen. De gesproken over de bijzonder kwaliteit van de
krantenartikelen
en
Stuifzand,
prachtige
bossen, de
uitgestrekte
A28
bedrijfsopvolging
werd een
probleem,
mas- heidevelden,
destijds gekweekte producten met
Hattem
Dronten
schaapskuddes en zacht stromende beken... Dat is de Veluwe!
Oosterwolde
andere geschriften
zijn
Wezep
sateelt deed zijn intrede en de consument was als uitschieters de witlofteelt
’t Loo
aspergeteelt.
niet bereid een Maar
fatsoenlijke
enbiedt
eerlijke
voor en
musea, De destijds
de Veluwe
meer.prijs
Topattracties,
beroemde
IJs
Elburg inOldebroek
de loop
der
tijden
se
l
A50
historische stadjes, moderne accommodaties,
culinair gesloten
genieten
ietwat
gemeenlijk vertoeven.
Wapenveld
Doornspijk
verschenen,
maar
het
en volop gelegenheid om actief te zijn in de adembenemend
schap met eigenzinnige
’t Harde
mooie Veluwse natuur.
Adres: Withagenweg 17 Wilp
bewoners, gepassioneerde r
schitterende boek
A28
e
Meer info: pitchputtbussloo.nl
Genoegdoening
e
Maar daarmee verminderden de ergerHeerde
Lelystad
vakmensen
die
zelfredzaamem
en je ruikt de heerlijke typische geur.
w
Dat
alles op nog
geen uurtje Haar
rijden van de
“De Steenenkamer”
Veessen
lu
Nunspeet
nissen
van
Geertrui
geenszins.
l
heid
hoog
in
het
vaandel
hadden
IJsse
Marco maakt zijn kaarsen op traditioRandstad. Kom, ontdek en beleef de Veluwe!
ZWEMBAD
DE SCHAECK van groente
De verhandeling
en
fruit
en
spant
absoluut
de
kroon.
nele wijze van de allerbeste volgende
grondstof- eis was de aanschaf van een
staan.
Hulshorst
aanverwante artikelen fen.
geschiedde
bij deze heuse
Daardoor branden
authen- luxe automobiel. Eén van de eerHierden
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Oene
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krantenartikelen
de
Epe
tieke
kaarsen
rustig
en
gelijkmatig
Harderwijk
W
sommigen via de Deventer markten of
A28
A50
Welsum
op de Steenenkamer. Nog een
en andere geschriften zijn
in de loop der Vierhouten
en veroorzaken veel minder ste
roet. auto’s
Een
aanvoer bij de groenteveiling
te Twello
Emst
tijden verschenen, maar het schitterende
echte aanrader
dus om direct
een maanden later verscheen er zelfs
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De inbreker
LANDGOEDEREN, TUINEN EN HISTORISCHE AMBACHTEN

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

afwisselend, omdat het zich uitstrekt
vanaf de Veluwe naar de IJssel. Het
landgoed biedt allerlei bijzondere
bezienswaardigheden van parkbossen
en oude wallen met knotwilgen tot
kerkepaden en grafheuvels. Ontdek
de uitgestrektheid van dit prachtige
landgoed per fiets of te voet!
Adres: Beekzichtweg 42 Voorst
Meer info: landgoedbeekzicht.nl

Adres: Kopermolenweg 16 Klarenbeek
Meer info: landgoedklarenbeek.nl

LANDGOED BEEKZICHT
Op dit 200 jaar oude landgoed proef
je letterlijk en figuurlijk nog altijd het
agrarisch verleden. Het landschap
van Landgoed Beekzicht is enorm

STOOMHOUTZAGERIJ
WILPSCHE DIJK
In de historische klompenmakerij, de
oudste van Nederland, en de houtzagerij De Wilpsche Dijk worden unieke

historische productie-processen in stand
gehouden. Het is een plek vol historie en
ambacht, waar oud en nieuw elkaar treffen. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat?
Het eerste weekend van de maand ervaar
je dat tijdens de rondleiding.

is de binnenkant van de ruïne niet
vrij toegankelijk. In de weekenden
van juli t/m oktober kan je tijdens een
rondleiding met gids de ruïne van
binnen ontdekken. Bekijk de website
voor de actuele informatie.

Adres: Wilpsedijk 2 Wilp

Adres: Nijenbeekseweg Voorst
Meer info: denijenbeek.nl

Meer info: dewilpschedijk.nl

RUÏNE DE NIJENBEEK
Ruïne De Nijenbeek is één van de
weinige ‘ongeschonden’ ruïnes die Nederland nog rijk is. De Nijenbeek was
vanaf de 13e eeuw een kasteel waarin
tot de 19e eeuw werd gewoond. De ruïne staat als een baken langs de IJssel
in het prachtige rivierenlandschap.
Dé plek om tijdens je fiets- of wandeltocht even bij te komen of bij weg te
dromen. Je kan erg dichtbij komen,
maar gezien de grote natuurwaarden

TUINEN DE ROODE HOEVE
Rond de oude IJsselhoeve liggen
verschillende prachtige tuinen. Hier
word je overspoeld door ramblerrozen
(mei/juni) en loop je over lange paden
door een landschap met wilde grassen.
In het open landschap kom je de
schaapskudde tegen. Zelfs bij slecht
weer kan je de schoonheid van de tuinen bewonderen vanuit het tuinhuis,
onder het genot van een kopje thee of
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Nu of na de zomer
jouw huis verkopen?
Waar zit jij deze zomer? Thuis of op vakantie?
Terwijl jij geniet van de zomerzon, gaat Van den
Belt Makelaars aan de slag met de presentatie
van jouw woning! Ook als je nog niet direct je
huis gaat verkopen.
Gratis woningpresentatie!

Het beste moment voor de mooiste professionele
woningfoto’s is nu! Heb je plannen om nu of in
het najaar je woning te verkopen? Laat dan alvast je
woningpresentatie maken door Van den Belt Makelaars. Zo
weet je zeker dat de woning een top presentatie heeft!

Presentatie
pakket:

• profession
ele
woningfotog
rafie
• 360 graden
foto’s
• video van
de woning
• teaser van
de woning
• digitale 2D
en
plattegronde 3D
n

Laat jij je woningpresentatie maken in de maanden juni of juli?
Dan krijg je van ons het presentatiepakket cadeau!

Pluspunten,
waarom nu?
• Startklaar
ele
• Mooie profession
woningpresentatie
• Snel schakelen
oning
wanneer je droomw
voorbij komt

De beste start

De woningpresentatie staat startklaar. Zodra jij
eraan toe bent om je huis te verkopen, staat jouw
huis met 1 druk op de knop op Funda. Op deze
manier kun je snel schakelen als je droomwoning
voorbij komt! De startdatum van de verkoop
bepaal jij zelf. Nu of over een paar maanden.

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

info@vdbeltmakelaars.nl
www.vdbeltmakelaars.nl
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Herdenkingsmonumenten
MKZ monumenten

De regenboog in Terwolde

Toen tijdens de ontruimingen vele bewoners bij elkaar stonden werd er een
regenboog waargenomen. Iedereen
was onder de indruk bij het zien hiervan.
Een regenboog is het symbool van hoop,
vrede en troost, een lichtpuntje in donkere tijden. Ook wordt deze boog gezien
als het teken van een nieuw begin. Het
waarnemen van deze regenboog zorgde
voor de wens dit als aandenken ergens
in het dorp te plaatsen. Het ontwerp
werd gemaakt door J. Vosselman, de
uitvoering gedaan door G. Hofman. De
regenboog werd geplaatst bij de kerk.
Naast dit herdenkingsmonument werd
een seringenboom geplant. Elk bloemetje hiervan vertelt een eigen verhaal en
staat symbool voor herinnering.

De MKZ crisis in 2001 was een aangrijpende gebeurtenis, waar meerdere agrarische bedrijven in
de gemeente door getroffen werden. Verschillende monument herinneren aan deze gebeurtenis.
Teuge

Het bedrijf van Berends werd getroffen door de
MKZ crisis. Schapen en koeien werden geruimd.
Pijnlijk, daar er veel gezonde dieren bij waren.
Het ruimen trof de boer diep. Er was geen ontkomen aan. Toen de crisis ten einde was besloot
hij de geruimde dieren te eren middels een monument. Het aandenken wilde hij niet door een
ander laten maken, hij zelf wenste de ontwerper
en de maker ervan te zijn. Het lukte hem verdriet, boosheid en onmacht uit te beelden Het
werd een tweedelig monument. De bovenkant,
de Schepper kijkend op de aarde, de onderkant
symboliseert zijn bedrijf. In de nabijheid van zijn
boerderij zocht hij een passende plek. Een onopvallende plek, waar de wandelaar, de fietser het
verscholen monument plots tegen kan komen.

Het tribunaal der
dieren in Nijbroek

In Nijbroek werden ook vele bedrijven geruimd. Twee monumenten herinneren aan
deze crisis, “Het Boek” bij de school en
“Het tribunaal der dieren”, op het Dorpsplein bij de kerk. Een groep dieren onder
een regenboog.

Oorlogsmonumenten
In de gemeente zijn meerdere kunstwerken
ter nagedachtenis aan de tweede wereld oorlog
te vinden.

De Parel in Teuge

Het monument is onthuld op 7 september 1985 door Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Margriet ter nagedachtenis aan
de terugkeer van prinses Juliana met haar
drie dochters Beatrix, Irene en Margriet uit
Canada op 2 augustus 1945, hetgeen gebeurde op vliegveld Teuge.
De zuilen staan symbool voor prinses Juliana en haar drie dochters Beatrix, Irene
en Margriet. De parel verwijst naar de door
Voorst in 1984 verkregen titel “Parel van
Gelderland”. De vogel komt voor in het embleem van vliegveld Teuge.

Wellington monument

Dit monument staat al drie generaties in een privé tuin bij de Til op
de hoek met de Hessenallee. In 1942 stortte een Wellington MK
1 bommenwerper brandend neer, enkele meters verwijderd van de
herdenkingsplaats.
Dit Royal Air Force vliegtuig had deelgenomen aan een aanval op
de Duitse stad Keulen en was op de terugweg naar Engeland. Door
onbekende oorzaak vloog het vliegtuig in verkeerde richting. Toen
de Duitsers dit in de gaten kregen schoten ze het vliegtuig neer.
Slechts één van de bemanningsleden overleefde de ramp. Hij werd
onmiddellijk krijgsgevangene gemaakt. De propellerbladen werden
op een voetstuk geplaatst.

Gedenk- en
herinneringsstenen
en een kruis.

Naast kunstwerken en bomen zijn
er ook gedenk- en herinneringsstenen in de gemeente Voorst te
vinden. Zoals “oversteek IJssel
door Canadese strijders” op de
hoek Marsstraat- Houtwalstraat
in Voorst of “het monument voor
gevallenen in Nederlands-Indië”
bij de begraafplaats aan de Deventerweg in Wilp. Een speciale gedenksteen is het Kruis van
Avervoorde.

Herdenkingsbomen

In de gemeente Voorst zijn door de jaren heen
meerdere herdenkingsbomen geplant. De
bomen dienen om een herinnering levend te
houden. Dikwijls werden deze bomen voorzien
van een bordje met begeleidend schrijven en
werd er om de boom een hekwerk geplaatst.
Ter gelegenheid van levensgebeurtenissen
van de Koninklijke familie werden meerdere “Oranjebomen” geplant. In Nijbroek staan twee herdenkingsbomen
op het Dorpsplein. Een Canadese esdoorn als aandenken
aan het 25-jarig huwelijksfeest van Beatrix en Claus en een
linde ter herinnering aan de 50ste verjaardag van Beatrix.
Ter gelegenheid hiervan werd ook een boom geplaatst aan
de Klarenbeekseweg in Klarenbeek. In Twello staat een koningslinde bij het gemeentehuis. Het dorp Voorst heeft de
meeste herinneringsbomen.

Het Kruis van Avervoorde

Het blijft een vraag waarom dit kruis geplaatst is. Hoogstwaarschijnlijk is het een grafkruis. Het kruis is gedateerd 1570. In het kruis
staan de initialen AVL. Deze letters staan ook in het wapenschild van
de Limbergens. Er wordt een verhaal verteld over de zoon van Albert
van Limberg. Hij zou verdronken zijn in een kolk in de omgeving. Er
wordt ook een andere uitleg gegeven. Het kruis zou herinneren aan
een jager die bij het springen over een sloot gedood werd door een
kogel uit zijn eigen jachtgeweer.

Meer informatie

Ga naar Digitaal oorlogsmonument of Bezoek Voorst.
Alwaar een kaart met locaties van monumenten, de gebeurtenis en de slachtoffers te vinden zijn.
Of bekijk het boek ”Herdenkingsmonumenten Kunst in de
openbare ruimte in de gemeente Voorst” geschreven door
Milly Westerhuis-Duvoort.

WELKOM BIJ BIEZE MAKELAARS,
uw makelaar voor resultaat...

VERKOCHT

De Hoeven 12 - TWELLO

VERKOCHT

Lagestraat 32 - DEVENTER

VERKOCHT

Schadewijkpad 8 - TWELLO

AANGEKOCHT

Burg. de Millylaan 7 - WARNSVELD

AANGEKOCHT

Kapelweide 18 -LETTELE

VERKOCHT

Dorpsstraat 7 - WILP

VERKOCHT

Mozartstraat 26 - TWELLO

VERKOCHT

Wijkseweg 24 - TERWOLDE

AANGEKOCHT

Burg. van Heemstralaan 37 - DEVENTER

AANGEKOCHT

Rijksstraatweg 67 - WILP

VERKOCHT

VERKOCHT

Graaf van Burenstraat 2 F4 - DEVENTER

Kleine Fluitersweg 14 - WENUM WIESEL

VERKOCHT

VERKOCHT

Rijksstraatweg 16 - VOORST

Rijksstraatweg 84 - TWELLO

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

Anna de Waallaan 3 - ZUTPHEN

AANGEKOCHT

Hartelaar 6 - TWELLO

AANGEKOCHT

Tesselschadestraat 3 - DEVENTER

Een woning aankopen?
Als u op het punt staat om een woning te kopen, komen er allerlei
zaken en vragen op u af. Al met al is het kopen van een woning een
bijzondere aangelegenheid waarbij zowel gevoel als gezond verstand
komt kijken.Dan is het goed om te weten dat het team van Bieze
Makelaars voor u klaar staat. Bent u op zoek naar een nieuwe woning
in of rondom de gemeente Voorst?
Ook aankoopbegeleiding behoort bij ons tot één van de
mogelijkheden. Wij begeleiden u graag van A tot Z!

Asselsestraat 313 - APELDOORN

AANGEKOCHT

Holthusenstraat 5 - ZUTPHEN

AANGEKOCHT

Vestdijkgaarde 28 - DEVENTER

Kunnen wij
u helpen?
Bovenstaande klanten gingen u
voor met het ver- of aankopen
van hun woning. Bent u ook van
plan om uw woning te verkopen
of wilt u eerst eens weten wat
uw huidige woning waard is?

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

Onze collega's komen graag
eens vrijblijvend bij u langs
voor een persoonlijk gesprek en
kennismaking!

0571 27 44 94 | twello@bieze-makelaars.nl | Veilingstraat 22 Twello

WWW.BIEZE-MAKELAARS.NL
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Publieksprijs “een gouden haring” voor
natuurterrein “de Haverkamp”
Zoveel mogelijkheden

Kamperen en geen last hebben van de kou, omdat je een kacheltje kunt huren. Pannen thuis
kunnen laten omdat er in pannen gekookt mag
worden die klaar staan bij het fornuis in een verwarmde ruimte. Je eten op kunnen eten in de
huiskamer terwijl je een krantje leest. Kunnen
overnachten in een super luxe hangmat tussen
bomen met een prachtig uitzicht. Het kan allemaal op het kampeerterrein “de Haverkamp” in
Voorst.

Familiefeest zorgde voor overname

Camping “de Haverkamp” werd gerund door
Thea en Herman van Elck. Zij wonen in het huis
“de Haverkamp”, waarachter de camping ligt.
Tegenwoordig wordt iedereen op de camping
welkom geheten door de huidige eigenaars Gerard en Jolanda. Zo’n zeven jaar geleden wenste
de moeder van Jolanda met de achternaam
“Haverkamp” een familie feest te houden op de
camping met haar achternaam. Op dit feest vertelde Herman aan Jolanda en Gerard te willen
stoppen met exploreren van de natuurcamping.
Dat bracht de beide huidige eigenaren tot nadenken. Gerard had het runnen van een camping
al eens uitgesproken en Jolanda had dezelfde
passie. In 2015 besloot Gerard in de weekenden
mee te lopen. Een jaar later werd de overname
een feit.

Duurzaamheid beoordeeld met goud

De Haverkamp is een natuurcamping, aangesloten bij Stichting Natuurterreinen en heeft het
internationale kenmerk Green Key. Het terrein
is zelfs gecertificeerd met een gouden Green
Key: Het hoogst mogelijke milieuvriendelijkste
niveau. Dit houdt onder meer in: zonnecollectoren op het dak, waterbesparende kranen, groene
energie, een campinggebouw van duurzame
materialen.
Het uitgangspunt van Stichting Natuurterreinen
is kleinschalig en rustig kamperen in een natuurlijke omgeving, terreinen gelegen in een natuurlijke omgeving. De Haverkamp bevindt zich in de
prachtige Veluwse IJsselvallei en voldoet ruimschoots aan de eisen.
Elin (12 jaar) uit Arnhem zegt daar het volgende
over: “Ik hoor hier geen weg. Ik hoor hier veel an-

dere geluiden, vogels en de ooievaars. Dat vind
ik fijn”
Imke (6 jaar): “Geniet van het vertier aan de kikkerpool en vind het prachtig om de biggetjes
te voeren.” Haar vriendinnetje vindt het fijn om
spelletjes te doen in de gezellige huiskamer.
Deze ruimte is verwarmd en evenals alles op de
camping rolstoeltoegankelijk.

Kamperen met vergezicht

Iedereen is welkom. Kamperen kan met eigen
tent, caravan of camper. Op het terrein zijn de
plekken zo ingedeeld dat het uitzicht vrij is. Gerard: “De indeling is zo gemaakt dat er doorkijkjes zijn, zo kan de kampeerder aan alle kanten
van de natuur genieten. Spelende kinderen kunnen goed in de gaten worden gehouden door de
centrale ligging van de zandbakken met klimmogelijkheden.

Geen eigen kampeermiddel, geen
probleem

Verschillende
overnachtingsmogelijkheden
worden door Gerard en Jolanda aangeboden.
Er kan overnacht worden in een Camping Pod.
Dit is een unieke houten accommodatie en biedt ruimte aan
twee tot vier personen.
Zeer gezellig ingericht
door Jolanda. De
matrassen zorgen
voor een uitgerust gevoel bij
het opstaan.
Logeren kan
ook in één
van de twee
Wo o d l o d g e s .
De lodge is van
hout en biedt een
luxe aan ruimte
voor vijf personen,
een goed bed en ondermeer heerlijke stoelen.
Overnachten op de Haverkamp
kan ook in de ingerichte “Vuurvlinder” Bell-tent.
Voorzien van een kookhoutkachel, boxspringmatrassen, stoelen, tafel. Het ontbreekt u aan
niets.

Uniek overnachten:
slapen in een hangmat

Wat dacht u van overnachten
hangend in een hangmat tussen
de bomen? De hangmat heeft een
goed ligcomfort met een warme dikke
onderkant en kan aan de bovenkant dicht geritst worden met een soort klamboe net. Een
nacht om nooit te vergeten en om iedereen over
te vertellen.

De gouden haring

De gouden haring is een publieksprijs. Dit jaar kregen Gerard
en Jolanda deze prijs toegekend.
Sjoske, een van de kampeerders,
vindt deze prijs zeer terecht:
“Het is hier rustig, lief en klein en
groot in service. Wat je verwacht
op massale campings heb je hier
allemaal.”

Jurriën voegt daaraan toe: “Het is een relaxte
plek. Alles is hier goed voor elkaar.” Ze komt hier
al vaker en heeft voor het eerst haar schoonouders meegenomen. Moeder voegt er aan toe: “Ik
vind het super en heb vannacht heerlijk geslapen
in de Pod.”

Geniet van de gastvrijheid van
Gerard en Jolanda.

Ontloop de drukte van de dag, geniet van stilte,
ruimte om je heen van natuurgeluiden.
Een relaxte plek waar lokale producten verkocht
worden. Een rustpunt voor wandelaars en fietsers om te genieten van een kopje koffie of thee.
Wandel het Marskramerpad of fiets LF3 (meer
informatie te vinden in deze krant bij wandelen
en fietsen).
Meer informatie te vinden op
www.campingdehaverkamp.nl

Laat je welkom heten
door Gerard en Jolanda.
Zij maken jouw vakantie of
overnachting tot
een succes.
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Fruitkwekerij H. Klomp,
de H van Henk, Hanny en Heerlijk

Aan de rand van Twello ligt de fruitkwekerij van
de fam. Klomp. Hier worden appels, peren, pruimen en natuurlijk kersen gekweekt. Dit familiebedrijf heeft in 2005 de eerste kersenbomen

aangeplant, waarna in 2008 de eerste kersen
konden worden geplukt. Ondertussen is het kersenareaal flink uitgebreid, want de kersen vinden
gretig aftrek. Ze hebben zo’n 23 verschillende

rassen staan, van de allervroegste tot de allerlaatste. Dat betekent dat ze van half juni
tot begin september kersen hebben.
De moderne kersenteelt maakt het
mogelijk om gedurende een week
of 10 een uitstekend product neer
te zetten. Alle kersen zijn namelijk
overkapt, d.w.z. een folie om regen
tegen te houden, anders barsten
de kersen, en een net om het vogeldicht te maken. Dus ze hangen lekker veilig onder de kap, daarom kun je
ze net die paar dagen langer laten hangen
zodat ze optimaal op smaak zijn.
De kersenteelt is een vak apart. Het begint al dat
er pas in het derde jaar na het planten geplukt
kan worden. De kersen groeien namelijk op 3 jarig of ouder hout. Elke winter wordt er gesnoeid
om de kersen zoveel mogelijk in de zon te laten
hangen voor de smaak. In het voorjaar als er
nachtvorst is, worden er grote kachels in de

boomgaard gezet die warme lucht afgeven. Zo
proberen ze de bloesem te beschermen tegen de
vorst. Het plukken is ook een hele klus, kers voor
kers wordt met de hand geplukt. Vroeger moesten ze met lange ladders de boom in, gelukkig is
dat nu met de laagstam bomen niet meer nodig.
Ondertussen is het bedrijf ook aangesloten bij
IJsselvallei Boert en Eet Bewust. Dit is een initiatief om de binding tussen burger en boer te versterken. Zo willen zij hun steentje bijdragen om
open en eerlijk te spreken over land- en tuinbouw
en om de consument meer betrokken te maken
bij de herkomst van ons voedsel. Betere en intensievere contacten moeten leiden tot (meer) wederzijds begrip en waardering.

www.fruitkwekerijklomp.nl
Kruisvoorderweg 4, 7391 TA Twello
tel 0571-276616
klumpie@fruitkwekerijklomp.nl

Zomer, de tijd voor hobby, ontspannen
tijdens lange zomeravonden, en voor velen
past hier natuurlijk ook handwerken bij
Bij Voskamp Textiel in het dorp Voorst vind je
een groot aanbod aan haak-naai-en brei benodigdheden. Aan de buitenkant verwacht je niet
wat er binnen allemaal te zien is, en de winkel

wordt dan ook vaak omschreven als nostalgie
met een moderne uitstraling.
Ben je op zoek naar een nieuw handwerk project, de in de winkel geëtaleerde voorbeelden

Volop kersen uit
eigen bongerd
Verkoop 7 dagen
in de week van
10.00 tot 18.00 uur
FRUITKWEKERIJ KLOMP
Kruisvoorderweg 4 Twello
www.fruitkwekerijklomp.nl
www.fruitkwekerijklomp.
nl
fruitkwekerijklomp

brengen je snel op een idee. Naast de fantasie
garens zijn er hand geverfde garens in prachtige
kleuren, diverse soorten merino wol, katoen in
meer dan 100 kleuren, diverse macramé garens
en voor wie er straks lekker warm bij wil zitten
zijn er al de eerste garens en patronen voor de
komende herfst.
Het aanbod aan sokken wol is overweldigend,
zoveel kleuren, maar ook de naalden waaronder
het “sokkenwonder” zijn aanwezig.
Wil je liever borduren dan zijn er eenvoudige
schilderijtjes voor kinderen, maar ook tafelkleedjes, lopers en kussen pakketten voor volwassenen, DMC en borduurband, enz.
Naast alle handwerken zijn er in de winkel sokken, panty’s, ondergoed, hand - en theedoeken, nachtkleding en baby- en dameskleding
verkrijgbaar en is er een eigen atelier voor het
veranderen en repareren van kleding en een stomerij depot.
Kom gerust eens kijken in dit “snuffelparadijs
”en laat je verrassen door het aanbod, een bezoek aan de winkel is zeker de moeite waard en
ook voor vragen en advies kunt u er terecht.
Voskamp Textiel Rijksstraatweg 148 Voorst tel.
0575-501423 www.voskamptextiel.nl
Facebook.Com/Voskamp

Voor de nieuwste
breigarens, breiboeken
en handwerken naar:
Rijksstraatweg 148, Voorst
telefoon (0575) 50 14 23
www.voskamptextiel.nl
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Zoveel te doen, zoveel te beleven
Duiken

Heeft u al eens willen duiken, maar is het er nooit van gekomen? Maak dan een afspraak
voor een introductieduik bij duikschool “Bussloo-Drivers”. Wenselijk kunnen daarna cursussen gevolgd worden. Recreatiegebied Bussloo is geschikt om te duiken. De waterplas is
circa twaalf meter diep en het zicht is ‘s winters circa vijf meter en ‘s zomers drie meter.
Info@bussloo-divers.nl.

Een lucht vol kijkplezier

Geniet van alles wat er in de lucht te zien is. Veel parachutisten landen, zweefvliegtuigen
worden met een lier omhoog getrokken en sportvliegtuigjes stijgen en landen. Een lucht
vol kijkplezier. Teuge Airport verzorgt Skydive tandemsprongen. Tevens worden er cursussen gegeven. Na een introductiecursus kunnen er meerdere opleidingen gevolgd worden.
Informatie: www.skydiveteuge.com
Ook kunt u de gemeente Voorst vanuit een vliegtuig bekijken. Daarbij hebt u de keuze gevlogen te worden of zelf te vliegen.

Proef de sfeer van Indonesië

Bij Indo Garden is de sfeer van Indonesië voelbaar en kunnen authentieke producten van
kleine Indische ondernemers gekocht worden. In de showtuin waant u zich in Indonesië.
Meer weten over de Indonesische keuken, volg één van de Food Masterclasses. Een klein
stukje van het mooie Indonesië en haar rijke cultuur, gewoon in Wilp aan de Enkweg 11.

Het leven op de boerderij leren kennen

Wilt u meer weten over het leven op de boerderij en zien hoe er tegenwoordig geboerd
wordt?Er is veel mogelijk op “de Elshof”. De koeien kunnen altijd bekeken en geaaid worden. Een groot aantal koeien, tractors en ander speelgoed om op te rijden.
Volg De Elshof op social media om te zien wat er te doen is. U vindt “de Elshof” aan de
Zwarte Kolkstraat 22 in Wilp Achterhoek.

Een strike gooien
Fit blijf je op Bussloo

Spanning, sensatie, ontspanning allemaal ingrediënten die u bij activiteiten aan de recreatieplas Bussloo kunt ervaren.
Het multi-activiteitencentrum “Pitch & Putt” heeft in- en outdooractiviteiten voor groot, klein
en groepen: minigolf USA, Pitch & Putt, voetgolf, klootschieten, bubblevoetbal, levend voetbal, lasergame, meerdere escape rooms, pubquiz, glowgolf en bekende Hollandse spelen
Wilt u de omgeving verkennen dan kan dat met de elektrische step of E-shopper die hier
verhuurd worden.
Wilt u een activiteit op het water? Huur dan een supboard bij strandhuys “De Enk”.

Heeft u al eens een strike gegooid? U kunt het proberen in de Deventer buitensociëteit &
Bowling. Magic bowlen, disco bowlen met rookmachines, is ook mogelijk. De baan bevindt
zich op De Worp in het gedeelte Steenenkamer dat tot de gemeente Voorst behoort.
Twelloseweg 1a

Binnenspeelplaats

Ook als u niet ingecheckt bent op recreatiepark “De Scherpenhof” mogen kinderen gebruik
maken van de “Play City” een overdekt speelparadijs. Waar geklommen, geklauterd, gegleden en in de ballenbak gespeeld kan worden. Hier kan tevens een bowlingbaan gereserveerd worden. Dit uitleven is mogelijk aan de Bandijk 60 in Terwolde.
Telefoon: 085-0704777

Vismogelijkheden

Naar hartenlust vissen is in meerdere wateren mogelijk.
Aan de Gelderse IJssel kan, behalve in de natuurgebieden, gevist worden. De voren, brasem, bandeel en snoekbaars zwemmen hier rond.
Zeer mooi vissen is het aan de Mulderskolk. Doch, i.v.m. het vele kroos kan hier alleen gevangen worden bij wind. In de Voorsterbeek, een water met weinig stroming, is het mogelijk
baars te vangen. In de Lage Leiding zijn alle genoemde vissoorten te vangen.
Meer informatie: hsvvoorst.mijnhengelsportvereniging.nl

Golfen

Bent u een ervaren golfer of wilt u het leren? Aan de recreatieplas Bussloo ligt “de Breuninkhof” een uitdagende golfbaan met park, weide, bosholes en waterpartijen. Voor beginnende golfers is er een kleine baan met 9 holes, voor gevorderde golfers een baan met 18
holes. Iedereen is hier van harte welkom. Bussloselaan 6 Telefoon 0571-261955

Nieuwsgierig naar verleden tijd?

Nieuwsgierig naar een verborgen verleden? Mogelijk is er bij de oudheidkundige Kring
duidelijkheid te vinden. Het studie- en bezoekersruimte aan de Dorpsstraat 11a in Twello is
op dinsdag en woensdag geopend van 9.30 – 15.30 uur en donderdag op afspraak. Ingang
aan de Dorpsdwarsstraat. Kom interessante boeken kopen of inzien.

Waar wonen kabouters?

Deze kleine sprookjes wezens wonen in het mysterieuze kabouterbos in kabouternederzettinkjes in het kabouterdorp “Klarenbos” in Klarenbeek.
Dichtbij het station Klarenbeek, bij Hoofdweg 17. Volg het zandpad achter het Station Klarenbeek, vanuit Apeldoorn gezien over het spoor direct links.

Kunstkring Voorst

Het hele jaar door zijn exposities te bekijken in de galerie “De Statenhoed”. Muziekcafé
op de eerste zaterdag van de maand en elke 3de vrijdag van de maand schrijverscafé.
Openingstijden: vrijdag t/m/ zondag van 14.00 – 17.00 uur Kunstkring Voorst bevindt zich
Dorpsstraat 11-A Twello

Een oudste ruïne van Nederland

Kasteel Nijenbeek, in de omgeving ook wel bekend als het Hooge Huis, is een ruïne aan de
oever van de Voorsterbeek op 200 meter van de IJssel op het landgoed De Poll.
De ruïne werd in de 13de eeuw gebouwd. Vanaf de 16de tot de 19de eeuw werd erin gewoond. De ruïne is voor kleine groepen gedurende een beperkte periode van het jaar op
afspraak toegankelijk. Op de site kan een virtuele tour gemaakt worden.
Nijenbeekseweg 48 in landgoed De Poll. https://denijenbeek.nl › virtuele-tour-kelder

Haardplatenmuseum

Dit museum is een documentatiecentrum over gietijzer en haardplaten. U treft er een uitgebreide fotoverzameling en meer dan 30 haardplaten “Herdgussplatten”.
U vindt dit museum aan de Oude Broekstraat 12 in Klarenbeek. Telefoon 0620090381 of
e-mail haardplatenmuseum. Open op afspraak

Kijken of meewerken op Landgoed Beekzicht

Wandel of fiets door dit landgoed of kom op donderdag meewerken in het bos, landschap
of moestuin. Klein en Groot Java, het Kolkenbosch, Juffersgat en de Adelaar, maar ook het
Appense Bos, het Gagelven, rabatbossen en kwelgebieden bij de Beekenstraat, de Voorster- en Sinderense klei met hagen en knotbomen.
Meer weten, kijk op de activiteitenkalenders in deze krant bij de woensdag en donderdagen.
Rijksstraatweg 42 Voorst info@landgoedbeekzicht.nl

Paintball Nijbroek

Deze activiteit is geschikt voor het hele gezin, kinderen, volwassenen en ouderen. Het speelveld doet denken aan een
tropisch regenwoud. Iedere speler is uitgerust met een camouflageoverall, gezichtsbeschermer en een semiautomatische paintball geweer. Twee teams strijden om elkaars vlag
te veroveren. Kom verf schieten in Nijbroek aan de Zeedijk 41.
Telefoon: 0571-292734

Prachtige natuur in meerdere tuinen

In de gemeente Voorst kan van natuur genoten worden in vele tuinen. U bent welkom in de Levenstuinen Groot Hontschoten te Teuge, De verborgen tuinen van Bert Loman in Klarenbeek,
de Prunushof in Wilp, De Roode Hoeve in Nijbroek en Florae in Twello. Op de sites van deze
tuinen vindt u meer informatie.

Zorgboerderij MaNatuurlijk
Reuring in natuurpark Klarenbeek

Heeft u de kunstvoorstellingen en oude ambachten bekeken op het landgoed? Er zijn ook
veel activiteiten mogelijk. Stap op een E-Chopper, in de Skeltertrein, in de elektrische Tuk
Tuk of op een Tandem Cruiser. Huur een sub, kano of kajak om u op het water te verplaatsen. Geen zin meer om te “reizen” probeer dan een bamboe toren te bouwen, speel Boerengolf of ga Klootschieten. Dit alles is mogelijk aan de Kopermolenweg 16 Klarenbeek

Kom koffie of thee drinken bij deze zorgboerderij in Terwolde! Mensen met een verstandelijke handicap zijn hier werkzaam. Naast het verzorgen van dieren wordt er gewerkt in de
moestuin, gekookt, gebakken met de producten uit eigen tuin. Heerlijke jam van bramen en
appelsap en taarten van geplukte appels. Creatief worden er prachtige cadeaus gemaakt.
Volg MaNatuurlijk op Facebook en zie wat er verkocht wordt. Op ma, di, wo en donderdag
kunt u de producten kopen in de kraam aan de Quabbenburgerweg 12. Hartelijk welkom
van 9.30 – 14.30 uur.
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Boerenstreekwinkel de Wolf
Ossenkolkweg 3 Terwolde
veluwsevakantiehuisjes.nl
Vakantiehuisjes

Soetendaal V
Vaassensew
soetendaalvl

Nijbroek

Vaassen

ambachtelijk run
en streekwinkel

Hertenboerderij De Weerd
Middendijk 22 Nijbroek
hertenboerderij.nl

Terwolde

Verkoop hertenvlees, kleine camping

beter voor onze economie,
het landschap, milieu en je
gezondheid

Sterrenland
Meermuidensewe
sterrenland.com

Biologische tuinderij, w
en zorgboerderij

De Vecht

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

Fruitkwekerij Klomp
Kruisvoorderweg 4 Twello
fruitkwekerijklomp.nl
Fruitkwekerij met boerderijwinkel

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

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

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

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

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

Meer informatie
bezoekvoorst.nl/streekproducten

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

Klein
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Vlees
weg 46 Nijbroek
lees.nl

Tip: haal deze
pagina uit de krant
en neem deze mee
tijdens je fietstocht!

Diepenveen

ndvlees, webshop

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

eg 19b Twello

winkel, pakketten

Deventer
Buitenpost
Rijksstraatweg 17 Twello
bijbuitenpost.nl

Steenenkamer

Boerderijwinkel, blotevoetenpad,
horeca, camping.

Twello

Erve Trees
Achter ‘t Holthuis 3 Twello
Fb Erve Trees

Fietsroutes

Boerenstreekwinkel en
melktaphoreca, camping.

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

De Lageweide Rundvlees
Oysedwarsweg 2 Wilp
Fb ‘De Lageweide Rundvlees’

Wilp

Ambachtelijk rundvlees en winkel

Pantry Wilp
Rijksstraatweg 41 Wilp
pantry.nl

Posterenk

Onbemande streekwinkel
met streekproducten

Gorssel

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

Ambachtelijke bakkerij Bril
Rijksstraatweg 24 Voorst
bakkerijbril.nl

Recreatiegebied
Bussloo

Ambachtelijke bakkerij, kofﬁe- en theeschenkerij

De Zonnegaard
Appenseweg 7 Voorst
dezonnegaard.nl

Appen

Gieteloo

Boerderijwinkel, aanbieder
groente- of fruitabonnementen

Pardijs
Watergatstraat 3 Voorst
fb ‘Akkerbouwbedrijf Pardijs’
Akkerbouwbedrijf met
boerderijverkoop

Voorst Boerderij de Kolke

Klarenbeekseweg 30
Voorst
dekolkevoorst.nl
Boerderijwinkel, maaltijdbox via uitveluwe,
camperplaatsten

Amsterdam

Empe

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

Zutphen

Wil je juist het uitgestrekte noordelijke deel van
de gemeente ontdekken? Fiets dan vanaf Twello
via de Havekes Mölle de uitgestrekte landerijen
in. Tijdens de route kom je langs Fruitkwekerij
Klomp waar ze heerlijke kersen verkopen. Stel je
picknickmand samen met biologische groente
en fruit van Buitenpost en Sterrenland. Vervolg
je route met een goedgevulde picknickmand
richting Terwolde, naar molen De Ooievaar.
Eenmaal aangekomen, geniet je van een prachtig
weids uitzicht. Strijk neer op een rustig plekje
en geniet van de (h)eerlijke streekproducten
die je tijdens je route hebt verzameld. Kan je
geen genoeg krijgen van jouw culinaire tocht
door het prachtige landschap? Verleng je reis
dan met een overnachting tussen de herten op
Hertenboerderij De Weerd of tussen de geiten bij
Boerenstreekwinkel de Wolf en de wijngaarden bij
Wijngoed Gravendael. Zo geniet je optimaal van
je vakantie in eigen gemeente!
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Gemeente Voorst official
team host WK Volleybal
Het Wereldkampioenschap Volleybal Vrouwen
wordt van 23 september t/m 15 oktober 2022
gehouden in Nederland en Polen. De gemeente
Voorst is één van de 30 Gelderse gemeenten,
die aangewezen is als official team host voor
het WK Volleybal. De deelnemers uit 24 landen
worden in 30 Gelderse gemeenten ondergebracht. Voor de gemeente Voorst is dat team
Canada.
In aanloop en tijdens het WK Volleybal vinden
daarom diverse side events plaats in de kernen
van de gemeente Voorst. Er zijn al diverse side
events geweest in het kader van het WK Volleybal. Zo was er een groot volleybaltoernooi
bij Bussloo, het scholen volleybaltoernooi bij
SV Voorwaarts en ook de Kids Summer Sport
Games op het terrein bij zwembad De Schaeck
is een side event. De komende tijd staan er nog
meer leuke evenementen gepland. Kijk voor
meer informatie op www.voorstactief.nl .
Organiseer jij ook een evenement de komende
tijd wat te maken heeft met volleybal? Meld dan
je side event aan via tom@voorstactief.nl . Wanneer je dit hebt gedaan maak je kans op gratis
kaarten voor het WK Volleybal.

Wandelen met de

boswachter op de Veluwe
Trek je wandelschoenen aan en maak een wandeling door het prachtige natuurgebied Reeënberg in Loenen. Zelf op pad gaan in de natuur
is natuurlijk al leuk, maar met een boswachter
op pad gaan die alles vertelt over het gebied en
zijn bewoners is nóg leuker!
Op verschillende zondagochtenden kun je met
de boswachter mee. Op zondag 17, 24 en 31 juli
en op zondag 7, 14 en 21 augustus. Kijk voor
meer informatie en aanmelden op www.nm.nl/
wandelen-loenen
Je wandelt over de stuwwallen van natuurgebied Reeënberg en door de natuur van Klein
Zwitserland. Een heuvelachtig landschap met
bos en heide, waar edelherten, wilde zwijnen en
verschillende roofvogels zich thuis voelen.

Praktische info

Koop van tevoren online een kaartje.
• Doe stevige schoenen aan.
• Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.
• Neem warme kleding en/of regenkleding
mee.
• Honden mogen helaas niet mee.
• De totale wandeltijd bedraagt circa 2 uur.
• De wandelafstand bedraagt circa 5 km.
• Startpunt is de parkeerplaats bij de Loenense Waterval, Beekbergerweg Loenen.

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaring van je bezoek aan
deze gemeente. Heb je een heerlijke fietstocht gemaakt
of een van onze gastvrije ondernemers ontmoet?
Deel je foto’s en ervaringen van jouw favoriete plekje
op Facebook en/of Instagram via

volg ons op social media

#bezoekvoorst

Bezoekvoorst
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Wandelen in de
gemeente Voorst
In samenwerking met landschapsbeheerders en landeigenaren heeft de gemeente paden ingericht
tot klompenpadroutes. Deze gaan zoveel mogelijk over kerkpaden, jaagpaden ( langs kanaal of
rivier), tiendwegen ( waterkeringen). Voor alle routes geldt markering in de vorm van een klomp.

Zeven klompenpaden

1. Fliertpad Afstand: 16 km Inkorten tot 10 km
mogelijk.
Langs statige landgoederen, karakteristieke
boerderijen en door beekdal de Fliert
Startpunt: Gemeentehuis, H.W. Iordensweg
17 te Twello.
1. Klarenbeekse pad Afstand: 13 km.
Door het cultuurhistorische landschap Klarenbeek, weilanden, bossen, over landgoederen, langs beken en historische boerderijen. Alternatieve lengte 9.5 km
Startpunt: restaurant Pijnappel, Hoofdweg
55 te Klarenbeek
2. Woldermarkerpad Afstand: 7 km
Langs boerenerven, over schouwpaden en
historische wegen in het IJssellandschap
Startpunt: Cosmas en Damianus kerk, Molenweg 2 te Terwolde. Verkorten is mogelijk
3. Niebroekerpad Afstand: 14 km
Door het buitengebied van Nijbroek, over
schouwpaden, langs boerenerven en over
historische paden. Startpunt: parkeerplaats
bij N.H. kerk in Nijbroek
5. Avervoorderpad Afstand: 13 km.
Over schouwen, langs boerderijen en langs
het vliegveld Teuge
Startpunt: parkeerplaats sportvereniging
V en L, Kerksraat 42 de Vecht

6. Tuylermarkerpad Afstand: 11 km
Over boerenland, jaagpaden, paden langs
afwateringskanalen en uiterwaarden, veelal
over onverharde ondergrond.
Startpunt: Cosmas en Damianuskerk Molenweg 2 in Terwolde
7. Beekweidenpad Afstand: 16 kilometer
Door een beekdal en bossen, over enken
en landgoederen in het buitengebied van
Voorst. Startpunten: Dorpshuis Voorst,
Schoolstraat 14, Bakker Bril in Gietelo of station Voorst-Empe

Andere wandelroutes

1. Rondje om waterplas Bussloo, Afstand: ongeveer 7 km
2. Kerkenpad, Afstand: 4 km
3. Twellose landgoederenroute, Afstand:20
km
4. In het spoor van Lebuïnus, Afstand : 15 km
5. Tuylermarkerpad, Afstand: 11 km
6. Rondje Terwolde, Afstand: 7 km
7. Het Appense schouwpad, Afstand: 12 km

Marskramerpad

Treed in de voetsporen van de marskramers,
wandelende handelaren. Zij vertrokken vanuit het armoedige Duitsland in de 16de en 17
de eeuw om snuisterijen en wonderzalfjes te

Uitgebreide :
informatie op

orst.nl

www.bezoekvo

verkopen. Hun route liep van Bad Bentheim in
Duisland naar het oosten tot Den Haag. Een afstand van 372 km. Dit Marskramerpad of LangeAfstand-Wandeling werd verdeeld over 20 etappes. Het pad loopt door in onze gemeente door
Wilp, Veluwse Bandijk, Gietelo, Appense Bos
naar Klarenbeek.
Meer informatie: https://www.wandelnet.nl

deze krant bij Zoveel te doen, zoveel te beleven.

Wandelroute speciaal voor kinderen van 4 tot
12 jaar. Niebroekerpad Kids. Meer informatie in

Startpunten:
Hofstede de Middelburg en Pitch&Putt

Hardlooproute

Leisurelands heeft op Bussloo rondom het water
een verharde route uitgezet van 7,5 km. De route
is te verkorten naar 3 km en 5 km. Informatie is
te vinden op de hardloopapp Strava. De route is
bedrukt met markeringen om de 500 meter.

Fietsen in de

gemeente Voorst
Fietsroutes beschreven middels knooppunten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fietsroute langs Recreatiegebied Bussloo, Afstand: 48km.
Rondje Twello, de Vecht, Terwolde, Afstand: 36 km
Kijk in de kernen route, Afstand: 42,5 km
Dommerholtsroute, Afstand: 41 km
Kijk in de kernen route, Afstand: 28 km
Nijenbeekroute, Afstand: 49,3 km
Aan beide kanten van de IJssel, Afstand: 73 km
( 2x per pont de IJssel oversteken)
8. Voorster landroute, Afstand: 35 km
9. Rondje Bussloo Beekbergsebeek, Afstand: 37 km
10. IJsseldalroute, Afstand: 41 km

Fietsroutes waarbij eigen navigatie gebruikt
dient te worden.

1. Beekzichter fietsroute, Afstand: 18 km
2. Fietsen langs IJsselhoeven en Spieker, Afstand: 32 km
3. Olympia’s Tour, Afstand: 67 km
Voorst was op 18 oktober 2019 gastheer van de 2e etappe van Olympia’s Tour 2019. De 67 km lange route werd door de rijders 2 keer gefietst.
4. De Parelroute, Afstand: 38,5 km
Fietsen van de ene naar de andere parel in de Veluwse vallei. Route o.a.
verkrijgbaar bij Pitch &Putt Bussloo, Bakker Bril Voorst , de Kribbe Wilp,
De Waardige Waard Twello
5. Bertje & De Buffalo’s, Afstand: 28 km
Start bij de dorpskerk in Wilp en met eindpunt vliegveld Teuge. In deze
route veel bezienswaardigheden uit WOII..

LF3 fietsroute: De Hanzeroute

De letters LF betekenen, Lange-Afstand. Het getal 3 duidt aan dat er drie
van deze routes in Nederland zijn. Een van deze routes is “de Hanzeroute”. Je fietst van Hanzestad Hasselt naar Doesburg door de Hanzevallei
met meerdere Hanzesteden totale lengte 113 km. De tocht kan gedownload worden op Routiq (route.nl)
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Beaux Villages in Frankrijk,
De mooiste dorpen van Frankrijk
Ze bestonden al eeuwen, de sluimerende kleine
dorpjes in Frankrijk, waar de tijd stil is blijven
staan, totdat enkele jaren geleden de aandacht
plots op ze werd gevestigd.
De Francofielen onder de lezers van het VN zullen ze zeker kennen van als ze wel eens afgeweken zijn van de Route du Soleil.
Het zijn de pittoreske dorpjes die zich kenmerken door dicht op elkaar staande kleine huisjes
aan nauwe ongeplaveide steegjes en straatjes
met altijd de kerk in het midden en het dorpspleintje waar het sociale leven zich afspeelt voor
de in de regel niet meer dan 2000 inwoners. De
bewoners vonden hun bestaan op hun boerderij,
waren houhakker of steenhouwer en dat van generatie op generatie.
Vaak zijn deze dorpjes ook nog omgeven door
een muur wat het gevoel van romantiek nog
eens extra versterkt.
Schilders met grote namen, ook Vincent van
Gogh, hebben deze ‘plaatjes’ op hun doek vastgelegd. Niet in de laatste plaats om de soms
prachtige pasteltinten van de huizen, die op zich
al een schilderij waren .
.
Door heel Frankrijk zijn
ze te vinden en de rust
en de stilte van de middeleeuwen is er nog
voelbaar.
Dat veranderde toen
aan het eind van de 20e
eeuw radicale veranderingen plaats vonden.

Er kwam elektriciteit, water uit de kraan waar
voorheen de dorpspomp of een nabijgelegen
bron in voorzag en zo was dit al eeuwen lang ook
een ontmoetingsplek, waar de laatste nieuwtjes
werden uitgewisseld.
Door de economische vooruitgang dreigde ook
het karakter van deze dorpjes te veranderen; de
mooie in stenen blokken opgetrokken huisjes
werden bepleisterd, televisie antennes op het
dak en er kwamen parkeerplaatsen, reclame
borden en een supermarkt.
Dit alles tot het moment dan men inzag dat
de traditionele architectuur van onschatbare
waarde was en men de charme van de stenen
muren en de leien daken terug wilde. Dat gebeurde.
Gestimuleerd door het toerisme dat de dorpjes ontdekt had, werd de restauratie van de
dorpjes ingezet. Eerst de belangrijkste gebouwen, later de oude straatjes en zo kregen de
dorpjes hun schoonheid terug zonder te vervallen tot openlucht museum.
Eén dorpje zou
die status nooit
meer terug krijgen: OradourSur-Glane, vlak
onder Limoges.
Dit kleine dorpje
met maar drie
straten, zou ongetwijfeld behoord
hebben tot de nu
Beaux Villages.
Daar de tijd daar
nu ook echt sinds
10 juni 1944 stil is blijven staan. Geen
romantisch plaatje maar nu een monument met alleen nog ruïnes. Zouden het
geen ruïnes zijn dan maakt het dorp de
indruk dat de bewoners even weg waren.
De auto staat nog in de garage, de naaimachine nog op de vloer en enkele bedden staan nog in wat ooit de slaapkamer
was.
Het was die 10e juni, een warme lome
dag, waar om ongeveer 2 uur ‘s middags
de rust in het dorpje werd verstoord toen

er een motor voorbij knetterde. Een enkele inwoner keek op en dacht: weer een Duitser. Niet lang
daarna reden er pantserwagens het dorp binnen,
één, twee, drie, tot zes en enkele vrachtwagens.
De bevolking keek nieuwsgierig toe. Soldaten in
gevechtstenue stapten uit, wat ging er gebeuren? De onrust sloeg toe. Wat moesten ze in
hun dorp waar er geen enkele aanleiding was
het te bezetten. Er klonk trommelgeroffel door
de dorpsomroeper, alle inwoners moesten zich
verzamelen op het dorpsplein. ‘Vooruit, schnell’.
Mannen, vrouwen en kinderen, de laatste speciaal hiervoor van school gehaald, werden zonder uitzondering bijeengedreven. Men kon niet
anders dan er gehoor aan geven. Wat was men
van plan?
Dan worden plotseling de mannen en jongens
van de groep gescheiden naar de ene kant, vrouwen en kinderen naar de andere kant, zich niet
bewust van het vreselijke drama wat zich even
af later zou spelen.
Langzaam drong het besef tot hen door dat er
meer zou gebeuren dan alleen het controleren

van persoonsbewijzen, zoals men aanvankelijk
dacht, maar vluchten kon niet meer. De Duitse
soldaten hielden hun geweren op de groep gericht en het gehele dorp was rondom afgesloten.
De mannen werden naar de grote boerenschuren gebracht en de vrouwen en kinderen naar
de kerk. Dan vangt er een moordpartij van ongekende gruwel aan.
De mannen worden beschoten en dood of niet
dood bedekt met stro, hooi en hout en dan het
vuur erin.
De vrouwen en kinderen, inmiddels opgesloten
in de kerk, krijgen te maken met een explosie die
al in de eerste seconde veel slachtoffers maakt,
de verstikkende rookontwikkeling die er op
volgde deed de rest. Samen zijn zo 642 mannen,
vrouwen en kinderen in twee uur tijd vermoord.
Het dorp werd daarna in brand gestoken. Twee
mensen hebben het overleefd door weg te kruipen en zich urenlang dood te houden; zij konden
later van uur tot uur verslag doen.
Nu, 80 jaar later, staat het dorp of wat er van over
is, er nog steeds zo bij. Het was destijds generaal De Gaulle die heeft bevolen dat het een monument moet blijven om in te zien dat dit nooit
meer mag gebeuren. En zie nu…. Het bleek een
vergeldingsactie maar de verantwoordelijken
zijn uiteindelijk nooit gestraft.
De Beaux Villages zijn beschreven in een boek
en Michelin heeft een kaart om ze te kunnen
vinden.
MW

Ken jij mij? Ik ben een bij!
Ga maar eens op zoek naar mij
In Nederland kennen we drie soorten bijen: honingbij, hommels en wilde bijen.
Een hommel is dus ook een bij. De meest voorkomende bij is de honingbij.
Bijen zijn super belangrijk voor mens en natuur. Ze verspreiden stuifmeel waardoor bloemen en planten kunnen groeien. Het stuifmeel nemen ze mee aan lange haren aan hun achterpoten.
Bijen en hommels eten nectar. Dat zuigen ze met hun lange tong uit de bloemen.
Door te dansen vertellen ze elkaar waar de bloemen zijn met de meeste nectar.
Alleen de vrouwtjes van bijen en hommels kunnen steken. Ze steken echter alleen als ze beklemd raken.

Ik zie een bij of is het een wesp?

Twijfel je? Bijen hebben beharing. Wespen zijn veel kaler.
Bijen en hommels snoepen niet van jouw limonade of ander zoetigheden.

Meer weten over de bij:

bijenstichting.nl/gratis-lidmaatschap/
foto’s met dank aan de Groene Koepel en de Bijenstichting
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Kamperen in de

gemeente Voorst en omgeving
Wie dacht dat de gemeente Voorst en omgeving een
handjevol kampeermogelijkheden heeft zal na het
zien van deze pagina verbaasd zijn over de grote
hoeveelheid. Kamperen is niet alleen mogelijk met
een meegebrachte tent of eigen caravan of camper.
Er zijn veel overnachtingsmogelijkheden.

Stadscamping Deventer

Stadcamping gelegen aan de oever van de IJssel. Met pontje naar de stad.
Tenten en fietsen te huur. https://stadscamping.eu
tel: 0570613601 De Worp 12 Deventer

Erve de Weijenberg

Boerderijcamping met 15 ruime plaatsen. Geen actieve boerderijactiviteiten. Uitzicht op
weilanden. Ruimte en privacy. https://kleinerve.nl tel: 0575476205
Weg Over Het Hontsveld 21, Empe

Prachtige ingerichte tenten en verschillende bijzondere “huizen” kunnen gehuurd worden.
Zelfs overnachten in een ideale hangmat wordt
aangeboden.
Genoemde kampeermogelijkheden zijn omgeven
door een prachtige natuur met veelal een oase van
rust. Van waaruit prachtig gefietst of gewandeld
kan worden. Kampeerplaatsen zijn meestal ruim
waardoor u vrij van u af kunt kijken. Op de meeste
terreinen is het heerlijk vertoeven voor de kinderen. Naast speelgelegenheden zoals zandbakken,
klimrekken en schommels zijn er dikwijls mogelijkheden om rond te rijden op allerlei soorten
driewielers. Op de boerderijcampings kan worden
geholpen met het voeren van de dieren en soms
kan er ook een boerderijdiploma gehaald worden.
Kinderen, die genieten, zich niet vervelen, betekent

extra genieten en rust voor de ouders. Tevens zal
het u verbazen welke heerlijke streekproducten
verkocht worden. De sanitaire mogelijkheden
zien er keurig onderhouden uit en zijn op enkele
terreinen verwarmd. Gezelligheid vindt u ook op
terrassen of in een huiskamer waar u met andere
recreanten kunt genieten van een kopje koffie of
thee. De eigenaren van de campings nodigen u
uit een kijkje te komen nemen. Laat u verrassen
door de vele mogelijkheden om te verblijven. Kom
genieten op een plekje in de prachtige gemeente
Voorst of directe omgeving die u misschien nog
niet kende.
En, wist u dat meerdere campings een gouden onderscheiding bezitten. Het is dus zeker de moeite
waard op onderzoek uit te gaan om heerlijk te
overnachten.

De Hane

Minicamping 20 plaatsen Ook camperplaatsen en een caravan te huur.
Kneuterstraat 28 Wilp

’t Oegenbos

Minicamping. Parachutespringers kunnen zien. Zwemvijver met
strand. Honden toegestaan.
https://oegenbos.nl tel: 0657333303 Zandenallee 5 Teuge

De kleine Schuif

Een seniorencamping aan de rand van de Veluwe. https://campingdekleineschuif.nl
tel: 0612618127 Ooster-Broeksweg 8 Klarenbeek

Ut Grûne Veld

Kleine gemoedelijke camping in afwisselend landschap. Binnen 10 minuten op de Veluwe
https://utgrûneveld.nl tel: 0618734973 Weterschoten 22 Klarenbeek

De Loenense Brug

Zeer geschikt voor wandelaars en fietsers. Green Divide Gravelroute voor ATB-ers. Tenten
en hutten te huur. https://www.deloenensebrug.nl tel: 0622397191
Klarenbeekseweg 12b Klarenbeek

De Bosrand

Honderd kampeerplaatsen in bosrijke omgeving met grote speeltuin en sportveld.
Fiets- en wandelroutes. https:/bosgraaf.ardoer.com tel: 0555051359 Kanaal Zuid 444 Lieren

Woodstock

Minicamping voor gezinnen die houden van beetje gekkigheid, muziek, ravotten, hutten
bouwen, kampvuren. https://woodstockminicamping.nl tel: 0552000324
Woudweg 81 Klarenbeek

Hello Twello

Kleinschalige camping met ruime plaatsen. Milieuvriendelijk natuurhuis te huur.
https://www.hellotwello.nl tel: 0571298939 Terwoldseweg 24 Twello

De Hertenboerderij

Recreatieboerderij. Kindboerderij, haal het boerendiploma.
Hooi speelschuur Jeu de boules spelen. https://hertenboerderij.nl
tel: 0571291996 Middendijk 22 Nijbroek

De Weeltenkamp

Beleven onvergetelijke tijd. Velden met eigen unieke uitstraling.
Luxe chalets te huur. https://www.deweeltenkamp.nl
tel:
0552000204

Het Hallse Hull

Schitterend terrein met mengeling van rust en avontuur. Voor kinderen speelplek.
Beheer door vrijwilligers. https://hethallsehull.nivon tel: 0880990959 Hallseweg 10 Hall

Reeëndal

Op loopafstand de mooiste natuurgebieden. Alle plaatsen 130m2. Wandelroute het Zwerfpad loopt erlangs. https:/reeendal.nl tel: 0555053900 Loener Schepersweg 36 Loenen

De Marshoeve

In mooi natuurgebied op de Veluwe en op loopafstand van centrum Loenen. Nabij bushalte. https://www.marshoeve.nl tel: 0555051610 Reuweg 51 Loenen

Boerderij de Kolke

Gelegen in landgoed Beekzicht. Alleen camperplaatsen, mooi gelegen achter de boerderij tegen velden en bossen. Lange Klarenbeekseweg 30 Voorst

Buitenpost

Natuur staat centraal. Genieten van veel streekproducten. Loop het
blotevoetenpad. https://bijbuitenpost.nl tel: 0651407980 Rijksstraatweg 17A Twello

De Groenendaal

Kleine maar unieke camping, 40 plekken. Schotse Hooglanders en veel wild
te spotten. https:// www.naturrcampingdegroenendaal.nl
tel: 0655780516 Groenendaal 5 Loenen

De Haverkamp

Een ware belevenis voor alle zintuigen. Veel privacy. Zie verder artikel in deze krant. Hooistraat
6 Voorst

Kampeerhoeve Bussloo

Rust, ruimte en natuur. Recreatiegebied op 300m afstand.
Voor vierde keer Gouden Zoover Award gewonnen in 2020.
Grotenhuisweg 50 Wilp

De Polmate

Tien plaatsen. Niet geschikt voor gezinnen met kinderen. Zeer mooie landelijke omgeving.
https://www.canpingdepolmate.nl tel: 0614222512 Melkleenweg 4 Terwolde

De Scherpenhof

Recreatiepark veel faciliteiten huisjes en glampin,g tenten te huur. Veel kindervertier.
Watersport mogelijk, ligging aan IJssel.
https://www.scherpenhof.nl tel: 0850704777 Bandijk 60 Terwolde

Park Nieuw Grapendaal

Genieten van het buitenleven. Kom kamperen of huur één van de rustig gelegen huisjes.
https://www.veluwsevakantiehuisjes.nl tel: 0571292208 Ossenkolkweg 3 Terwolde

De Adelaar

Boerderijcamping met speelschuur, Gezellige familiecamping, paradijs voor gezinnen met kinderen t/m 10 jaar. Rijksstraatweg 49 Voorst

DOORLOPEND
VELE AANBIEDINGEN

MEER DAN
150 TOPMERKEN

ERVAAR HET
PIET ZOOMERS
WINKELGEVOEL

ELKE WOENSDAG T/M VRIJDAG
TOT 21.00 UUR OPEN

MODEMALL WILP 5.000 M2 MODE EN LIFESTYLE
ELKE ZONDAG OPEN RIJKSSTRAATWEG 38 0571 261 755
WWW.PIETZOOMERS.COM

GROOT ASSORTIMENT BOEKEN

RUIM 5.000 M2 VLOEROPPERVLAK
MET DAMES EN HEREN MODEMERKEN

ELKE ZONDAG
OPEN

U KUNT BIJ ONS
GRATIS PARKEREN

HEERLIJK GENIETEN
IN ONS FASHION CAFÉ

BIJ UW AANKOPEN
ONTVANGT U TEGEN INLEVERING
VAN DEZE COUPON

GRATIS

MOGELIJKHEID TOT
OPLADEN AUTO & FIETS

EEN KOP KOFFIE EN
EEN HEERLIJKE TRAKTATIE
VOOR 2 PERSONEN
DE WAARDEBON IS GELDIG T/M 15 AUGUSTUS 2022.
MAXIMAAL 1 COUPON PER KLANT.

DE LEUKSTE EN MOOISTE
LIFESTYLE ARTIKELEN

