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Landschap beleven
Welkom in de IJsselvallei 
Nationaal landschap
De gemeente Voorst ligt tussen het zand van 
de Veluwe en de klei van de IJssel.
Hierdoor is het landschap zeer divers. In het 
noorden de polder Nijbroek, een van de oud-
ste polders van Nederland, in het oosten de 
oeverwal en de uiterwaarden en richting het 
westen en zuiden de landgoederen op de ho-
gere zandkoppen.
Door de unieke ligging tussen de Veluwe en 
de IJssel is Voorst een gemeente met een 
grote variatie in natuur en landschappen. Een 
nationaal landschap met akkers, hooilanden, 
natte graslanden, moeras, uitgestrekte bos-
sen en heidevelden, een prachtig kleinschalig 
cultuurlandschap met landgoederen en ka-
rakteristieke boerderijen en een schilderach-
tig rivierenlandschap met uiterwaarden en 
dijken. Een landschap met een gedifferenti-
eerd bomenbestand. Populaire boomsoorten 
in onze gemeenten zijn beuk, eik, es, esdoorn, 
populier en wilg.
Bij ruïne slot Nijenbeek op landgoed de Poll 
staat de oudste Canadese populier van Ne-
derland daterend uit 1880 met een omvang  
van maar liefst 7,46 mtr.

Uiterwaarden
In de groene IJsselvallei kan de natuur vol-
ledig haar gang gaan en is de flora uniek te 
noemen. Kenmerkend voor de uiterwaarden 
zijn wilgen en meidoorn, sleedoorn en elzen. 
Dikwijls in één lijn geplant om perceelsgren-
zen in de drassige grond aan te geven. De 
meidoorn en de sleedoorn staan vaak geplant 
als struweelhaag. Een weelderige haag die 
vrijuit mocht groeien, dikwijls als veekering. 
In de middeleeuwen was de IJssel bochtiger 
en grilliger waardoor bij hoog water de bed-
ding door de overstromingen zich verlegde 
naar het oosten. In de 14de eeuw werd er 
daarom al op terpen gebouwd en dijken aan-
gelegd. De vele doorbraakkolken in het land-
schap laten zien dat het gevaar bleef dreigen. 
Overstromingen en het verleggen van de bed-
ding van de IJssel zorgde voor sikkelvormige 
stroomruggen,  opgehoopt als zandduinen 
(kronkelwaarden) in de binnenbocht van 
de IJssel terwijl aan de buitenbocht erosie 
plaatsvond. Bij Voorst ontstond in die tijd een 
kronkelwaard, de Rammelwaard.

Door het overstromen en het verleggen van 
de bedding ontstaan in het landschap kron-
kelwaarden met typische stroomdalflora. 
Stroomdalflora is de verzamelnaam van een 
groep van circa 250 inheemse plantensoor-
ten zoals de sikkelhaver, zacht vetkruid en 
voorjaarsganzerik, kievitsbloem, glanshaver,   
pinksterbloem, dotterbloem, rivierfontein-
kruid en de zilverschoon. Op sommige plek-
ken is zelfs de gulden sleutelbloem te zien. 
Zachthoutooibos groeit waar het de kans 
krijgt. Ooibos is een op natuurlijke wijze ont-
staan bos langs rivieren. Bestaande uit bo-
men die geen last ondervinden van veel water 
zoals de wilg en de populier. Ooi is een oud 
woord voor nat terrein nabij een rivier.

Poelen
Her en der in de gemeente Voorst zijn poelen 
waar te nemen. Niet alleen in de uiterwaarden 
op landerijen maar ook bijvoorbeeld achter 
het Holthuis in de buurt van de Fliert in Twel-

lo. Een poel is een omsloten stilstaand en on-
diep oppervlaktewater. Poelen ontstaan als 
hemelwater zich in een laag gelegen grond 
verzamelt maar ook worden ze gegraven. Ze 
waren van oudsher in gebruik voor verschil-
lende doeleinden zoals drinkplaats voor vee 
en opslag van bluswater. Poelen dienen nu 
als voortplantingsgebied voor kikkers, pad-
den, salamanders en libellen met een na-
tuurlijke waterplanten groei. Tegenwoordig 
is het streven dan ook deze poelen goed te 
onderhouden. Zo heeft Voorst een poelen-
werkgroep.

Polder Nijbroek
Nijbroek betekent letterlijk ‘nieuw drassig 
land’. In Nijbroek is al 300 jaar geleden een 
moeras ontgonnen zonder hulp van water-
molens. Veel eerder dan elders in Nederland. 
Door de aanleg van weteringen, dijken, slui-
zen en stuwen werd het water weggevoerd 
richting de IJssel en werden de vruchtbare 
gronden geschikt gemaakt voor de landbouw. 
Door de drassige grond werden ook hier ha-
gen, struwelen en houtsingels toegepast om 
het vee binnen en het wild buiten de kavels 
te houden. Op sommige plekken in Nijbroek 
zijn deze oude structuren met beplanting 
nog terug te vinden. Te herkennen aan bijv. 
langgerekte kavels, lanen van populieren en 
hagen. In dit gebied wordt biodiversiteit ge-
stimuleerd door aanleg fruitbomen, hagen, 
laanbomen, knotwilgen en poelen

Appense veld
Het Appense veld met het Appense bos is 
eigendom van landgoed Beekzicht. Appen 
is een buurtschap ten ZW van Gietelo en ten 
NW van Voorst. Wandelend over een middel-
eeuwse dijk langs de Voorsterbeek en over 
de landgoederen Beekzicht, Ekeby en Klaren-
beek maak je kennis met het prachtige bui-
tengebied van de gemeente Voorst. 
Het gebied waar de middeleeuwse bandijk 
(ongeveer 1435) eindigt en in de omliggende 
bossen grafheuvels van prehistorische be-
woners te vinden zijn. De grafheuvels da-
teren van ± 2200 v. Chr. Het woord bandijk 
betekent dat deze dijk gebouwd is en on-
derhouden werd krachtens een ban (wet).Bij 
de bandijk liggen de lachende- en huilende 
kolk. Lachende omdat deze kolk een betere 
waterkwaliteit had. Andere kolken zijn Juf-
fersgat en Zwarte kolk en naburige  langwer-
pige, ondiepe Appensche kolken, ontstaan in 
een grijs verleden toen de Voorsterbeek zich 
een weg baande door de dekzandenrug uit de 
IJstijd en dijkdoorbraken. Bij overstromingen 
van de IJssel werd er van Overijsselse kant 
geprobeerd gaten in de Bandijk te schieten, 
zodat het water weg kon stromen. Tijdens de 
watersnood mocht van de dijkstoel (water-
schapsbestuur) zelfs teruggeschoten wor-
den. Verweerde schouwpaaltjes herinneren 
nog aan de jaarlijkse inspectie van het dijkje.
Sinds de 19e eeuw is het landschap rond 
de Appense Dijk compleet veranderd. Hei-
de maakte plaats voor bos. Dassen graven 
burchten in de dijk. Grijze zandbijen nestelen 
in de hoogste gedeelten van de dijk. Kroes-
karpers jagen op diertjes op de plantenrijke 
kolkbodems. Wriemelende nesten van rode 
mieren aan de oevers van plassen. En reeën 

in een dennenbosje rond de dijk. De 
Appense Dijk is daardoor ook een 
ecologische parel geworden. 

Empese en 
Tondense Heide
De Empese en Tondense 
heide is een natuur-
reservaat in de buurt 
van de dorpjes Empe 
en Tonden. Een weids 
en waterrijk gebied, 
met diverse vennen. 
Het gebied ligt in de 
overgangszone tus-
sen de zandgronden 
van de Veluwe en de ri-
vierkleiafzettingen van 
de IJssel. Er komt plaatse-
lijk bron- en kwelwater aan 
de oppervlakte dat zorgt 
voor een bijzonder eco-
systeem. Het gebied 
heeft hoge natuurlijke 
waarde vanwege een 
bijzondere vegetatie 
van droge en natte 
heide, blauwgrasland, 
moeras en veenmos-
sen, schraalgraslanden 
(bloemrijke graslanden) 
afgewisseld met vennen. 
Dat lokt bijzondere vogels 
en insecten als de zeldzame 
grauwe klauwier, zompsprinkha-
nen, heideblauwtjes en tengere pant-
serjuffers. In 1929 kocht Natuurmonumenten 
de twee heideterreinen om ze te redden van 
de ontginning. Toen 54 hectare bij elkaar. Nu 
is het gebied 260 hectare groot, doordat Na-
tuurmonumenten in de loop der jaren nieuwe 
gronden heeft kunnen aankopen. Gepro-
beerd wordt de plantengemeenschappen en 
plantensoorten te herstellen en te behouden, 
waaronder de blauwgrasvelden, door bevor-
deren van de waterloopkring o.a. door ondie-
pen en dempen van beken en sloten evenals 
verwijderen van boomopslag (uitlopers aan 
de stam) en verantwoord maaien. Voorbeel-
den van begroeiing zijn, dopheide, de grauwe 
wilg, draadzegge en elzenbroek in voorjaar en 
zomer bijzondere bloemen, zoals ongelijkbla-
dig fonteinkruid en de wijdbloeiende rus en 
de zeldzame planten als Spaanse ruiter en 
gevlekte orchis.

Mogelijk treft u op de heide de schaapskudde 
van de Belhamel: Natuurbeheer en begrazing 
met oog op duurzaamheid en respect voor 
mens en dier. info@schaapskuddedebelha-
mel.nl

Lampenbroek
Het natuurgebied Lampenbroek ligt in de 
zuidelijke IJsselvallei op de overgang van de 
Veluwe naar het IJsseldal bij het dorp Kla-
renbeek De naam Lampenbroek is terug te 
voeren naar de naam ‘de Leeren Lampe’, een 
boerderij die halverwege de 17e eeuw werd 
gebouwd.
Door het gebied stromen drie beken: de ver-
loren beek, de Loenense beek noord en de 
Voorsterbeek. Het is een bijzonder gebied 

waar Natuurmonumenten en het 
Waterschap Vallei en Veluwe druk bezig 

zijn om zo veel mogelijk oude glorie te her-
stellen. Een eeuw geleden was dit een gebied 
met orchideeën, houtwallen bossen, heide. 
Het is de bedoeling dat er ook nieuwe be-
groeiing gaat bloeien zoals de dotterbloem, 
kleine zegge en elzenzegge.
Inmiddels zijn er weer meerdere orchideeën 
te vinden. Het is prachtig en rustig om door 
dit gebied te wandelen. Het klompenpad 
“Klarenbeeksepad” loopt door Lampenbroek. 

Bloemenranden om de akkers
Er gebeurt veel in het agrarische landschap 
van Voorst. Bijvoorbeeld bloemenranden 
langs akkers, die de agrariërs met steun van 
de Agrarische Natuurvereniging Veluwe en 
IJsselzoom en Provincie Gelderland aanleg-
gen. Deze bloemenranden zijn niet alleen 
goed voor het aanzicht maar vooral ook voor 
het insectenleven en de broedvogels. Na-
tuurlijke vijanden van plaaginsecten worden 
aangetrokken door soorten in de stroken, 
terwijl de stroken onaantrekkelijk zijn voor 
de plaagsoorten zelf. Een andere belangrijke 
functie van bloemenranden is een efficiën-
tere bestuiving van gewassen. Ze kunnen 
daarmee bijdragen aan een verbeterde ge-
wasopbrengst. Deze akkerranden vormen 
bovendien een natuurlijke buffer die ervoor 
zorgt dat er geen gewasbeschermingsmid-
delen en meststoffen in het naastgelegen 
oppervlaktewater terecht komen. De meeste 
akkerranden blijven staan tot 1 oktober, maar 
er zijn er ook die tot 1 maart in het volgend 
jaar blijven staan om de akkervogels in de 
winter te voorzien van voedsel.
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Buurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, www.buurmantwello.nl

Zomers Vis Pakket
Hollandse Nieuwe

Ambachtelijk gerookte 
Makreel

Lekkerbek

2
1
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Buurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, www.buurmantwello.nl

BBQ Zomer Pakket
Houthakkers Steaks

Satéstokjes

Hamburgers

Worstjes

4
4
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Wandelen en fietsen
 ONS TERRAS IS GEOPEND VANAF 11 UUR 

OP DINSDAG TOT EN MET ZONDAG.

….PIJNAPPEL……..LEKKER GEWOON, GEWOON LEKKER…….

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

Tips voor snoeien en bemesten
 Snoei bijna uitgebloeide vaste 

planten, zoals tuingeraniums en 
 vrouwenmantel, vóór de langste 
 dag terug, dan kunnen ze deze 
 zomer nog een keer gaan 
 bloeien. Dat is leuk thuiskomen 
 na de vakantie!

 Bomen, struiken en druiven 
 kunnen rond de langste dag van het jaar teruggesnoeid worden naar de 

gewenste lengte. Aanrader: 
 doe het nodige snoeiwerk voor u op vakantie gaat, dat scheelt een hoop 

werk na terugkomst van uw heerlijke vakantie.

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

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

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

Genieten van uw tuin!
Nieuwsbrief voor vakantie 2021

Contact: Hoveniersbedrijf Isidorushoeve, “Johnny Dijkman”
Rijksstraatweg 189, 7391 MN Twello - T: 0571-274926 / 06-51935827
E: info@isidorus-hoeve.nl -  W: www.hoveniersbedrijfisidorushoeve.nl
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Wandelen en fietsen in 
de gemeente Voorst Uitgebreide informatie

 op de site 
BezoekVoorst.nl 

Wandelen: 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.

Fietsen: Op deze site vindt u naast de route kaart 
informatie over bezienswaardigheden 

met uitgebreide uitleg  
bij verschillende knooppunten.

Wandelen
Zeven klompenpaden
1. Fliertpad  Afstand: 16 km  Inkorten tot 10 

km mogelijk.
 Langs statige landgoederen, karakteris-

tieke boerderijen en door beekdal de Fliert
 Startpunt: Buitenpost, Rijksstraatweg 

17a te Twello. 
2. 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, Hoofd-
weg 55 te Klarenbeek

3. Woldermarkerpad  Afstand: 7 km
 Langs boerenerven, over schouwpaden 

en historische wegen in het IJsselland-
schap

 Startpunt: Cosmas en Damianus kerk, 
Molenweg 2 te Terwolde. Verkorten is 
mogelijk

4. Niebroekerpad Afstand: 14 km 
 Door het buitengebied van Nijbroek, over 

schouwpaden, langs boerenerven en over 
historische paden. Startpunt: parkeer-
plaats 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 Mo-
lenweg 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.  Rondje Terwolde  Afstand: 7 km
6.  Het Appense schouwpad   Afstand: 12 km

Wandelroutes vanaf strandpaviljoen 
de Enk op Bussloo
Prachtige wandelroutes met kaart en be-
schrijving van de route zijn hier verkrijgbaar 

voor € 5,- incl. parkeerkaart of voor € 2,50 
zonder parkeerkaart. Voor de start of aan 
het eind van de wandeling genieten van 
een drankje of een hapje bij “De Enk”. 
Afstanden : 7 km, 15 km, 21 km en 30 km.

Fietsen
Fietsroutes beschreven middels 
knooppunten. 
1. Fietsroute langs Recreatiegebied Bus-

sloo    Afstand: 48km.
2. Rondje Twello, de Vecht, Terwolde  
 Afstand: 36 km
3. Kijk in de kernen route Afstand: 42,5 km
4. Dommerholtsroute Afstand: 41 km
5. Kijk in de kernen route 
  Afstand:  28 km
6. Nijenbeekroute afstand: 49,3 km
7. 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 Spiekers   
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 rij-
ders 2 keer gefietst. 

4. De Parelroute  Afstand: 38,5 km 
 Fietsen van de ene naar de andere pa-

rel in de Veluwse vallei. Route o.a. ver-
krijgbaar 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..

De	Dommerholt	is	het	fiets-	en	voetveer	over	de	IJssel	tussen	Gorssel	en	Wilp	welke	dagelijks	
vaart van 24 april tot en met  24 oktober van 9:30 tot 18:00 uur. De Dommerholt vaart heen 
en	weer	tussen	de	provincie	Gelderland	en	Overijssel.	Het	veer	is	genoemd	naar	de	Dommer-
beek,	een	beek	in	Gorssel	stromend	door	bossen.	Holt	betekent	hout	en	is	een	historische	
benaming voor bos. 

Op de Wilpse klei, tegenover café, restaurant 
en boerderijmuseum De Kribbe, is het pont-
veer fietsend of wandelend via een pad door 
prachtige uiterwaarden bereikbaar. Mocht 
het veer vol zijn en er gewacht dient te wor-
den kan er op een bankje genoten worden 
van het prachtige uitzicht over de IJssel rich-
ting Deventer, Voorst en Gorssel.

Van der Velde Marine uit Enschede is eige-
naar van het veer. Deze maatschappij zet het 
veer buiten de oversteekperiode in voor o.a. 
sleep-en transportwerk en surveywerkzaam-
heden m.n. het leggen van kabels voor in de 
bodem of het controleren van de dijken. De 
boot is uitgevoerd met een Rijnattest, het-

geen betekent dat deze ook op grotere rivie-
ren mag varen. De apparatuur voor navigatie 
en communicatie is up-to-date. 
De Dommerholt is 17 meter lang en 5 meter 
breed en heeft een ruim stuurhuis.

Fietsknooppunt 17 in Wilp en fietsknooppunt 
27 in Gorssel worden erdoor met elkaar ver-
bonden.

Tarieven:
Volwassenen enkele reis  €1,30
Kinderen enkele reis  €0,70
10 rittenkaart volwassenen  €9,00
10 rittenkaart kinderen  €5,00

Het DommerholtsveerHet Dommerholtsveer
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do 10:00-23:00

vrij 10:00-01:00

za 10:00-01:00

zo 10:00-23:00

ma gesloten

di 10:00-23:00

wo 10:00-23:00

OPENINGSTIJDEN

�

Dorpsstraat 23, 

7391 JN Twello  

T  0571-27275  

E  info@waardigewaard.nl

WAARDIGEWAARD.NL

Van Ghentstraat 10, Twello
0571 274 731

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

TuincentrumTuincentrum

’ Tullekensmolen’’’ Tullekensmolen’’’ ’ 

Duistervoordseweg 128, Twello | 0571 274983 | www.dynasty-twello.nlDuistervoordseweg 128, Twello | 0571 274983 | www.dynasty-twello.nl

1. Babi Pangang
2. Tjap Tjoy
3. Foe Yong Hai
4. Koe Lo Yok
5. Gebakken banana (4 stuks)
6. Babi Ketjap (geroosterd varkensvlees, groenten en ketjapsaus)
7. Gado Gado (groenten met kroepoek en sate saus)
8. Tau Si Kai (kipfi let met paprika en zwarte bonensaus)
9. Kon Po Kai (kipfi let in Szechuan saus)
10. Tja Sieuw (geroosterd varkensvlees met ananas en paprika)
11. Sate Kip (met sate saus, 4 stuks)
12. Rundvlees Smoor (gestoofd rundvlees in Ketjapsaus)
13. Rundvlees Rendang (gestoofd rundvlees in sambalsaus)
14. Kip Kerry
15. Babi Pangang Spek
16. Ajam Pangang
17. Tau Si Ngaw (ossenhaas met paprika en zwarte bonensaus)
18. Hak Chiu Ngaw (ossenhaas in zwarte pepersaus)
19. Gestoofd varkensvlees in kruidensaus

Voor bami of nasi in plaats van rijst: 2,00 extra, voor mihoen: 4,00 extra

3 STERRENMENU STEL ZELF UW MENU 
SAMEN MET 3 GERECHTEN UIT DEZE LIJST

Voor 2 à 3 personen €21,50
Dit menu wordt standaard aangevuld met een grote bak witte rijst en 8 kleine loempia’s

Het liefst telefonisch bestellen 
0571 27 49 83



de Voorster  | 7 ZOMER

Een hapje en een 
drankje op Bussloo
Recreatiegebied Bussloo ligt in de driehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen en heeft een totale op-
pervlakte	van	300	hectare.	De	waterplas	Bussloo	is	ontstaan	toen	de	A1	werd	aangelegd.	Hiervoor	
was	veel	zand	nodig.	De	werkzaamheden	begonnen	in	1968	en	waren	in	1977	gereed.	Het	gat,	ont-
staan door de afgraving, werd gevuld met water. De waterplas werd in 1977 geopend en kreeg de 
naam	van	het	dorp	Bussloo	waaraan	het	ligt.	Het	meer	heeft	een	oppervlakte	van	100	ha	en	is	onge-
veer	12	mt	diep,	maximale	lengte	1,93	km,	maximale		breedte	1,17	km.		Het	aangelegde	pad	rondom	
de plas is ongeveer 7 km. De plas wordt beheerd en geëxploiteerd door Leisurelands.

Eet- en drank gelegenheden direct 
gelegen aan de waterplas

1. Strandhuys “De Enk”
Altijd al eens willen “suppen”?  Bij paviljoen 
de Enk worden SUP boards verhuurd. Het is 
niet de enige sport die daar beoefend kan 
worden. Op het strand staan volleybalnetten 
en er kan geklommen worden in het klimrek.
Stoelen en parasols voor op het strand wor-
den verhuurd en op het terras is het heerlijk 
vertoeven. Dranken, versnaperingen, softijs 
en zelfs milkshakes worden hier verkocht. Op 
het menu magazine plate service met voor-
gerechten en desserts. En mocht u willen 
wandelen, wandeltochten worden hier aan-
geboden. Elke dag geopend.

2. Hofstede de Middelburg
Hier is het genieten in een 18de eeuws rijks-
monument. Het restaurant bevindt zich in een 
gerestaureerde herenkamer. Het hele jaar ge-
opend voor bruiloften, feesten en partijen.
Vanaf oktober tot april geopend voor toeris-
ten.

3. Beachclub Brodazz
Hier waant u zich op een tropisch eiland. De 
luxe loungebanken op het terras, met een tro-
pische uitstraling, zorgen voor een ultiem va-
kantiegevoel. Ontspan en geniet van een 
heerlijke lunch of diner of ga zitten aan de 
beachbar met een drankje. 
Openingstijden: woensdag t/m zondag vanaf 
12.00 uur 
Maandag en dinsdag is groepsbezoek in 
overleg mogelijk.

4. Naturistenrecreatie
Op het strand “De Kuiter” aan de zuidwestzij-
de van de plas, is naaktrecreatie toegestaan. 
Grootte bijna 6 hectare. Het zwemwater heeft 

een afgebakend gedeelte, met een maximale 
diepte van 1,4 mt. Er bevinden zich drie kleine 
zandstranden met ligweiden. Op het terrein 
staat een speeltoestel voor kinderen. In de 
kiosk kunnen de wenselijke versnaperingen 
worden gekocht.

5. Restaurant Intens 
Dit restaurant vindt u in het hotel Thermen 
Bussloo.  Hier kunt u terecht voor een drankje 
en een hapje. U kunt kiezen voor een enkele 
gang of voor meerdere gangen, maar het is 
ook mogelijk om u te laten verrassen door de 
creaties van de chef. Vele producten worden 
lokaal betrokken. 

6. Kinderstrand
Heerlijk vertoeven op het speciale kinder-
strand aan de Withagenweg. 
Klimmen in de klimtoren en dan van de glij-
baan glijden. Schommelen en in de kabel-
baan. Maar bovenal genieten van het wa-
terspeelparadijs. En aan de andere kant van 
het eilandje een zwemplek voor de oudere 
kinderen. In de kiosk versnaperingen kopen, 
die een dagje hier met de kids onvergetelijk 
maken.
 
7. Pitch & Putt 
Een in- en outdoor activiteitencentrum waar 
jong en oud kan genieten.
Bezoek de golfbaan, speel minigolf of Glow-
golf Het Wilde Westen. Probeer te ontsnap-
pen uit de Escape Rooms, alleen of met de 
familie in- of outdoor. Speel voetgolf, bub-

blevoetbal of levend tafelvoetbal. Verken de 
omgeving op een elektrische step, E-Chopper 
of klootschietend. Lever strijd met een laser-
game of tijdens de oud en nieuw Hollandse 
spellen. Aan het water, op het terras of binnen 
kan er genoten worden van warme en koude 
hapjes cq gerechten en drankjes. Meer infor-
matie: 0571-261212.

8. De Robberskamp
Een kiosk bij een groot zandstrand met 
schommels en een waterparadijs met wa-
terpomp voor kinderen. Op het lounge – of 
picknick terras kan genoten worden van verse 
broodjes of lekkernijen uit de frituur met een 
drankje. Zelf barbecueën is hier ook mogelijk. 
Elke dag geopend vanaf 10.00 uur.

Eet- en drank gelegenheden net 
buiten de waterplas

a. Hof van Bussloo
Iedereen voelt zich hier thuis, of het nu voor 
een kop koffie en huisgemaakte taart of een 
diner is. Parkeren is hier gratis.

b. De Breuninkhof
In Brasserie de Breuninkhof kan dagelijks op 
een groot zonnig terras, met uitzicht op de 
golfbaan, genoten worden van heerlijke kof-
fie, een wijntje en een vers bereide maaltijd in 
een sfeer van “Gewone Gezelligheid”.                                    
Maaltijden met eerlijke, regionale producten. 
Parkeren is hier gratis.



www.werkeninvoorst.nl
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Gemeente Voorst vele 
monumenten rijk

Vijf monumentale 
fiets- of wandelrondjes

De gemeente Voorst is nog maar 200 
jaar jong, maar het landschap laat spo-
ren en bodemvondsten zien van elke 
generatie, van vroege bronstijd, rijke 
middeleeuwen	 tot	 aan	 nu.	 Het	 is	 dan	
ook niet vreemd dat de gemeente veel 
Gemeentelijke-	 en	 Rijksmonumenten	
rijk is. Rijksmonumenten zijn monu-
menten die van nationaal belang zijn. 
Bij gemeentelijke monumenten gaat het 
om een lokaal of regionaal belang. Mo-
numenten zijn historische gebouwen of 
gebieden die zo waardevol zijn dat we 
ze willen bewaren voor toekomstige 
generaties.	 Gebouwen	 of	 gebieden	 die	
van algemeen belang zijn, omdat we ze 
waarderen om hun schoonheid, de vak-
manschap waarmee ze gemaakt zijn, 
hun historische verhaal of hun beteke-
nis in de omgeving. De gemeente Voorst 
heeft ca. 280 gemeentelijke monumen-
ten en ca. 180 rijksmonumenten op 
haar grondgebied.  
Van elegante landhuizen tot industrieel 
erfgoed, van IJsselboerderijen tot pre-
historische grafheuvels en van middel-
eeuwse dorpskerken tot militaire bun-
kers. Ook hebben een aantal historische 
dorpscentra de status van beschermd 
dorpsgezicht.

Grafheuvels in het Appense Veld
De grafheuvels dateren van ± 2200 
v. Chr. en hebben enkele honder-
den jaren als zodanig dienst 
gedaan. De grafheuvels in het 
Appense Veld bevatten spo-
ren van meerdere begravin-
gen. In deze grafheuvels 
zijn de doden op hun zij en 
met opgetrokken knieën 
bijgezet, de zg. foetus-
houding. Deze houding kan 
voortvloeien uit een geloof 
in een wedergeboorte. Later 
is men overgegaan tot crema-
tie en is de as in urnen bijgezet. 
Grafgiften zoals een begrafenismaal, 
siervoorwerpen of een wapen waren ge-
bruikelijk. Te denken valt aan voorouderver-
ering, voedsel op reis naar of werk in ‘een 
andere wereld’. Om de opgeworpen heuvel 
groef men een greppel en plaatste men pa-
lenkransen of rijen stenen, een (mogelijke) 
symbolische markering tussen het rijk 
der doden en de levenden.

Legenden over 
het Juffersgat
Het Juffersgat lijkt een 
onschuldige plek. Be-
zoekers moeten hier 
uitkijken voor Blauwe 
Gerrit, die stiekem op je 
rug springt en steeds 
zwaarder wordt zodat 
je bekaf bent aan het 
einde van de reis.
Het verhaal gaat dat eens 
de jonker van Bussloo Hanna, 
de dochter van een arme we-
duwe, op zijn paard trok. Plots zat 
Blauwe Gerrit op de nek van zijn paard. Toen 
de jonker van zijn paard sprong, zat  Gerrit 
op zijn rug. Hoe dat afliep?  Raadpleeg op 
internet: 
https://www.fietsnetwerk.nl/knooppunt/
het-juffersgat-voorst/

Legende over een jonkvrouw 
van Huize de Poll                                                                             
Derk, de paardenknecht, ging met 
de juffer uit rijden. Bij het huis-
waarts keren begon het te on-
weren. De paarden versnel-
den hun pas. In het woud 
werd het pikdonker. Derk 
raakte al vlug zijn leid-
sels kwijt. De paarden 
raasden stuurloos voort 
met de koets. Het ging 
in een onbesuisde vaart 
als een dodenrit, recht op 
een der diepe kolken aan. 
Waar ze in reden en geheel 
verzonken. Nooit is er iets van 
hen teruggevonden. Sindsdien 
heeft de kolk de naam „Het Juffers-
gat”. De volledige legende lezen op internet: 
www.bezoekvoorst.nl/locaties/566765691/
juffersgat

Het spook van de Koningshof
Een Gelderse sage over het verdrijven van een 
spook. Op een boerderij te Voorst spookte 
het elke dag. Op een gegeven mo-
ment werd het de boer te gortig 
en liet hij een duivelbanner 
komen. Deze gebruikte 
zand om het spook in 
op te laten nemen om 
dat vervolgens in een 
meertje - het Juffers-
gat - te dumpen, zodat 
het voortaan daar kan 
rondspoken. De legende 
is te lezen  op internet: 
www.beleven.org/verhaal/
het_spook_van_de_koningshof

In 1539 is er voor het 
eerst sprake van het 
huis	(kasteel)	Gietelo.	
De familie van Apel-

doorn verving het oude 
slot omstreeks 1740 en 
noemden het landhuis 

“Huize	de	Poll”.	

De voorzijde van de 
boerderij heeft een 

markante hoge puntgevel. 
Het	metselwerk	dateert	uit	
ca. 1740, en aantal gebin-

ten uit 1652-1653. Een 
korte tijd in de 18de eeuw 

was in het pand tevens een 
herberg gevestigd.

Het	Juffersgat	ontstond	
omstreeks 1658. Een 

overblijfsel van het geweld 
van IJssel en Voorsterbeek. 
Herhaaldelijk	spoelden	dijken	

en grote brokken van de 
dekzandrug	weg.	Het	water	

vormde weidse, diepe kolken 
die op den duur samenvloei-
den tot een reusachtige plas 

van  82.292 m2

GrafheuvelGrafheuvel

JuffersgatJuffersgat

De PollDe Poll

HallehuisboerderijHallehuisboerderij

Kenmerkende 
voorkomende 

monumentale boerderijen
De hallehuisboerderij 

De hallehuisboerderij vormt de belangrijkste groep his-
torische boerderijen in Nederland. In het IJssellandschap 

staan veel van deze monumentale boerderijen.
Een langgestrekt gebouw met de deel in het midden en de 

stallen aan weerszijden. De boerderijen waren ooit allemaal 
met stro of riet gedekt. Boven de deel werd het hooi opge-
slagen. De koeien stonden met de kop naar de deel. In het 

voorste gedeelte werd gewoond.

Krukhuis- en T-boerderijen
In welvarende gebieden rond de grote rivieren heeft 
men het woongedeelte vaak zijwaarts uitgebouwd. 
Deze boerderijen zijn ook te vinden in de gemeente 

Voorst. Wanneer dit naar één kant is gebeurd, 
spreken we van een krukhuisboerderij; wanneer 

dit aan twee kanten is gedaan, spreken we 
van een T-boerderij.

Hallehuisboerderij  
te klarenbeek  

Krukhuisboerderij 
te Nijbroek

T- boerderij 
te Voorst 

Op de site “Bezoek Voorst.nl” vindt u een vijftal fietsroutes langs enkele 
monumenten. Elke route is aangegeven op een landkaart met daarop 
monumenten met een nummer. Tevens vindt u foto’s met een beschrijving.
Print de route of download de gpx en ga op pad.

1. Monumentaal rondje Bussloo lengte 10,6 km 
 Geniet van het landschap en maak kennis met de kleine, historische buurtschap Bussloo. 

Daarnaast leidt de route langs 16 monumenten rondom de recreatieplas Bussloo. 
 Start bij de kerk Bussloselaan 40.

2. Monumentaal rondje Nijbroek lengte 11 km
 Deze route geeft een goede indruk van de bijzondere en cultuurhistorierijke Nijbroeker polder, 

één van de oudste polders in Nederland. De route bevat 29 monumenten. Start bij Dorpshuis 
de Arend Dorpsplein 

3. Monumentaal rondje Twello lengte 9,8 km 
 Ontdek 20 monumentale juweeltjes in en rond Twello, boerderijen, landhuizen, herenhuizen, 

landgoederen; je komt het op dit rondje allemaal tegen. Start bij Dorpskerk Dorpsstraat 10.

4. Monumentaal rondje Voorst lengte 8 km
 Monumentale herenhuizen en voormalige boerderijen wisselen elkaar af  De 28 monumenten,  

van eeuwenoude boerderijen op terpen tot fraaie villa’s langs de Rijksstraatweg, vertellen    
 ieder hun deel van het verhaal van Voorst. Start bij de dorpskerk Schoolstraat 16.

5. Monumentaal rondje  Voorster klei lengte 8,9 km.
 Start bij de dorpskerk Schoolstraat 16 Op de route 9 monumenten. Als u in de route bij num-

mer 3  “De Middelbeek” staat en in noordelijke richting kijkt ziet u in de verte op het landgoed 
de Poll het Ruïne Slot Nijenbeek. 

Een van de oudste monumenten in de gemeente is Ruïne Slot 
Nijenbeek aan de Nijenbeekseweg 48, gelegen in de uiter-
waarden van de IJssel op het landgoed de Poll. 
Gebouwd tussen 1200 en 1300 als verdedigingsburcht. Van 
de 16e eeuw tot de 19e eeuw werd erin gewoond. Het had als 
eerste een kasteelheer. Op 12 april 1945 beschoten de geal-
lieerden de burcht vanaf Gorssel met granaten en tanks om 
de Duitsers die in het bouwwerk zaten te verdrijven. Toen dit 
gelukt was trokken de geallieerden de rivier over om hun op-
mars ter bevrijding van Nederland voort te zetten. Ze lieten de 
burcht grotendeels verwoest achter. In 2015 is de ruïne ge-
conserveerd. De ruïne is niet toegankelijk.  Op www.denijen-
beek.nl  kunt u middels een virtuele tour het dak, de etages en 
de kelder bekijken. 
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U vindt ons aan de 
van Ghentstraat 6, 7391 CR Twello
info@debanketbakkerij.nl

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

Ambachtelijk ijs
van De Banketbakkerij!

Vanaf nu weer verkrijgbaar aan de ijscounter

Per bol

ALPHA IS HET EERSTE HOORTOESTEL MET HYBRID TECHNOLOGYTM

Net als een hybride auto combineert het twee uitstekende technologieën om het 
beste te presteren in verschillende luisteromgevingen. Focus op beter spraak-
verstaan en luistercomfort. Alpha geeft het beste geluid zonder compromissen.

GRATIS HOORTEST
Bij HoortoestelWinkel kunt u ook in deze tijd terecht voor een gratis hoortest. 
Vanzelfsprekend zullen wij ervoor zorgen dat alle maatregelen zullen worden 
nageleefd. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. 

BEL VOOR EEN GRATIS HOORTEST (0571) 28 01 23

HoortoestelWinkel
Molenstraat 17A
7391 AA Twello

T: (0571) 28 01 23
E: info@hoortoestelwinkel.nl
W: www.hoortoestelwinkel.nl

Oplaadbare 
Alpha miniRITE T R

ALPHA IS HET EERSTE HOORTOESTEL MET HYBRID TECHNOLOGY
Net als een hybride auto combineert het twee uitstekende technologieën om het 

Bernafon Alpha
Inspired by the best

Van Niel Installatietechniek is de 

specialist in duurzame installaties!

Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello  • 0571 - 271976 

info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

• Zonneboilers 

• Zonnepanelen

• Warmtepompen

• LED-verlichting
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I Jsselbiënnale 2021
Kunst peilt de klimaatverandering 
in de IJsselvallei

Programma in onze gemeente
Expositie “Klimagie” bij kunstkring Voorst te Twello 7 aug t/m 5 sept
Activiteiten:
10/7 : Iedereen mag van af nu komen helpen met de opbouw
  7/8 : Opening expositie om 15.00 uur
13/8 : Workshop gedichten maken  van 15.30 – 17.00 uur
21/8 : Muziek/poëzie avond van 20.00 – 22.00 uur
27/8 : Workshop verf maken van 10.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 15.30 uur
29/8 : Open dag met muziek, demonstraties, verkoop wensvissen en modeshow voor  
            kinderen van rest-en afvalmaterialen (opgeven hiervoor is mogelijk)
3,4,5 september: slotweekend
Locatie: Kunstkring Voorst Dorpsstraat 11-A bij de Statenhoed

Martinus wandelt over de Poll
De Sint Martinuskerk Bussloo organiseert een bijzonder evenement in nauwe samenwer-
king met het naastgelegen Landgoed de Poll. Gestart wordt met een rondleiding over het 
landgoed olv Rentmeester Eelco Schurer, gevolgd door een lunch en een orgelconcert door 
Gert Jan Oldebeuvink, stadsbeiaardier van Zutphen op het fraaie Naberorgel uit 1840. 
Locatie: Sint Martinuskerk Bussloo Data: 18 september, van 10-14 uur
reserveren via:  https://sint-martinuskerk-bussloo.org/

Duo Leeghwater speelt Dwalers
Deze tijd vol onzekerheden maakt van ons allen dwalers op zoek naar zekerheid en hou-
vast. Der Wegweiser van Schubert, in een eigenwijze bewerking van Bastiaan Woltjer, is 
het vertrekpunt van deze voorstelling. Aan de hand van persoonlijke verhalen, pakkende 
muziek en ontroerende liederen nemen de voorbijkomende dwalers je mee in een verras-
sende voorstelling, waarin een tandem een hoofdrol speelt. 
Locatie: Langoed Kleine Noordijk, Wilp Datum: 11 juli om 15.00 uur
Info en reserveren via : www.duoleeghwater.nl

Rondleiding over het hopveld
Hop voor Bier organiseert een rondleiding over het hopveld met het accent op de hopteelt 
op IJsselklei. De rondleiding wordt afgesloten met een proeverij van twee bieren met hop 
van eigen teelt.
Locatie: Boerderij “de Pinnekolk”, Hommelstraat 2, Empe Datum: 14 augustus om 15.00 uur
Reserveren noodzakelijk: info@hopvoorbier.nl

Beekzichter Koyt-bier fietstocht
Landgoed Beekzicht en Hop voor Bier organiseren een fietstocht langs gerst, gagel en hop, 
de ingrediënten van het Beekzichter Koyt bier. Brouwerij Chamaven zal ook aanwezig zijn 
en na afloop is er gelegenheid om het bier te proeven.
Landgoed Beekzicht, Rijksstraatweg 42, Voorst Datum: 20 augustus
Reserveren noodzakelijk: info@hopvoorbier.nl

IJsselproeven - De naakte waarheid
Optreden muziektheatergroep Heden Gesloten. In hun speurtocht langs de IJssel belanden 
twee professoren op Landgoed Kleine Noordijk in Wilp. Tussen eeuwenoude gebouwen en 
de unieke bomen onderzoeken ze de brug tussen mens en natuur, de invloed van de rivier 
en de Naakte Waarheid.
Locatie: Landgoed Kleine Noordijk, Wilp
Data: Zaterdag 4 september om 19.00 u en zondag 5 september om 15.00 u.

De IJsselbiënnale is een manifestatie die gaat 
over de verhouding tussen mens en land-
schap. Aanleiding en thema is de impact van 
klimaatverandering op ons landschap: een 
even urgent als relevant onderwerp dat de 
samenleving voor forse dilemma’s en discus-
sies stelt.
Tot en met 19 september biedt de IJsselbiën-
nale een rijk gevarieerd programma van rond-
leidingen, lezingen, muziek en theater in de 
uiterwaarden, bij sluizen, op landgoederen en 
in de karakteristieke Hanzesteden aan van de 
27 deelnemende nationale- en internationale  
kunstenaars.
Voor de 27 kunstenaars is de IJsselvallei 
werk- en onderzoeksgebied, atelier, muze en 
podium.

De kunstroute 
De kunstroute heeft een lengte van 120 kilo-
meter langs de IJssel door Overijssel en Gel-
derland, tussen Doesburg en Zwolle. 
Het thema van de IJsselbiënnale 2021 is de 
impact van klimaatverandering op ons land-
schap. Onder de titel ‘TIJ, TIJD en TIJDELIJK-
HEID’ maakten professionele kunstenaars 
speciaal voor de IJsselbiënnale spannende, 
mooie, actuele, monumentale en urgente 
kunstwerken of installaties. De kunstwerken 
lichten plekken uit en verhalen over het inspi-
rerende rivierenlandschap van de IJsselvallei.

Thema  ‘TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID’
TIJD staat voor de lange lijnen in de geschie-
denis en de verschillende snelheden waar-
mee het landschap zich ontwikkelt, TIJ voor 
de zich herhalende golfbeweging in de tijd en 
TIJDELIJKHEID voor de verandering, die 
steeds weer wordt opgevolgd door 
een nieuwe verandering, waarmee 
telkens weer een laag aan het 
landschap wordt toegevoegd 
of verdwijnt.

Thema 
klimaatverandering
Welke effecten heeft kli-
maatverandering op het 
landschap en zijn bewoners? 
Wat kan er gedaan worden om 
effecten kleiner te maken of te 
voorkomen? En wat biedt het mo-
gelijk voor kansen? Wat voor ef-
fect heeft de factor tijd op ons 
landschap en de uitdagingen? 
Soms zoomen kunstenaars in 
op een plek in de IJsselvallei, of 
kijken ze juist ver weg over de 
landsgrenzen. Sommigen graven 
naar sporen in het fysiek en ruim-
telijk geheugen of schetsen een mo-
gelijke toekomst. Anderen sporen aan tot 
actie!

Reisgids, 
routekaart en 

combideals
De reisgids 2021 is tevens ca-

talogus en staat boordevol infor-
matie over het vele moois onderweg: 

cultuurhistorische plekken, waterwerken, het 
landschap en de dorpen en steden. En na-
tuurlijk vind je hierin alle informatie over de 
kunstenaars, kunstwerken en de kunstwerk-
locaties. In combinatie met de routekaart ben 
je helemaal klaar om op pad te gaan. Ver-

krijgbaar op www.IJsselbiënnale/webshop 
of in de IJsselbiënnale wagen gestationeerd 
bij horeca Meadow  te Deventer van 9.00-
13.00 uur.

Klimagie in Twello neemt inwoners mee in de IJsselbiennale
Zomerprogramma Kunstkring Voorst in teken van het klimaat

Door Lis van der Geer 
Aan de Dorpsstraat 11 A in Twello verschijnen 
eind juli in de tuin rondom Galerie De Staten-
hoed vreemde vogels. Maar ook vissen, fanta-
siewezens en zelfs boten zijn onderwerp van 
vele zelfgemaakte kunstobjecten gemaakt door 
kunstenaars en inwoners. Deze grote buiten-
expositie (en binnenexpositie) is officieel van 7 
augustus tot en met 5 september.
Dit zomerevenement KLIMAGIE, gekoppeld aan 
de IJssel biënnale, maakt bezoekers en deelne-
mers bewust van de magie van het klimaat. Een 
galerie en een tuin vol met klimaatkunst! Dat 
belooft een magische belevenis. Omdat veel 
mensen bezorgd zijn over het klimaat is het 
doel kritische kunst te maken en te tonen. 
Er is straks een binnen- en buitenbelevenis. 
Om zover te komen heeft initiator Sjaak Cre-
zee zoveel mogelijk mensen betrokken bij dit 
evenement. “Zowel leden als publiek hebben 
materialen verzameld variërend van resthout 
tot en met melkpakken, lappen stof, plastic, kip-
pengaas en nog veel meer. Sommigen maken 
daarvan spontaan zelf kunstwerken, terwijl an-
deren dat juist graag deden onder begeleiding 
van de kunstenaars in workshopsessies”, aldus 
bestuurder Crezee.

ROTZOOIBOOT
Het resultaat is een prachtig evenement met 
een verhaal. Centraal staan de rotzooiboot en 
de toekomstboot. Op kunstzinnige wijze zien 
we ‘’de rotzooiboot’’ stranden. Die loopt vast in 
allerlei zaken. Wij als mens zijn daar onderdeel 
van. De spiegels rondom het scheepje nodigen 
uit om daar zelf ook eens in te kijken. Het frame 
van deels houten staken/takken is bedekt met 
karton met daaromheen pakketjes die mensen 
inbrengen als “achter ons laten”. Hier vorm ge-
geven als onaangename grijs/zwarte vissen, 
happend naar lucht en rondzwemmend met 

teksten erop als “eigen auto weg”,“ discrimina-
tie”…

TOEKOMSTBOOT
Maar verderop ligt de toekomstboot met de 
neus naar galerie. Rondom die boot ‘zwem-
men’ vissen, gemaakt door een gemêleerd pu-
bliek, zoals de bewoners van Huize Hunderen 
in Twello en de Nieuwenhof te Voorst. Op deze 
vissen heeft iedere maker een eigen positieve 
klimaatboodschap gezet. Want de toekomst-
boot staat symbool voor wat we willen behou-
den en meenemen. Deze is gebouwd op een 
houten skelet omkleed met schapengaas en 
bekleed met melkpakken. De witgeverfde boot 
is vergezeld door de kleurrijke vissen en andere 
(wens-) dieren en planten. 
Ook zal er nog een groot collectief buitenschil-
derij gemaakt worden van 4,5 x 0,6 m door de 
donderdagkunstenaars. Deze kunstzinnige tijd-
lijn langs de kant van de weg nodigt bezoekers 
uit om ook binnen in de galerie te kijken.

BINNENACTIVITEITEN
Want binnen in Galerie De Statenhoed is de ex-
positie waar Kunstkringkunstenaars hun visie 
van de klimaattoekomst uitbeelden. School-
jeugd uit gemeente Voorst maakte de wens-
popjes in de vensterbank. Ook zijn er tijdens 
KLIMAGIE nog workshops: gedichten schrijven, 
milieuverantwoorde verf maken en nog meer. 
Zie hiervoor ook de link op www.kunstkring-
voorst.nl/nieuws onder kopje Klimagie.
Samenvattend is Klimagie een mooi kunstzinnig 
project waarbij diverse partijen zelf uitdrukking 
geven aan wat ze wensen als positieve veran-
dering aan de klimaattoekomst. De Kunstkring 
als officieel deelnemer van de de IJssel Biën-
nale wenst iedereen een kunstige zomer en een 
route van het Nu (met vervuiling) op weg naar 
een positief toekomstbeeld met Klimagie.
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3 GANGEN 3 GANGEN 
Kriebelz dealKriebelz deal

19.9519.9527.5027.50
GELDIG VANAF 1 JULI TOT 1 OKTOBER 2021GELDIG VANAF 1 JULI TOT 1 OKTOBER 2021
OP ZATERDAG EN ZONDAG BEPERKT AANTAL PLAATSENOP ZATERDAG EN ZONDAG BEPERKT AANTAL PLAATSEN

• Uitsluitend telefonisch reserveren, niet via de website van 
Brasserie  Kriebelz. • Niet in combinatie met andere aanbiedingen, 
diner- of  waardecheques. • 1 voucher is geldig voor het hele 
gezelschap. Voucher moet ingeleverd worden.

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



!!

Voorgerechten
* Keuze uit 2 aangeklede soepen van de dag, geserveerd in een Deksels Pannetje
*	 Gegratineerde	champignons	uit	de	oven	met	Old	Amsterdam	en	brood	
 van de Soete Suikerbol uit Twello
*	 Carpaccio	van	Iers	rund	met	rucola,	truffelmayonaise,	Old	Amsterdam	
 een crumble van groene kruiden en pitjes 
*	 Salade	met	krokante	kip,	geroosterde	champignon	en	kerrie	mayonaise	
* Salade met gerookte zalmforel van Forellenkwekerij ’t Smallert uit Emst 
	 gegrilde	gamba’s,	pitjes	en	mierikswortelmayonaise	+	5.00

Hoofdgerecht vegetarisch 
 
* Verse pasta van chef Roland

Hoofdgerecht vis
* Vis van de dag 

Hoofdgerechten vlees 
* Kip saté met huisgemaakte pindasaus
* Schnitzel met boerengarnituur in een roomsausje
* Op lage temperatuur gegaard stoofpotje van Iers rund met
	 Stroganoff	saus.	Ouderwets	lekker!	
*	 Steak	van	de	week	+	5.00	

 Alle hoofdgerechten worden geserveerd met in eigen huis gesneden verse friet, 
  een 2e aardappelgerecht, groente, een frisse salade en compote van het seizoen
  
	 Mayonaise	0.35	p.p.					Ketchup	0.35	p.p.					Curry	0.35	p.p.					Pindasaus	0.75	p.p.
 Extra friet klein 1.25     Extra friet groot 2.50

Nagerechten 
* Crème Brulée 
* Twee bolletjes vanille ijs met kletskoppen, karamelsaus en slagroom  
*	 Huisgemaakte	yoghurttaart	met	seizoen	fruit	en	slagroom

Feestje plannen? 
Het kan weer!

Wanneer ga jij 
(alsnog) wat vieren?

Tijd om de agenda te pakken!  

25 feestelijke arrangementen! 
*	 Catering	op	locatie,	eten	en	drink

en	op	jullie	

favoriete plek
* Prikkelende wijn, heerlijke pasta’s, 

	 vrolijke	hapjes;	een	Italiaans	buffet

*	 Terug	in	de	tijd,	erop	uit	met	een	bus	uit	de	

jaren 60, plekjes en verhalen van vroeger, 

	 aangekleed	met	koffie,	gebak	en	afsluiten	met	

een	heerlijk	buffet
* De High tea kennen de meesten wel, maar wat 

dacht je van een High beer of High wine? 

*	 Barbecue,	3-gangen-pannenkoek
en	buffet,	

 Dekselse Pannetjes, Tapas, … 

Kom je bij ons op visite? Dan praten we verder! 

Wie	een	feestje	geeft	

krijgt  cadeaus en wij doen 

daar graag aan mee! 

Goed bewaren hoor!

Wij 
zoeken 
leuke 

collega’s

Overnachten op 
Landgoed Matanze of 

een luxe all-in diner voor twee.
Voorwaarde: Reserveer vóór 1 Augustus 2021 

voor een datum in 2021 of 2022.

Vraag naar de verbeterde voorwaarden.
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Tuinen in de 
gemeente Voorst
De Prunushof
De Prunushof is te vinden aan de Voordersteeg 26 te Wilp.
Een tuin met ruim 90 soorten prunus, Japanse sierkers, bijzondere heesters, bollen, fruit- 
en notenbomen, verschillende kuipplanten. Tevens een pine tuin en een rozentuin. 
 “Open Tuin” op 17 en 18 juli. U bent welkom van 11.00 tot 17.00 uur. Bezoek in overleg 
mogelijk. Informatie: 0571-276282 / 06-23549564 of op www.deprunushof.nl

De Havikshof
Deze vier seizoenentuin met diverse roofvogels is te vinden aan de Oudhuizerstraat 36A 
te Klarenbeek. Rondleidingen door de tuin met uitleg over de begroeiing of uitleg over de 
vogels worden op verzoek verzorgd. Informatie: 055-3012798 of op www.havikshof.nl

Levenstuinen Groot Hontschoten
Deze tuinen zijn te vinden aan de Holthoevensestraat 16 te Teuge. Op filosofische en 
symbolische wijze wordt het leven van de mens verteld van bevruchting tot de dood. Met 
o.a. de rotstuin, de geurtuin, de irisvallei, de warmtetuin, de Zen-achtige tuin en de tuin 
van de smaak. Informatie: 055-3231001 of op www.levenstuinen.nl
De tuinen zijn te bezoeken in het voorjaar tot en met het najaar van dinsdag t/m zondag 
tussen 10.00 – 17.00 uur. In september en oktober niet op dinsdag. 

Tuinen de Roode Hoeve
Deze tuin is te vinden aan de Middendijk 14 te Nijbroek. Wandelen langs de vele veld-
schuren overdekt met ramblerrozen. Informatie: 0571291670 / 0634035581 of op www.
tuinenderoodehoeve.nl De tuinen zijn te bezoeken op alle zaterdagen in juni, juli, augustus 
en september van 10.00 – 17.00 uur. Voor groepen op afspraak zijn meer bezoekmoge-
lijkheden. Speciale openingsdagen op de website.

Verborgen Tuinen Van Bert Loman
Deze tuin ligt als een verborgen paradijs in Voorst. Wandel door de bijzondere expositie-
tuin met kunst van natuurlijke producten. Door het spannende ontwerp van de tuin met 
veel leuke hoekjes en doorkijkjes, ontdek je telkens een nieuw stukje van de verborgen 
tuinen. Hier geniet je van de rust en laat je je verrassen.
Adres: Klarenbeekseweg 5a Voorst. Informatie: deverborgentuinenvoorst.nl

Voskamp textiel Voorst  
Nostalgie met een 
moderne uitstraling

Aan de Rijksstraatweg 148 te Voorst staat 
sinds 1962 de winkel “Voskamp textiel”. Voor 
de pui een ijzeren rek bekleed met wol en voor-
zien van leuke creatieve dingetjes. Zoeken 
naar nummer 148 is dan ook niet nodig. De 
twee kleine etalage ramen verraden niet wat 
er zich achter de deur bevindt. Iedereen zal 
verrast reageren bij het openen van de deur. 
Wat hier te koop is overtreft alle verwachtin-
gen. Een waar snuffelparadijs voor iedereen 
die creatief bezig wil zijn. De naai, haak en 
brei materialen, waaronder handgeverfde wol 
maken een gezellige uitstraling. Niet alleen 
alle basisbenodigdheden voor creativiteit zijn 
aanwezig, maar veel meer. Ook zeer handige 
dingen. Ooit gehoord van een ergonomische 
vingerhoed, haaknaald of het sokkenwonder? 
Albertine heeft het allemaal te koop. 
Samen met haar zus Antoinette runt ze de 
winkel, ooit gestart door vader in 1962.
Albertine is in de winkel te vinden en zus An-
toinette beneden in haar atelier. Alwaar ze 
kleding repareert en verandert. Rolstoel af-
hankelijke personen verblijdt ze met speciale 
capes. Geheel aangepast aan persoonlijke 
wensen, fijn zittend en met een verlengstuk 
voor over de benen. Even indrukwekkend als 
het “snuffelparadijs” boven. Een snuffelpara-
dijs is een terecht woord voor alles wat er te 
koop en mogelijk is. Iets willen maken en niet 
weten hoe het moet, geen probleem de aan-
wezige “probeertafel” biedt uitkomst. Zelfs 
materiaal kan hier uitgeprobeerd worden. En 
dan is er nog de zogenaamde “pinteresthoek” 
Een zeer interessante plek rechts in de win-

kel. Hier worden de laatste snufjes getoond 
evenals creatieve voorbeelden, dikwijls door 
de zusters samen gemaakt. Naaiwerk van 
Antoinette gecombineerd met handigheden 
van Albertine. Links in de winkel kan gewacht 
worden op een zeer creatief aangeklede 
stoel. Alwaar men waarneemt dat het milieu 
belangrijk gevonden wordt. Plastic zakken 
zijn uit den boze; de “groene” tas wordt ge-
promoot. Tassen van “imagine” materiaal. 
Dit haak/brei product is gemaakt van gere-
cyclede petflessen en katoen.
In de winkel worden tevens al jaren de eerste 
basisbenodigdheden verkocht: sokken, pan-
ty’s, ondergoed, hand, thee- en vaatdoeken. 
Maar ook dames- en babykleren. 
Voor volwassenen en kinderen die zich in de 
vakantie vervelen is er iets leuks te vinden 
om de verveling op te heffen. Schilderijtjes 
om te borduren, armbandjes maken met Ja-
pans vlechtwerk, haak- en breipakketten. Of 
toch liever een klaparmband versieren? 
De beide zussen geven ook maar al te graag 
een workshop. Menige camping hebben ze in 
het verleden al verrast met hun komst.
Nodig hen beiden uit en geniet van een ge-
zellige avond samen creatief bezig zijn. Bang 
om iets niet te kunnen is niet nodig. Ze bren-
gen werkjes mee voor ervaren en onervaren 
knutselaars.
Kom snuffelen in de winkel met nostalgie in 
een modern jasje. Maak kennis met Albertine 
en Antoinette, hun vakkennis en geniet van 
hun gezelligheid.
Voskamp textiel is ook op facebook te volgen.  

Kom jij ook zwemmen bij 
zwembad De Schaeck? 
Welkom bij zwembad De Schaeck, het warmste 
bad	van	de	regio.	Het	zwembadwater	en	de	ont-
vangst zijn nergens zo warm als hier. Zwembad 
De Schaeck beschikt over een binnen- en een 
buitenbad en heeft een grote zonneweide inclu-
sief speeltuin. 
Binnenbad 
Met een minimale watertemperatuur van 
30 graden is het in het binnenbad aange-
naam warm. Er is een stoombad, whirlpool, 
stroomversnelling en een 35 meter lange 
glijbaan. Met deze watertemperaturen is het 
ideaal om te komen zwemmen met het hele 
gezin. Voor de allerkleinsten is er een recre-
atiebad van maar liefst 34 graden. Daarin 
blijven ze heerlijk warm en kunnen ze zich 
prima vermaken. Voor de oudere kinderen is 
er spelmateriaal aanwezig, kunnen zij sprin-
gen van de startblokken en zwemmen in de 
stroomversnelling. 

Buitenbad 
Het buitenbad heeft een 3-baans glijbaan, 
2 duikplanken, een beachvolleybalveld en 
een grote zonneweide met een speeltuin. 
Het water in het buitenbad wordt verwarmd 
door zonnebuizen, waardoor het water altijd 
goed op temperatuur is. Ook met de grote 
zonneweide er bij is er alle ruimte voor het 
hele gezin om een hele dag te recreëren. De 
glijbaan buiten is ook gericht op het hele ge-
zin. Wie gaat er bijvoorbeeld het snelst van 
de 3-baans glijbaan af? En welke kleur baan 
gaat harder? Blauw of geel? Kom het snel 
een keer uittesten bij zwembad De Schaeck!

Horeca en gratis Wi-Fi 
Ook beschikt De Schaeck over een grote 
horecagelegenheid, inclusief een terras. Be-

zoekers kunnen gebruik maken van een ruim 
assortiment aan producten. Zo zijn er allerlei 
lekkere snacks en patat te koop, maar ook de 
gezonde producten zijn in ruime mate ver-
krijgbaar. En wie vind het nou niet lekker om 
tijdens, of juist na een actieve dag even heer-
lijk bij te komen onder het genot van een sof-
tijsje of een lekkere kop koffie? Op het gehele 
terrein van De Schaeck is er gratis Wi-Fi voor 
alle bezoekers, en je kunt er gratis parkeren. 

Corona maatregelen 
Op het moment van schrijven is het nog niet 
duidelijk welke corona maatregelen er gelden 
in de zomer van 2021 qua recreatief zwem-
men. Kijk voor de meest recente informatie 
op de website van het zwembad: 
www.deschaeck.nl.

Voor de nieuwste 
breigarens, breiboeken 
en handwerken naar:
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Bekijk ons volledige assortiment op welkoop.nl

Het is op en top 
barbecueweer

Twello H.W. Iordensweg 79

Twello 

GASFLESSEN

06 - 55 86 41 04
jb@joostbreden.nl

BEZORGEN IS MOGELIJKBEZORGEN IS MOGELIJK

NIJVERHEIDSSTRAAT 36, 7391 ZV TWELLO | T. 06 55 86 41 04 | INFO@JOOSTBREDEN.NL
OPENINGSTIJDEN: MA, DI, WO 8:30 - 17:00 UUR | DO EN VR 8:30 - 17.30 UUR  | ZA 8:00 - 16:00 UUR

SIERBESTRATING | DOUGLAS HOUT | SPLIT
GRIND | BETONPOEREN | VERANDA’S | KAP-
SCHUREN | SPLITPLATEN | OPSLUIT
BANDEN | SCHUTTINGEN | BETONPLATEN 
ONDERPLATEN | KUNSTGRAS

Bas Joost Kevin

KOM LANGS IN ONZE 2500 M2 GROTE

SHOWROOM 
& SHOWTUIN

BEZOEK NU OOK DE 
WEBSHOP!
WWW.JOOSTBREDEN.NL 

Bowlen   Eten & Drinken   Vergaderen   Feesten

Blijf op de hoogte!
              @deventerbuitensocieteit

www.deventerbuitensocieteit.nl
info@deventerbuitensocieteit.nl

RUIM TERRAS 
MÉT SPEELTUIN, 

DAT IS IDEAAL!

GRATIS PARKEREN BIJ BEZOEK AAN DE BUITENSOCIËTEIT

Op
steenworp
afstand van

Deventer

ZOMER IN EIGEN 
LAND? DAT VIER 
JE BIJ ONS!
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Weetjes over de 
gemeente Voorst
• Naamsverklaring: Vorst betekende “banwoud” gereserveerd bos. 
 Een domein bestaande uit bos, akkers, veld en water.
• Ruim 24.700 inwoners
• Oppervlakte 12.647 km2
• 10 dorpskernen en 10 buurtschappen
• Het gemeentehuis staat in Twello
• Groenste gemeente van Nederland in 2018. In 2019 door 
 internationale jury benoemt tot groenste gemeente van Europa.
• Het centrum van de Stedendriehoek met de steden Zutphen, Deventer en Apeldoorn.
• 6 oorlogsmonumenten
• Ruim 40 beelden (driedimensionale kunstwerken)
• 167 rijksmonumenten en 175 gemeentelijke monumenten
• 36 historische waardevolle objecten voorzien van een uitgebreid informatiebord.
• Uitzendingen radio televisie Voorst. RTV Voorst live of VoorstVeluwezoom 
• Weekkrant Voorster Nieuws. Verspreiding elke woensdag
• Overal gratis parkeren

Informatie over Voorst te vinden op: Bezoekvoorst.nl   -    KijkindeKernen.nl
  Monumentenregistervoorst.nl   -   Intwello.nl

Watersporten 
bij Strandhuys 
de Enk op Bussloo
Al een keer op een SUP-Board gestaan of de wens om dit te gaan doen? 
Gezellig over de Busslose waterplas willen fietsen of per kano de oevers 
willen bekijken? Strandhuys “de Enk” is een geweldige plek om deze 
watersporten te beoefenen. De waterplas is er breed, het strand ruim en het 
uitzicht prachtig. 

Suppen
Suppen komt van Stand-Up-Paddling. Staan 
op een supboard en voortbewegen met een 
speciale suppeddel. Een supboard is stabie-
ler dan een surfplank door de langere lengte 
en het grotere volume. Het is een rustgeven-
de bezigheid en goed voor de gezondheid. Op 
een intensieve manier worden alle spieren 
gebruikt. De tien supboarden voor de verhuur 
hebben verschillende groottes, worden per 
uur verhuurd en zijn geschikt voor volwasse-
nen en kinderen. Suppen is makkelijk te leren. 
Blijf vooral rechtop staan en vooruit kijken.

Kanoën en waterfietsen
Bij het strandhuys worden 5 kano’s voor ver-
huur aangeboden, twee tweepersoons en drie 

eenpersoons. Verder worden er vijf waterfiet-
sen, geschikt voor vier personen, verhuurd.

Strandhuys “de Enk”
Strandhuys  “de Enk” is te vinden bij ingang 3 
aan de Kneuterstraat 19,
aan het eind van de Enkweg komende van-
uit de Posterenk. De SUP, kano en waterfiets 
worden per uur verhuurd voor de prijs van 
€10,- Na het watersporten kan er genoten 
worden van een hapje en een drankje. En wilt 
u heerlijk op het strand zitten, huur dan een 
stoel en een parasol.
Meer informatie en de voorwaarden zijn te 
lezen op www.strandhuysenk.nl
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een ge-
zellig dagje genieten.

LAAT JE NIET BEET 
NEMEN DOOR DE TEEK
Helaas komt dit beestje ook voor in onze gemeente. 
Teken zien eruit als een klein, plat spinnetje, 
piepklein, zo`n 0,5-3 mm. Ze vallen nauwe-
lijks op wanneer ze over je huid lopen. In de 
huid worden de pootjes ingetrokken. En lijkt 
de teek op een moedervlekje, wratje, korstje 
of een klein bloeduitstortinkje. Door het op-
zuigen van bloed zwellen teken na een paar 
dagen op tot een bruin of grijs bolletje ter 
grootte van een doperwt. 

Preventieve maatregelen
Je kan nooit 100% zeker zijn dat je volledig 
beschermd bent tegen een teek. Zorg dat je 
huid zoveel mogelijk bedekt is met kleding. 
Draag een hoed of pet. Stop lang haar hierin 
weg. Een insectenwerend middel met een 
minimumconcentratie van 30% dieet vermin-
dert de kans op tekenbeten. Spuit dit ook op 
je kleding. 

Verwijderen teken
Doe dit met een speciale tekenverwijderaar. 
Het voornaamste is dat je de teek zo dicht 
mogelijk tegen zijn kop vastgrijpt, en dus niet 
aan zijn buik. Trek het insect er loodrecht uit 
en draait er niet mee. Als er een klein stukje 
achterblijft, is dat niet zo’n ramp. 

Veel plezier met het spotten van de dieren-
wereld in Voorst. 
We raden u aan een verrekijker mee te ne-
men.

WW

Volg ons!

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

Lekker naar Lekker naar 
  Bussloo!  Bussloo!

Sup huren
10 euro
per uur

drinks
snacks 
lounge

volg ons op 

social media 

Bezoekvoorst

www.bezoekvoorst.nl
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MACHINES VOOR TUIN EN PARK
Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712

www.overmars-tuinenpark.nl

GOING 
STRONG

Kerklaan 1, Twello  T  0571-299800  M  info@gasterijdepatron.nl

Laad bij 
 ons uw 
e-bike op!

www.gasterijdepatron.nl

Volg ons

Wij heten uHartelijk welkom!
Gasterij De Patron, dagelijks geopend vanaf 11.00 uur, coronaproof en volgens de 
opgestelde richtlijnen. Bij ons staat de gast centraal, omringd door sfeer, service  

én smaak in een unieke ambiance. Heeft u speciale wensen of een speciaal dieet? 
Wij regelen het!
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9 Duistervoordseweg 15 Twello   

telefoon (0571)  27 70 50
www.sophielingerie.nl

MOOIE LINGERIE, BAD- EN NACHTMODE!MOOIE LINGERIE, BAD- EN NACHTMODE!

BIJ AANKOOP VANBIJ AANKOOP VAN
 EEN BIKINI OF BADPAK  EEN BIKINI OF BADPAK 

ONTVANGT U EEN ONTVANGT U EEN 
GRATIS STRANDTASGRATIS STRANDTAS

(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT).(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT).



MINIMAP

Voorst

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

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

Uitgave VisitVeluwe. In opdracht van gemeente Voorst.

VOORST • BUSSLOO • KLARENBEEK • NIJBROEK • POSTERENK • STEENENKAMER 
TERWOLDE • TEUGE • TWELLO • DE VECHT • WILP • WILP- ACHTERHOEK
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Stuifzand, prachtige bossen, uitgestrekte heidevelden,  
schaapskuddes en zacht stromende beken... Dat is de Veluwe!

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

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

DE 10 TOERISTISCHE TOPPERS IN DE GEMEENTE VOORST

AMSTERDAM

ROTTERDAM

UTRECHT
APELDOORN

EDE

ARNHEM

ZWOLLE

NIJMEGEN

VELUWE

WELKOM OP DE VELUWE
BUITENPOST /     
BLOTEVOETENPAD

        Deze unieke bezoekboerderij 
staat helemaal in het teken van de 
natuur, gezelligheid en lekker eten & 
drinken. Zo is er een grote streekwin-
kel met een groot assortiment aan 
steekproducten. Ook is er een thee-
tuin, een kascafé, een minicamping en 
kan je meedoen aan een van de vele 
activiteiten. Kortom het is een heerlij-
ke plek om lekker te ontspannen. Bij 
Buitenpost ligt ook een blotevoeten-
pad, een unieke manier om het gebied 
te ontdekken. Loop door de modder, 
glij van de glijbaan, help bouwen aan 
de leemwand, spring in de plassen of 
kom tot jezelf in de Yoga wei. 

Adres: Rijksstraatweg 17 Twello
Meer info: bijbuitenpost.nl

Meer info: dekribbe.nlVLIEGVELD TEUGE 

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

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

Adres: De Zanden 103 Teuge. Meer info: 
bezoekvoorst.nl/vliegveldteuge 

THERMEN BUSSLOO

       

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

Adres: Bloemenksweg 38 Voorst
Meer info: thermenbussloo.nl

MULTIACTIVITEITEN- 
CENTRUM PITCH&PUTT    
     BUSSLOO

       HET multi-activiteitencentrum 
van de Veluwe! U kunt er gezellig  
Pitch&Putten, spectaculair Laser-

gamen of de uitdaging aangaan in de 
meest spectaculaire Escape Rooms van 
de omgeving. Maar ook voor een spor-
tief potje Voetgolf, een unieke Minigolf 
USA of een van de vele andere verras-
sende activiteiten bent u hier aan het 
goede adres! Na afloop van uw activiteit 
is het op het terras met uitzicht op het 
meer van Bussloo heerlijk vertoeven.

Adres: Withagenweg 17 Wilp
Meer info: pitchputtbussloo.nl

DEVENTER BUITEN- 
SOCIËTEIT & BOWLING

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

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

MUSEUMCAFÉ DE KRIBBE

        Op een unieke locatie midden 
op de Wilpse Klei ligt op steenworp 
afstand van de IJssel De Kribbe! Een 
plek om even te onthaasten, met een 
kopje verse koffie of thee, een heerlijk 
stukje huisgemaakte taart of een 
gerecht van de menukaart. Voor de 
liefhebber is er ook een museum, waar 
je kennis kunt maken met de geschie-
denis van het oude boerenland ‘de 
Wilpse Klei’.

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

PIET ZOOMERS

 

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

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

Adres: Rijksstraatweg 38 Wilp
Meer info: pietzoomers.com

ZWEMBAD DE SCHAECK

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

Adres: Veenhuisweg 53 Twello
Meer info: deschaeck.nl

SPEELPARADIJS PANNEN- 
     KOEKENHUIS VOORST

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

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

Adres: Wilhelminaweg 2 Voorst
Meer info: speelparadijsvoorst.nl

WATERSPORT & SPEELPARA-
DIJS BIJ SCHERPENHOF

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

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

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

HANZESTEDEN

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

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

BERTJE EN DE BUFFALO’S
De interactieve fietsroute Bertje en 
de Buffalo’s neemt je terug in de tijd. 
‘Bertje’ heeft de bril van zijn opa ge-
vonden en ziet daarmee de gemeente 
Voorst door de ogen van zijn opa tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Bertje 
leidt je via de app spelenderwijs rond 
in de gemeente Voorst. Zo kom je alles 
te weten over de gebeurtenissen in de 
gemeente Voorst tijdens de Tweede 
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: 
bezoekvoorst.nl/herdenkenenvieren 

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

Adres: Wilpsedijk 2 Wilp 

Meer info: dewilpschedijk.nl

RUÏNE DE NIJENBEEK
Ruïne de Nijenbeek ligt in het prach-
tige rivierenlandschap langs de IJssel. 
Dit gebied is het thuis van verschil-
lende dieren zoals de bever, de otter, 
de ijsvogel en de ooievaar. Uit respect 
voor de natuur is dit gebied afgesloten 
voor bezoekers. Toch is de ruïne van 
een afstand zeker de moeite waard. 
De Nijenbeek was vanaf de 13e eeuw 
een kasteel waarin tot de 19e eeuw 
werd gewoond. Tijdens de Tweede 

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

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

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

Adres: Kopermolenweg 16 Klarenbeek

Meer info: landgoedklarenbeek.nl

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 

Wereldoorlog was de burcht in beslag 
genomen door de Duitsers. Op 12 
april 1945 werd de burcht beschoten 
en aangevallen met tanks en granaten 
door de Geallieerden om zo de Duit-
sers te verdrijven. De Nijenbeek bleef 
verwoest achter. 

Adres: Nijenbeekseweg Voorst

Meer info: denijenbeek.nl

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

tuinhuis, onder het genot van een 
kopje thee of koffie met een heerlijk 
stukje gebak.

Adres: Middendijk 14 Nijbroek 

Meer info: tuinenderoodehoeve.nl

VERBORGEN TUINEN 
VAN BERT LOMAN
Deze tuin ligt als een verborgen 
paradijs in Voorst. Wandel door de 
bijzondere expositietuin met kunst 
van natuurlijke producten. Door het 
spannende ontwerp van de tuin met 
veel leuke hoekjes en doorkijkjes, 
ontdek je telkens een nieuw stukje 
van de verborgen tuinen. Hier geniet 
je van de rust en laat je je verrassen.

Adres: Klarenbeekseweg 5a Voorst 

Meer info: deverborgentuinenvoorst.nl

LEVENSTUINEN
In deze tuin word je meegenomen  
in het levensverhaal van de mens.  
Zo begin je met de bevruchting uit- 
gebeeld door verschillende bomen 
die vruchten dragen en de tuin van 
de duisternis stelt de zwangerschap 
voor. Onderweg kom je langs een 
vlindertuin, de tuin van geluid, de 

bamboetuin en nog veel meer. Rust 
daarna lekker uit en geniet van een 
kopje thee met een heerlijk stukje 
gebak. 

Adres: Holthoevensestraat 16 Teuge 

Meer info: levenstuinen.nl

HAVIKSHOF
Roofvogeltuin De Havikshof is een 
prachtige parkachtige aangelegde 
tuin met mooie doorkijkjes en een 
grote waterpartij. In de viersei-
zoenen modelsiertuin wonen elf 
roofvogels die bewonderd kunnen 
worden. In de herfst verandert de 
tuin werkelijk in een sprookje wan-
neer het groen verandert in rode 
en oranjekleuren tijdens de Indian 
Summer weken.  

Adres: Oudhuizerstraat 36a Klarenbeek 

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

1

WIST 
JE DAT...
Wist je dat er in 2021 wel  
3 gouden zoover awards zijn 
uitgereikt binnen de gemeente 
Voorst en je hierdoor met een 
gouden randje kan overnachten? 
Kijk voor alle overnachtingsmo-
gelijkheden op bezoekvoorst.nl

Wist je dat Twello goud won in 
een Europese groencompetitie 
Entente Florale Europe? Daarom 
is Twello een van de groenste 
dorpen van Europa! Ontdek 
het zelf tijdens je bezoek. 
Tips nodig? Kijk op 
bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst.
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LEKKER FIETSEN, ETEN EN WANDELEN IN DE GEMEENTE VOORST
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LEKKER ETEN

STREEKPRODUCTEN

IJSSELDALROUTE - 41 KM

Start- en eindpunt:  
Knooppunt 61: Pillows Hotel Aan De IJssel, Worp 2 Deventer

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

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

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

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

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

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

86 – 18 – 87 – 48 – 56 – 12 – 11 – 19

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

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

i

i

1   DE WAARDIGE WAARD 
Dorpsstraat 23 Twello 
waardigewaard.nl

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

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

4   PANNENKOEKENHUIS EN 
SPEELPARADIJS VOORST 
Wilhelminaweg 2 Voorst  
pannenkoekenhuisvoorst.nl 

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

6   RESTAURANT INTENS  
Bloemenksweg 38 Voorst  
restaurantintens.nl

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

8   HOF VAN BUSSLOO  
Breuninkhofweg 7 Voorst 
hofvanbussloo.nl

9   BRASSERIE KRIEBELZ  
Dorpsstraat 59 Terwolde  
brasserie-kriebelz.nl

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

11   SWINCKELS IN TWELLO  
Dorpsstraat 12 Twello  
swinckelsintwello.nl

12   CAFÉ BAKKER 
Stationsstraat 13A Twello 
cafebakkertwello.nl

13   RIBHOUSE TEXAS  
Rijksstraatweg 38 Voorst 
ribhousetexas.nl/voorst

14   TAKE OFF  
De Zanden 13 Teuge 
restauranttakeoff.nl

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

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

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

18   THE HANGAR   
De Zanden 205 Teuge  
thehangar.nl

19   BAR- EN RESTAURANTKAS 
BUITENPOST  
Rijksstraatweg 17 Twello 
bijbuitenpost.nl

20   CAFÉ DE HAMER  
Dorpsstraat 32 Twello  
cafedehamer.nl

21   MYKONOS  
Michiel de Ruyterstraat 16 Twello 
mykonostwello.nl

22   DE KRIBBE  
Weerdseweg 6a Wilp 
dekribbe.nl

23   RESTAURANT PIJNAPPEL 
Hoofdweg 55 Klarenbeek 
restaurant-pijnappel.nl

24   WEGRESTAURANT DE KAR 
Zutphenseweg 17 Klarenbeek 
wegrestaurantdekar.nl

25   STRANDHUYS DE ENK  
Kneuterstraat 19 Wilp 
strandhuysenk.nl

26   LUNCHROOM EN THEE-
SCHENKERIJ ‘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

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

1    DE KOLKE  
Klarenbeekseweg 30 Voorst 
dekolkevoorst.nl

2    KAASBOERDERIJ  
DEN HOEK  
Leemsteeg 23 Wilp  
denhoek.nl

3    MORIA FRUIT WILP  
Oyseweg 7 Wilp  
moriafruit.nl

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

5      GEITENKAASBOERDERIJ 
EN WIJNGAARD NIEUW 
GRAPENDAAL  
Ossenkolkweg 3A Terwolde  
veluwsevakantiehuisjes.nl/
boerderijstreekwinkel

6      MELKTAP WILP  
Zwarte Kolkstraat 22 Wilp 
melktapwilp.nl

7      FRUITKWEKERIJ KLOMP 
Kruisvoorderweg 4 Twello 
fruitkwekerijklomp.nl

8      WIJNGOED GRAVENDAEL 
Gravenstraat 27 Voorst 
gravendael.com

RONDJE TWELLO, DE VECHT, TERWOLDE - 36 KM

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

Adres: Kneuterstraat Wilp

RECREATIEGEBIED BUSSLOO

START
IJSSELDALROUTE

START
RONDJE TWELLO, DE 
VECHT, TERWOLDE

1    AVERVOORDERPAD – 13 KM 

Parkeerplaats bij sportvereniging  

V en L, Kerkstraat 42 De Vecht

2    FLIERTPAD – 16 KM 

Buitenpost,  

Rijksstraatweg 17A Twello

3    WOLDERMARKERPAD – 7 KM 

Cosmas en Damianus kerk,  

Molenweg 2 Terwolde

4    TUYLERMARKERPAD – 11 KM 

Cosmas en Damianus kerk,  

Molenweg 2 Terwolde

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

Dorpsplein Nijbroek

6    KLARENBEEKSEPAD – 13 KM 

Restaurant Pijnappel,  

Hoofdweg 55 Klarenbeek

7    BEEKWEIDENPAD - 16 KM 

 Dorpshuis Voorst, 

Schoolstraat 14 Voorst

KLOMPEN AAN, 
RUGZAK OP EN GAAN..! 

OOK MOOIE ROUTES 
OM TE WANDELEN 

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

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

A    APPENSE SCHOUWPAD – 12 KM 

Startpunt: Parkeerplaats bij station Klarenbeek, 

Hoofdweg Klarenbeek

L    LEBUINUS PAD – 15 KM 

Startpunt: Treinstation Twello, Raccordement 4 

Twello

Vind alle streekproducten en een culinaire fietsroute op: 

bezoekvoorst.nl/streekproducten 

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

1 Hotspot  

Streekproduct

Molen

Landgoederen, tuinen en 
Historische ambachtenTUIN

START A

START L



LEKKER FIETSEN, ETEN EN WANDELEN IN DE GEMEENTE VOORST
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1
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1

LEKKER ETEN

STREEKPRODUCTEN

IJSSELDALROUTE - 41 KM

Start- en eindpunt:  
Knooppunt 61: Pillows Hotel Aan De IJssel, Worp 2 Deventer

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

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

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

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

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

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

86 – 18 – 87 – 48 – 56 – 12 – 11 – 19

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

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

i

i

1   DE WAARDIGE WAARD 
Dorpsstraat 23 Twello 
waardigewaard.nl

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

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

4   PANNENKOEKENHUIS EN 
SPEELPARADIJS VOORST 
Wilhelminaweg 2 Voorst  
pannenkoekenhuisvoorst.nl 

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

6   RESTAURANT INTENS  
Bloemenksweg 38 Voorst  
restaurantintens.nl

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

8   HOF VAN BUSSLOO  
Breuninkhofweg 7 Voorst 
hofvanbussloo.nl

9   BRASSERIE KRIEBELZ  
Dorpsstraat 59 Terwolde  
brasserie-kriebelz.nl

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

11   SWINCKELS IN TWELLO  
Dorpsstraat 12 Twello  
swinckelsintwello.nl

12   CAFÉ BAKKER 
Stationsstraat 13A Twello 
cafebakkertwello.nl

13   RIBHOUSE TEXAS  
Rijksstraatweg 38 Voorst 
ribhousetexas.nl/voorst

14   TAKE OFF  
De Zanden 13 Teuge 
restauranttakeoff.nl

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

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

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

18   THE HANGAR   
De Zanden 205 Teuge  
thehangar.nl

19   BAR- EN RESTAURANTKAS 
BUITENPOST  
Rijksstraatweg 17 Twello 
bijbuitenpost.nl

20   CAFÉ DE HAMER  
Dorpsstraat 32 Twello  
cafedehamer.nl

21   MYKONOS  
Michiel de Ruyterstraat 16 Twello 
mykonostwello.nl

22   DE KRIBBE  
Weerdseweg 6a Wilp 
dekribbe.nl

23   RESTAURANT PIJNAPPEL 
Hoofdweg 55 Klarenbeek 
restaurant-pijnappel.nl

24   WEGRESTAURANT DE KAR 
Zutphenseweg 17 Klarenbeek 
wegrestaurantdekar.nl

25   STRANDHUYS DE ENK  
Kneuterstraat 19 Wilp 
strandhuysenk.nl

26   LUNCHROOM EN THEE-
SCHENKERIJ ‘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

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

1    DE KOLKE  
Klarenbeekseweg 30 Voorst 
dekolkevoorst.nl

2    KAASBOERDERIJ  
DEN HOEK  
Leemsteeg 23 Wilp  
denhoek.nl

3    MORIA FRUIT WILP  
Oyseweg 7 Wilp  
moriafruit.nl

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

5      GEITENKAASBOERDERIJ 
EN WIJNGAARD NIEUW 
GRAPENDAAL  
Ossenkolkweg 3A Terwolde  
veluwsevakantiehuisjes.nl/
boerderijstreekwinkel

6      MELKTAP WILP  
Zwarte Kolkstraat 22 Wilp 
melktapwilp.nl

7      FRUITKWEKERIJ KLOMP 
Kruisvoorderweg 4 Twello 
fruitkwekerijklomp.nl

8      WIJNGOED GRAVENDAEL 
Gravenstraat 27 Voorst 
gravendael.com

RONDJE TWELLO, DE VECHT, TERWOLDE - 36 KM

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

Adres: Kneuterstraat Wilp

RECREATIEGEBIED BUSSLOO

START
IJSSELDALROUTE

START
RONDJE TWELLO, DE 
VECHT, TERWOLDE

1    AVERVOORDERPAD – 13 KM 

Parkeerplaats bij sportvereniging  

V en L, Kerkstraat 42 De Vecht

2    FLIERTPAD – 16 KM 

Buitenpost,  

Rijksstraatweg 17A Twello

3    WOLDERMARKERPAD – 7 KM 

Cosmas en Damianus kerk,  

Molenweg 2 Terwolde

4    TUYLERMARKERPAD – 11 KM 

Cosmas en Damianus kerk,  

Molenweg 2 Terwolde

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

Dorpsplein Nijbroek

6    KLARENBEEKSEPAD – 13 KM 

Restaurant Pijnappel,  

Hoofdweg 55 Klarenbeek

7    BEEKWEIDENPAD - 16 KM 

 Dorpshuis Voorst, 

Schoolstraat 14 Voorst

KLOMPEN AAN, 
RUGZAK OP EN GAAN..! 

OOK MOOIE ROUTES 
OM TE WANDELEN 

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

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

A    APPENSE SCHOUWPAD – 12 KM 

Startpunt: Parkeerplaats bij station Klarenbeek, 

Hoofdweg Klarenbeek

L    LEBUINUS PAD – 15 KM 

Startpunt: Treinstation Twello, Raccordement 4 

Twello

Vind alle streekproducten en een culinaire fietsroute op: 

bezoekvoorst.nl/streekproducten 

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

1 Hotspot  

Streekproduct

Molen

Landgoederen, tuinen en 
Historische ambachtenTUIN

START A

START L



MINIMAP

Voorst

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

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

Uitgave VisitVeluwe. In opdracht van gemeente Voorst.

VOORST • BUSSLOO • KLARENBEEK • NIJBROEK • POSTERENK • STEENENKAMER 
TERWOLDE • TEUGE • TWELLO • DE VECHT • WILP • WILP- ACHTERHOEK
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WELKOM OP DE VELUWE!
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Stuifzand, prachtige bossen, uitgestrekte heidevelden,  
schaapskuddes en zacht stromende beken... Dat is de Veluwe!

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

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

DE 10 TOERISTISCHE TOPPERS IN DE GEMEENTE VOORST

AMSTERDAM

ROTTERDAM

UTRECHT
APELDOORN

EDE

ARNHEM

ZWOLLE

NIJMEGEN

VELUWE

WELKOM OP DE VELUWE
BUITENPOST /     
BLOTEVOETENPAD

        Deze unieke bezoekboerderij 
staat helemaal in het teken van de 
natuur, gezelligheid en lekker eten & 
drinken. Zo is er een grote streekwin-
kel met een groot assortiment aan 
steekproducten. Ook is er een thee-
tuin, een kascafé, een minicamping en 
kan je meedoen aan een van de vele 
activiteiten. Kortom het is een heerlij-
ke plek om lekker te ontspannen. Bij 
Buitenpost ligt ook een blotevoeten-
pad, een unieke manier om het gebied 
te ontdekken. Loop door de modder, 
glij van de glijbaan, help bouwen aan 
de leemwand, spring in de plassen of 
kom tot jezelf in de Yoga wei. 

Adres: Rijksstraatweg 17 Twello
Meer info: bijbuitenpost.nl

Meer info: dekribbe.nlVLIEGVELD TEUGE 

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

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

Adres: De Zanden 103 Teuge. Meer info: 
bezoekvoorst.nl/vliegveldteuge 

THERMEN BUSSLOO

       

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

Adres: Bloemenksweg 38 Voorst
Meer info: thermenbussloo.nl

MULTIACTIVITEITEN- 
CENTRUM PITCH&PUTT    
     BUSSLOO

       HET multi-activiteitencentrum 
van de Veluwe! U kunt er gezellig  
Pitch&Putten, spectaculair Laser-

gamen of de uitdaging aangaan in de 
meest spectaculaire Escape Rooms van 
de omgeving. Maar ook voor een spor-
tief potje Voetgolf, een unieke Minigolf 
USA of een van de vele andere verras-
sende activiteiten bent u hier aan het 
goede adres! Na afloop van uw activiteit 
is het op het terras met uitzicht op het 
meer van Bussloo heerlijk vertoeven.

Adres: Withagenweg 17 Wilp
Meer info: pitchputtbussloo.nl

DEVENTER BUITEN- 
SOCIËTEIT & BOWLING

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

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

MUSEUMCAFÉ DE KRIBBE

        Op een unieke locatie midden 
op de Wilpse Klei ligt op steenworp 
afstand van de IJssel De Kribbe! Een 
plek om even te onthaasten, met een 
kopje verse koffie of thee, een heerlijk 
stukje huisgemaakte taart of een 
gerecht van de menukaart. Voor de 
liefhebber is er ook een museum, waar 
je kennis kunt maken met de geschie-
denis van het oude boerenland ‘de 
Wilpse Klei’.

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

PIET ZOOMERS

 

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

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

Adres: Rijksstraatweg 38 Wilp
Meer info: pietzoomers.com

ZWEMBAD DE SCHAECK

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

Adres: Veenhuisweg 53 Twello
Meer info: deschaeck.nl

SPEELPARADIJS PANNEN- 
     KOEKENHUIS VOORST

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

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

Adres: Wilhelminaweg 2 Voorst
Meer info: speelparadijsvoorst.nl

WATERSPORT & SPEELPARA-
DIJS BIJ SCHERPENHOF

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

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

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

HANZESTEDEN

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

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

BERTJE EN DE BUFFALO’S
De interactieve fietsroute Bertje en 
de Buffalo’s neemt je terug in de tijd. 
‘Bertje’ heeft de bril van zijn opa ge-
vonden en ziet daarmee de gemeente 
Voorst door de ogen van zijn opa tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Bertje 
leidt je via de app spelenderwijs rond 
in de gemeente Voorst. Zo kom je alles 
te weten over de gebeurtenissen in de 
gemeente Voorst tijdens de Tweede 
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: 
bezoekvoorst.nl/herdenkenenvieren 

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

Adres: Wilpsedijk 2 Wilp 

Meer info: dewilpschedijk.nl

RUÏNE DE NIJENBEEK
Ruïne de Nijenbeek ligt in het prach-
tige rivierenlandschap langs de IJssel. 
Dit gebied is het thuis van verschil-
lende dieren zoals de bever, de otter, 
de ijsvogel en de ooievaar. Uit respect 
voor de natuur is dit gebied afgesloten 
voor bezoekers. Toch is de ruïne van 
een afstand zeker de moeite waard. 
De Nijenbeek was vanaf de 13e eeuw 
een kasteel waarin tot de 19e eeuw 
werd gewoond. Tijdens de Tweede 

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

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

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

Adres: Kopermolenweg 16 Klarenbeek

Meer info: landgoedklarenbeek.nl

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 

Wereldoorlog was de burcht in beslag 
genomen door de Duitsers. Op 12 
april 1945 werd de burcht beschoten 
en aangevallen met tanks en granaten 
door de Geallieerden om zo de Duit-
sers te verdrijven. De Nijenbeek bleef 
verwoest achter. 

Adres: Nijenbeekseweg Voorst

Meer info: denijenbeek.nl

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

tuinhuis, onder het genot van een 
kopje thee of koffie met een heerlijk 
stukje gebak.

Adres: Middendijk 14 Nijbroek 

Meer info: tuinenderoodehoeve.nl

VERBORGEN TUINEN 
VAN BERT LOMAN
Deze tuin ligt als een verborgen 
paradijs in Voorst. Wandel door de 
bijzondere expositietuin met kunst 
van natuurlijke producten. Door het 
spannende ontwerp van de tuin met 
veel leuke hoekjes en doorkijkjes, 
ontdek je telkens een nieuw stukje 
van de verborgen tuinen. Hier geniet 
je van de rust en laat je je verrassen.

Adres: Klarenbeekseweg 5a Voorst 

Meer info: deverborgentuinenvoorst.nl

LEVENSTUINEN
In deze tuin word je meegenomen  
in het levensverhaal van de mens.  
Zo begin je met de bevruchting uit- 
gebeeld door verschillende bomen 
die vruchten dragen en de tuin van 
de duisternis stelt de zwangerschap 
voor. Onderweg kom je langs een 
vlindertuin, de tuin van geluid, de 

bamboetuin en nog veel meer. Rust 
daarna lekker uit en geniet van een 
kopje thee met een heerlijk stukje 
gebak. 

Adres: Holthoevensestraat 16 Teuge 

Meer info: levenstuinen.nl

HAVIKSHOF
Roofvogeltuin De Havikshof is een 
prachtige parkachtige aangelegde 
tuin met mooie doorkijkjes en een 
grote waterpartij. In de viersei-
zoenen modelsiertuin wonen elf 
roofvogels die bewonderd kunnen 
worden. In de herfst verandert de 
tuin werkelijk in een sprookje wan-
neer het groen verandert in rode 
en oranjekleuren tijdens de Indian 
Summer weken.  

Adres: Oudhuizerstraat 36a Klarenbeek 

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

1

WIST 
JE DAT...
Wist je dat er in 2021 wel  
3 gouden zoover awards zijn 
uitgereikt binnen de gemeente 
Voorst en je hierdoor met een 
gouden randje kan overnachten? 
Kijk voor alle overnachtingsmo-
gelijkheden op bezoekvoorst.nl

Wist je dat Twello goud won in 
een Europese groencompetitie 
Entente Florale Europe? Daarom 
is Twello een van de groenste 
dorpen van Europa! Ontdek 
het zelf tijdens je bezoek. 
Tips nodig? Kijk op 
bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst.
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In de 
gemeente Voorst 

vindt u vijf molens. Te vinden 
in de plaatsen Voorst, Twello 

Posterenk, Terwolde en Klarenbeek. 
Allen stellingmolens. Een stelling of 

galerij is een constructie rondom een 
hoge molen van waaruit de wieken 
gekruid worden. De molens moesten 

zo hoog zijn om voldoende wind 
te kunnen vangen. De molen in 
Klarenbeek is nog als enige in 
particulier bezit. De overige 

molens zijn eigendom 
van stichtingen.

Molens gemeente VoorstMolens gemeente Voorst
Molen	“de	Zwaan”	

aan de Enkweg 44 te Voorst 
is gebouwd in 1904, een achtkan-

tige korenmolen. Model stellingmolen 
d.w.z. een hoge windmolen met een galerij 

of stelling. De molen werd in 1967 gerestau-
reerd en vernoemd naar de molenaarsdochter, 

Zwaantje. In 1986 besloot het Voorster Belang de 
molen voor een symbolisch bedrag van €1,- over 

te nemen om de molen te behouden voor het 
nageslacht. Waarna Stichting Molen De Zwaan 
eigenaar en beheerder werd van de molen. In 

1989 vond er een restauratie plaats. De 
molen draait regelmatig. Incidenteel 

wordt er veevoer gemalen. 

De	Havekes	Mölle	
werd in 1898 gebouwd aan het 
Havekespad	te	Twello	op	de	plek	

waar voorheen een standerdmolen uit de 
14de	eeuw	stond.	Het	is	een	achthoekige	

houten stellingmolen.
In 1919 werd de molen verkocht en werd de aandrijflijn 

van de wieken grotendeels verwijderd, om plaats te maken 
voor silo’s en is er in de molen alleen maar elektrisch ge-

malen.	In	1975	is	Havekes	Mölle	maalvaardig	gerestaureerd.	
De wieken op de wind gezet met een kruirad, de kap op 

neuten	draaiend.	Het	gevlucht	(wiekenkruis)	is	
oud-Hollands.			In	1982	werd	de	molen	stilgezet.
In	1983	werd	de	Stichting	Behoud	Havekes	Mölle	

opgericht en eigenaar van de molen.  
De korenmolen wordt gebruikt voor het malen van 

graan, zowel voor menselijke consumptie 
als voor veevoer

Havekes	Mölle	is	op	
zaterdagen te bezoeken.

De Ooievaar is een 
korenmolen aan de Wijkseweg 

in Terwolde. De molen werd in 1854 
gebouwd. In 1896 brandde de molen volledig 

uit. De herbouwde molen vatte in 1973 opnieuw 
vlam. In 1987 werd gestart met de herbouw op 

initiatief	van	Stichting	Herbouw	Terwoldse	Molen	en	in	
1990 was de molen opnieuw maalvaardig.

Op 31 augustus 2015 vatte de molen opnieuw vlam nu 
tengevolge van blikseminslag. Bij de restauratie werd de 
molen	uitgerust	met	Ten	Have-kleppen	en	werd	de	buiten	

roede  Oudhollands opgehekt met Van Bussel-neuzen.
Eind 2018 draaien de wieken weer van Molen de Ooi-

evaar en is er een gezellig molenwinkeltje dat elke 
zaterdag geopend is van 10.00 tot 15.00 uur. Ook 

kunnen er rondleidingen verzorgd worden. 
Naast diverse meelsoorten wordt er vers 

brood in het molenwinkel verkocht .

Korenmolen 
“De	Hoop”	is	sinds	1905	de	

opvolger en gebouwd op de plek 
van een beltmolen, die te weinig wind 

meer ving door bebouwing en begroeiing. 
De molen is te vinden aan de Molenweg te 

Klarenbeek.	Het	is	een	achtkante	stellingmolen,	
gedekt met riet en met een uit baksteen opge-

metselde	stelling.	Molen	De	Hoop	is	de	enige	mo-
len in de gemeente Voorst in particulier bezit. In 

1942 werd de molen gerestaureerd. Van 1975 
tot 1982 was de molen niet draaivaardig door 

stormschade.
Tegenwoordig is de molen in werking 

voor consumptiemeel. Te koop 
op zaterdagen in de 

molenwinkel

De Wilpermolen is te 
vinden in de Posterenk aan de 

Molenallee. Een van de grootste en oudste 
stellingmolens van Oost Nederland, gebouwd 

in 1736, De molen werd gebouwd in opdracht van 
Broeckhuysen-Van Lynden. Boven de stelling is hun al-

liantiewapen te zien. De molen werd rond 1767 herbouwd 
na	een	brand.	Molenaar	ten	Have	verving	het	Oud	Hollandse	

gevlucht door wieken.  Begin april 1945 werd de molen door de 
Canadezen onder vuur genomen, omdat de Duitsers er een sein-
post hadden ingericht. Aan de bevrijding herinnert nog altijd een 
gedenksteen in de molenromp: ‘Posterenk bevrijd door de C.Y.R. 

Canadezen, 13 april 1945’. De molen bleef nog tot 1975 in bedrijf. 
De komst van het recreatiegebied Bussloo, waar vroeger altijd het 
meeste graan vandaan kwam, betekende het einde van het pro-
fessionele molenbedrijf. Vanwege de hoge onderhoudskosten 

verkocht de laatste beroepsmolenaar de molen in 1985 aan 
de gemeente Voorst voor 10.000 gulden. Stichting Behoud 

Wilpermolen nam het beheer over. In 1991 vond er 
een restauratie plaats. Sindsdien draait de molen 

weer regelmatig en wordt op vrijwillige basis 
graan voor veevoer gemalen.

De Zwaan

Havekes Mölle

De Ooievaar 

De Hoop 

De Wilpermolen

MINIMAP

Voorst

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

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

Uitgave VisitVeluwe. In opdracht van gemeente Voorst.

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

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

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

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

DE 10 TOERISTISCHE TOPPERS IN DE GEMEENTE VOORST

AMSTERDAM

ROTTERDAM

UTRECHT
APELDOORN

EDE

ARNHEM

ZWOLLE

NIJMEGEN

VELUWE

WELKOM OP DE VELUWE
BUITENPOST /     
BLOTEVOETENPAD

        Deze unieke bezoekboerderij 
staat helemaal in het teken van de 
natuur, gezelligheid en lekker eten & 
drinken. Zo is er een grote streekwin-
kel met een groot assortiment aan 
steekproducten. Ook is er een thee-
tuin, een kascafé, een minicamping en 
kan je meedoen aan een van de vele 
activiteiten. Kortom het is een heerlij-
ke plek om lekker te ontspannen. Bij 
Buitenpost ligt ook een blotevoeten-
pad, een unieke manier om het gebied 
te ontdekken. Loop door de modder, 
glij van de glijbaan, help bouwen aan 
de leemwand, spring in de plassen of 
kom tot jezelf in de Yoga wei. 

Adres: Rijksstraatweg 17 Twello
Meer info: bijbuitenpost.nl

Meer info: dekribbe.nlVLIEGVELD TEUGE 

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

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

Adres: De Zanden 103 Teuge. Meer info: 
bezoekvoorst.nl/vliegveldteuge 

THERMEN BUSSLOO

       

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

Adres: Bloemenksweg 38 Voorst
Meer info: thermenbussloo.nl

MULTIACTIVITEITEN- 
CENTRUM PITCH&PUTT    
     BUSSLOO

       HET multi-activiteitencentrum 
van de Veluwe! U kunt er gezellig  
Pitch&Putten, spectaculair Laser-

gamen of de uitdaging aangaan in de 
meest spectaculaire Escape Rooms van 
de omgeving. Maar ook voor een spor-
tief potje Voetgolf, een unieke Minigolf 
USA of een van de vele andere verras-
sende activiteiten bent u hier aan het 
goede adres! Na afloop van uw activiteit 
is het op het terras met uitzicht op het 
meer van Bussloo heerlijk vertoeven.

Adres: Withagenweg 17 Wilp
Meer info: pitchputtbussloo.nl

DEVENTER BUITEN- 
SOCIËTEIT & BOWLING

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

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

MUSEUMCAFÉ DE KRIBBE

        Op een unieke locatie midden 
op de Wilpse Klei ligt op steenworp 
afstand van de IJssel De Kribbe! Een 
plek om even te onthaasten, met een 
kopje verse koffie of thee, een heerlijk 
stukje huisgemaakte taart of een 
gerecht van de menukaart. Voor de 
liefhebber is er ook een museum, waar 
je kennis kunt maken met de geschie-
denis van het oude boerenland ‘de 
Wilpse Klei’.

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

PIET ZOOMERS

 

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

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

Adres: Rijksstraatweg 38 Wilp
Meer info: pietzoomers.com

ZWEMBAD DE SCHAECK

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

Adres: Veenhuisweg 53 Twello
Meer info: deschaeck.nl

SPEELPARADIJS PANNEN- 
     KOEKENHUIS VOORST

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

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

Adres: Wilhelminaweg 2 Voorst
Meer info: speelparadijsvoorst.nl

WATERSPORT & SPEELPARA-
DIJS BIJ SCHERPENHOF

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

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

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

HANZESTEDEN

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

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

BERTJE EN DE BUFFALO’S
De interactieve fietsroute Bertje en 
de Buffalo’s neemt je terug in de tijd. 
‘Bertje’ heeft de bril van zijn opa ge-
vonden en ziet daarmee de gemeente 
Voorst door de ogen van zijn opa tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Bertje 
leidt je via de app spelenderwijs rond 
in de gemeente Voorst. Zo kom je alles 
te weten over de gebeurtenissen in de 
gemeente Voorst tijdens de Tweede 
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: 
bezoekvoorst.nl/herdenkenenvieren 

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

Adres: Wilpsedijk 2 Wilp 

Meer info: dewilpschedijk.nl

RUÏNE DE NIJENBEEK
Ruïne de Nijenbeek ligt in het prach-
tige rivierenlandschap langs de IJssel. 
Dit gebied is het thuis van verschil-
lende dieren zoals de bever, de otter, 
de ijsvogel en de ooievaar. Uit respect 
voor de natuur is dit gebied afgesloten 
voor bezoekers. Toch is de ruïne van 
een afstand zeker de moeite waard. 
De Nijenbeek was vanaf de 13e eeuw 
een kasteel waarin tot de 19e eeuw 
werd gewoond. Tijdens de Tweede 

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

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

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

Adres: Kopermolenweg 16 Klarenbeek

Meer info: landgoedklarenbeek.nl

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 

Wereldoorlog was de burcht in beslag 
genomen door de Duitsers. Op 12 
april 1945 werd de burcht beschoten 
en aangevallen met tanks en granaten 
door de Geallieerden om zo de Duit-
sers te verdrijven. De Nijenbeek bleef 
verwoest achter. 

Adres: Nijenbeekseweg Voorst

Meer info: denijenbeek.nl

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

tuinhuis, onder het genot van een 
kopje thee of koffie met een heerlijk 
stukje gebak.

Adres: Middendijk 14 Nijbroek 

Meer info: tuinenderoodehoeve.nl

VERBORGEN TUINEN 
VAN BERT LOMAN
Deze tuin ligt als een verborgen 
paradijs in Voorst. Wandel door de 
bijzondere expositietuin met kunst 
van natuurlijke producten. Door het 
spannende ontwerp van de tuin met 
veel leuke hoekjes en doorkijkjes, 
ontdek je telkens een nieuw stukje 
van de verborgen tuinen. Hier geniet 
je van de rust en laat je je verrassen.

Adres: Klarenbeekseweg 5a Voorst 

Meer info: deverborgentuinenvoorst.nl

LEVENSTUINEN
In deze tuin word je meegenomen  
in het levensverhaal van de mens.  
Zo begin je met de bevruchting uit- 
gebeeld door verschillende bomen 
die vruchten dragen en de tuin van 
de duisternis stelt de zwangerschap 
voor. Onderweg kom je langs een 
vlindertuin, de tuin van geluid, de 

bamboetuin en nog veel meer. Rust 
daarna lekker uit en geniet van een 
kopje thee met een heerlijk stukje 
gebak. 

Adres: Holthoevensestraat 16 Teuge 

Meer info: levenstuinen.nl

HAVIKSHOF
Roofvogeltuin De Havikshof is een 
prachtige parkachtige aangelegde 
tuin met mooie doorkijkjes en een 
grote waterpartij. In de viersei-
zoenen modelsiertuin wonen elf 
roofvogels die bewonderd kunnen 
worden. In de herfst verandert de 
tuin werkelijk in een sprookje wan-
neer het groen verandert in rode 
en oranjekleuren tijdens de Indian 
Summer weken.  

Adres: Oudhuizerstraat 36a Klarenbeek 

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

1

WIST 
JE DAT...
Wist je dat er in 2021 wel  
3 gouden zoover awards zijn 
uitgereikt binnen de gemeente 
Voorst en je hierdoor met een 
gouden randje kan overnachten? 
Kijk voor alle overnachtingsmo-
gelijkheden op bezoekvoorst.nl

Wist je dat Twello goud won in 
een Europese groencompetitie 
Entente Florale Europe? Daarom 
is Twello een van de groenste 
dorpen van Europa! Ontdek 
het zelf tijdens je bezoek. 
Tips nodig? Kijk op 
bezoekvoorst.nl/ontdek-voorst.
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Overnachten 
met een 
gouden randje
Waarom naar het Buitenland 
als er in Voorst leuke 
accommodaties te vinden zijn. 
Hier hebben wij ze voor jou op 
een rijtje gezet.

EmpeKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein Amsterdam

Bed & Breakfast en Vakantiewoningen

Kijk voor meer informatie over deze accommodaties 
op bezoekvoorst.nl

Cottage Bussloo 
Grotenhuisweg 51 Wilp 
cottage-bussloo.nl

De Nyenbeek
Nijenbeekseweg 20 Voorst 
nyenbeek.nl

Yogahuis Twello 
Kruisvoorderweg 18 Twello 
theyogahouse.nl

De Ruiterkolk 
Quabbenburgerweg 23 Terwolde 
ruiterkolk.nl 

B&B Landgoed Matanze 
Deventerweg 10 Terwolde 
matanze.nl

Sistazz B&B  
Zandwal 1 Voorst
hofstededemiddelburg.nl 

Klein Kruisvoorde
Kruisvoorderderweg 20 Twello
kleinkruisvoorde.nl

B&B Klein Dernhorst
Dernhorstlaan 19 Twello
kleindernhorst.nl

Kafoep Bed & Breakfast 
Kafoepstraat 3 Voorst 
kafoep.nl

Vakantiewoning Meermuiden
Meermuidenseweg 5 Twello
meermuiden.nl

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

B&B De Aze
Quabbenburgerweg 11 Terwolde
deaze.nl

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

‘T Broeckse Hof
Vorstersweg 3 Klarenbeek
broecksehof.nl

Vakantiehuis Bussloo
Kneuterstraat 22 Wilp
vakantiehuisbussloo.nl

B&B Mackenzieplaats
Mackenzieplaats 11 Wilp
mackenzieplaats.nl

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

‘t Hoge Bruggetje
Vijverweg 3 Klarenbeek
hogebruggetje.com

B&B De Steenenkamer 
Warmoezenierstraat 8 Steenenkamer

Gastsuite en B&B De Bongerd
Binnenweg 1 Voorst

Huize Soephia
Voordersteeg 6, Twello
soephia.com

Wilps Achterhuus
Kievitsweg 18, Wilp-Achterhoek
wilps-achterhuus.nl

B&B Bussloo
Kneuterstraat 7, Wilp

B&B Indo garden:
Rumah Indo Garden
Enkweg 11, Posterenk
indo-garden.nl/bed-breakfast

Campings, vakantieparken en hotels

Recreatiepark de Scherpenhof 
Bandijk 60 Terwolde

scherpenhof.nl
Vakantiehuisjes, Campingplekken en Glamping tent

Landgoedcamping De Lathmer
Lathmerweg 7 Wilp

campingdelathmer.nl 
Campingplekken en Houten tenten

Kampeerhoeve Bussloo
Grotenhuisweg 50 Wilp

kampeerhoevebussloo.nl
Camping- en Camperplekken, Camping Pods

Minicamping ’t Oegenbos
Zandenallee 5 Teuge

oegenbos.nl
Camping- en Camperplekken, Blokhutten

De Slaapfabriek
De Zanden 47 Teuge

deslaapfabriek.nl
Hotel met ontbijt

Vliegtuigsuite Teuge 
De Zanden 61B Teuge

vliegtuighotel.nl
Hotel 

Hotel Bussloo
Bloemenksweg 38 Voorst

thermenbussloo.nl
Hotel 

Taverne 
H.W. lordensweg 3 Twello

taverne-twello.nl
Hotel 

Minicamping Den Hoek 
Leemsteeg 23 Wilp 

denhoek.nl
Camping- en Camperplekken

Camping de Weerd’s Hertenboerderij
Middendijk 22Nijbroek

hertenboerderij.nl
Camping- en Camperplekken en Glamping Safari tenten

Minicamping de Polmate
Melkleenweg 4 Terwolde

campingdepolmate.nl
Camping- en Camperplekken en B&B

Hello Twello
Terwoldseweg 24 Twello

hellotwello.nl
Groepsaccommodatie en Campingplekken

Vakantiepark Nieuw Grapendaal
Ossenkolkweg 3 Terwolde
veluwsevakantiehuisjes.nl

Vakantiehuisjes en Campingplekken

Camping De Adelaar
Rijksstraatweg 49 Voorst

campingdeadelaar.nl
Camping- en Camperplekken

Natuurkampeerterrein De Haverkamp
Hooistraat 6 Voorst 

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

De Weeltenkamp 
De Zanden 215 Teuge 

deweeltenkamp.nl
Chalet, Campingplekken, Safaritenten en B&B 

Minicamping de Hane
Kneuterstraat 38-42 Wilp 

minicampingdehane.nl
Camping- en Camperplekken

Boerderij de Kolke
Klarenbeekseweg 30 Voorst

dekolkevoorst.nl
Camperplaatsen

Buitenpost
Rijksstraatweg 17, Twello

bijbuitenpost.nl
campingplekken en safaritenten
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nyenbeek.nl

Yogahuis Twello 
Kruisvoorderweg 18 Twello 
theyogahouse.nl

De Ruiterkolk 
Quabbenburgerweg 23 Terwolde 
ruiterkolk.nl 

B&B Landgoed Matanze 
Deventerweg 10 Terwolde 
matanze.nl

Sistazz B&B  
Zandwal 1 Voorst
hofstededemiddelburg.nl 

Klein Kruisvoorde
Kruisvoorderderweg 20 Twello
kleinkruisvoorde.nl

B&B Klein Dernhorst
Dernhorstlaan 19 Twello
kleindernhorst.nl

Kafoep Bed & Breakfast 
Kafoepstraat 3 Voorst 
kafoep.nl

Vakantiewoning Meermuiden
Meermuidenseweg 5 Twello
meermuiden.nl

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

B&B De Aze
Quabbenburgerweg 11 Terwolde
deaze.nl

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

‘T Broeckse Hof
Vorstersweg 3 Klarenbeek
broecksehof.nl

Vakantiehuis Bussloo
Kneuterstraat 22 Wilp
vakantiehuisbussloo.nl

B&B Mackenzieplaats
Mackenzieplaats 11 Wilp
mackenzieplaats.nl

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

‘t Hoge Bruggetje
Vijverweg 3 Klarenbeek
hogebruggetje.com

B&B De Steenenkamer 
Warmoezenierstraat 8 Steenenkamer

Gastsuite en B&B De Bongerd
Binnenweg 1 Voorst

Huize Soephia
Voordersteeg 6, Twello
soephia.com

Wilps Achterhuus
Kievitsweg 18, Wilp-Achterhoek
wilps-achterhuus.nl

B&B Bussloo
Kneuterstraat 7, Wilp

B&B Indo garden:
Rumah Indo Garden
Enkweg 11, Posterenk
indo-garden.nl/bed-breakfast

Campings, vakantieparken en hotels

Recreatiepark de Scherpenhof 
Bandijk 60 Terwolde

scherpenhof.nl
Vakantiehuisjes, Campingplekken en Glamping tent

Landgoedcamping De Lathmer
Lathmerweg 7 Wilp

campingdelathmer.nl 
Campingplekken en Houten tenten

Kampeerhoeve Bussloo
Grotenhuisweg 50 Wilp

kampeerhoevebussloo.nl
Camping- en Camperplekken, Camping Pods

Minicamping ’t Oegenbos
Zandenallee 5 Teuge

oegenbos.nl
Camping- en Camperplekken, Blokhutten

De Slaapfabriek
De Zanden 47 Teuge

deslaapfabriek.nl
Hotel met ontbijt

Vliegtuigsuite Teuge 
De Zanden 61B Teuge

vliegtuighotel.nl
Hotel 

Hotel Bussloo
Bloemenksweg 38 Voorst

thermenbussloo.nl
Hotel 

Taverne 
H.W. lordensweg 3 Twello

taverne-twello.nl
Hotel 

Minicamping Den Hoek 
Leemsteeg 23 Wilp 

denhoek.nl
Camping- en Camperplekken

Camping de Weerd’s Hertenboerderij
Middendijk 22Nijbroek

hertenboerderij.nl
Camping- en Camperplekken en Glamping Safari tenten

Minicamping de Polmate
Melkleenweg 4 Terwolde

campingdepolmate.nl
Camping- en Camperplekken en B&B

Hello Twello
Terwoldseweg 24 Twello

hellotwello.nl
Groepsaccommodatie en Campingplekken

Vakantiepark Nieuw Grapendaal
Ossenkolkweg 3 Terwolde
veluwsevakantiehuisjes.nl

Vakantiehuisjes en Campingplekken

Camping De Adelaar
Rijksstraatweg 49 Voorst

campingdeadelaar.nl
Camping- en Camperplekken

Natuurkampeerterrein De Haverkamp
Hooistraat 6 Voorst 

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

De Weeltenkamp 
De Zanden 215 Teuge 

deweeltenkamp.nl
Chalet, Campingplekken, Safaritenten en B&B 

Minicamping de Hane
Kneuterstraat 38-42 Wilp 

minicampingdehane.nl
Camping- en Camperplekken

Boerderij de Kolke
Klarenbeekseweg 30 Voorst

dekolkevoorst.nl
Camperplaatsen

Buitenpost
Rijksstraatweg 17, Twello

bijbuitenpost.nl
campingplekken en safaritenten
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WELKOM BIJ BIEZE MAKELAARS
Maak kennis met twee 
van onze makelaars

WIL JE JE HUIS VERKOPEN?

VEILINGSTRAAT 22
7391 GM | TWELLO

0571 27 44 94 WWW.BIEZE-MAKELAARS.NL

Wil je je huis verkopen? Dit is een gunstige tijd; woningen worden snel verkocht en de 
woningprijzen zijn relatief hoog. Hoe vlot en voorspoedig het ook kan gaan, doorloop 
het traject rustig, met aandacht voor iedere stap. Je kunt je huis immers maar één keer 
voor een goede prijs verkopen. In een persoonlijk gesprek kunnen wij samen bespreken 
hoe wij jou hierbij kunnen helpen!

Interesse? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak bij jou thuis 
voor een vrijblijvende waardebepaling!

Even voorstellen: wie is Niels? Geboren in Deventer en opgegroeid in het 
bosrijke dorp Epse met als standplaats Joppe waar de basisschool staat 
waar ik vroeger naar toe ging. Met zwemles in Gorssel, muziekles in Eefde 
en Zutphen, de middelbare school in Deventer is de stedendriehoek voor 
mij bekend terrein. Als kleine jongen stond ik al met mijn vader bovenop 
de steiger, het klussen en verbouwen is bij mij met de paplepel ingegeven. 
Hier is mijn affi  niteit met woningen en gebouwen ontstaan. Het was dan 
ook een logische keuze om dit na de middelbare school serieus op te 
pakken. Mijn bouwkundige en zakelijke interesse heb ik gecombineerd in 
de studie Vastgoed en Makelaardij aan de Hanze Hogeschool in Groningen. 
Na het succesvol afronden van mijn studie ben ik gestart bij Bieze Ma-
kelaars waar ik inmiddels al ruim 7 jaar met veel plezier werk. Sinds 2016 
woon ik met mijn vriendin in het prachtige Diepenveen, een fi jne plek 
om te wonen. Na een drukke verbouwing van ons huis heb ik mijn hobby 
mountainbiken weer opgepakt. 

De grote diversiteit aan benodigde kennis en vaardigheden is één van de 
onderdelen van de makelaardij dat mij aanspreekt. Als makelaar geef ik 
mijn klanten onder andere fi nancieel en juridisch advies bij de aankoop of 
verkoop van een woning of bedrijfsobject. Bij het verkopen van een woning 
zijn de bezichtigingen het leukst. Ik ontmoet veel nieuwe mensen, de 
kandidaat kopers. Het sociale aspect en de kandidaat kopers voorzien van 
de juiste informatie: daar krijg ik energie van. Bijzonder bij het verkopen van 
een woning is het contrast tussen een verkoper, die veelal een zakelijk 
belang heeft en een koper die een emotioneel belang heeft. De koper 
zoekt zijn nieuwe thuis. Zodra het lukt om deze tegenstrijdige belangen 
te matchen is de woning succesvol verkocht, dit geeft mij voldoening.

Als ik een klant help bij de aankoop van een woning is het bouwkundige 
aspect nog belangrijker dan bij verkoop. Omdat bouwkunde mij altijd heeft 
geïnteresseerd vind ik het ook leuk om op te treden als aankoopmakelaar. 
Naast de rol van aankoop- en verkoopmakelaar voor woningen en bedrijfs-
objecten ben ik tevens gecertifi ceerd voor het uitvoeren van woningtaxaties. 
Een taxatie is een gedetailleerd rapport van de waarde van een object, 
deze wordt vaak verward met een waardebepaling. Een waardebepaling is 
enkel een advies over de verkoopstrategie en vraagprijs en kan ik gratis en 
vrijblijvend uitvoeren indien je overweegt om jouw woning te verkopen. 

Niels 
Demmers

Dan is dit hét moment. 

Na 12 jaar werkzaam te zijn geweest bij Defensie, waarvan het overgrote 
deel ‘weg van huis’, ben ik in 1995 begonnen in de makelaardij. Van kanto-
ren van een en dezelfde makelaardij in Lelystad, Almere en Zutphen, naar 
een makelaar in Warnsveld en een in Deventer. Deze afwisseling kwam 
(ook) tegemoet aan mijn interesse in verschillende soorten woningen; 
van nieuw tot monumentaal, van appartementen en eensgezinswoningen 
tot landhuizen; iedere woning ‘heeft’ iets dat mij aantrekt. Niet alleen de 
woningen op zich vervelen mij nooit, vooral ook het vertalen van woon-
wensen van verschillende mensen en het mee mogen zoeken naar een 
‘thuis’ maakt mijn werk zo leuk. En nu ben ik dan, sinds december 2020, 
werkzaam bij Bieze makelaars in Twello. Met in verschillende werkgebie-
den opgedane kennis en ervaring ‘in mijn rugzak’ geniet ik van het make-
len voor dit kantoor, mede omdat het me op zoveel mooie plekken in de 
stedendriehoek en randgemeenten brengt. 

In mijn vrije tijd zet ik mij graag in voor maatschappelijke projecten en 
vervul ik met trots de rol van politievrijwilliger. Avonden en weekenden vul 
ik het liefst met hockey of mountainbike, ‘klussen’ of gezellig samenzijn 
met vrienden en familie. Ruim 25 jaar getrouwd en daarbinnen zes keer 
verhuisd, zijn mijn vrouw en ik een paar jaar geleden neergestreken in een 
heerlijk thuis in de binnenstad van Zutphen. Onze twee kinderen zijn nog 
niet zo lang ‘het huis uit’ en, vertel het ze maar niet, hen maar ook het trai-
nen en coachen van hun sportteams mis ik behoorlijk. 

In werk en privé zoek ik bewust de dingen waar ik energie van krijg en die 
zich kenmerken door een combinatie van ‘dienstbaarheid’ en -uitdagende 
of commerciële- activiteiten. Collega’s en vrienden omschrijven mij denk 
ik als een persoonlijk betrokken, hard werkend en fl exibel persoon. Dagen 
waarin ik mensen een stapje verder heb kunnen helpen in het realiseren 
van hun wensen en belangen met elkaar heb kunnen verbinden zijn voor 
mij fi jne dagen. 

Jean-Paul 
van Zanten

“Wij zijn zeer tevreden over de 
communicatie, duidelijkheid en 

onderhandelingen met makelaar Niels. 
Alles verliep volgens afspraak”.

(Funda gebruiker)

Het kopen of verkopen van een huis blijft een ingrijpende 

gebeurtenis. Het is dan ook belangrijk dat je een goed gevoel 

hebt bij de makelaar die jou begeleidt in dit proces. Wij van 

Bieze Makelaars nemen jouw verhaal, en jouw wensen, als 

uitgangspunt en vormen op basis hiervan een persoonlijk plan 

van aanpak voor het verkopen of aankopen van jouw huis. 

“Hele fi jne makelaar. Gaat mee tijdens 
bezichtiging en geeft goed advies 

over de woning. Heeft zich meer dan 
verwacht ingezet voor de aankoop van 

onze woning tot de laatste minuut. 
Zeker een aanrader!“

(Funda gebruiker)
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Fruitkwekerij H. Klomp, 
de H van Henk, Hanny en Heerlijk  

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

want de kersen vinden gretig aftrek.  Ze heb-
ben zo’n 23 verschillende rassen staan, van 
de allervroegste tot de allerlaatste. Dat bete-
kent dat ze van half juni tot begin september 
kersen hebben.
De moderne kersenteelt maakt het mogelijk 
om gedurende een week of 10 een uitstekend 

product neer te zetten. Alle kersen zijn 
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 nacht-
vorst is,  worden er grote kachels in de boom-
gaard gezet die warme lucht afgeven. Zo pro-
beren ze de bloesem te beschermen tegen de 
vorst. Het plukken is ook een hele klus, kers 
voor kers wordt met de hand geplukt. Vroe-
ger moesten ze met lange ladders de boom 

in, gelukkig is dat nu met de laagstam bomen 
niet meer nodig. 

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

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

www.fruitkwekerijklomp.nl 
Kruisvoorderweg 4, 7391 TA Twello

Natuur dichtbij met 
huifkartocht en 
bezoek op boerderij

Wilt u in een huifkar de flora en fauna van de 
gemeente Voorst verkennen?
Lucie en Jan van Maanen, wonend in buurt-
schap De Spekhoek aan de Wellinkhofweg 18 
bij Terwolde, bieden de mogelijkheid u mee te 
nemen naar de mooiste plekjes.
Een jaar geleden ging een lang gekoesterde 
wens van Jan in vervulling, een eigen huifkar 
om anderen te laten genieten van de omge-
ving. 
De huifkar biedt plaats aan 35 personen en 
wordt getrokken door een tractor. Met Jan 
als bestuurder hoeft u niet te twijfelen of de 
route interessant zal zijn. Door bossen, over 
zand- en landweggetjes, over de dijk genie-
ten van de uiterwaarden, kortom dwars door 
de mooie natuur van de gemeente. Bij inte-
ressante bezienswaardigheden wordt er ge-
stopt en uitleg gegeven. De route kan door 
Jan bepaald worden, maar ook de passagiers 
mogen hun wensen aangeven. Jan is flexibel: 
een speeltuin, een restaurant. Hij stopt op 
verzoek. Zijn belangrijkste motto: De pas-
sagier dient te genieten! Wilt u meer weten 
over het boerenleven? Ook op hun melkvee-
houderij is van alles te beleven. Lucie vertelt 
als educatieve boerin graag over het reilen 
en zeilen aldaar. Wat er gedaan wordt voor 
de natuur, het landschap. Aansluitend kan er 
een huifkartocht gemaakt worden door het 
land over het kavelpad. Genieten van weide-
vogels, het beekje de Fliert, de kikkerpoel en 

van wat het Gelderse Landschap nog meer te 
bieden heeft. Bent u enthousiast neem dan 
contact op met Lucie of Jan. Op afspraak 
neemt Lucie u mee in het leven van de boer-
derij en maakt Jan huifkartochten mogelijk. 
Tijdsduur van een tocht ongeveer 2 uur. 

Informatie
Onderstaande tochten zijn inclusief boerderij 
bezoek. Kosten volwassenen € 10,- en kinde-
ren tot 12 jaar € 5,- (kinderen tot 10 jaar onder 
begeleiding). U bent vrij consumpties mee te 
nemen. Vooraf aanmelden op 0612634753 of 
mail vanmaanenvof@gmail.com  Andere dan 
hieronder genoemde data is in overleg mo-
gelijk.
Informatie vindt u op 
instagram:hoevedewellinkhof.

Geplande tochten
Opstapplaats: station Klarenbeek aan de 
Hoofdweg
Data: 9 juli en 19 augustus  Vertrektijd beide 
data: 18.30 uur
Opstapplaats: gemeentehuis Twello (in res-
tauratie) aan de Iordensweg 17
Data: 10 juli vertrektijd 13.30 uur en 20 au-
gustus vertrektijd 18.30 uur

Laat u verrassen
Lucie en Jan willen u graag laten genieten en 
kijken naar u uit!

volg ons op social media 

Bezoekvoorst

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

Voorster Zomer is een speciale 
uitgave van het Voorster Nieuws BV 
en Bezoek Voorst
Voorster Nieuws BV
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
Tel. (0571) 27 61 91
info@voorsternieuws.nl   
www.voorsternieuws.nl   - www.printandmore.nu
Opmaak: Wendy Hutten en Jacqueline Kamp
Redactie o.a. : Margot Halfwerk

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

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

         Voorsternieuws

Bezoekvoorst.nl
Shavonne Korlaar
Ellen Dijkman
Janette Keizer
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75 jaar vrijheid

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

Go Veluwe App is gratis

De eerste route: 
Wilhelmientje & Woyko

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

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

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

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

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

verhalen te ontdekken.

Bertje & De Buffalo’s – 
Operatie Cannonshot

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

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

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

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

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

lokale ondernemer.

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

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

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

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

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

It’s a family 
affair…

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

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

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

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

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

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

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

concurrent.”
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Vliegveld Teuge
Op	Vliegveld	Teuge	ben	je	gegarandeerd	een	dag	in	de	wolken!	Hier	beleef	je	de	luchtvaart	van	heel	
dichtbij. Kijk naar het opstijgen en landen van vliegtuigen. Verwonder je over de stille vlucht van 
zweefvliegtuigen. En hoor het suizende geluid van parachutisten die de grond naderen. Begint het 
te kriebelen? Boek dan zelf een spectaculaire tandemsprong en spring met een ervaren parachutist 
naar beneden. Of kies voor een rondvlucht boven de prachtige omgeving. Vliegveld Teuge biedt ge-
noeg vermaak voor de hele dag. Lees hier alles over een bijzondere dag op Vliegveld Teuge.

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

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

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

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

Dagvullend programma
Maak je dagje uit compleet door je vliegerva-
ring te combineren met de andere activiteiten 
op het vliegveld. Ben je nieuwsgierig naar de 
bedrijven achter de hangars? Boek bijvoor-
beeld een rondleiding over het vliegveld als 
je nieuwsgierig bent naar de bedrijven ach-
ter de hangars. De rondleider van Teuge Air-
port Tour neemt je graag mee in het verhaal 
hoe het vliegveld vanuit een weiland is uit-
gegroeid tot een ware toeristische bestem-
ming. Of begin vanaf het vliegveld aan Het 
Avervoorderpad, een klompenpad door het 

prachtige IJssellandschap. Tijdens je wande-
ling ervaar je van dichtbij dat je zojuist in een 
waar paradijs bent geland. Kan je geen ge-
noeg krijgen van deze toffe bestemming, blijf 

dan ook overnachten op het vliegveld! Met de 
themakamers van de Slaapfabriek waan je je 
in het buitenland. Of breng een nacht door in 
een voormalig DDR vliegtuig.

Digitale Prinsessendag!
Vliegveld Teuge. Activiteiten uit 2020 in het 
kader	 van	 “75	 jaar	 Bevrijding”	 werden	 een	
jaar	 uitgesteld.	 Het	 bekende	 virus	 gooide	
roet	 in	 het	 eten.	 Het	 evenement	 ‘Prinses-
sendag’ op Vliegveld Teuge is met steun van 
Gemeente	Voorst	en	de	Provincie	verplaatst	
naar zondag 1 augustus 2021.

De ‘Prinsessendag’ wordt georganiseerd om 
stil te staan bij de rust en veiligheid in ons 
land. In mei 1945 capituleerden de Duitse le-
gers en werd het kalmaan weer zo rustig in 
het land dat vluchtelingen en onderduikers 
weer naar huis konden. Ook de kinderen die 
voor de hongerwinter vluchtten naar de pro-
vincie, keerden huiswaarts. 

Prinses Juliana en prins Bernhard en hun 
kinderen deden dat ook: terug naar huis, 
terug naar Soestdijk. De prinsessen Beatrix 
en Irene waren in 1940 met hun ouders via 
Engeland naar Canada gevlucht. In Ottawa 
werd prinses Margriet in 1943 geboren. Na 
de bevrijding was Prinses Juliana al een 
paar weken in ons land. Zij reisde in juli 1945 
naar Canada om haar dochters op te halen. 
Met de ‘Queen Mary’ voeren ze van New York 
naar Schotland. Dit grote Engelse passa-
giersschip werd voor het vervoer van terug-
kerende geallieerde troepen gebruikt. De drie 
dochters mochten eerst een paar dagen bij-
komen in Londen en reisden op 2 augustus 
1945 met hun moeder terug naar ons land. 

Ze landden op Vliegveld Teuge, dat toen één 
van de vliegvelden was voor het terugbren-
gen van geallieerde troepen. 

De ‘Prinsessendag’ wordt op 1 augustus 
2021 klein gehouden, de corona-beperkin-
gen zijn immers nog niet opgeheven. Op het 
vliegveld is er voor bezoekers niets te zien. 
MAAR: het evenement is streamend te vol-
gen. Op 1 augustus 2021 vindt je de link naar 
de livestream via: 
bezoekvoorst.nl/prinsessendag. 

Rechts: Prinses Juliana laat haar jongste 
dochter Margriet als eerste uitstappen.

Links: De familie voor het eerst bij elkaar op 
Nederlandse grond.

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

Geeft groen vorm.

TER RIELE B.V.
Hoofdweg 2
7382 BH Klarenbeek

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

HOVENIER | GROENVOORZIENING | CIVIELE WERKEN | BOOMVERZORGING | KWEKERIJ

VIER JE ZOMER BIJ 
TAVERNE! 

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

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

Kom jij ook zwemmen deze zomer?
Met binnen- én buiten

bad! Volop kersen uit Volop kersen uit 
eigen bongerdeigen bongerd

Verkoop 7 dagen Verkoop 7 dagen 
in de week van in de week van 

10.00 tot 18.00 uur10.00 tot 18.00 uur

FRUITKWEKERIJ KLOMPFRUITKWEKERIJ KLOMP
Kruisvoorderweg 4 TwelloKruisvoorderweg 4 Twello

www.fruitkwekerijklomp.www.fruitkwekerijklomp.nl  nl  
 fruitkwekerijklompfruitkwekerijklomp
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De kwartelkoning is 
zelden te zien, maar 

vooral	te	horen.	Hij	roept	
krex-krex.	Hij	rent	weg	bij	
gevaar en verbergt zich in 

het gras. 
De kwartelkoning vliegt 

met hangende poten.

De buik is oranje 
tot geel met grote zwarte 
vlekken. In de voortplan-

tingstijd heeft het mannetje 
een hoge kam op de rug. 
Na de voortplantingstijd 
verdwijnen de kammen 

en gaan de dieren
 aan land.

Gevogelte 
In de uiterwaarden zijn vele vogels te zien. 
Waaronder vogels die ook elders in 
Nederland te spotten zijn zoals, le-
pelaar, kuifeend, visarend, slecht-
valk, scholekster en tureluur, 
wilde eend en ooievaar, de fuut, 
kleine zilverreiger, de grauwe 
gans, krakeend, wintertaling en 
de pijlstaart. 
Vogels die vooral de uiterwaar-
den als belangrijkste leefgebied 
hebben zijn de wilde zwaan, kol-
gans, kievit en de grutto.

De parelhoen, de kwartelkoning en de 
zwarte stern hebben de uiterwaarden als 
belangrijkste broedgebied daar ze een sterke 
voorkeur hebben voor natte, ruige graslan-
den of drijvende watervegetaties.    

De aalscholver en de ijsvogel broeden in de 
uiterwaarden daar de wateromgeving bosrijk 
is met voldoende vis. 

Ooievaars in uiterwaarden en 
richting de Veluwe
Op de uiterwaarden bij kasteel Nijenbeek 
en dichter tegen de Veluwe zijn ooie-
vaars te vinden. De uiterwaarden zijn 
rijk aan voedsel, dichter tegen de Veluwe 
vele drassige plekken.

Steenuil, vleermuizen en insecten 
in knotwilgen
Knotbomen herbergen allerlei planten en 
dieren zoals insecten, vleermuizen en 
vogels. Het aantal diersoorten dat in 
een knotboom huist is zeer groot. 
Van de vele vogels die in een 
knotboom te vinden zijn is de 
steenuil één van de trouwste 
bewoners. Een rijtje knotbo-
men vormt een verbindings-
route voor allerlei dieren zo-
als vleermuizen.

Klein wild 
Naast reeën, hazen, eekhoorns 
en in mindere mate het konijn, 
voelen de bever en de visotter zich 
thuis langs de IJssel. De laatste twee 
wonen vooral in de buurt van slot ruïne de 
Nijenbeek. De bever is ook te vinden op de 
uiterwaarden in Wilp in één van de weinige 
oude zachthoutooibossen. 

Leven in de vele poelen
Een poel is een omsloten stilstaand 
en ondiep oppervlaktewater.
Om de amfibieënstand te verbete-
ren dienen oude poelen hersteld 
te worden en nieuwe poelen aan-
gelegd. Poelenwerkgroep Voorst 
leidt projecten ter bevordering van 
de biodiversiteit.
Aangelegde keverbanken zorgen voor 
een ideaal leefgebied voor nuttige insec-
ten die op natuurlijke wijze plaaginsecten 
zoals sommige soorten muggen, vlooien en 
vliegen evenals teken en mijten bestrijden. 
Verder biedt de keverbank broedgelegen-
heid, voedsel en dekking voor akkervo-
gels zoals de patrijs en graspieper. En 
is het klimaat goed in de poel dan is 
dit gunstig voor de kamsalamander.

Het roodbonte Maas-Rijn-IJssel vee 
(MRIJ) 
Het MRIJ ras is ontstaan rondom de 
grote rivieren. Het ras is sinds 1874 gere-
gistreerd in het Nederlands Rundvee Stam-
boek en als ras erkend in 1905.
MRIJ- runderen behoren tot het dubbeldoel-
ras d.w.z. zowel voor de vlees- als melkpro-
ductie. De dieren hebben rode vlekken die 
grillig gevormd zijn en groot in aantal. Het 
gemiddelde gewicht is 600 kg.
Door kruising met het Holstein Frisians ras 

De grutto broedt 
vrijwel alleen in Nederland. 
Hij	dankt	zijn	naam	aan	het	

geluid utto utto utto.
Nest een ondiep kuiltje, 
de halmen van het gras 
erover als bescherming

Een trekvogel. 
Verschijnt rond 1 mei, 

nestelt jaarlijks op 
dezelfde plekken, broedt 
op drijvende watervege-
tatie en gaat in augus-
tus terug naar Afrika. 

We denken vaak dat 
de ooievaar nestelt op 

een paal maar sommige ooievaars 
geven de voorkeur aan het bouwen van 

een nest in geknotte bomen waar de 
takken af zijn. In de rij populieren bij 

Ruïne de Nijenbeek bevinden zich ruim 
20 van deze nesten.

 Een ooievaar broedt het volgend jaar 
in de buurt van het nest waar het is 

opgegroeid. Uitbreiding is 
dus goed mogelijk 

bij Nijenbeek. 

De burcht bevindt 
zich boven water, het leger, 

een ondiep  kuiltje om ’s 
zomers in te rusten aan de 

oever onder struiken. 
De aanwezigheid van 

bevers is te herkennen aan 
hun pootafdruk.

Een tamelijk grote en 
opvallende vogel met 
een spanwijdte van 

121	tot	149	cm.	Heeft	
zwemvliezen en kan dus 

zwemmen. Vangt vis 
door te duiken.

Deze vogels 
vliegen zingend 

omhoog om daar-
na met gespreide 
vleugels en staart 

weer te landen

Otters kunnen 
zeven tot acht uur 

achter elkaar zwemmen 
met een gemiddelde 

snelheid van 
1,5 tot 2 km per uur. 
Ze duiken gemiddeld 

tien tot veertig 
seconden onder 

water.

Heeft	een	zwarte	
snavel met een grote 

gele vlek aan 
de basis.  Voorkeur 

een rustige nestelge-
legenheid. 

Luidruchtig bij 
vliegen.

GruttoGrutto

Zwarte sternZwarte stern

OoievaarOoievaar

BeverBever

GraspieperGraspieper

OtterOtter

KamsalamanderKamsalamander

Roodbonte Roodbonte 
Maas-Rijn-IJssel Maas-Rijn-IJssel 

vee vee 

SteenuilSteenuil

AalschoverAalschover

KwartelkoningKwartelkoning

Wilde zwaanWilde zwaan

Fauna in de gemeente Voorst Door bossen, langs weilanden, over een 
middeleeuwse dijk of langs de IJssel in 
de gemeente Voorst kun je alle kanten 
op. Door de grote diversiteit aan land-
schappen vind je veel verschillende 
soorten planten en dieren. De diversiteit 
van dieren staat landelijk onder druk. 
Door veel aandacht aan de biodiversiteit 
te schenken doet de gemeente Voorst 
samen met bewoners haar uiterste best 
hier een positieve bijdrage aan te leve-
ren. 

Leven in de IJsselvallei

en de fosfaatproblematiek is het MRIJ-ras 
zeldzaam geworden. In 2020 naderde het 
aantal zuivere MRIJ-koeien slechts de 6000.
Inmiddels is een nominatie voor het MRIJ-ras 
ingediend voor de Ark van de Smaak van Slow 
Food. Een vereniging die wereldwijd actief is 

en zich inzet voor het behoud van 
de biodiversiteit bij de productie 
van ons voedsel in de z.g. Ark of 
Taste Slow Food. In deze Ark van 
de Smaak worden regionale kwa-

liteitsproducten verzameld, die tot 
een bepaalde cultuur, historie of tra-

ditie behoren. Om zodoende die pro-
ducten en hun waardevolle kwaliteiten te 

behouden voor de toekomst. Mogelijk wordt 
hiermee het ras behouden.

Een ieder kan genieten in de gemeente van 
de grote diversiteit aan dieren. 
Een verrekijker meenemen maakt het spotten 
en het bekijken ervan nog interessanter.
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Voel je thuis in ons 
sfeervolle centrum!

Wij heten je van harte welkom in het gastvrije en 

gezellige centrum van Twello, in het hart van de 

Stedendriehoek Apeldoorn – Deventer – Zutphen. 

De ruim 80 ondernemers in het centrum hebben zich 

verenigd onder de naam Thuis in Twello en bieden jou 

een heerlijke plek om te winkelen en te genieten. 

Daarnaast organiseren we ook geregeld leuke acties en 

evenementen in het centrum van Twello. 

Combineer het gemak van een breed winkelaanbod met 

de gemoedelijke sfeer die er hangt en je weet het: 

in Twello voel je je thuis!

VOEL JE THUIS IN TWELLO

Een nieuwe naam ‘Thuis in Twello’ en een nieuwe 

uitstraling, vraagt ook om een nieuwe website. Op 

www.thuisintwello.nl vind je alle informatie over de 

ondernemers en leuke evenementen en acties die 

we organiseren. Neem snel een kijkje!

THUISINTWELLO.NL

NIEUWE WEBSITE

Gratis parkeren!
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Houtzagerij 
De meest unieke boomtafels zijn te koop in 
onze gemeente en wel bij de houtzagerij 
aan de Wilpsedijk 2 in Wilp. Ambachtelijk 
vervaardigd naar de wens van de koper. 
Boomstammen worden hier ter plekke ge-
zaagd door vele deskundige vrijwilligers. 
In de klompenmakerij worden klompen ge-

maakt. Ooit al eens ambachtelijke gemaakte 
klompen willen aanschaffen?  Dan bent u hier 

aan het beste adres.

Er is altijd wat te beleven
De mini bieb is altijd open 
Tussen boeken snuffelen, even erin blade-
ren, plaatjes kijken, het kan allemaal aan de 
Hietweideweg bij huisnummer 31 in Twello. 
Daar staat een gevulde boekenkast op het 
trottoir. Gevuld met boeken door jou en mij, 
voor jou en mij. Detectives, romans, kin-
derboeken, verrassend genoeg is het hier 
allemaal te vinden. En deze boekenkast 
kent geen sluitingstijden. Een boek meene-
men, indien mogelijk ook één terugzetten. 
Samen er voor zorgen dat de boekenkast ge-
vuld en verrassend blijft voor iedere bezoeker. 
Volg de minibieb Twello op Facebook.

Nieuwsgierig naar verledentijd?
Nieuwsgierig naar een verborgen verleden?  Mogelijk is er bij de 
oudheidkundige Kring duidelijkheid te vinden. Studie- en bezoekers-
ruimte aan de Dorpsstraat 11a op dinsdag of woensdag van 9.30 
– 15.30 uur en donderdag op afspraak. Ingang aan de Dorpsdwars-
straat. Kom interessante boeken kopen of inzien. 

De sfeer van Indonesië in de Posterenk
Indo Garden, tuinen waarin de sfeer van Indonesië voelbaar is en waar au-
thentieke producten van kleine Indische ondernemers gekocht kunnen wor-
den. Heerlijk rondstruinen, ontspannen en genieten van een kop koffie. Meer 
weten over de Indonesische keuken, volg één van de Food Masterclasses. 
Indonesische gerechten worden met uitleg bereid, waarna u ze kunt nuttigen. 
Informatie te vinden op www.indo-garden.nl . Een klein stukje van het mooie 
Indonesië en haar rijke cultuur, gewoon in de Posterenk aan de Enkweg 11. 

Genieten op blote voeten
“Buitenpost” aan de Rijksstraatweg 17A in 
Twello alwaar Jong en Oud wordt uitgeno-
digd het blotevoetenpad te lopen met een 
lengte van 2,5 km. Een avontuurlijke wan-
deling, plezier verzekerd. Drankje en hapje 
kan in de kas alwaar je omringd bent met 
exotische planten, het mooie van buiten en 
het aangename van binnen. 

Snuffelen in Teuge
Aan de Lochemseweg 5 in Teuge staat een 
bordje aan de kant van de weg met
’n Habbekrats. In een schuurtje staan ver-
rassend veel spullen die een tweede leven 
verdienen bij een andere eigenaar. Poppen, 
servies, potten, schilderijen en kandelaars 
zijn slechts enkele snuisterijen. ’n Habbe-
krats is geopend op maandag, donderdag 
en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Voor 
andere tijden bel eigenaresse Jeanne van 
Baak.

Groots museum in Twello
In een schuurtje aan de Duistervoordseweg 84 in 
Twello heeft de 75 jarige Gerard Nijenhuis zijn 
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 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: 
0571271396, entree gratis.

Beleef wat de Kruidentuin 
te bieden heeft
Seizoensgebonden eigen gekweekte (groen-
te)planten, perkgoed en verse kruiden, 
handgemaakte kaarsen en woontrends 
dit alles is te vinden bij de Kruidentuin 
aan het Lenteklokje 3 te Twello. Wilt u 
een kaars met een foto met een speciale 
tekst, bij de ambachtelijke kaarsenmake-
rij is veel mogelijk. In de koffiecorner of 
op het buitenterras kan genoten worden 
van een drankje met eigengemaakte taart. 
Een kinderfeestje, eigen kaars maken, 
stekjes poten is mogelijk op woensdag- en 
vrijdagmiddag. Maak kennis met de enthousi-
aste en vakkundige cliënten en begeleiders van 
de Kruidentuin, onderdeel van De Passerei.

Het leven op de boerderij 
leren kennen 

Wilt u meer weten over het leven op de boer-
derij en zien hoe er tegenwoordig geboerd 
wordt? Op melkveebedrijf “de Elshof”  wor-
den op woensdag en vrijdagochtend van 
10.00 uur tot 12.00 uur rondleidingen ver-
zorgd.  Aanmelden mogelijk via 
info@melktapwilp.nl of een app sturen naar 

0645863575. Deelname € 3 voor kinde-
ren, volwassenen € 5,- incl. lekkernij en iets 

te drinken. U vindt “de Elshof” aan de Zwarte 
Kolkstraat 22 in Wilp Achterhoek. 

Pluk zelf bloemen en eet 
lokaal biologisch

Dit kan bij de Zonnegaard aan de Appenseweg 7 
te Voorst. Zelf biologische bloemen plukken of 
lokale biologische producten kopen zoals ei-
gen gekweekte groenten, zuivel, eieren, fruit en 
sappen is mogelijk. De pluktuin is verrassend 
en zeer uitdagend voor iedere bezoeker om 
een boeket naar eigen wens samen te stellen. 

Prachtige dahlia’s, allerlei zonnebloemen, as-
ters, ridderspoor en veel meer soorten.

Openingstijden winkel: vr. van 13.00 – 18.00 uur en 
za. van 10.00 – 15.00 uur. Openingtijden pluktuin: ma 

t/m za alle tijden van de dag ook ’s avonds.

Landbouwmuseum “De Kribbe” 
Wilt u zich een beeld schetsen hoe vroeger het land werd bewerkt? Bij de Kribbe 
in Wilp, Weerdseweg 6a 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.

Knuffelen met een koe  
Een koe knuffelen is een bijzondere activi-
teit. De dieren geven warmte en oprechte 
aandacht met een lichaamstemperatuur 
van maar liefst 39 graden. Ze zijn lief en 
relaxed en hebben een nieuwsgierig ka-
rakter. Ben jij nieuwsgierig naar dit karak-

ter kom dan knuffelen alleen of met anderen 
aan de Noord Emperweg 1 in Voorst.
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Koop je 
producten 
lokaal
beter voor onze economie, 
het landschap, milieu en je 
gezondheid

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

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

Meer informatie
bezoekvoorst.nl/streekproducten

EmpeKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein Amsterdam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fruitkwekerij Klomp
Kruisvoorderweg 4 Twello
fruitkwekerijklomp.nl
Fruitkwekerij met boerderijwinkel

Buitenpost
Rijksstraatweg 17 Twello
bijbuitenpost.nl
Boerderijwinkel, blotevoetenpad, 
horeca, camping. 

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

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

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

Park Nieuw Grapendaal 
Ossenkolkweg 3 Terwolde
veluwsevakantiehuisjes.nl
Vakantiehuisjes

Pardijs
Watergatstraat 3 Voorst
fb ‘Akkerbouwbedrijf 
Pardijs’
Akkerbouwbedrijf met 
boerderijverkoop
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producten 
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het landschap, milieu en je 
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Meer informatie
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EmpeKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein AmsterdamKlein Amsterdam
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Houd het hoofd koel!

Is het jou al naar je bol gestegen?
Het is nog steeds een gekte in de huizenmarkt en iedereen vraagt zich af; 
waar houdt dit op? Wat ons betreft; op het terras met een ijsje voor je neus!

Wil je weten wat jouw woning waard is? Heb je plannen om te verhuizen? 
Liever een koele, deskundige blik dan enthousiaste speculaties? 

Wij komen in de zomermaanden graag bij je langs voor een vrijblijvende waardebepaling. 
Nodig jij ons uit bij jou thuis? Dan nodigen wij je uit voor een gratis ijsje! stationsstraat 277391 EH, Twello  

waardebonT.W.V. 2,50

Je proeft ‘t verschil...

IJssalon en Koffiebar ZaZa

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

info@vdbeltmakelaars.nl
www.vdbeltmakelaars.nl



de Voorster  | 35 ZOMER

Na de zomer verschijnt er een nieuw boek 
vol historie over de gemeente Voorst
‘Kastelen en buitenplaatsen len en buitenplaatsen 
in de gemeente Voorst’

Fraaie huizen met een eeuwenlange geschie-
denis. De kastelen zijn er niet meer behou-
dens dan de ruïne van de Nijenbeek. De aan-
wezige buitenplaatsen en landgoederen met 
hun fraaie tuinen, domineren soms met hun 
bijzondere architectuur het omliggende land-
schap.

Kastelen en buitenplaatsen roepen vaak een 
sfeer op van pracht en praal, van rijkdom en 
adel, en van ridders en jonkvrouwen, althans 
zo heeft een ieder daar zijn eigen voorstel-
ling van. Ook de romantiek, die er rond deze 
huizen hangt trekt mensen door de eeuwen 
heen aan. Niet voor niets worden kastelen 
nog altijd graag bezocht en gluurt men ook 
graag even door de hoge hekken naar de vaak 
prachtige gebouwde huizen.

Opvallend is dat binnen de grenzen van de 
relatief kleine gemeente Voorst zoveel his-
torische huizen stonden en veelal nog staan. 
Afgemeten aan de omliggende gemeenten 
mag dat uniek genoemd worden. Dat ge-
geven heeft ons, de schrijvers, geïnspireerd 
deze huizen met hun rijke geschiedenis eens 
allemaal op ‘een rijtje’ te zetten.
Wie waren hun bewoners en met welk mo-
tief wilden ze juist hier in onze gemeente hun 
pracht en macht ten toon spreiden, of hadden 
ze andere motieven?
Het bleek niet toevallig dat juist in Voorst zo-
veel mooie buitenplaatsen staan. Bepaalde 
streken in ons land waren bij voorkeur de 
plaatsen waar de kastelen en de buitenplaat-
sen gebouwd werden en dat niet zonder re-
den. De concentratie van deze huizen was 
veelal te vinden rondom de grote en rijke han-
delssteden, in bosrijke streken als Gelderland 
en langs romantische rivieren als de Vecht en 
de Maas. 
In de gemeente Voorst, met de Hanzesteden 
Deventer en Zutphen aan de overkant van de 
IJssel, zijn er ten opzichte van de omliggende 
gemeenten opmerkelijk veel gebouwd.
Wij, de auteurs, vonden het de moeite waard 
om deze fraaie objecten eens allemaal van 
dichtbij, soms zelfs binnen, te ‘bekijken’. 
De beschreven huizen hebben alle een eigen 

Nieuwenhof in Voorst

De Zwaan in Terwolde

Door de gehele gemeente heen ligt een opvallend groot aantal buiten-
plaatsen en landgoederen, dat kan niemand ontgaan zijn. Welgeteld 
waren er ooit 7 kastelen en 64 buitenplaatsen, waarvan er nog een groot 
aantal aanwezig zijn.

geschiedenis, soms verrassend, soms ver-
bazingwekkend maar in het bijzonder gaat 
het om de families die er gewoond en geleefd 
hebben en die in hoge mate van invloed zijn 
geweest op de geschiedenis van het huis en 
hun omgeving. Wie waren zij?  
Duidelijk werd al snel dat het families waren 
met aanzien, rijk geworden in de handel in 
het verbond van Hanzesteden, van adel en 
met ‘oud’ geld, die hun vermogen belegden in 
onder meer landerijen buiten de stad. Grond-
bezit was solide en gaf status. Op die lande-
rijen stonden vanouds hofsteden en boerde-
rijen. Het leven op het land ten opzichte van 
de stinkende benauwde steden deed hen 
naar buiten vluchten en zo bouwden ze naast 
hun bezit hun eigen zomerverblijf, een zo ge-
naamde lanterskamer. 
Voorst aan de overkant van de IJssel voldeed 
aan al hun wensen, ruimte, frisse lucht en in-
vesteringsmogelijkheden. De lanterskamer 
groeiden uit tot buitenplaatsen. Fraaie hui-
zen met bijgebouwen en tuinen aangelegd 
als een met een park. Hoe mooier en groter, 
hoe meer aanzien. Er zal ook in de voorgaan-
de eeuwen tegen elkaar op geboden zijn. 
In het boek worden behalve nog bestaande 
buitenplaatsen ook een aantal inmiddels 
verdwenen huizen beschreven en boerderij-
en die uitgroeiden tot buitenplaatsen en later 
weer alleen de functie van boerderij kregen.
De geschiedenis van al deze erfenissen uit 
vorige eeuwen hebben we gezocht en ge-
vonden in de archieven van de Historische 
Vereniging Voorst, in het Gemeente archief, 
in notariële akten, op internet toegankelijke 
archieven in het Gelders archief maar ook in 
landelijke archieven, zelfs in het buitenland. 

Villa Nova weer tegen, waarover eerder gepu-
bliceerd is. 
Hoewel het woord romantiek hierboven is 
gebruikt, is het geen boek geworden vol ro-
mantiek maar een document dat de historie 
van al deze huizen heeft vastgelegd met de 
opvolging van eigenaren en hun plaats in 
het maatschappelijk verkeer. Hun invloed 
ging verder dan alleen het beheer over hun 
eigendommen en de zeggenschap over hun 
pachters maar ze hadden zitting in water-
schappen, waren schout of ambtsjonkers en 
zo onlosmakelijk verbonden met de geschie-
denis van de gemeente Voorst. 
Om alvast zeker te zijn van een exemplaar 
van dit historisch document ligt er bij boek-
handel Oonk een intekenlijst, u wordt dan op 
de hoogte gehouden wanneer het boek uit 
komt. 

Jan Groenenberg
Milly Westerhuis-Duvoort

Jachtlust in Twello

Niet onbelangrijke informatie hebben we ge-
kregen van de bewoners zelf.
Van hen hebben we, indien dat nodig was, 
bij de zoektocht naar de geschiedenis van 
hun huis alle medewerking gekregen: we 

mochten onbeperkt foto’s 
maken en een enkele 

keer kregen we 
zelfs een rond-

leiding van 
kelder tot 
zolder.
Zo kropen 
we door 
de fun-
d a m e n -
ten van 
k a s t e e l 

S i n d e r e n 
en zo kwa-

men we ook 
de inmiddels 

bekende steen van 

   CLUBSTEAKS 
BIEDT HET LEKKERSTE 
       VLEES VOOR 
   JE BARBECUE... 

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

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 



SHOP EENS ONLINE 
EN LAAT U VERRASSEN

ELKE ZONDAG 
OPEN

WIJ VERMAKEN IN
ONS EIGEN ATELIER

MEER DAN 
150 TOPMERKEN

U KUNT BIJ ONS
GRATIS PARKEREN

DE MOOISTE 
LIFESTYLE ARTIKELEN

U KUNT UW AUTO OF 
FIETS GRATIS OPLADEN 

MODEMALL WILP   5.000 M2 MODE EN LIFESTYLE   
ELKE ZONDAG OPEN   RIJKSSTRAATWEG 38   T 0571 261 755

WWW.PIETZOOMERS.COM

ELKE WOENSDAG T/M VRIJDAG 
TOT 21.00 UUR OPEN

HEERLIJK GENIETEN 
IN ONS FASHION CAFÉ

GEZELLIG 
BUITEN TERRAS

DOORLOPEND VELE 
AANBIEDINGEN

ERVAAR HET
PIET ZOOMERS
WINKELGEVOEL

HEERLIJK KOEL 
WINKELEN


