
mogelijkheid om een stuk 
geschiedenis zelf steen voor 
steen te bouwen en te beleven. 
Denk hierbij aan modellen van 
de Fokker DR.1 tot aan de 
concorde en F16, van een 
Maseratie of een Trabant 

4) Camping de Adelaar
U bent van harte welkom op
boerderij “de Adelaar” Wij laten u
graag onze mooie camping zien,
met het ruime sanitair. Of
inspiratie op doen voor kinder-
feestjes!!!!   De skybox en
speelstal staan open voor
bezichtiging. Kom dus zeker
kieken, er is koffie, ranja en koek.
Tot kieks Wim en Cobie Smeenk.

5) Bruntink Voorst Groene
techniek
Machinehandel Bruntink zijn al
ruim 37 jaar leverancier van
machines voor de groensector.
Zij geven je graag een kijkje in
hun bedrijf, zoals hoe je messen
worden de messen geslepen van
je grasmaaier. Of wat dacht je
van Heatweet. Weten wat het
betekent of hoe het werk kom
gerust een kijkje nemen.

6) Natuurkampeerterrein
De Haverkamp
Normaal loop je niet zo snel ons
terrein op daarom laten we graag
zien op 2 april wat voor een
prachtige camping ons dorp rijk
is. De natuur is belangrijk voor
ons en hoe wij hiermee omgaan
op onze camping laten wij u
graag zien. Dus kom gerust es
kieken en de koffie hoort erbij.

7) Hop voor Bier:
De hop is net uit zijn winterslaap,
klaar voor het nieuwe seizoen.
Kom gerust kijken. We vertellen
je graag meer over de hopteelt,
hopverkoop én de rondleidingen
die wij in het seizoen geven.

8)Slijkhuis sloop- en grond-
werken
Wil je eens alles te weten komen
over ons sloop- en grondverzet
bedrijf.
Kom dan kijken hoe ons team
werkt. Van shovel tot breekha-
mer we laten je het graag zien
en vertellen je over onze
ervaringen. En wat we nog
bedenken voor de toekomst.

9) Koffie & Theehuis
’t Momentje
Naast de kerk in Voorst gelegen
aan het Klompenpad. Op het
erf van deze monumentale
boerderij geniet je van een
lekker vers kopje koffie of thee
met huisgemaakt gebak. Of ga
je toch liever voor een boer-
enijsje? Tevens vertellen we je
graag iets over ons bedrijf en
de toekomst plannen.

Ondernemers Vereniging Voorst
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Ondernemers Vereniging 
Voorst 
organiseert een Kom Es Kieken 
dag.
Een dag waarop alle Voorsterna-
ren een blik in onze keukens 
mogen werpen. Wil eens wat 
meer weten over het werk van 
een camping eigenaar of juist 
van een schoonheidssalon.  
Bij de volgende ondernemers kun 
je eens komen kieken tussen 
10:00 en 15:00 uur.

1) Saabworld
SaabWorld is de autoriteit voor
alles wat met het automerk Saab
te maken heeft. Voor onderhoud,
reparatie of restauratie van elke
Saab kan men terecht aan de
vestiging aan de Rijksstraatweg
119 te Voorst. Tevens heeft
SaabWorld een uitgebreide
onderdelenvoorraad en
webshop voor nieuwe en
gebruikte onderdelen en worden
er diverse nieuwe onderdelen
door fabrikanten in opdracht
nieuw geproduceerd. De klanten
van SaabWorld komen niet
alleen uit heel Nederland, maar
ook van ver over de grens.

2) Ut Trepke
Kom gezellig bij Ut Trepke
rondkijken en vragen stellen hoe
de opvang is geregeld.
Aanstaande ouders, opa’s en
oma’s maar ook jeugd die in de
opvang wil gaan werken is van
harte welkom. Bent u gewoon
benieuwd wie wij zijn en wat wij
doen ook dan staat de koffie
voor u klaar.

3) Brick Rental
Wij verhuren en verkopen Cobi
bouwsteen sets.
Wat is dat zul je afvragen? Wij
laten je het graag zien en
vertellen er graag over.
Met deze sets heb je de

Kom Es Kieken dag 1 april 2023

https://afstandmeten.nl/index.php?id=3422514
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