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BEELDEN IN GEES
ZOMEREXPOSITIE
BEELDEN IN GEES:
Geopend vanaf woensdag 20 april.
In april, mei, juni en september zijn
we open van woensdag t/m zondag
van 12.00 tot 17.00 uur. In juli en
augustus zijn de openingstijden van
dinsdag t/m zondag van 11.00 tot
17.00 uur.
Entree: 10 euro, seizoenskaart 24
euro per persoon. Entree kinderen
van 4 tot 10 jaar: 5 euro.

Adres:
Schaapveensweg 16, 7863 TE GEES
website: www.beeldeningees.nl

In de mooie omgeving van Zuidoost-Drenthe ligt het fraaie dorp Gees. Net
buiten het dorp ligt Beelden in Gees, een prachtige monumentale tuin van
7 hectare, waarin ieder jaar meer dan 30 kunstenaars uit West Europa
hun mooiste en spannendste beelden tentoonstellen. De variatie van beelden is heel groot, je ziet zeer abstracte tot zeer ﬁguratieve beelden van
allerlei verschillende materialen. Je wandelt een paar uur niet alleen langs
de kunst, je ziet ook planten en bomen uit de hele wereld, en grote ronde
vijvers. Een grote galerie biedt kleinere kunstwerken en werken die niet
buiten kunnen staan.
Wanneer je moe, hongerig of dorstig bent is het niet ver lopen naar
het terras, deels overdekt, waar je
kunt uitrusten en genieten van een
lekkere lunch, een kop huisgemaakte soep en een lekker
drankje. Ondertussen heb je het
mooiste uitzicht op de tuin en de
kunst. Als je thuiskomt heb je veel te
vertellen!
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Bezoek en beleef het veenvaartgebied in
Zuidoost Drenthe; het andere Drenthe
onder de aandacht gekomen van ﬁetsers
en wandelaars. De Veenvaart kent een
eigen ﬁetsroute en in het gebied zijn er
daarnaast vele andere ﬁets- en wandelmogelijkheden.
Veel te beleven
Meerdere partijen hebben de handen
ineen geslagen en De Belevingskaart Het
Drentse Veenland – “verhalen uit het veen”
gerealiseerd. Deze kaart geeft veel informatie en tal van bijzonderheden over het
hele veenvaartgebied en is op vele plaatsen in de regio verkrijgbaar.

Het is al vanaf 2013 mogelijk om een rondje Drenthe te varen en
daarbij in Zuidoost-Drenthe van Nieuw-Amsterdam naar Ter
Apel (de Veenvaart) door te varen naar Duitsland. Vanaf de Veenvaart leidt er ook een route door de veenkoloniën naar Groningen. Vanuit Zuidoost-Drenthe zijn ook Hoogeveen, Meppel,
Friesland en het IJsselmeer binnen vaarbereik. Deze oude vaarverbindingen zijn hersteld nadat het Koning Willem Alexander
kanaal dwars door een uitloper van de Hondsrug is gegraven.
Deze 6 km lange verbinding ligt in een prachtig landschap en is
een uniek technisch hoogstandje met twee bijzondere sluizen.
Kanaal met een verhaal
De Veenvaart gaat door en langs 8 dorpen
met allemaal een eigen historie, een eigen
cultuur en dus met een eigen verhaal in
een omgeving met veel natuur. Er is een
ruime keuze in het maken van uiteenlopende uitstapjes, ook meerdaagse door
de kleinschalige overnachtingsmogelijkheden. Naast het varen is het veenvaartgebied de laatste jaren ook meer en meer

Historie alom
Het veenvaartgebied kent een rijke geschiedenis: het ooit geïsoleerde moeras
werd drooggelegd en het hoogveen werd
afgegraven voor de turfwinning. De barre
omstandigheden waaronder dit gebeurde
en het ontstaan van de dorpen zijn nu in
het openluchtmuseum Het Veenpark te
bekijken. Maar dit verleden en de ontstane
landbouwcultuur is overal zichtbaar in een
omgeving met een rijke ﬂora en fauna in
vooral het beschermde gebied Het Bargerveen.
Laat je verrassen
Bezoek het gebied en besluit daarna om
nog een keer terug te komen. Ontdek de
eigenheid van deze regio.
Het is de moeite waard!
Enkele tips en websites om verder te zoeken
www.veenvaart.nl
www.touristemmen.com
www.hierkomjijweg.nl

De Veenvaart ... Meer dan alleen een kanaal met een verhaal!

Grensoverschrijdende vaartochten met de Vechtezomp
Kijk op www.vechtezomp.nl

Aan het eind van de late Middeleeuwen
beleefde de scheepvaart op de Vecht
haar hoogtepunt in Grafschaft Benheim
en de provincie Overijssel. Honderden
platbodems, de zogenaamde Vechtezompen, voeren jaarlijks stroom opwaarts en -afwaarts. Helaas is de
scheep vaart op de Vecht in de vergetelheid geraakt. Rond 1860 werd hij nagenoeg beëindigd.
Sinds 2017 is de historische scheepvaart
op de Vecht met zompen tussen Laar
(Duitsland) en Hardenberg/Gramsbergen/
Coevorden (Nederland) nieuw leven in
geblazen en wordt een belangrijk deel
van de gezamenlijke geschiedenis
in
deze grensregio opnieuw onder de
aandacht gebracht.

Groepstochten (Maximaal 55 personen); 2 zompen
Bent u bezig uw volgende bedrijfsuitje of volgende familiereünie te plannen? Boek
dan exclusief voor uw werknemers, familie, vrienden of bekenden de Vechtezomp
voor een geslaagde vaartocht over de Vecht tot in Laar, Duitsland.
We hebben ook een elektrisch aangedreven Giethoornse punter met schipper beschikbaar. Zie website voor meer info.
Voor een huwelijks jubileum of een heel dagje uit met een vereniging, kijk dan op
de website onder arrangementen.
We kunnen u diverse arrangementen aanbieden in combinatie met de boottocht.
INFORMEER BIJ ONS OVER DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN!
Publieke tochten
Vanaf 1 mei tot november, (10.30 of 14.00 uur) worden op vaste tijden boottochten
tussen Gramsbergen en Laar aangeboden.
ROLSTOELVRIENDELIJK!

Route en vaartijd

retour

Gramsbergen - Laar (2 uur):
Gramsbergen - Coevorden (4 uur):

€ 230,- per zomp
€ 320,- per zomp

Route: Gramsbergen - Laar - Gramsbergen (vaartijd 2 uur + kofﬁestop)
Volwassenen:
Kinderen tot 17 jaar:
Kinderen tot en met 3 jaar:
Gezinstarief (2 volwassenen en 2 kinderen):

€ 14,€ 8,gratis
€ 38,-

Er kunnen 2 rolstoelgebonden passagiers mee.
Boekingen via: www.vechtezomp.nl of telefonisch: 06 10 25 86 30
(Arrangementen alleen telefonisch)
Voor nadere info:
Kijk op www.vechtezomp.nl of mail naar: info@vechtezomp.nl of bezoek het
Museum aan het Meiboomplein 4 in Gramsbergen
Opstapplaats: Bierbrouwerij Mommeriete, Oostermaat 66, 7783 BX Gramsbergen
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Industrieel
Smalspoor
Museum
Griendtsveenstraat 140
7887 TK Erica
0591-303061 of
06-11111188

Openingstijden:
zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur en
op afspraak.
Entree:  6,- (inclusief een kopje koffie of
thee)
Voor informatie: www.nabershof.nl
Noordeind 21 Emmen 0591 762850

Het Harmonium museum is een mogelijkheid
om bijzondere muziekinstrumenten te bekijken en
ze ook te bespelen. U vindt een zeer bijzondere
collectie van muziekinstrumenten waarschijnlijk
de grootste collectie ter wereld. U vind dit museum nog enkele jaren in het Veenpark van Barger
Compascuum en van vanaf 2024 zal het zich vestigen in de Muziekfabriek van Emmen.
Het museum in geopend vanaf goede vrijdag t/m
de herfstvakantie wo / do / vr / za / zo van 11.00
uur tot 16.30 uur.
Als u ons wilt bezoeken koopt u een kaartje bij het
Veenpark en het veentreintje brengt U naar ons
bijzonder gebouw die van grote afstand al zichtbaar is.
Een harmonium is een muziekinstrument waarbij
de klank net als bij een accordeon en mondharmonica ontstaat door de resonantie van tongen.
Deze bewegende ‘doorslaande’ tongen veroorzaken
luchttrillingen die het instrument de naam Engelengezang hebben meegegeven.

In het markante gebouw op het veenpark is het
Harmonium Museum Nederland ruim twintig
jaar gevestigd geweest. Vanaf 2024 zal het museum
zelfstandig in de Muziekfabriek van Emmen worden gevestigd. U hebt als bezoeker van het Veenpark gratis toegang tot het museum. Het
instrument is rond 1850 in Frankrijk ontstaan. De
lucht wordt met trappers naar een balg gezonden
en vandaar, zodra een toets wordt ingedrukt, naar
de tongen geblazen. Er zijn prachtige verhalen te
vertellen over de instrumenten en onze suppoosten
zullen u graag een rondleiding geven.
Een van de verhalen die u dan te horen krijgt is
van een Amsterdamse familie die in 1939 een
prachtig instrument bestelde en betaalde en toen
hij moest worden afgeleverd waren ze al afgevoerd
om vermoord te worden. Uniek in ons museum is
dat U als bezoeker, zelf op allerlei muziekinstrumenten mag spelen want we hebben meer dan
Harmoniums. Ook voor de concerten bent u welkom.
Meer informatie is te vinden op onze website
www.harmonium-museum.nl.

Het smalspoor op zijn mooist in een natuurlijke omgeving. In het
museumgebouw kunt u kijken naar diverse locomotieven, oud gereedschap en machines die vroeger gebruikt werden. Vanuit het
museumgebouw vertrekt u met de smalspoortrein voor een tocht,
grotendeels over het originele traject dat vroeger gebruikt werd
voor turftransport. Er wordt regelmatig gestopt en uitleg gegeven.
U bezoekt de enige nog werkende turfstrooiselfabriek in ons land,
de remise en de locomotievenloods. Vrij rondstruinen in 6 hectare
groot buitenmuseum om te genieten van de natuur en wel 100 locomotieven te bekijken. Diverse kinderattracties zoals. kindertrein,
machinistendiploma halen, waterspoor, spoortocht enz. Voor groepen diverse arrangementen mogelijk.

www.smalspoorcentrum.nl
info@smalspoorcentrum.nl
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Kunstroute Open Stal
50 jaar en vitaler dan ooit

Industrieel
Smalspoor
Museum
Ontdek het smalspoor op zijn mooist in
een natuurlijke omgeving! Een rit per
smalspoortrein voert door een prachtig
gebied, grotendeels over een origineel traject dat vroeger gebruikt werd voor turftransport. Tijdens de rit wordt regelmatig
gestopt waarbij uitleg wordt gegeven over
het smalspoor en over het gebied. De
trein leidt je naar de enige turfstrooiselfabriek die in Nederland overgebleven is,
en nog in de originele staat verkeert. Het
smalspoor museum, opgericht op het terrein van de Griendtsveen Maatschappij,
bestaat uit een hoofdgebouw en diverse

In 2021 werd voor de 50ste keer de jaarlijkse Open Stal kunstroute georganiseerd. Gedurende vier weken kon het
publiek dagelijks terecht in het mooie
Oldeberkoop, om te genieten van deze
extra feestelijke editie met een ruim aanbod aan bijzondere kunst. Moest de
organisatie in 2020 vanwege covid-19 de
deuren gesloten houden, in 2021 is de
jubileumeditie uitbundig gevierd. Open
Stal kijkt dan ook vol vertrouwen naar de
toekomst, om te beginnen naar de editie
die in 2022 wordt georganiseerd.

van 13.00 tot 18.00 uur, ook in de weekenden, is de kunstroute geopend. Ook op
diverse buitenlocaties worden werken
tentoongesteld. Op 25 locaties, langs een
route van 3 km, is werk te zien van ongeveer 50 kunstenaars.

51ste editie
Komende zomer hoopt Open Stal weer
een mooie editie te organiseren. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Van 23 juli t/m 21 augustus 2022 worden
de deuren van de verschillende expositieruimtes wagenwijd open gezet. Dagelijks

Uit de Schaduw
Het thema is Uit de Schaduw. Een thema
waar wij allemaal, en zéker de kunstenaars, herkenning in vinden en waaruit
het verlangen spreekt naar licht, lucht en
ruimte. Een inspirerend thema waar we
ons hart aan kunnen ophalen.

De start bij de Kiosk in het dorp, de gezellige terrassen, de live muziek in het
weekend, de kunst van hoog nationaal en
internationaal niveau, maken de kunstroute tot een geliefde besteding van de
zomervakantiedagen.

Parel van het platteland
In 2019 is Open Stal uitgeroepen tot
winnaar van de Henk Aalderinkprijs.
Open Stal is beoordeeld als “onderscheidend in zijn soort met de kracht van telkens actueel zijn”. Open Stal is bijzonder
trots op deze onderscheiding. De route
geniet dan ook landelijke bekendheid,
met jaarlijks rond de 10.000 bezoekers.
De organisatie van Open Stal ligt in handen van 200 enthousiaste vrijwilligers.
Meer informatie: www.openstal.nl
Tijdens de jubileumeditie in 2021 bood
Open Stal een podium aan gerenommeerde kunstenaars, zoals (van links naar
rechts) beeldhouwers Gerhard Lentink
(hout, Redites-moi des choses tendres),
Netty van Osch (keramiek, Catching blue
bird) en Philippe Timmermans (brons,
Shoonya)

bijgebouwen waar men kan kijken naar
diverse locomotieven, oud gereedschap en
machines die vroeger gebruikt werden.
Op het 6 hectare groot buitenmuseum
met o.a. de remise en diverse bijgebouwen kan men overal vrij rondlopen om te
genieten van de natuur maar ook tot wel
100 locomotieven en diverse wagons bekijken. Diverse kinderattracties (kindertrein,
machinistendiploma
halen,
waterspoor, een spoortocht enz.) en voor
groepen diverse
arrangementen
mogelijk

Grote diversiteit op
Zelf “kunst” knippen? 28ste Keramiekmarkt
Onder deskundige begeleiding van een
van onze knipsters is alles mogelijk. U
zult verbaast staan van uw eigen talent.
Maar u mag natuurlijk ook toekijken bij
de demonstraties.
Wat is er verder allemaal te zien in ons
unieke museum?
Wisselende exposities.
3 eeuwen knipkunst van diverse bekende
en minder bekende knip-kunstenaars.
In onze shop vindt u leuke kaarten van
knipwerken met uiteenlopende onderwerpen, maar ook felicitatie, bruiloft en
condoleance kaarten.
We ontvangen u graag in ons museum,
dat volledig gerund wordt door enthousiaste vrijwillige medewerkers.

Openingstijden in 2022:
Alleen open van woensdag t/m zaterdag
Crocusvakantie:
van 23-02 t/m 05-03 van 13.00 - 16.00
uur.
Voorjaar, zomer en najaar:
van 06-04 t/m 29-10 van 11.00 - 16.00
uur.
Kerstvakantie:
van 28-12 t/m 07-01-2023
van 13.00 - 16.00 uur.
Alle feestdagen gesloten.
Museum van Papierknipkunst
Burgemeester G.v.Weezelplein 10
9431 AG WESTERBORK
Tel. 0593-332924
Internet:
www.papierknipmuseum.nl
E-mail: knipkunst@gmail.com

DWINGELOO Zo'n 90 zorgvuldig
geselecteerde keramisten uit binnen- en
buitenland tonen op donderdag 26 mei
2022, Hemelvaartsdag, van 10.00 –
17.00 uur, zo mooi mogelijk hun werk op
de 28ste Keramiekmarkt Noord-Nederland Dwingeloo. Elke marktkraam op
de grote brink wordt omgetoverd tot een
kleine expositielocatie. De organisatie van
dit grootse evenementen is in handen van
bestuur en werkgroep van de Stichting
Keramiekmarkt Noord-Nederland Dwin-

geloo.
Anders dan bij exposities-op-locatie is
hier de keramist zelf aanwezig en kan er
met de kunstenaar over vormen, kleuren
en details van zijn of haar werk worden
gepraat. Bovendien is het werk direct aan
te schaffen en mee te nemen. Door de
grote diversiteit van het aanbod zal men
zeker slagen om juist dát kunstwerk te
vinden waarnaar men op zoek is. De bezoeker wordt verder getrakteerd op onder
andere een demonstratie Raku-stoken,
groot draaiwerk en mozaiekwerk. Zeker
het bekijken waard is het ter plekke
draaien van grote potten. Tijdens de
markt beoordeelt een deskundige jury het
werk van de deelnemende keramisten.
Dit leidt tot de toekenning van twee prijzen: de Keramiekprijs Noord Nederland
– beschikbaar gesteld door Wiechers
Wonen – voor het beste werk – en de

Draaiprijs voor de beste draaiprestatie beschikbaar gesteld door VEKA, een bedrijf
in keramische grondstoffen en de Stichting zelf. Deze prijzen worden om 15.00
uur uitgereikt.
Om de sfeer te verhogen is er gedurende
de gehele dag livemuziek van de band
Allan Wrench and Nuts en zanger/gitarist
Edgar Smit. De entree voor dit uitgebreide evenement bedraagt  4,00 p.p.,
kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Iedere betalende bezoeker dingt, na
invulling en inlevering van een kaart met
naam en adresgegevens, mee naar een
prachtige prijs gemaakt door een van de
deelnemende keramisten. De drie prijswinnaars worden rond 16.00 uur bekend
gemaakt.

Recreatiekrant Groningen-Drenthe

6

De leukste en goedkoopste
speeltuin van Groningen.
Buitenlandenstraat 5, 9686 PZ Beerta

Colofon
Redactie adres:

Waanderweg 64
7812 HZ Emmen
Telefoon:
(0512) 745 101
info@comgroep.nl
E-mail:
Internet:
www.comgroep.nl
KVK-nr. 71985425 | BTW-nr. NL85859156B01
Advertentie tarieven: Op aanvraag

©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door
middel van druk, fotokopieën, geautomatiseer-de gegevensbe-standen of op welke andere wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Parkweg 2 - 9865 VP Opende, Tel.: +31 (0)594 – 65 95 55 info@strandheem.nl - www.strandheem.nl

Bewonder, beleef
& geniet op
Camping Diever.

Natuurlijk
kamperen
in een
bosrijke
omgeving!

In de morgen wakker worden door
het fluiten van de vogels even weg
uit de sleur van alle dag.
Minicamping Schonewille is een kleine cam- afstand en voor de grote stad ben je in 6 miping met 10 camperplaatsen en 30 kampeer- nuten in het centrum van Hoogeveen. Wildplaatsen en ligt aan de trambaan in het dorpje lands de beleef dierentuin in Emmen is om
Nieuweroord vlak bij Hoogeveen. De ideale de hoek. Minicamping Schonewille gaat voor
uitvalsbasis om Drenthe te verkennen. Meer de rustzoeker en de 50 plus, je zult er dus
dan 1700 km aan fietspaden telt Drenthe. Er geen speeltoestellen vinden. De camping is bij
is altijd wel wat te beleven. Rustieke dorpjes uitstek de uitvalsbasis om Drenthe op de fiets
als Orvelte en Gees en Zweeloo binnen fiets- te verkennen.

www.minicamping-schonewille.nl

Kamperen op een camping in Drenthe? Geniet van een
heerlijke vakantie op Camping Diever in Diever! Onze
gezellige gezinscamping ligt midden in de prachtige
Drentse bossen. Bij ons kunt u terecht als u echt wilt kamperen of een accommodatie wilt huren. U zit midden in
de natuur en hier kunt u heerlijk gaan ﬁetsen, wandelen
en mountainbiken. Al met al een genot voor de echte
buitenmens. Kinderen zijn van harte welkom bij ons.
We hebben vijf speeltuinen waaronder een waterspeeltuin en een prachtige klim klauter eiland! Wanneer u
meer comfort wilt ervaren, dan kunt u overnachten op
onze comfortplaatsen die van water, vuilwaterlozingspunt en wiﬁ zijn voorzien. Wilt u meer luxe ervaren?
Reserveer dan een kampeerplaats met nieuw privé
sanitair 2022. Ook met uw camper bent u van harte
welkom. Hopelijk tot snel!

www.campingdiever.nl
Tel: 0521-591644
Adres: Haarweg 2, 7981 LW Diever.
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Camping 't Strandheem
Camping Hoeve aan den Weg

Bent u op zoek naar een gezellige familiecamping waar iedereen ontspannen
vakantie kan vieren? Wij heten u van
harte welkom en maken het alle familieleden (de kleintjes, tieners én de ouders)
graag naar de zin.
Wat dacht u van een gezellig eetcafé,
snackbar, een overdekt zwembad, (deels
overdekte) speeltuinen, een midgetgolfbaan en een eigen jeugdhonk voor tieners en een disco. In het hoogseizoen
hebben we een dubbel animatieprogramma voor de kleinere kinderen en de
tieners.

U bent van harte welkom op Camping
Hoeve aan den Weg, gelegen in het hart
van het Drents-Friese Wold. Een gemoedelijke familiecamping met vele voorzieningen voor jong en oud. Zo vindt u hier
onder andere een sportveld, zwembad en
in de zomer een recreatieteam.

willen genieten maar ook veldjes met
speeltoestellen, ideaal voor gezinnen. Vergeet het gezellige restaurant en terras niet!
Zowel voor campinggasten als passanten,
een plek waar u even kunt bijkomen
onder het genot van een hapje en een
drankje.

De ruime afgescheiden standplaatsen liggen rond diverse veldjes. Zo zijn er veldjes
ideaal voor kampeerders die van de rust

Camping Hoeve aan den Weg
Bosweg 12, 8439 SN Oude Willem
0521-387269 www.hoeveaandenweg.nl

Net buiten de camping vindt u een
prachtig strandbad waar u met hele gezin
een heerlijk dagje strand beleeft.
Graag tot heel snel!
Camping 't Strandheem
Parkweg 2 - 9865 VP Opende
Tel.: +31 (0)594 – 65 95 55
info@strandheem.nl
www.strandheem.nl

Indoor schaatsbanen:

de leukste op een rij
Bij een indoor schaatsbaan kun je het hele
jaar door schaatsen. In bijna elke provincie vind je er wel een. Benieuwd naar wat
leuke indoor schaatsbanen zijn? Lees dan
even verder!
IceFun Sportiom (‘s-Hertogenbosch)
Schaatsen bij IceFun Sportiom in ‘s-Hertogenbosch is leuk voor het hele gezin.
Deze leuke indoor schaatsbaan is prachtig
ingericht. Schaats door grotten en over
heuvels en waan je op de Noordpool.
Soms sneeuwt het er ook nog! Heb je het
wat koud gekregen van het schaatsen?
Warm jezelf dan lekker op in Scott’s
Cabin!

De Scheg (Deventer)
Deze leuke indoor schaatsbaan beschikt
over een 400 meter baan waar zowel fanatieke als beginnende schaatsers hun
rondjes kunnen schaatsen. Op het middenterrein kunnen de kleintjes hun eerste
stapjes op het ijs zetten en in De Speelpool, een waanzinnige winterspeeltuin,
kunnen kinderen t/m 12 jaar zich helemaal uitleven op een van de avontuurlijke
attracties. Superleuk!
IJsbaan Haarlem
Of je nu een beginnende- of een ervaren
schaatser bent: de ijsbaan in Haarlem is
geschikt voor iedereen. Op het overdekte

binnenterrein kunnen kinderen hun eerste stappen op het ijs zetten, en kun je als
ervaren schaatser je schaatsskills verbeteren.
PWA Silverdome (Zoetermeer)
Bij Silverdome in Zoetermeer kun je allerlei vormen van schaatsen beoefenen.
Leuk voor kinderen is de Kidsmiddag, die
elke woensdag tijdens het winterseizoen
wordt gehouden. Van 14.30 uur tot
16.00 uur gaan op de ijshockeybaan de
Discospots aan voor een swingende ijsmiddag. Voor maar  5,50 heb je een
leuke middag vol activiteiten en ijspret!
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Aardolie-aardgas-museum in Twist
Het natuurpark moor-veenland staat bekend om zijn
destijds belangrijke olievoorraden en het unieke
moerasland- schap. Het aardolie-aardgas-museum
Twist neemt u mee in het ontstaan van het zwarte
goud, tot aan het zoeken, winnen en transport.

U kunt hier de sfeer van ruwe olie opsnuiven. Ervaar
middels een model hoe u in olievelden kunt zoiken
en door verschillende apparatuur mag u „meewerken“ bij de winning van olie.
www.erdoel-erdgas-museum-twist.de
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100 jaar Museumsdorf Cloppenburg

Beleef het dorp!
Het hele jaar door nodigt het museumdorp u uit om een wandeling te maken
tussen grote landgoederen, landarbeiderswoningen, molens en werkplaatsen, die een inzicht geven in het leven
en werk van vroegere tijden in de
noordwestelijke regio.

Expositiecentrum Gut altenkamp
presenteert de
Kunstenaarskolonie Worpswede
29 maart 2022 – 10 juli 2022
“Berken, berken, dennen en oude wilgen.
Prachtig bruin veen, kostelijk bruin! De
sloten met hun zwarte weerspiegelingen,
asfaltzwart. De Hamme met haar donkere zeilen, het is een wonderland, een
godenland.”
Zo gefascineerd schilderde Paula Modersohn-Becker in de zomer van 1897 haar
ontmoeting met de omgeving van het
dorp Worpswede. Ze raakten allemaal in
de ban van het heide- en veenlandschap
van het Teufelsmoor: Hans am Ende,
Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz
Overbeck en Hermine Overbeck-Rothe,
Ottilie Reylaender, Heinrich Vogeler of
Carl Vinnen. Met hun werken hebben de
schilderessen en schilders van Worpswede
een monument opgericht voor dit bijzondere landschapstype en zijn bewoners.
Aan de hand van ongeveer honderd schil-

derijen en prenten speurt de tentoonstelling na wat de fascinatie was die Paula
Modersohn-Becker ooit in haar dagboek
beschreef. Toen de kunstenaarskolonie in
1889 werd opgericht, was het veen al in
ontginning. Naast de prominente gezichten op weidse landschappen onder hoge
luchten toont de expositie de typische
stulpjes van de veenarbeiders en de getuigenissen van hun zware werk, de veenderij. Tegelijkertijd slaat de tentoonstelling een brug naar de regionale schilderkunst van het Emsland, want ook Papenburg ligt midden in een veengebied.

In 2022 bestaat het museumdorp 100
jaar. Op 9 juni wordt de tentoonstelling
"2022 – 100 Years for the Future" geopend en is er een voorprogramma met
als hoogtepunt de jubileumbeurs. In het
jubileumjaar wordt ons tuinfeest het
"dorpsfeest" en zijn er weer molen- en
oogstdagen en de Sinterklaasmarkt.
Op zondag zijn er spannende dingen om
naar te kijken en aan deel te nemen in de
DORFGESCHICHTE (N) met huisen boerderijverhalen. Je kunt over de
schouders van ambachtslieden meekijken.
Rondleidingen door de speciale tentoonstellingen of speciale onderwerpen bieden
interessante inzichten.

Tijdens de feestdagen is er elke dag
wel iets te beleven: van demonstraties tot Klönschnacks bij het tuinhek tot diervoeding! Programma
en data dagelijks bijgewerkt op
www.museumsdorf.de
Museumsdorf Cloppenburg Nedersaksisch Openluchtmuseum
Bether Str. 6,
49661 Cloppenburg, Duitsland
Telefoon: 04471 - 9484-0
www.museumsdorf.de
www.facebook.com/Museumsdorf.Cloppenburg
Online tickets via Nordwest
Ticket
Openingsuren:
Maart - oktober
10.00 – 18.00 uur
November - februari
10.00 - 16.30 uur
Kerstavond en Oud & Nieuw
gesloten

De tentoonstelling is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur.
Expositiecentrum Gut Altenkamp
Am Altenkamp 1, 26871 Aschendorf
Telefoon 04962/6505
www.gut-altenkamp.de

Mensen in de Wallstrasse
de verzamelaars Elisabeth Janßen
en Karl Heinz Langhoff
In 1517 werd Aurich binnen de stadsgrenzen uitgebreid.
Een nieuwe weg leidde van de Osterstrae
naar de noordelijke muur. Ambachtslieden en kooplieden vestigden zich, waaronder joodse slagers en handelaren. Twee
generaties later ontstond er een extra
bende, de "Blanken Warf". Het is vernoemd naar de burgemeester van Aurich,
Christian Blanke. In de richting van

Bezoek het Resort Bunde direct bij Dollart en aan de Nederlandse grens. Het is
mogelijk om het Dollartmuseum of het
Stenen Huis in Bunderhee te bezoeken.
Rondleidingen voor groepen zijn ook
mogelijk in het Nederlands.

VVV van de Gemeente Bunde
Kirchring 2, 26831 Bunde
Telefoon: 0049-4953/80947
Mobiel/Whatsapp: 01590/44 92 485
Internet: www.bunde.eu
e-mail: touristik@gemeinde-bunde.de
Zie ook Facebook:
https://www.facebook.com/bunde.eu/

www.g emeinde-bunde.d e

Wallmühle werden kleine huisjes gebouwd waardoor het voor kleinere handelaren mogelijk werd om de kost te
verdienen. De straat heette toen "Neustädter Straße". In 1870 kreeg het zijn huidige naam "Wallstraße".
In de 20e eeuw spraken de mensen van
Aurich van de "Joodse Straat". Tegenwoordig wijst het grote aantal struikelblokken aan de Wallstrasse erop dat hier
ooit joodse families
hebben gewoond. In
het voorjaar van 1940
werden hier, op last
van de nationaal-socialistische dwangmaatregelen,
de
joodse gezinnen gehuisvest in enkele huizen
aan
de
Wallstrasse. Van hieruit werden ze van hun
huizen beroofd, uit
Oost-Friesland verdreven, naar de vernietigingskampen
getransporteerd, de
dood ingestuurd en
vermoord.
Slechts
heel weinig van hen
slagen erin te ontsnappen en te overleven. Sinds 1517 was
er een nieuwe straat in
aurich. hier, aan de
wallstraße,
werden
kleine, betaalbare huizen gebouwd. ambachtslieden en koop-

lieden vestigden zich, waaronder joodse
slagers en handelaren. de tentoonstelling
toont alledaagse en bijzondere objecten
die gekoppeld zijn aan ervaringen en herinneringen. de focus ligt op twee verzamelaars. een daarvan is elisabeth
janßen, geboren in 1927 en overleden in
augustus 2019 aan de wallstrasse in aurich. ze groeide op in het huis van haar
ouders en Ze groeide op in het woon- en
bedrijfsgebouw van haar ouders "Colonialwaren AJ Dieken" aan de Wallstraße
26. De andere is Karl Heinz Langhoff, geboren in Berlijn in 1943, die kort na zijn
geboorte met zijn moeder en twee broers
en zussen naar Aurich kwam. vader was
een was een soldaat in de oorlog. Hier
werd Karl Heinz Langhoff in de Lamberti-kerk gedoopt en hier groeide hij op
in de woon- en herberg "halber moon"
aan de Wallstraße 42
Samen met andere hedendaagse getuigen
geven de verzamelaars hun kijk op zaken
en gebeurtenissen.
Het Aurich Historisch Museum is
geopend van dinsdag tot zondag van
11.00 tot 17.00 uur.
Historisch Museum Aurich
Burgstraße 25
D 26603 Aurich

Foto: Elisabeth Janßen aan de Wallstrasse – vrouwengeschiedenisarchief in
het Aurich Historisch Museum
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Touristik verein

Barokke pracht ontmoet natuur
Sâgel in Ems/an# - een specia/e excursie 6estemming

Duitsland - 49751 Sogel
www.soegel-tourismus.de | www.cIemensweft h.de
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Natuur, cultuur & genieten –
een vakantie in Bad Essen
Groot jubileumfeest in Papenburg
Papenburg viert dit jaar een heel bijzonder jubileum: Forum Alte Werft, het culturele centrum van de stad, viert zijn 30e
verjaardag. In de loop der jaren heeft de
locatie zich gevestigd als een belangrijke
ontmoetingsplaats en brengt zij jong en
oud samen met haar gevarieerde evenementenprogramma dat een nationale
uitstraling heeft. De ooit verlaten fabriekshallen van de voormalige Meyer
Werft kregen in 1992 een nieuw leven. In
het kader van omvangrijke renovatie- en
verbouwingswerkzaamheden werd het
Forum Alte Werft (oude scheepswerfforum) een cultureel centrum voor de stad
Papenburg. Met name de architectonisch
geïntegreerde overblijfselen van het vroegere industriële gebruik creëren een onmiskenbare sfeer die op geen enkele
andere plaats voelbaar is. Ter gelegenheid
van het 30-jarig bestaan van deze traditionele locatie organiseert Papenburg Kultur een hele week vol kunst, evenementen
en activiteiten. Zo is een speciale tentoonstelling van de kunstacademie Zinnober
en een spannende interactieve theatertour
achter de schermen van het Forum met
de veelbelovende titel "Behind the Curtain" gepland. De feestweek begint op zaterdag en zondag 11 en 12 juni met een
groot jubileumfeest voor het hele gezin.

Hier is een overzicht van enkele van de
data:
10 - 12 juni | Forum Alte Werft |
Anniversary Festival
Een heel speciaal familiefestival ontworpen door Papenburgers voor Papenburgers.
11 - 12 juni | Forum Alte Werft | Anniversary Tour - "Behind the Curtain"
Samen met onze sterke samenwerkingspartners nodigen wij u uit voor een ongekende interactieve tour die de bezoeker
onderdompelt in het waanzinnige alledaagse leven van cultuur achter de schermen.
12 - 19 juni | Kunstschool Galerie | Verjaardagstentoonstelling - "Zinnober
Documenten"
Schilder-, prent-, beeldhouw- en crossover kunstwerken.
19 juni | Forum Alte Werft | Jubileum
viering en concert
De finissage van "Zinnober Documents"
wordt gevolgd door een uniek jubileumconcert met het Folkwang Kamerorkest
Essen samen met het cross-over kwartet
Uwaga!
Alle data, activiteiten en evenementen
zijn te vinden op
www.papenburg-kultur.de.

Het kleine vakwerkdorp Bad Essen in het
Osnabrücker Land ligt midden in het
natuurpark TERRA.vita – in het zuiden
de gemengde bossen en hoogten van het
Wiehengebergte en in het noorden de
vlakke laaglanden met velden, weiden en
tuinen. Op een divers netwerk van fietsen wandelpaden kan de regio actief worden verkend met de fiets of te voet. Bijzonder bezienswaardig zijn de prachtige
tuinen van kasteel Ippenburg: 60.000
vierkante meter tuindiversiteit, blotevoetenpad en natuurpad, de grootste moestuin van Duitsland, wildernis- en

bostuin, picknickplaatsen, het café met
zelfgemaakte lekkernijen en de Ippenburger plantenwinkel - ideaal voor alle tuinliefhebbers! Van 1 mei tot 14 augustus
zijn de prachtige tuinen geopend op alle
zon- en feestdagen.

de stad, evenals de vakwerksfeer in het
historische centrum en de moderne jachthaven met maritieme flair aan het Mittellandkanaal. En ook fijnproevers komen
in Bad Essen aan hun trekken met huisgemaakt gebak en regionale lekkernijen!

En dan is er nog kasteel Hünnefeld met
zijn Engelse landschapspark, de dinosauruservaringen, het familiepark en het pad
van de zintuigen of de Oude Watermolen
en de bijzondere SoleArena. De zoutwerken in het midden van het kuurpark met
zeer bijzondere architectuur kenmerken

En het beste van alles: de korte reis naar
het bijzondere dorp in het zuidwesten van
Nedersaksen duurt slechts een paar uur
vanaf de Nederlandse grens !

hectare grote bospark met zijn uitgebreide vijvercomplex – op het centrale
eiland een hertenkop van meer dan vijf
meter hoog – uit om te wandelen en te
blijven hangen. Het kasteel toont zijn bijzondere schoonheid vanuit vogelperspectief: acht lindenlanen, elk dubbele rij,
leiden naar het centrum: het hoofdkasteel. Rond dit zijn er acht cavalier
huizen. Een van deze paviljoens is de
kapel met een actief Kapucijnenklooster
en de kloostertuin.

Wahn. Er zijn ook restaurants, cafés en
hotels. Op het marktplein van Sögel is de
toeristische informatie, die de gasten veel
meer tips en informatie geeft.

Meer informatie op
www.badessen.info

Barokke pracht ontmoet de natuur
Sögel in Emsland
Een unieke excursiebestemming

Barok met alle zintuigen - natuur met
alle zintuigen! Het dorp Sögel ligt in
het hart van het Natuurpark Hümmling in de deelstaat Emsland en ligt op
slechts een paar kilometer van de
Nederlandse grens. De plaats biedt met
zijn omgeving veel mogelijkheden voor
dagtochten en vakanties – als koppel,
gezin of groep.
Het hoogtepunt is het barokke jachthuis
Clemenswerth, dat in tien jaar tijd werd
gebouwd van 1737 tot 1747 volgens de
plannen van de bekende architect Johann
Conrad Schlaun. De opdrachtgever was
de vijfvoudig bisschop en kiezer van Keulen, Clemens August, die uit wittelsbach
kwam. Vandaag de dag is 's werelds enige
bewaarde Avenue Star een van de meest
interessante culturele monumenten in

Noord-Duitsland, die de ervaring van
kunst en natuur combineert. Het museum nodigt bezoekers uit om door de
tijd te reizen naar de barok. Tentoonstellingen over prinselijk leven, barokjacht,
de bouwgeschiedenis van het kasteel en
de historische kasteelkeuken met de beroemde Jachtdienst Clemenswerther,
waar Clemens August en zijn gasten na
de jachten van aten, geven inzicht in het
leven meer dan 280 jaar geleden. Daarnaast worden moderne en hedendaagse
keramische en glazen objecten en wisselende kunsttentoonstellingen getoond. In
2021 presenteert het museum The Artist
Colony Nidden in de Kurische Nehrung"
(1 – 9 april), "The Delicate World of
Asana Fujikawa" met tekeningen, etsen
en keramiek (3 juli – 22 augustus) en de
groepsshow "d-placed - Stadt.Land.Schloss"

op de 75ste verjaardag van de BBK Nedersaksen (04 september – 31 oktober).
Naast algemene rondleidingen biedt het
museum ook rondleidingen voor groepen, bijvoorbeeld over hygiëne in de
barok of met uitzicht achter gesloten deuren. Het museum heeft ook een speciale
aanbieding voor gezinnen met zijn culturele tas: De "Over Kasteel en Steen" wandeling nodigt u uit om zelfstandig en
vooral contactloos te verkennen. De bijzondere bezoekersmagneten van dit jaar
zijn de evenementen, waaronder het
Tuin- en Ambachtsmarktfeest der Sinne
(12 en 13 juni), de Kunstmarkt ParkArt
(7 en 8 augustus), de Falknertag (5 september), de sleepjacht (26 september) en
de grote Adventskerstmarkt in Sch clemensswerth (4 en 5 december). Na een
bezoek aan het museum nodigt het 42

In de directe omgeving van het kasteel is
er een idyllisch gelegen vakantiehuis gebied - het perfecte start- en eindpunt voor
spannende rondleidingen in en rond
Sögel. Op meer dan 90 kilometer wandelen en 200 kilometer aan fietspaden zijn
andere bezienswaardigheden van het natuurpark Hümmling te ontdekken: onder
andere de enige gecombineerde wind- en
watermolen in Europa in Hüven, het
Indonesische Batakhuis in Werpeloh, de
schapenstal in Börger, die doet denken
aan vroegere tijden, en het verlaten dorp

Contact
VVV Sögel
Op de markt 2
D - 49751 Sögel
tourist-info@soegel.de
www.soegel.de/tourismus
Emslandmuseum
Kasteel Clemenswerth
Clemenswerth 2
D - 49751 Sögel
Tel. +49-5952-206400
schloss@clemenswerth.de
www.clemenswerth.de
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Wanneer moet ik toeristenbelasting betalen?
Overnacht u in een hotel of op een camping? Of
gaat u met de boot naar een eiland aan de Nederlandse kust? Dit zijn voorbeelden van situaties waarin
u mogelijk toeristenbelasting betaalt.
Wanneer toeristenbelasting betalen
U betaalt toeristenbelasting als u verblijft in een gemeente waar u niet staat ingeschreven. Bijvoorbeeld
bij verblijf in een hotel, pension, caravan of bungalow. Een voorbeeld is ook dagverblijf op het water
binnen de gemeente of op het grondgebied van de
gemeente (denk daarbij aan de Waddeneilanden).
Ook als u een zakelijk bezoek brengt aan een stad
moet u deze belasting betalen.

Geschiedenis en natuur beleven

Belastingaanslag voor toeristenbelasting
De eigenaar van uw verblijfplaats krijgt de belastingaanslag voor toeristenbelasting. Bijvoorbeeld de hoteleigenaar, campingeigenaar of rederij. Deze mag de
toeristenbelasting aan u doorberekenen.

Hoogte toeristenbelasting
De hoogte van de toeristenbelasting verschilt per gemeente. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij toeristenbelasting heffen en hoe zij het tarief berekenen.
Bijvoorbeeld een vast bedrag per verblijf of een percentage per overnachtingprijs. Elke gemeente kan de
hoogte regelen in een eigen verordening. De verordening kunt u opvragen of inzien bij de gemeente.
Waarom toeristenbelasting
Een gemeente ontvangt van het Rijk een bedrag per
inwoner. Als er veel toeristen verblijven in een gemeente, maakt deze meer kosten. Bijvoorbeeld om
straten en stranden schoon te maken en wegen te onderhouden. Die extra kosten kan de gemeente bijvoorbeeld betalen van de extra inkomsten uit de
toeristenbelasting.
Meer informatie toeristenbelasting
Voor meer informatie over de toeristenbelasting kunt
u contact opnemen met de gemeente.

Recreatiekrant
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»De Vecht volgen« – over meer dan 180
km leidt kunstwegen fietsers en wandelaars door het Vechtdal tussen de Grafschaft Bentheim in Niedersachsen en de
provincie Overijssel in Nederland. Langs
deze toeristische fietsroute zijn talloze
kunstwerken van bekende internationale
kunstenaars te ontdekken. kunstwegen is
een grensoverschrijdend openlucht museum dat nu meer dan 80 kunstwerken in
meer dan 40 jaar heeft verzameld. Op
deze manier heeft zich niet alleen een uitzonderlijk studiegebied over de geschiedenis van kunst in de openbare ruimte
ontwikkeld, maar ook een modelproject

van internationale culturele samenwerking.
Met kunstwegen worden kunst en regio
op een unieke manier gecombineerd.
Voor toeristen in deze regio een mooie
aanleiding om kunst te ontdekken als een
verrassende culturele reflectie en kunstliefhebbers kunnen daarentegen worden
geïnspireerd door de natuur, het landschap en de bezienswaardigheden. Met
name de meer recente werken laten vaak
een intensieve dialoog zien met verschillende aspecten van het landschap en de
omliggende plaatsen: flora en fauna, lo-

Hans Schabus, „Laßnitz“, 2012, Foto: Helmut Claus, © VG Bild-Kunst, Bonn

kale geschiedenis en tradities, bezienswaardigheden en momenteel ook met
veranderingsprocessen in cultuur, economie en infrastructuur. Op deze manier
vormt kunst een uitstekende beweegreden voor het verkennen van het landschap.
De route van kunstwegen is van Zwolle
tot aan Ohne (Duitsland) goed aangegeven. De route loopt grotendeels parallel
aan de Vechtdalroute van 225 km van
Zwolle naar Darfeld in het Munsterland.
Vlak bij alle kunstwegenobjecten vindt u
in de berm een »blauw punt« met daarop
informatie over de naam van de kunstenaar, de naam van het object en de datum
waarop het object geplaatst is. Bij alle objecten staat een Infozuil met een rode
wimpel. Daarop zijn gegevens te lezen
over de kunst, de natuur, de geschiedenis
en servieinformatie. Hoewel de tocht
voor fietsers is bedacht kunnen de kunstwegen-locaties ook met alle andere verkeersmiddelen worden bereikt.
Informatie en bijbehorend materiaal zijn
beschikbaar op www. kunstwegen.org en
bij de plaatselijke toeristische informatiepunten www.grafschaft-bentheim-tourismus.de en www.vechtdaloverijssel.nl

Olafur Eliasson, „Der drehende Park“, 2000, Foto: Helmut Claus

Emsland Moormuseum Geeste – Groß Hesepe

Geschiedenis en natuur beleven

De bekendste skibanen
met echte sneeuw
Er zijn een aantal bekende banen waar je
het hele jaar door kunt skiën en snowboarden. Deze zijn gelegen in Nederland,
maar ook in België en Duitsland. Deze
laatste twee opties zijn voor grensgebieden best interessant, dus daarom zetten
we deze ook erbij. Indoor skiën? Dat kan

Beide beschikken over diverse liften.
Snowworld beschikt over een apart gedeelte voor kinderen zodat zij op een rustige manier hun ski- of snowboardlessen
kunnen volgen.

dus onder andere hier:

Vergeleken met de twee hallen van Snowworld is Snowplanet in Spaarnwoude een
stuk kleiner. Echter kun je hier nog steeds
genieten van een dag indoor skiën. Ze
hebben een groot aantal stukken waar je
airtime kunt pakken of aan je trucjes kunt
werken. Daarnaast wordt in deze skihal
vaak aan de techniek gewerkt en leren
kinderen de eerste stappen van het skiën
of snowboarden.

Indoor skibaan Montana
Montana is gelegen in Valkenswaard en
ligt aan de rand van Centerparcs. Hier
zijn pistes te vinden waarbij gebruik is gemaakt van echte sneeuw. Jij kan het hele
jaar door een afdaling maken. Daarnaast
biedt dit snowcenter ook een café-restaurant waar in de avonduren zelfs gedineerd
kan worden. Natuurlijk dineer je dan met
een prachtig uitzicht op de pistes.
Snowworld in Landgraaf en
Zoetermeer
Snowworld is een bekend begrip onder de
Nederlandse wintersporters. Je kunt er indoor skiën en snowboarden op twee locaties: Landgraaf en Zoetermeer. Op beide
locaties kun je op echte sneeuw een afdaling maken. In Zoetermeer zijn er 10 pistes te vinden en in het Zuid-Limburgse
plaatsje Landgraaf kan er een afdaling gemaakt worden van een van de 5 pistes.

Met zijn omvangrijke collecties is het
Emsland Moormuseum een van de toonaangevende veenmusea in Europa.
In twee moderne gebouwen met meer
dan 2.500 m² aan tentoonstellingsruimte
wordt het verhaal van het veen verteld:
De exposities geven een goed beeld van
hoe het veen zich ontwikkelde tot leef- en
werkgebied. Indrukwekkend zijn de bewaard gebleven machines voor turfwinning en verwerking. Ze laten iets zien van
de zware werkomstandigheden, maar ook
van de technische vooruitgang ten koste
van natuur en milieu. Rondom het
Moormuseum ligt een dertig hectare
groot buitenterrein, waarvan een deel
hersteld hoogveen. Het gebied is te voet
toegankelijk of tijdens een ritje met de
smalspoortrein.
In 1999 werd op het museumterrein een
veenboerderijtje uit de jaren 1930 nagebouwd. Aantrekkelijk voor kinderen zijn
de boerderijdieren, zoals de Bentheimer
schapen en varkens – bedreigde rassen uit
deze streek –die hier een thuis hebben gevonden.
Kijk voor meer informatie en openingstijden van museum en museumcafé, entreeprijzen, activiteiten en route op:
www.moormuseum.de;
Tel. +49 (0)5937 – 70 99 90

Wisselende tentoonstellingen 2021
1. Grenzen
Eine Ausstellung des Gymnasium Marianum Meppen
03.03. – 29.05.2022
2. Ein Glücksfall – Artenreichtum
Moor
01.05. – 31.07.2022
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog
3. Feldbahngeschichten – Technik und
Einsatz eines universellen Verkehrsmittels
In Kooperation mit dem Landschaftsver-

band Westfalen-Lippe
12.06. – 31.10.2022
4. Für Mensch und Umwelt: 100 Jahre
Wasserwirtschaft in Meppen
In Kooperation mit der Betriebsstelle
Meppen des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küstenund Naturschutz
14.08. – 31.10.2022
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog

www.moormuseum.de

Snowplanet in Spaarnwoude

Skidome in Rucphen
Deze indoor skibaan is het hele jaar door
geopend en biedt drie pistes. Het is voor
zowel beginners als experts een leuke hal
waar jij je uren kunt vermaken. Daarnaast
is er ook een funpark voor de freestylers
en er is een speciaal deel ingericht voor
kinderen. Ze kunnen hier in de sneeuw
spelen en een berg op klimmen om er
vervolgens vanaf te sleeën. Daarnaast is
het ook mogelijk om te ijskarten of te
glowgolfen. Hierdoor is er dus voor iedereen genoeg te doen.

PIETERPAD
Het koningsnummer van de Nederlandse wandelpaden
Het Pieterpad is de bekendste lange-afstand wandelroute van Nederland. Het
pad voert je van Pieterburen aan de
Noord-Groningse Waddenkust naar de
Sint-Pietersberg in Zuid Limburg en slingert daarbij door een groot aantal verschillende landschappen, afwisselende
natuur en gebieden met een uiteenlopende cultuurhistorie.
Iedereen kan het pad lopen
Er is geen bijzondere wandelconditie voor
nodig. De route is verdeeld in 26 etappes
die gemiddeld tussen de 15 en 22 kilometer lang zijn en die beginnen en eindigen op plaatsen die met het openbaar
vervoer bereikbaar zijn. Ook vind je daar
mogelijkheden voor overnachting. Als je
liever kortere of langere afstanden loopt,

dan maak je gewoon je eigen indeling. De
informatie over openbaar vervoer verbindingen en overnachtingsmogelijkheden
helpen je daarbij.
Het is een prachtige ervaring
We hebben er alles aan gedaan om het je
makkelijk te maken: er is een gids die alle
informatie bevat die je nodig hebt, de
route is gemarkeerd in het veld en op deze
website vind je alle overige informatie die
je zou kunnen wensen, zoals bijvoorbeeld
horecagelegenheden en overnachtingsadressen voor onderweg. Tot slot is er nog
een Facebook-groep waar je ervaringen
van en met andere wandelaars kunt lezen
en delen.
www.pieterpad.nl

14

Recreatiekrant Groningen-Drenthe

PIETER DEKKER RONDVAARTEN
Vaartochten Blauwestad en Wedderveer
Arrangementen met de boot en bus
Stoomtrein-boot-bus
Zie onze website voor de actuele vaartochten
www.dekkerrondvaarten.nl
0597-561717

www.blauwebessenkwekerij.nl

Recreatiekrant

Groningen-Drenthe

Alle onderdelen en accessoires
voor uw camper of caravan
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door kapitein Jelle, hierbij komen historie, cultuur en natuur ruimschoots aan
bod.

Rondvaart Lauwersmeer
Op 23 mei 1969 werd de voormalige
Lauwerszee door een dijk van de zee
gescheiden; het Lauwersmeer was geboren.
Al meer dan 30 jaar vaart de” Vlinderbalg” haar rondvaarten over dit prachtige Lauwersmeer.

Rond de zeventiger jaren van de vorige
eeuw is ons schip omgebouwd van
vrachtschip tot passagiersschip. Tegenwoordig vaart de Vlinderbalg jaarlijks
ruim 100 geplande tochten waarvoor
onze gasten zich individueel kunnen aanmelden. Tijdens deze vaartochten wordt
het verhaal van het Lauwersmeer verteld

Buiten de geplande rondvaarten vaart
Rondvaartbedrijf Lauwersmeer ook tochten met gezelschappen. Te denken valt
daarbij aan gelegenheden als: verjaardagen, jubilea of verenigings feestjes.
Gastvrouw Els zorgt daarbij voor de hapjes en drankjes aan boord. Kijk op
www.lauwersmeer.nl voor de mogelijkheden.
Waar u ook voor kiest, de bemanning van
de Vlinderbalg strekt het tot eer om u een
onvergetelijke vaartocht te bieden.

Vouwwagen van Cabanon
Jasicamp in Leek, de grootste camperonderdelenzaak van Noord-Nederland
heeft een facelift gehad. De entree is
verplaatst naar de zijkant en de winkel
heeft een ruimere opzet gekregen.
Hierdoor komen de verschillende artikelen zoals koelkasten, zonnepanelen en
luifels nog beter tot hun recht.
Door de jarenlange ervaring met reparatie en onderhoud zijn veel vervangingsonderdelen op voorraad, bv. sloten en
scharnieren, dakluiken en waterkranen.
Ook de zelfbouwer kan hier voor alles
terecht, zoals isolatiematerialen, houtplaten en de gas-, water- en technischeinstallatie.
In de werkplaats kunnen accessoires
zoals zonnepanelen ed. worden opgebouwd, maar ook motorisch onderhoud
en reparatie is mogelijk.
Kijk op onze website www.jasicamp.nl
voor een indruk van het assortiment of
bestel online in onze webshop.

Cabanon Algemeen
Met een vouwwagen van Cabanon is
plezierig kamperen een garantie. De
Cabanon vouwwagen is namelijk een zeer
comfortabele wagen met een ruime leefruimte en voldoende slaapruimte.

Zoekt u iets voor uw camper of caravan,
kom dan eens langs in Leek.

Jasicamp VOF
Kalkoven 5 9351 NP Leek
Tel. 0594-515181 info@jasicamp.nl

Toegankelijke bagageruimte
Cabanon heeft bij deze modellen hun
focus gelegd op gemak. Zo is de vouwwagen zeer makkelijk op te zetten. Dankzij de uitdraaisteunen staat de wagen
altijd stabiel en waterpas. Daarnaast zijn
de vernieuwde modellen uitgevoerd met
een Easy Pack System. Hierdoor hoeft u
alleen maar het tentgedeelte open te
klappen voor toegang tot de bagageruimte. Verder is de wagen uitgevoerd
met een neuswiel en een stevig onderstel
met oplooprem en terugrij-automaat.
Slaapcomfort
De wagen is speciaal gemaakt om de gebruiker van comfort te voorzien. Tijdens
uw kampeervakantie krijgt u voldoende
nachtrust in de verduisterde slaapruimtes.

De bedden zijn voorzien van dubbele
lattenbodems en een schuimrubber
matras waardoor deze zeer comfortabel
aanvoelen.
Altijd comfortabel kamperen
Met zonnig weer kunt u optimaal genieten van de vouwwagen. De vaste luifel
zorgt er namelijk voor dat u buiten in de
schaduw kunt zitten. Daarnaast heeft u
in de avond geen last van muggen door
het horrengaas. Zelfs met slecht weer
kunt u comfortabel kamperen met een
Cabanon vouwwagen. De ruime voortent
beschikt over een inritsbaar bisonyl kuipgrondzeil waardoor u droog blijft. De
ventilatieramen zorgen voor een goede
luchtstroom in de tent. Kiest u ervoor om
uw vouwwagen met slecht weer af te
breken, dan hoeft u zich geen zorgen te
maken om natte bedden. Door het
symmetrische uitklapsysteem, komen de
tentdoeken niet tussen de matrassen
waardoor deze droog blijven.

Veel opbergmogelijkheden
De vouwwagen beschikt over een ruime
bagageruimte. Tevens zijn er nog voldoende opbergplekken als de vouwwagen
is opgezet. U kunt uw spullen opbergen
in de opbergvakken in de slaapruimte.
Daarnaast kunt u meer opbergruimte
creëren met de optionele ondertentjes.
De vouwwagen beschikt over een ruime
leefruimte die u nog groter kunt maken
met een optionele zonneluifel. Dit leefgedeelte is uitgevoerd met drie ramen.
Dit zorgt voor een mooie lichtinval in de
tent. Het is echter ook mogelijk om de
ruimte te verduisteren met de afdekflappen die u dicht ritst.
Verduisterde slaapruimte
De slaapruimtes zijn voorzien van twee
2-persoons bedden met dubbele lattenbodems en matrassen. De tentdoeken van
de slaapruimte zijn zeer donker en zorgen
voor een uitstekende slaapcomfort. Als u
meer slaapplekken nodig heeft, dan kunt
u gebruik maken van de ondertentjes.

Een elektrische fiets,
is dat iets voor mij?

www.bootverhuurblauwestad.nl
Wist u dat het Oldambtmeer in het
Oosten van de provincie Groningen even
groot is als het Sneekermeer in Friesland?
Bent u benieuwd naar het unieke woonen recreatiegebied Blauwestad? Wilt u de
langste fiets- en wandelbrug van Europa
vanaf het water bewonderen?
Huur dan een sloep, motorboot, zeilboot,

kano of SUP bij Bootverhuur Blauwestad!
U vindt ons in Jachthaven Midwolda en
in het Havenkwartier Blauwestad.
Via www.bootverhuurblauwestad.nl
kunt u de beschikbaarheid van onze
boten checken en direct online reserveren. Een vaarbewijs is niet verplicht.

Heerlijk rondstruinen in
onze biologische tuinen
Heerlijk rondstruinen in onze biologische
tuinen en daarbij je eigen bloemen en
fruit kunnen plukken. De droom van iedereen, oud en jong. Blauwe bessen lekker en gezond, rode-, zwarte- en
kruisbessen, waar zie je ze nog.
De romantische bloementuin in lopen en
puur genieten van alles wat je ziet en een
prachtig boeket knippen. Koffie en thee
met wat lekkers of een blauwe bessensapje
gebruiken op het terras omgeven door

bloemen en je blijft zitten om te genieten
van de sfeer.
Kijk ook op de website voor verdere informatie wanneer iets rijp is.
www.blauwebessenkwekerij.nl
www.facebook.com/blauwebessenkwekerij.
Instagram: pluktuinenzeldenrust
Pluktuinen Zeldenrust. Wapserauwen 6,
7983 KE Wapse Drenthe

E-bikes zijn momenteel de meest verkochte soort fietsen. Je ziet ze overal:
e-bakfietsen, elektrische stadsfietsen,
speed bikes … Is een elektrische fiets
ook wat voor jou?
Hét voordeel van elektrische fietsen
E-bikes hebben een motortje voor trapondersteuning. Je moet wel zelf trappen,
maar het kost je veel minder kracht en inspanning. Dat is dan ook direct hét voordeel van een e-bike, want met veel
minder moeite kun je veel meer kilometers fietsen. De fiets doet het meeste werk.
Je bereikt vrij gemakkelijk de maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Of een
nog hogere snelheid, indien er sprake is
van een speed pedelec – dit is een e-bike
waarvoor dezelfde regels gelden als voor
een bromfiets. De snelheid en de mate
van ondersteuning zijn gemakkelijk te regelen; een kind kan de was doen.
Waarom dan toch géén e-bike?
Er zijn diverse redenen te bedenken om
geen e-bike aan te schaffen. Wie zelden
of nooit fietst en daar heel tevreden mee
is, hoeft natuurlijk geen e-bike. En wie
wél tevreden fietst, op een ‘gewone’ fiets,
hoeft ook geen elektrische fiets.
Verder kunnen de prijs en het gewicht

van een e-bike een reden zijn om er geen
aan te schaffen. Voor een elektrische fiets
betaal je al snel  1500 tot  2000 en
moet je denken aan een gewicht van gemiddeld 25 kilo (inclusief accu). Tijdens
het fietsen heb je hier trouwens geen last
van, mogelijk bij het stallen. Er verschijnen wel steeds lichtere modellen op de
markt.
Het niet hebben van een veilige plek om
een e-bike te stallen is ook een reden om
de aanschaf van zo’n kostbare fiets goed
te overwegen.
Voor wie is een elektrische fiets nuttig?
We zeiden het al eerder: hét voordeel van
een e-bike is dat je hiermee met veel minder moeite veel meer kilometers kunt fietsen. Een groot voordeel voor veel
automobilisten die in sommige gevallen
met een elektrische fiets sneller op het
werk zijn dan met de auto en voor verschillende typen fietsers:
Elektrisch fietsen als het regent
Wie in Nederland een jaar lang dagelijks
naar werk of school fietst, heeft tijdens
minder dan 10 procent van alle ritjes last
van regen, zo is uitgerekend. En als er een
bui valt, dan heb je daar op een elektri-

sche fiets uiteraard korter last van dan op
een ‘gewone’ fiets. Kortom, regen is geen
excuus om niet te fietsen. Je kunt ook gewoon regenkleding aantrekken.
Kopen of leasen
Een prijs hoger dan  2000 of  3000
voor een e-bike is niet uitzonderlijk. Wat
zo’n fiets over pakweg vijf jaar nog waard
is of hoelang de onderdelen – met name
accu en motor – meegaan, zijn vragen
waarop nog geen duidelijk antwoord te
geven is. Dit is dan ook een reden
waarom het private leasen van elektrische
fietsen aan populariteit wint. Dan hoef je
niet in één keer een groot bedrag neer te
leggen, maar betaal je een vast bedrag per
maand. Of je beter kunt kopen of leasen,
hangt van jouw persoonlijke situatie af.
Jouw ideale e-bike
Nogmaals, wie prettig fietst op een fiets
zonder motortje, moet dat vooral blijven
doen. Maar er is dus een e-bike voor bijna
iedereen. Wat jouw ideale e-bike is, hangt
af van waarvoor je hem wilt gebruiken.
Vooral voor korte ritten, of juist recreatief
en veel kilometers maken? Het gebruik is
ook bepalend voor de geschiktste uitrusting, zoals de accucapaciteit en het type
motor.
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Onthaasten en eindeloos genieten met hond en paard
Aan de rand van Nationaal Park Drents-Friese
Wold ligt het groene, gastvrije Park Drentheland. Een vakantiepark in een veelzijdig natuurgebied met oude bossen, heidevelden en
zandverstuivingen met maar liefst 175 km aan
ruiterroutes en eindeloze wandel- en ﬁetsmogelijkheden. Hier geniet u van de rust en de ruimte.
Honden en paarden zijn van harte welkom op
het park en zij kunnen o.a. volop genieten bij
de spartelvijver dichtbij het park!
Op het park vindt u verschillende overnachtingsmogelijkheden van moderne vakantiewoningen,
tot kampeerplaatsen en trekkershutten en vele
faciliteiten zoals buitenzwembad, midgetgolfbaan, tennisbanen, jeu de boules baan en
diverse speelvelden. Ook kunt u terecht voor het
huren van een (elektrische) ﬁets, mountainbike
of e-chopper.
In de omgeving zijn vele interessante bezienswaardigheden zoals de Koloniën van Weldadigheid (Unesco Werelderfgoed).
De Gavere 1, 8437 PE ZorgvliedTel: 0521-388136 Voor een hapje of drankje kunt u op het park
info@parkdrentheland.nl • www.parkdrentheland.nl terecht of bij Villa Nova.

Recreatiekrant

Groningen-Drenthe

17

‘Wie verre reizen maakt, Dit zijn de mooiste plekken om
kan veel verhalen’…
Het MuzeeAquarium in Delfzijl vertelt
het verhaal van meer dan 5000 jaar leven
aan de kust. Delfzijlster zeelieden namen
vroeger van hun tochten over de wereldzeeën graag souvenirs mee. Samen met de
verzamelde bijzonderheden uit de eigen
omgeving ontstond zo een spannend museum. De collectie is divers: schelpen, gesteenten, archeologie, stadsgeschiedenis
van Delfzijl en scheepvaarthistorie. Het
grootste object is het hunebed dat vlakbij
Delfzijl is gevonden. Onderdeel van het
museum is een Duitse munitiebunker uit

de Tweede Wereldoorlog, die nu onderdak biedt aan een zeeaquarium met veel
soorten vissen en schaaldieren uit de
Wadden- en Noordzee.

wild te spotten in Nederland

Het MuzeeAquarium ligt vlak naast de
zeedijk en op loopafstand van het centrum van Delfzijl, het Eemshotel, de
camperplaats en het station. In hetzelfde
pand bevindt zich ook de VVV. Het MuzeeAquarium is geschikt voor alle leeftijden, dagelijks geopend van 10:00 uur tot
17:00 uur en rolstoeltoegankelijk.

Bespaar je een vliegticket naar ZuidAfrika: hier in Nederland zijn genoeg
natuurgebieden waar je samen met je
kind prachtig wild kunt spotten. Wij
zetten wat plekken voor je op een rij.

Ga op reis in het verleden
van Drenthe in Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
Kijk binnen in de plaggenhutten, school,
kerk, gevangenis en drukkerij.
Rusten met een hapje en drankje kan in
de oude Drentse Boerenherberg.
De kinderboerderij en speeltuin maken
het uitje compleet.
Openluchtmuseum
Ellert en Brammert
Tramstraat 73
7848BJ Schoonoord

In twee monumentale panden in het
centrum van Appingedam is het museum gevestigd, dat de geschiedenis
van de stad en de omliggende regio
Fivelingo als thema heeft.
Appingedam is naast Groningen de enige
stad van middeleeuwse oorsprong in de
provincie. De rijke geschiedenis wordt geïllustreerd door de unieke zilvercollectie
die het museum bezit en de historische
stijlkamers. In de stadstuin staat een thee-

www.ellertenbrammert.nl
info@ellertenbrammert.nl
0591 382421
Geopend: 30 maart -31 oktober
van 09.00 -18.00 uur
Entreeprijzen: kinderen t/m 3 jaar gratis
kinderen t/m 11 jaar 5.00 Euro
volwassenen 8.50 Euro
Honden aangelijnd toegestaan, rolstoelvriendelijk.
Gratis parkeren.

koepel uit 1860. Jaarlijks worden meerdere wisseltentoonstellingen georganiseerd (www.museumstadappingedam.nl).
In 2022 zijn dat: ‘Topstukken, 60 jaar
houtsnijkunst van Tico Top’; ‘De Molukse geschiedenis van Appingedam e.o.’
en ‘Net naakt, 10 jarige jubileumtentoonstelling van de Quasi-realisten’. De sfeer
van de panden en de stijlvolle inrichting
geven een beeld van het leven in en rond
de stad vanaf de middeleeuwen tot en
met het begin van de 20ste eeuw.

Nationaal Park De Hoge Veluwe
Maar liefst duizend(!) vierkante kilometer
aan bossen, velden en grasvlakten, dus
met een beetje geluk kom je van alles
tegen: van edelherten en wilde zwijnen
tot dassen, vossen, roofvogels en wasberen. En wist je trouwens ook dat er hagedissen en slangen rondkronkelen?
Nationaal Park Oosterschelde
Neem hier de tijd, want de oppervlakte
van dit nationale park (de grootste van

Nederland) is net zo groot als 54.000
voetbalvelden. Vooral vogelspotters kunnen hier kun lol op. Je vindt er tienduizenden exemplaren, waaronder de
scholekster, kluut, stern en steltlopers. In
de winter kun je zelfs flamingo's tegenkomen. Oh, en sla de zeehonden niet
over.

liefst.

Nationaal Park De Biesbosch
Rivieren, ruige paden en eilandjes: afwisselender krijg je het niet. En hierdoor
vind je op deze plek een unieke verscheidenheid aan planten en dieren. Je kunt
het park verkennen vanaf het water, de
fiets of lopend. Sta vooral even stil bij de
wilgen en populieren, want daar zitten
bevers (kenmerkend voor dit park) het

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Dit park staat vooral bekend om zijn uitgestrekte bossen, maar je vindt er ook heidevelden,
stuifzanden
en
zelfs
uiterwaarden. Het resultaat? Enorm veel
diersoorten. Een kleine greep: de ree, eekhoorn, vos, das, boommarter, bunzing,
ringslang en vleermuis.

Natuurgebied Deelerwoud
Stukken rustiger dan de Hoge Veluwe,
maar daarom niet minder mooi. Je hebt
er uitgestrekte bossen en eindeloze heidevelden waar je regelmatig oog in oog
komt te staan met een wild zijn of hertjes.

Openluchtmuseum Het Hoogeland
Het verleden komt tot leven in het hart
van het Noord-Groninger dorp Warffum.
Ontdek in openluchtmuseum Het Hoogeland het platteland van ruim honderd
jaar geleden. Kijk rond in twintig oude
gebouwen en ervaar hoe de mensen vroeger woonden en werkten. Woonkamers,
slaapkamers en werkplaatsen zijn met zoveel oog voor detail ingericht, dat het lijkt
alsof de bewoners even weg zijn.
De gebouwen zijn ingebed in een terrein
met moestuinen, boomgaarden en siertuinen. Het verzorgd aangelegde groen
laat zien hoe de arme inwoners zich
moesten behelpen met wat extra groenten
en fruit uit hun eigen tuintje. De welgestelde Groningers konden genieten van
een stinzentuin met bijzondere planten.
Het openluchtmuseum is geschikt voor
alle leeftijden. Gezinnen met kinderen
ontdekken het museum aan de hand van
een speurtocht. Het terrein is goed ontsloten, ook voor mensen die minder goed

ter been zijn. Een
bezoek aan het
museum is uitstekend te combineren met een kop
koffie of een
lunch in Museumcafé Het Spijslokaal.
Tot eind juni
biedt het museum
de tentoonstelling
“Eenvoud
en
Stoerheid” over de
relatie tussen dichter Willem de Mérode,
schilder Johan Dijkstra en de ingenieur
Johan van Veen. Een bijzonder en creatief
driemanschap dat elkaar steunde in goede
en in slechte tijden. Vanaf 21 april herbergt het museum drie weken lang een
reizende tentoonstelling over Johannieter
Kloosters in Groningen en het aangrenzende deel van Duitsland. Een bijzondere
geschiedenis die teruggrijpt tot de Mid-

deleeuwen en die van grote invloed was
op de ontwikkeling van het gebied.
Openluchtmuseum is onderdeel van de
Waddenmusea; 6 musea in Noord-Groningen die gezamenlijk het verhaal vertellen van 3.000 jaar bewoning. Bezoek alle
Waddenmusea en maak kans op een verzorgd weekend op een bijzondere locatie.
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PALLERTSHUIS 24 PERSOONS LUXE DESIGN
MULTIGENERATION VAKANTIEHUIS
Voor iedereen! Ook als je een rolstoelgebruiker bent.
Kom en geniet van het prachtige en bijzondere ingerichte
huis met binnen en buiten welnessfaciliteiten o.a. luxe
sauna, hot-tub, binnen en buiten kokkerellen, spelen en
ontspannen, gasloos en duurzaam.
Extra; inpandige 2 pers. studio met fijne privé-faciliteiten
voor reisgenoten die zich vaker moeten afzonderen van
de groep. Zo kan iedereen mee naar het familieweekend
Pallertshuis Emslandermeer in Vlagtwedde!
Te boeken via
www.bungalowpark-emslandermeer.nl
038-3856300

Mede mogelijk gemaakt door: Europees landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling.

Kom nog eens terug naar Westerwolde en
ontdek en beleef bijzonder Groningen.

NEEM AL JE VRIENDEN EN
FAMILIE MEE!!
Familie- en vriendenhuizen tot 2-24 personen
- ook met jacuzzi en boot - op bungalowpark
Emslandermeer in Vlagtwedde. Gratis toegang
sub-tropisch zwembad.
Te boeken via
www.bungalowpark-emslandermeer.nl
038-3856300
Tip: boek het ontdek-arrangement voor
vrienden/familie.
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Museum Wierdenland
Museum Wierdenland toont de landschaps- en bewoningsgeschiedenis van
het wierdengebied. Er is speciale aandacht
voor het oudste cultuurlandschap van
Nederland: Middag-Humsterland. Zo’n
honderd jaar geleden begon in de wierde
(terp, woonheuvel) van Ezinge een van de
eerste wetenschappelijke archeologische
opgravingen. Men ontdekte dat er al in
600 voor Chr. mensen woonden! Niet in
primitieve hutten, maar in grote boerderijen. Dit veranderde de hele kijk op de
IJzertijd in Noord-Europa. In het museum wordt een selectie aan archeologische vondsten tentoongesteld. Zij laten
zien hoe de wierdebewoners eeuwen geleden leefden, werkten en speelden.
2 juli – 4 december 2022: KOE
De koe is niet weg te denken uit de landbouwgeschiedenis van de gemeente Westerkwartier. In de tentoonstelling ‘Koe’ is
er aandacht voor de schoonheid, geschiedenis en het nut van de koe. Met werk
van Groninger Kunstkring De Ploeg (o.a.
Johan Dijkstra, Jan Wiegers, Jan Altink,
Jan van der Zee), Sjouke Heins en Otto
Eerelman. Het landschap waarin de koe
staat, natuurinclusiviteit en boeren van
vroeger en nu zijn thema’s die in samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie Groningen vorm hebben gekregen
in de tentoonstelling.
De tentoonstelling Koe (wordt geopend
op 1 juli maar) is te bezichtigen vanaf 2
juli.
In het museum is een speciale ruimte
voor kinderen en er worden regelmatig
activiteiten georganiseerd, hou hiervoor de website en socials in de gaten.

Bungalowpark Emslandermeer
Deze tentoonstelling duurt t/m 31 december.
Een sloot aan vondsten: de nieuwste
archeologische
ontdekkingen
bij
Adorp.
Naast een fietspad tussen Winsum en
Groningen komt een sloot die tussen
Adorp en Sauwerd dwars door een wierde
loopt. In de zomer van 2021 is hier begonnen met archeologisch onderzoek. Bij
de opgraving van de wierde komen veel
voorwerpen tevoorschijn die al eeuwen in
de grond zitten verborgen. Onder andere
mantelspelden en aardewerk uit verschillende tijdvakken. Soms lokaal gemaakt,
soms aangevoerd vanuit Rome. Zodra er
weer bijzondere vondsten tijdens de opgravingen worden gedaan zullen deze zo
snel mogelijk in Museum Wierdenland te
zien zijn.
Museum Wierdenland
Van Swinderenweg 10
9891 AD Ezinge
www.wierdenland.nl
0594-621524
Openingstijden:
April - okt: di - zo: 11.00 – 17.00 uur
Nov – maart: di - zo: 13.00 – 17.00 uur

Bungalowpark Emslandermeer vindt u
in het dorp Vlagtwedde, in de streek
Westerwolde: Drenthe in Groningen!
Coulisselandschap met heide en beekdalen en het verrassende Ter Apel.
Een mooi ruim opgezet park met tal van
mogelijkheden om je in en om de bungalow te vermaken, maar zeker ook om op
ontdekkingstocht te gaan. Zo veel afwisseling in landschap en architectuur en een
enorme historie het is het kenmerk van
onze streek. Omringd door de Oldamster
Graanrepubliek en het Duitse Emsland
meer dan de moeite waard om te ontdekken: te voet, fietsend of met de auto. En
ja, zelfs met een bootje.
Zo zijn er bungalows van 2 tot 24 personen, van comfort naar luxe VIP ervaring en veelal aan het water, vaak met een

steiger en/of visvlonder in de tuin.
Emsland Verhuur is niet de enige verhuurder op Bungalowpark Emslandermeer, maar wel één die vakantiehuizen
met allemaal extra’s en soms hele bijzondere privé-faciliteiten aanbiedt voor jong
en oud.
Voor families met kinderen zijn er bungalows met een trampoline, sportveld,
SUP-boards, schommels, glijbaan, kano’s
en roeibootjes. Ook kan er op karper
gevist worden in het binnenmeer.
Voor de liefhebbers zijn er wellness huizen met (buiten) Finse sauna’s, buitenspa’s
en zelfs koud water dompelbaden. In de
maanden mei tot en met september ligt
bij diverse huizen een toerboot aan de
aanlegsteiger om zo het Groningse Ruiten
AA kanaal te ontdekken en een tochtje
naar Bourtange te maken.

DE BEEMDEN BUITEN
GEWOON BINNENBAD
Zwembad ‘De Beemden’ biedt sportieve ontspanning voor jong en oud bij
zon en regen. Met diverse faciliteiten.
Zoals: tillift, glijbaan, wildwaterkreek,
turbodouches, bubbelbank, whirlpool,
buitenbassin en zonneweide.
Zwembad ‘De Beemden’ biedt vele mogelijkheden om actief bezig te zijn.
Het bad kan ook verhuurd worden aan

verenigingen of voor uw familie- of personeelsfeestje.
Wij hebben echter de Licentie Nationale
Zwemdiploma’s het enige en echte Nationale Zwemdiploma en worden elk jaar
onafhankelijk getoetst door de stichting
Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ)

Elk jaar ontwikkeld Bungalowpark Emslandermeer bij haar vakantiehuizen
nieuwe faciliteiten en breidt zo haar bijzondere aanbod uit.
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
(www.bungalowpark-emslandermeer.nl)
dan wordt u op de hoogte gehouden.
Het team van Emsland Verhuur/Bungalowpark Emslandermeer spant zich in om
er voor iedereen een feestelijke vakantie
of weekendje weg van maken! Persoonlijk
contact is ons credo, van boeking tot verblijf!
Kom nog eens terug naar Westerwolde en
neem uw vrienden of familie mee naar
Bungalowpark-Emslandermeer.
www.bungalowpark-emslandermeer.nl

Zwemlessen voor het ZWEM ABC
Therapiezwemmen
Aquasporten
Aqua Slim
Aqua Spinning
Aqua Robics
Aqua Jogging
Aquafit (ouderen)
Aquamini (baby, peuter en kleuter)
Aquamini 4+
(Opweg naar zwemles)
Aqua Swimtech (verbeteren van alle
zwemslagen)

20 mei 2022 – september 2023

Nieuwe tentoonstelling Koetsen en Kastelen
Rijtuigen en regenten onderweg in de turbulente 19DE eeuw
Museum Nienoord neemt u aan de hand
van rijtuigen uit haar collectie mee in het
leven van twaalf historische personen van
stand, hun rijtuigen én kastelen. Ieder is
uniek in zijn of haar verhouding tot een
veranderend Nederland in de 19de eeuw.
Van de Fraeylemaborg in Slochteren tot
aan Paleis het Loo in Apeldoorn, van
Landgoed Twickel in Ambt Delden tot
aan Huis 't Reelaer in Heino.
Want de maatschappij ontwikkelt zich
technologisch, sociaal en economisch in
een hoog tempo. De regenten hebben
geen eenduidig antwoord hierop. Als een
koetsier die de teugels uit zijn handen
voelt glippen, wordt de traditionele elite
steeds vaker geconfronteerd met een veranderende positie. Hoe reageren zij? Zijn
het juist de regenten die de pioniers worden van een nieuwe tijd, met spoorwegen, waterleiding, grote vooruitgang in
wetenschap, onderwijs en kunst? Is hun
rijtuig een symbool van het verleden of

een vervoermiddel naar de toekomst? In
de tentoonstelling is het rijtuig een onmisbaar communicatiemiddel in de turbulente 19de eeuw.

Openingstijden en entree
De tentoonstelling is geopend op dinsdag
t/m zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

De entreeprijs bedraagt  6,50. Kinderen
t/m 7 jaar gratis; kinderen van 8 t/m 14
jaar betalen  3,50. Vrienden van het

museum en museumkaarthouders hebben gratis toegang.

Museum Nienoord
Nienoord 1, 9351 AC Leek
0594-512260
www.museumnienoord.nl
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Ontdek de steden van Nederland
Verborgen parels Nederland
Folklore en kaasmarkten, musea voor
kinderen, modern design of terrassen en
parken…Steden met een breed cultureel
aanbod, historische grachten en hofjes, de
leukste winkels en een uniek karakter. In
een klein land als Nederland vind je het
allemaal en niet ver van elkaar vandaan!
Laat je verrassen door de vele gezichten
van onze steden en stadjes.
Verborgen parels Nederland
We hebben veertien steden geselecteerd
die reizigers vaak over het hoofd zien, elk
een echt verborgen juweeltje met een
unieke ambiance en charme. Of je nu ondergedompeld wil worden in de geschiedenis, liever langs pittoreske grachten
slentert of op zoek bent naar een bruisende moderne stad met een rauw randje,
deze veertien bestemmingen zouden op
je bucketlist moeten staan.
Alkmaar
Alkmaar staat bekend om zijn kaasmarkt,
de oudste kaasmarkt van Nederland.
Maar Alkmaar heeft meer te bieden dan
kaas. Het oude stadscentrum met zijn
mooie binnenhofjes, grachten en vele terrassen zal je zeker verrassen.

Amersfoort
Amersfoort is een van de meest verrassende plekken van Nederland. De sfeervolle binnenstad biedt een gezellige
winkelervaring, met voor ieder wat wils.
Arnhem
Arnhem is vooral bekend als de plaats
waar een van de beroemdste veldslagen in
de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. De stad staat ook bekend als
een echte mode- en designstad met uitgebreide winkelmogelijkheden. Arnhem
is daarnaast een groene stad, met veel
mooie parken.
Breda
Breda is een paradijs voor shoppers en
foodies. Het heeft een van de beste stadscentra van Nederland, met veel cafés,
trendy restaurants en uitstekende winkels.
In Breda kun je de Bourgondische manier
van leven ervaren in een prachtige historische omgeving.
Delft
Delft is niet alleen een charmante grachtenstad met historische monumenten en
middeleeuwse architectuur. Het is ook de

stad van het wereldberoemde Delfts
Blauwe keramiek en de geboorteplaats
van de 'Meester van het Licht' Johannes
Vermeer.
Den Bosch
Den Bosch is een van de oudste middeleeuwse steden van Nederland. Het is een
stad met een veelzijdige binnenstad, met
geweldige restaurants en levendige cafés,
leuke winkelstraten en veel bijzondere
monumenten.
Eindhoven
Eindhoven staat bekend om haar innovatieve karakter, bruisend van creativiteit en
innovatie in design en technologie. Bezoek de binnenstad van Eindhoven voor
een geweldige winkel- en eetervaring of
wandel door het technologische verleden
en de toekomst van Eindhoven op het
voormalige Philips-terrein, Strijp-S.
Gouda
Gouda is wereldberoemd om zijn kaas en
stroopwafels. Maak een tocht langs de
prachtige grachten, dwaal door de smalle
pittoreske straatjes of aanschouw de bedrijvigheid op de Goudse kaasmarkt.

Groningen
Groningen staat bekend om zijn grote
studentenpopulatie, waardoor het een
bruisende stad is. Je kunt de energie van
de stad voelen als je door de eeuwenoude
straten loopt. Met haar grote winkelstraten en grote voetgangerszone biedt Groningen een aantrekkelijk alternatief voor
Amsterdam.
Leeuwarden
Leeuwarden staat bekend om zijn historische binnenstad met meer dan 600 monumenten. Een cultureel centrum met
een ontspannen charme. Leeuwarden
heeft bijzondere restaurants en gezellige
cafés. En een mooie mix van winkelgebieden en een bruisend uitgaansleven.
Haarlem
Ontdek Haarlem met zijn aantrekkelijke
binnenstad, talloze musea, winkels, restaurants en het strand dat vlakbij ligt.
Haarlem is veelzijdig, variërend van verborgen binnenplaatsen tot trendy conceptwinkels. En je stap van middeleeuwse
kerken zo over in uitstekende restaurants.

Leiden
Ontdek Leiden. Stap in de voetsporen
van Rembrandt en ontdek de rijke geschiedenis van Leiden. Wandel langs de
prachtige grachten en de smalle straatjes
van de oude binnenstad. Of bezoek een
van de vele musea.
Nijmegen
De oudste stad van Nederland, maar nog
altijd jong van karakter. In Nijmegen kun
je heerlijk winkelen, er zijn veel authentieke winkels. Liever genieten van de natuur? Dan kun je in de omgeving van
Nijmegen het prachtige natuurgebied De
Ooijpolder en Duffelt verkennen.
Zwolle
Zwolle is een dynamische Hanzestad met
een indrukwekkende geschiedenis. Hier
komen heden en verleden perfect samen.
Zwolle staat bekend om zijn historische
binnenstad. Daarnaast is Zwolle, met zijn
vele mooie parken, een eigentijdse en
groene stad.

Kastelen en
Buitenplaatsen
Met een enorme diversiteit aan historische kastelen, prachtige tuinen en talloze landgoederen is Nederland een
kastelenland in hart en nieren. Maar
deze indrukwekkende kastelen en buitenplaatsen zijn niet enkel het statussymbool van de ‘rich and famous’ van
weleer, want juist in de eenentwintigste
eeuw ademen deze iconen luxe en grandeur uit als nooit tevoren. Laat je verrassen en ga mee op een
ontdekkingsreis door het verleden én
het heden!

Welke kastelen en buitenplaatsen kun
je bezichtigen?
Het Muiderslot, Kasteel de Haar en Kasteel Amerongen kun je bezichtigen. Reis
terug naar de Middeleeuwen en ontdek
het Muiderslot. Dit schilderachtige kasteel is tegenwoordig een nationaal museum waarin alledaagse gebruiksvoorwerpen uit die tijd zijn tentoongesteld.
Kasteel de Haar is het grootste kasteel van
Nederland en staat bekend om haar spectaculaire tuinen en vele kunstschatten.
Kasteel de Haar lijkt middeleeuws, maar
werd begin 20e eeuw gebouwd in de omgeving van Utrecht. Bewonder ook de
rijke familiegeschiedenis van Kasteel
Amerongen. Hier kun je de fraaie collectie porselein, muziekinstrumenten en familieportretten bekijken.

Wat zijn de mooiste kastelen in Nederland?
Huis Verwolde, Paleis Het Loo en Kasteel
Ruurlo passen zeker in het rijtje met
mooiste kastelen! Wandel door de tuin en
het park van Huis Verwolde te Laren en
geniet van de schitterende tuinarchitectuur. De classicistische edelmanswoning
uit 1776 staat bekend om de sfeervol ingerichte vertrekken en de prachtig gerestaureerde Chinese kamer. Het koninklijk
Paleis Het Loo in Apeldoorn is ook verbluffend mooi. Het imposante paleis
heeft een grote collectie historische voorwerpen. Kasteel Ruurlo wordt gezien als
een van de mooiste kastelen
van de Achterhoek. In het
kasteel zit ook Museum
MORE waar de collectie
van Carel Willink wordt
getoond. Door de vele

verbouwingen heeft het kasteel een interessante mengelmoes van bouwstijlen.
Bijzondere kastelen in Nederland
Kasteel Ammersoyen
Slot Loevestein
Muiderslot
Kasteel Sypesteyn
Kasteel Groeneveld
Slot Zuylen
Kasteel de Haar
Museum Huis Doorn
Kasteel Amerongen

Kasteel Hernen
Kasteel Wijchen
Kasteel Doorwerth
Kasteel Rosendael
Kasteel Middachten
Jachthuis Sint Hubertus
Paleis Het Loo
Kasteel Cannenburch
Huis Bergh
Huis Verwolde
Kasteel Ruurlo
Zie voor meer informatie:
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/holland-stories/kastelen-en-buitenplaatsen.htm
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De 10 mooiste
camperplaatsen
in Nederland!
In sommige Europese landen is het
toegestaan om wild te kamperen, maar
helaas is dit in Nederland niet het
geval. In Nederland mag je alleen maar
in een camper slapen op camperplaatsen en niet op bijvoorbeeld een parkeerterrein.
Deze plaatsen zijn in Nederland speciaal ingericht. Soms zijn de camperplaatsen gratis en soms kun je terecht
tegen een kleine vergoeding. Een camperplaats zonder verdere voorzieningen
is in de meeste gevallen gratis, maar
dan heb je ook iets minder comfort.
Om je een idee te geven over de mooiste camperplaatsen in Nederland zijn
hieronder enkele gratis en betaalde
camperplaatsen in Nederland op een
rijtje gezet.

Gratis camperplaatsen in Nederland
Camperplaats ‘t Zielhoes
Wanneer je op zoek bent naar een rustige
plek om lekker uit te waaien is ’t Zielhoes
perfect. Deze camperplaats is gelegen in
de provincie Groningen bij het Noordpolderzijl.
Het is een bijzondere plek direct achter
de waddendijk. De omgeving beschikt
over ontelbare wandelroutes. Het dorp
Pieterburen ligt op 8 km afstand en het
naastgelegen café, Café ’t Zielhoes heeft
een broodjesservice en serveert lekkere
zoete streekproducten.

Water en stroom is op de camperplaatsen
aanwezig.
Camperplaats Parking Abrona Sterrenberg
In de Utrechtse Heuvelrug, dichtbij het
centrum van Huis ter Heide en Soesterberg vind u de bijzondere camperplaats
Parking Abrona Sterrenberg. Dit is een
camperplaats bij een zorgboerderij.
Op de camperplaats zijn verder geen
voorzieningen aanwezig. Camperaars zijn
altijd welkom op de zorgboerderij of in
het winkeltje. Overnachten op deze camperplaats is gratis maar je mag je luifel
niet uitdraaien.
Camperplaats Jachthaven ‘t Loo
Op het park van Jachthaven ’t Loo zijn de
camperplaatsen 24 uur per dag bereikbaar
door middel van een zelf te bedienen slagboom tegenover het woonhuis.
De camperplaatsen liggen direct aan de
Kraaijenbergse Plassen. Dit geeft een
heerlijk uitzicht over het water wanneer
je ’s ochtends de camper uitstapt.
Alle campergasten kunnen gebruik
maken van elektra, water, een chemisch
toilet en de gratis wifi van het park.
Camperplaats Eeterij de Pont
Camperplaats Eeterij de Pont is een plek
die speciaal is ingericht voor campers met
een prachtig uitzicht over de Maas.
Het ligt direct aan de invaart van recreatiegebied ‘De Gouden Ham’. Er zijn

voorzieningen aanwezig zoals stroom,
water en vuilcontainers. Huisdieren zijn
toegestaan, maar alleen aan de lijn.
Er zijn op deze plek ongeveer twintig
camperplaatsen ingericht.
Betaalde camperplaatsen in Nederland
Hieronder staan enkele betaalde camperplaatsen in Nederland. Het verschil tussen de betaalde en de gratis
camperplaatsen is in veel gevallen dat er
bij de betaalde camperplaatsen meer
voorzieningen aanwezig zijn.
Camperplaats ’t Crumpse hoekje
Camperplaats ’t Crumpse hoekje is een
camperplaats waar meerdere voorzieningen aanwezig zijn. Zo heb je de beschikking over internet, stroom, water, een
douche, een toilet en zijn er picknicktafels en elektrische fietsopladers aanwezig. Je kunt de dag dus met een heerlijk
ontbijtje aan een van de picknicktafels beginnen.
Camperplaats ’t Crumpse hoekje ligt direct aan de Gelderse Poort en dicht bij de
Duitse grens. De camperplaats is heerlijk
rustig gelegen in een omgeving waar voldoende te doen is.
In totaal zijn er twaalf camperplaatsen
aanwezig en betaal je ongeveer 8 euro
per nacht.
Camperplaats Marina Stavoren
Naast Camping Súdermeer beschikt deze
locatie ook over camperplaatsen. Deze

bevinden zich op een prachtige locatie,
buitendijks en nabij het IJsselmeer, bij
Marina Stavoren Buitenhaven en tegenover Strandpaviljoen De Potvis. Een camperplaats dichtbij het water en het oude
authentieke stadje Stavoren.
Reserveren op deze camperplaats is niet
mogelijk. De tarieven liggen tussen de
15,- en 20,Camperplaats Dagstrand Seurenheide
Het echte vakantiegevoel begint op camperplaats Dagstrand Seurenheide in het
Limburgse Well. Well is in 2010 verkozen
tot het leukste dorp van Limburg.
De camperplaatsen liggen tussen de Maas
en het natuurgebied De Maasduinen.
Een rustige camperplek midden in de natuur!
Op het terrein van het Dagstrand kunt u
gebruik maken het water en van de toiletten. In de zomer komt er een bakker
broodjes brengen.
Je betaald ongeveer 8 euro per nacht.
Camperplaats Duurswoldje
In het plaatsje Slochteren ligt de mooie
camperplaats Duurswoldje. In 2011 is
deze plek zelfs verkozen tot beste camperplek in Groningen.
Er is internet, stroom, water en een speelgelegenheid aanwezig. Natuurgebied Baggerputten ligt om de hoek voor mooie
wandelingen of fietstochten.
In totaal zijn er 7 camperplaatsen aanwezig en betaal je ongeveer 7 euro per

nacht.
Camperplaats Amicitia Hotel Sneek
Bij het Amicitia Hotel in Sneek ligt de
camperplaats op ongeveer 1 km van het
centrum van Sneek. Er zijn voldoende
voorzieningen zoals internet, stroom en
water.
De parkeerplaats is iets minder sfeervol
maar is wel in een omgeving waar voldoende te doen is. Zo zijn er talloze watersport activiteiten te doen en liggen er
vele culturele dorpjes in de buurt.
Er zijn 10 camperplaatsen beschikbaar en
je betaald ongeveer 9,50 euro per nacht.
Camperplaats Oirschot
Camperplaats Oirschot biedt camperplaatsen in het dorpje Oirschot aan en is
van alle gemakken voorzien. De plaatsen
zijn zo gemaakt dat u bij mooi weer uw
luifel kunt draaien.
Alle campers staan op het grind en er is
zelfs een ontmoetingsruimte aanwezig.
Een zeer nette camperplaats in een mooi
stukje Brabant!
Er zijn verschillende voorzieningen aanwezig zoals stroom, water en toiletservice.
De camperplaatsen bevinden zich aan het
water en op loopafstand van het drop. Je
betaald ongeveer 13 euro per nacht.
Zoals je hebt gelezen zijn er genoeg
mooie kampeermogelijkheden in ons
eigen kikkerlandje. Stap dus de camper in
en trek er lekker op uit!

De leukste natuurspeeltuinen
3. De Meinweg Herkenbosch
Speel apenkooi tussen de bomen of balanceer over de
touwbruggen
en
vlonders die tussen
de bomen hangen.
Of speel verstoppertje achter de takken,
kan natuurlijk ook.
Is je kind dol op
water? Onderaan de
heuvel staat een waterpomp.
Vergeet buitenspelen op straat en stamp
lekker met je voeten in de modder en
klauter over dikke boomstammen: dit
zijn de leukste natuurspeeltuinen om je
helemaal uit te leven.
1. Speeldernis - Rotterdam
Buitenspelen in de stad, dat kán. Aan de
rand van Rotterdam ligt natuurspeeltuin
Speeldernis. Daar klimmen en klauteren
je kinderen op alles wat de natuur ze
geeft. Extra leuk: de speeltuin houdt regelmatig een 'open kampvuur', waarbij
kinderen popcorn mogen poffen en
marshmallows kunnen roosteren.
2. Boomkroonpad - Drenthe
Wandel hoog tussen de boomtoppen
door over het mooie Boomkroonpad in
Borger, Drenthe. Het pad is 150 meter
lang en je doet er ongeveer dertig minuten over. Daarna kan je kind een spannende tocht maken door een
worteltunnel, hutten bouwen of op
speurtocht door het bos. Afijn, genoeg
te beleven hier dus.

4. Biesbosch MuseumEiland Werkendam
Polders, dijken en stromen kom je tegen
bij kinderspeelplaats ‘Biesbosch Beleving’. Elke 45 minuten verandert de waterstand van ‘extreem laag’ naar ‘extreem
hoog’. Ook geschikt voor kinderfeestjes
of om wat te eten. O, let op: in verband
met werkzaamheden is het Biesbosch
MuseumEiland is gesloten van maandag
28 oktober tot en met donderdag 14 no-

vember 2019. Daarna is het gewoon
weer open.
5. Zuiderzee Speeltuin - Almere
Eilandjes, een trekvlot, een half gezonken schip om in te klimmen en klauteren, een zandspeelplek en waterpret om
af te koelen. En dan nagenieten en pannenkoeken eten op het terras.
6. Zandbos - Deurne
Je kind kan hier natuurlijk z'n lol op in
de natuur, maar vooral de zandtafel is
heel erg leuk. En uiteraard is er ook een
waterplaats, dus schone kleding is geen
overbodige luxe.
7. De Natureluur - Amsterdam
Ook hier kan je kind van alles over de
natuur ontdekken. Een (verjaardags)feestje vieren is mogelijk en in vakanties
hebben ze extra activiteiten. Tip: trek
oude kleding aan, want schoon blijven is
er niet bij.

8. Speelterrein
Tiengemeten eiland Tiengemeten
Hier vind je negen
voetbalvelden
vol
blubber, bomen en
beekjes. Voor de allerkleinsten is er een
ukkie-eiland en schilpadfontein. Leuk extraatje: je moet de
pont pakken om er te
kunnen komen.
9. Hoppies
Natuurspeeltuin - Ammerzoden
Ooit begonnen als maïsdoolhof, maar er
is nu zoveel meer. Kinderen vermaken
volop met water, zand en groen terwijl
jij op het grasveld je kleed uitslaat.
10. Landgoed De Bonte Belevenis Texel
Meer dan alleen een natuurspeeltuin,
want je vindt hier ook een bloemenpluktuin, speeltuin, dierenweide en een blotevoetenpad. Je weet dus zeker dat je de
hele dag zoet bent.
11. Kreekbos - Wognum
Fijne plek met een glijbaan en zelfs een
waterpomp: naast de nieuwbouwwijken
met veel groen. Alle toestellen zijn gemaakt van hout, dus het ziet er nog leuk
uit ook.
12. Natuurpark Klingenberg - Venlo
Klimmen, klauteren, over boomstammen balanceren of lekker fietscrossen:
het kan bij natuurpark Klingenberg in
Zuid-Limburg. Je bevindt je middenin
de natuur, waar bloemen en planten alle

kanten op groeien.
13. Belevenissenbos - Lelystad
Het woord zegt het al: hier is van alles te
beleven voor kinderen van 6 jaar en
ouder. Er zijn tientallen speelplekken,
waterpartijen, een tokkelbaan en touwschommels en je kunt in de vallei op
zoek gaan naar paarden.
14. Speelbos De Boskoel - Limburg
Lekker door de bomen slingeren en hutten bouwen: bij het speelbos De Boskoel
kan het. Het ligt in de buurt van Venray,
vlak tegen de Duitse grens aan, op een
prachtig plekje aan het Reindersmeer.
Uitgespeeld? Dan is het tijd voor een
Limburgse vlaai in de Bosbrasserie even
verderop.
15. Doepark Nooterhof - Zwolle
Het woord zegt het al: hier kan je kind
z'n handen uit de mouwen steken. Er is
onder meer een waterspeeltuin en een
bijenstal en in Theehuis Earthship geniet
je tussendoor van limonade en een plakje
cake.
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In ons kleine winkeltje vindt u zowel vintage en retro
spullen als design items. Bijvoorbeeld van de Nederlandse ontwerper Marcel Wanders. Of West-Germany vazen van groot tot klein. En een rek vol ﬂeurige
kleding met bijpassende schoenen en laarzen.
U vindt ons aan de Stationsstraat nr. 4 in het
mooie Gieten, waar u ook kunt genieten van de
fraaie omgeving op de Hondsrug.
Op onze website www.viaviastore.nl vindt u
meer informatie.
Wij zijn geopend van woensdag tot en met zaterdag
van 10 tot 17 uur. Kom gezellig langs en laat u verrassen!

Eén landgoed, twee campings
Campings in Drenthe;
en worden gerund door twee generaties
Rust & Ruimte in de natuur.
van de Familie Seubers. Een van oudsher
Welkom bij Landgoed Seubers. Een prach- boeren familie, die kamperen bij de boer
tig natuurgebied aan de rand van het es- tot een hoger niveau getild hebben. Een
dorp Borger (Drenthe), met meer dan 30 plek waar gastvrijheid, rust en ruimte vanhectare aan landerijen, bloemvelden, bos- zelfsprekend zijn, maar de actieve vakansen en heide. Verblijf op één van de twee tiegangers ook hun hart op kunnen halen.
minicampings die Landgoed Seubers u Alles mag, maar niks moet. Hang achterbiedt. Dompel u onder in een oase van rust over, kijk je ogen uit, snuif de natuur op en
en ruimte en geniet van de prachtige natuur geniet.
van de Hondsrug. Fiets over de eindeloze
paden door bossen en over heide, wandel Landgoedcamping De Strengen
door de schilderachtige dorpjes, langs de De Strengen heeft ook camperplaatsen.
Saksische boerderijen en geniet van ma- Strengenweg 8,
gisch Drenthe. Het is niet voor niks dat ook 9531 TE Borger
Vincent van Gogh naar Drenthe kwam om Telefoon 0599 239 277
te schilderen. Kom ook, ontspan en geniet! E-mail destrengen@landgoedseubers.nl
Eén landgoed, twee campings
Verblijf op één van onze twee prachtige en
rustgevende campings in Borger (Drenthe).
Landgoedcamping De Strengen en minicamping De Zwerfkei liggen naast elkaar

Minicamping De Zwerfkei
Strengenweg 6
9531 TE Borger
Telefoon 0599 234 925
E-mail dezwerfkei@landgoedseubers.nl
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Verkooptentoonstelling van oud textiel
voor oude poppen en poppenhuizen kan men hier
vinden met de mooiste handwerktechnieken.
Dit alles is afgestaan door musea en particulieren,
omdat men een goede bestemming zocht. Wij wassen, strijken en herstellen zo nodig en zorgen ervoor
dat dit moois bij de liefhebber terecht komt in een
geweldige inrichting met absolute bodemprijzen.
Zelf aan de slag dat kan, borduren, een knoop aanzetten, smyrna knopen, naaien met een oude handnaaimachine , men mag het allemaal proberen.
We herkennen het bijna allemaal, de kasten liggen
vol met oud textiel. Van ouders, overgrootouders en
soms veel ouder. Heeft u iets aan te bieden waar wij
iemand anders weer blij mee kunnen maken voor
deze tentoonstelling neemt u a.u.b. contact op.
Adres: Noorderstraat 1 in Zeijen (Dr)
Info: www.de-oranjerie.nl
Open: di. t/m vr. 13.00 – 17.30 uur, za. 13.00 –
17.00 uur
Vanaf 3 mei t/m 3 juli hangen we in en buiten De
Oranjerie allerlei oud textiel aan de waslijn, naast
ons assortiment brocante uit Engeland en allerlei
bijzondere woonaccessoires.
Nostalgische verkooptentoonstelling van oude
boven- en onderkleding, bandjes en kant, grote sortering oude stoffen, schortjes, tafelkleden groot en
klein, naaiaccessoires, mutsjes, oud geruit beddengoed, schoolhandwerkjes, oude kinderkleding en
naaigerei enz.
Alles is zo herkenbaar en dus heerlijk om eens rond
te snuffelen en grabbelen in oude koffertjes.
Een walhalla voor handwerkliefhebbers en verzamelaars van oud textiel en allerlei oude betaalbare
materialen zijn hier te vinden. Broderie uit begin 20e
eeuw, damast, geborduurde tafelkleden, wasmerken,
monogrammen, batist kleding zelfs nog draagbaar,
kleurige vintage schorten 50-60 er jaren, witte kinderkleding met broderie van rond 1900 en heel veel
theeschortjes uit dezelfde periode. Zelfs aankleding

Zaterdag en Zondag 2 en 3 juli 2022

Proef, snuif en voel de zomer
tijdens dit sfeervolle hippe tuinfeest.
Wij zijn blij dat we weer De Midsummerfair mogen organiseren op een prachtige locatie in en rondom De Oranjerie
in Zeijen.
De ruim 40 standhouders zijn met zorg
geselecteerd zodat we een gevarieerde fair
van goede kwaliteit bieden. Door live
muziek, gezellige terrassen en een uitstekende catering, zorgen we voor de sfeer
die kenmerkend is voor een sfeervol en
hip tuinfeest. Het terrein zal door ons
op bijzondere manier worden aangekleed en is ruim opgezet.
De standhouders bieden prachtige producten, lekkere hapjes, live music, theater, vintage en veel meer. Kortom, een
weekend vol indrukken waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Proef, snuif
en voel de zomer tijdens dit sfeervolle
vrolijke tuinfeest. Een echte live beleving.

Rond het thema tuin en buitenleven
hebben de bezoekers een keuze uit allerlei
bijzondere plantensoorten, tuinhaarden ,
hamamdoeken, stoere kleinmeubelen,
plaids, hoeden, hekwerk, buitenkook
producten.
Op het gebied van curiosa en woondecoraties varieert het aanbod van schilderijen, sieraden, handgemaakte kinder
cadeautjes, foulards, porselein, aardewerk, breigarens, vilt, patchwork en
quilts, porselein schilderen, gesmede producten,alles van leer, kransen tot brocante
en trendy industrieel vintage en retro
woonaccessoires.
Voor traditionele lekkernijen met proeverijen komt de bezoeker ruim aan zijn
trekken met vers gerookte zalm, honing,
worst, broden, wijnen, likeuren, tapenades, bonbons, jams en Franse streek-

producten.
Op een typemachine mag de bezoeker
zijn of haar gedachten kwijt over de Midsummer fair.
Plaats:
Noorderstraat 1 9491 AJ Zeijen.
Wanneer:
10 en 11 juli van 10.00 tot 17.00 uur.
Prijs:
 4,00 per persoon.
Kinderen tot 12 jaar zijn onze gast.
De Oranjerie
tel: 0592-291671;
mob. 06-51173645
info@de-oranjerie.nl
www.de-oranjerie.nl
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Welkom op de Heuvelrug!

Als een oase van rust, net buiten de Randstad, vind
je tussen Utrecht en Amersfoort de Heuvelrug. Met
haar prachtige natuur, talloze landgoederen en levendige steden en dorpen is de Heuvelrug zeker een bezoek waard. Wandel of fiets door de heuvelachtige
bossen langs indrukwekkende kastelen, beleef unieke
musea en attracties of laat je culinair verwennen in
één van de leuke restaurants in Baarn, Renswoude,
Rhenen, Scherpenzeel, Soest, gemeente Utrechtse
Heuvelrug (met de dorpen Amerongen, Doorn,
Driebergen-Rijssenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg), Veenendaal, Woudenberg en
Zeist. Wij inspireren je bovendien graag met de leukste tips van onze bezoekers en bewoners.
Ruimtelijke Routes
Op de Heuvelrug is het prachtig wandelen! Struin
winterse natuurgebieden en landschappen af, ontdek
magische kastelen & buitenplaatsen en geniet van de
rust met een van de vele wandelroutes. Onze wandelroutes van de drukte af leiden je langs onontdekte
plekken waar je in alle rust kunt gaan genieten. Dus
trek je wandelschoenen aan en ga er op uit!

je nieuwe dingen en ontmoet je nieuwe mensen. Wil
jij weten waar je moet zijn voor een onvergetelijke
ontdekkingstocht op de Heuvelrug? Wij hebben alle
tips van locals en bezoekers voor je verzameld. Zo
ontdek je de onontdekte parels op de Heuvelrug!
Lees alle verhalen en laat je inspireren of deel jouw
leukste plek om anderen te inspireren.
Actief in de buitenlucht
De Heuvelrug is dé fiets- en wandelregio van Nederland met talloze mooie en unieke afstapmomenten.
Toch zijn dit niet de enige activiteiten die je hier kunt
ondernemen. De Heuvelrug biedt veel meer mogelijkheden aan om actief te kunnen zijn! Ontdek de
leukste routes, tips van liefhebbers, bezienswaardigheden onderweg én overnachtingsmogelijkheden.
Culinair genieten
De restaurants zijn weer geopend! Een uitgebreide
lunch, bijzondere streekproducten, heerlijke pannenkoeken of een culinair veelgangendiner, op de Heuvelrug is het genieten voor iedereen! Met deze tips
van verrassende en smaakvolle restaurants, heb je altijd een lekker adresje achter de hand. Eet smakelijk!

Laat je inspireren door de locals
Op de Heuvelrug ontdek je nieuwe plekken, proef

Ontdek de Waddeneilanden

Zodra de veerboottrossen worden losgegooid, begint dat unieke Waddeneiland-gevoel te kriebelen. We nemen
je mee langs de hoogtepunten van elk
eiland en geven je tips wat er allemaal
te doen is.

Rust & Ruimte op ‘Schier’
Schiermonnikoog is een ultiem walhalla
voor natuurliefhebbers en rustzoekers.
Niet voor niets is het gehele eiland een officieel Nationaal Park en (bezoekers)auto’s
zijn er dan ook niet welkom. Via een fijnmazig netwerk van fietspaden is de flora
en fauna van ‘Schier’ perfect te verkennen
en Natuurmonumenten verzorgt – per
tractor – excursies naar het uiterste puntje
van het eiland, de Balg.
In het dorp Schiermonnikoog bevindt
zich het fameuze Hotel van der Werff, dat
ondermeer een traditionele gelagkamer
koestert met een klassieke toog, houten
tafeltjes en uiteraard een biljart. Geregeld
kan je de meer culturele BN-ers hier aan
een versnapering zien zitten.
Ameland: voor de hele familie
Het zeer duinenrijke Ameland is bij uitstek een gezinseiland. De auto mag mee,
wat de logistiek overzichtelijk maakt. Het
eiland kent vier schattige dorpjes, van
oost naar west zijn dat: Buren, Nes, Ballum (met een vliegveldje!) en Hollum. Bij
dit laatste plaatsje ligt overigens Beachclub The Sunset, dat een Ibiza-vibe heeft
en waar je vanaf het loungeterras – inderdaad – van adembenemende zonsondergangen kan genieten.
Aanrader is de beklimming (55 m. hoog,
236 treden) van de gietijzeren vuurtoren
uit 1880. Mocht de zee (of het strand)
nog te koud zijn: Ameland kent liefst drie
verwarmde, gedeeltelijk overdekte, zwembaden: altijd fijn voor de familie! Dorst

& trek? Volg dan de fietsroute Amelander
Product, die in restaurants en bij boerderijtjes voert langs licht gezouten scharrellam, geurend roggebrood, een plak
polderkaas met grove mosterd en het
proeflokaal van de Amelander Bierbrouwerij in Ballum.

Te kust en te keur op Terschelling
Of je nu van bijzondere vogels spotten
houdt in natuurreservaat De Boschplaat,
of van lekker uitgaan in Danscafé De
Stoep in Midsland: Terschelling biedt
voor iedereen een breed pallet aan recreatie, waarna je weer kan uitwaaien en/of
chillen op de liefst 40 kilometer aan
strand.
Populair en uniek zijn de huifkartochten
langs het natuurschoon, of richting het
drenkelingenhuisje, dat net als de Brandaris een eiland-icoon is. Vanuit WestTerschelling kan je met het vintage
vissersschip Talisman zeehondenexcursies
maken. De kapitein geeft daarbij bovendien 99 procent garantie op het zien –
zonder verrekijker – van deze Waddenzee-mascottes! In dit dorp zelf zit Woodstock, een zogeheten vegan-kledingwinkel, met vrolijke en kleurrijke kleding
in de kenmerkende Oerol-stijl. De beroemdste Terschellinger blijft natuurlijk
Hessel, die (bijna) elke avond met zijn
dochter Tess optreedt in zijn eigen eetcafé
De Groene Weide. En daarna kan je nog
lang (tot 02.00 uur) het rijke nachtleven
– van house tot Nederlandstalig – op het
eiland verkennen.
Cultuursnuiven op Vlieland
Behalve de zilte lucht, kan je op Vlieland
ideaal cultuur snuiven. Geniet bijvoorbeeld van klassieke concerten in de monumentale Nicolaaskerk, of bezoek het
popfestival Into the Great Wide Open

(weer in 2021). Omdat de beroemde
dichter Slauerhoff veel op Vlieland verbleef, is er een glazen platen-route uitgezet
met
zijn
poëzie.
In
de
Reddingbootschuur is weer ruimte voor
beeldende kunst. Een prominente landmark is de Vuurboetsduin, met zijn 45
meter de hoogste duin van het Waddengebied. Niet voor niets is het ook de locatie van de vuurtoren. In de zomer kan
je vanaf de Vliehors per veerdienst ook
een uitstapje maken naar Texel.
Texel, vertrouwd & ápart
Texel, het grootste Waddenland, biedt
naast zon, strand en zee ook bijzonder vakantievertier, zoals bij Woolness in
Cocksdorp, waar je je kan wikkelen in –
uiteraard – écht Texels schapenwol, oftewel een wolbad, dat helend en ontspannend werkt.
Luxe overnachten bij het vliegveld Texel?
Dat kan weer bij De Vlijt Airportsuites,
waar je vanuit je bed zo een parachutesprong kan boeken. Bekend is natuurlijk
Ecomare, een natuurmuseum en ook een
zeehondenopvang, die zowel vertederend
als leerzaam is. Een (andere) kidsmagneet
verderop in Den Hoorn is De Bonte Belevenis. Kinderen mogen hier zelf brood
bakken, of zeepjes en kaarsen maken.
Ook leuk zijn de zogeheten bezoekboerderijen, waar gezinnen, interactief kennis
kunnen maken met de lokale producten,
zoals kaas, lamsvlees, paddenstoelen en
ook – gelukkig – roomijs.
Het landschap op Texel is divers. Je vindt
er ook heide, bossen, kwelders en in het
voorjaar zelfs bollenvelden! Texel’s beroemdste inwoner Jan Wolkers was vaak
in het gebied De Slufter te vinden, waar
hij met zijn kijker de 400 vogelsoorten
beloerde.
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Nederland leukste steden
winkelen shoppen lunchen
Een onvergetelijk dagje stad
Samen met locals hebben wij dé plekken verzameld die jij niet mag missen
in de stad. Het vinden en ontdekken
van deze bijzondere, soms verborgen
plekken maken we daarnaast makkelijk.
Zo beleef jij zonder moeite een onvergetelijk dagje stad.
Leeuwarden
Trotse hoofdstad van Fryslân met verrassend centrum.
Middelburg
Waar intieme pleintjes, straatjes en
water samengaan.
Amersfoort
Waan je in je eigen sprookje in deze
sfeervolle stad.
Rotterdam
Beleef deze stad onder toeziend oog van
de imposante skyline.
Hoorn
Waar de sfeer van de machtige VOC
nog voelbaar is.
Delft
Stad van de Oranjes, Delfts Blauw, Vermeer en studenten.
Haarlem
Duik vanaf de Grote Markt straten vol
winkels en cultuur in.
Amsterdam
Waar je dwalend langs de grachten van
alles ontdekt.
Arnhem
Een creatieve, groene stad vol historie
en prachtige mode.
Purmerend
Dorpse stad met gezellige Koemarkt als
middelpunt.
Deventer
Monumentale Hanzestad aan de IJsel
met volop karakter.

Zwolle
Hanzestad waar de levendigheid van de
handel voelbaar is.
Nijmegen
Een 2000 jaar oude stad met een jeugdig en bruisend karakter.
Dordrecht
Een historische stad verscholen tussen
machtige rivieren.
Maastricht
Limburgse heuvels omsluiten deze
mooie, historische stad.
Breda
Geniet van het Bourgondische leven en
Brabantse gezelligheid.
Leiden
Beleef alle kanten van deze idyllische
sleutelstad.
Groningen
Van historische pakhuizen en hofjes tot
vernieuwende kunst.
Den Bosch
Historie, cultuur en heerlijk eten gaan
hier hand in hand.
Alkmaar
Sfeervolle kaasstad met prachtige oude
stad.
Tilburg
Waar oude, nieuwe en verborgen plekken je verrassen.
Utrecht
In de schaduw van de Domtoren vind
je een grote, knusse stad.
Den Haag
Stad van indrukwekkende paleizen, politiek en meer.
Eindhoven
Een creatieve lichtstad die bruist van de
energie.

Wifi op de camping
Wil je ook wifi op de camping? Op veel
vakantieparken kun je ook tijdens je vakantie draadloos internetten. Zo heb je
wifi in de camper of caravan. Maar de
ontvangst is niet altijd om over naar huis
te schrijven. In dit artikel leg ik je uit hoe
wifi signaal versterken op de camping in
zijn werk gaat. Ook leer je hier hoe je ook
met meerdere apparaten kunt internetten
op een camping zonder wifi.
Neem je eigen netwerk mee met
mobiele wifi
Kun je over het zwakke wifi signaal van
de camping niet eens een appje sturen?
Of wil je internet op een camping zonder
wifi? Dan biedt mobiele wifi de oplossing. Met een mifi router maak je een
eigen wifi van een 4G signaal. Kampeer
je langere tijd in het buitenland? Gebruik
dan een prepaid data simkaart van een
lokale provider, maar let op dat je niet te
veel data gebruikt. Doordat een mifi router een eigen netwerk opzet, deel je het
netwerk met meerdere apparaten.
+ Een mifi router heeft geen stekker
nodig, ze gaan gemiddeld 10 uur mee
op 1 batterijlading.
+ Doordat je een eigen verbinding opzet,

heb je een snel draadloos netwerk en
sluit je meerdere apparaten aan.
- Om een mifi router te gebruiken heb
je een losse simkaart met een grote databundel nodig die geldig is in je vakantieland.
Herhaal het camping wifi signaal
Ontvang je het signaal van de wifi hotspot van je camping, maar is het net niet
sterk genoeg? Plaats dan een wifi repeater.
Met deze wifi versterker herhaal je het
wifi signaal, waardoor je ook op een regenachtige dag kunt surfen. Stel de repeater wel zo in dat je een privé netwerk
opzet op de camping. Zo voorkom je dat
je buurman je mail kan lezen.
+ Een wifi repeater stop je in het stopcontact en verbind je eenvoudig met
de hotspot van de camping.
+ Een repeater werkt vooral goed als je
internet in de camper of internet in de
caravan wilt opzetten.
- Een extender werkt alleen op een plek
waar het signaal van de camping wifi
nog sterk genoeg is.
- Een traag netwerk wordt niet sneller
van een wifi repeater.
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Dagje zeilen IJsselmeer
Het IJsselmeer is een uniek zeilgebied in
Nederland. Er ligt in iedere windrichting
wel een prachtige historische haven om
in af te meren en van het leven te genieten. Het IJsselmeer heeft voor zowel de
sportieve zeiler als de ontspannen recreant
alles in huis voor een geslaagde zeilvakantie. Zeilen in het IJsselmeergebied biedt
ook Nederlanders op langere vakanties
een echte vakantie-ervaring, terwijl de geringe reistijd zich bij uitstek leent voor
een dagje zeilen of een weekend zeilen.
Frisian Sailing Company is als geen ander
bekend met het IJsselmeergebied en verzorgt graag voor iedereen de perfecte zeilreis op het IJsselmeer. Bekijk het
overzicht van de mogelijke bestemmingen aan het IJsselmeer, of neem contact
met ons op voor persoonlijk advies.
Het IJsselmeer is een relatief jong ‘meer’,
aangezien het pas ontstond in 1932 na
het voltooien van de afsluitdijk. Daarvoor
stond de Zuiderzee, zoals het gebied toen
heette, bekend als een onstuimig vaargebied. De Zuiderzee was het domein van
onverschrokken vissers en kooplieden uit
Lemmer, Stavoren, Enkhuizen, Hoorn,
het eiland Urk en vele andere historische
plaatsen. Tegenwoordig zijn deze plaatsen
nog steeds het kloppend hart van het IJsselmeer en zijn ze de uitvalsbasis om een
traditioneel zeilschip te charteren. Met

name grotere zeilschepen als klippers, tjalken, aken en schoeners voelen zich uitstekend in hun element als ze op het
IJsselmeer zeilen: hun forse gewicht zorgt
dat een gemiddelde deining weinig vat
heeft op het schip. Zeebenen zijn dus niet
vereist. Onder zeilers staat het IJsselmeer
bekend als relatief windzeker gebied. Een

weekend zeilen op het IJsselmeer is bovendien uitstekend geschikt als teambuilding of een familieweekend. Vanuit het
IJsselmeer zijn directe vaarverbindingen
met het Markermeer, de Waddenzee en
de Friese meren.
www.frisian-sailing.com

Mountainbiken voor beginners
Vorig zomer ging ik voor het eerst mountainbiken. Ik kocht een mountainbike
(beginnersfout nummer 1) en begon
bergopwaarts te fietsen (beginnersfout
nummer 2). Veel fietstochten, zadelpijn
en een hechting in mijn kin verder ben ik
inmiddels geen beginner meer in het
mountainbiken. But I’ve learned the hard
way. Geen pretje die hechting, de zadelpijn en de uitdroging in het verlaten landschap. Daarom deel ik graag mijn
mountainbiketips voor dummies. Zo ga
je goed voorbereid van start. En beleef je
meer plezier aan je eerste fietstochten in
de bergen.
De eerste keer mountainbiken:
huur een mountainbike
De beste tip voor de eerste keer mountainbiken is om een mountainbike te
huren. Je hebt namelijk geen idee als je
voor het eerst een mountainbike’s gaat
kopen. Maar zolang je nooit in de bergen
gefietst hebt, kan je weinig met deze informatie. Je zal eerst uit moeten vinden
wat je eigen ervaringen en voorkeuren
zijn. En dat doe je het beste op een huurfiets. Een goede mountainbike is best een
investering en dan wil je natuurlijk wel
een fiets waar je voorlopig mee vooruit
kan. Door te huren doe je voor een klein
bedrag ervaring op en kan je je eventuele
aankoop daarop baseren.
Ieder bergdorp heeft wel een fietsverhuur. En als je deze niet kan
vinden, informeer dan
even bij je hotel of bij de
lokale VVV die hebben
vaak ook fietsen te huur.

Voordat je gaat mountainbiken:
zorg voor gear
In Nederland stap je waarschijnlijk gewoon in je alledaagse kleding op de fiets.
En dat kan. Fietsen zijn erop uitgerust en
je hebt weinig bescherming nodig.
Mountainbiken is echter niet zomaar fietsen, het is een sport. En sport vraagt om
sportkleding. Een mountainbike is niet
uitgerust met een beschermende kettingkast of een comfortabel zadel. Maar je
hoeft ook niet direct een professionele
wieleroutfit te kopen. Wat dan wel? Ga
voor een fietsbroek, een helm en bij koud
weer een paar fietshandschoenen. Dit zijn
relatief kleine investeringen die een groot
verschil maken.
Een fietsbroek heeft een ‘kussentje op de
plek van het zadel. Hierdoor ervaar je
minder ‘zadelpijn’. Een fietshelm beschermd bij een val (onderschat niet de
klap die je maakt als je bergafwaarts rijdt)
en speciale fietshandschoenen bieden
naast warmte ook nog grip en bescherming. Wan- neer
je
gaat
moun tain-

biken met kinderen, zorg dan voor een
kinderfietshelm (ongeacht of ze bij jou op
de fiets gaan of op een eigen fiets).
Kleed je sportief
Naast bovenstaande gear doe je er goed
aan een thermoshirt (of fietsshirt als je dat
bezit) te dragen. Thermokleding voert
vocht effectief af. Een paar sportschoenen
en sportsokken zijn ook onmisbaar. Tot
slot heb je een zonnebril nodig. Niet alleen voor de zon, maar ook voor de wind,
regen en insecten onderweg. Kortom, bescherm je lichaam en je ogen.
Tot slot trekken wij onze kinderen altijd
een rugbeschermer aan. Deze beschermd
naast de rug ook het sleutelbeen. De rugbeschermers die wij hebben aangeschaft
voor de wintersport zijn heel geschikt
voor het mountainbiken, dus daar slaan
we twee vliegen in één klap.
Zorg goed voor jezelf
Een drinkfles met water en een energiereep zijn wel het minimale wat je voor
onderweg bij je zou moeten hebben. Een
kleine rugzak met wat te eten, drinken,
opvouwbare regenjas en EHBO set zijn
helemaal ideaal. Wij Nederlanders denken vaak vrij makkelijk over de fietssport.
Of eigenlijk, vaak zien we het niet eens
als sport. Tijdens je eerste fietstocht in de
alpen zal je echter al snel ontdekken dat
de meeste mensen hier heel anders tegenaan kijken. In Alpenlanden wordt fietsen
echt als sport gezien. En zijn de mensen
doorgaans goed op de hoogte van de risico’s waardoor ze meer voorzorgsmaatregelen nemen. Het fietsen is
hierdoor sportiever en veiliger.
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WELKOM IN DE
KRINGLOOPWINKEL
DORCAS APPINGEDAM
Waar: Energieweg 5. 9902 RL Appingedam
Openingstijden: Woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00
(laatste zaterdag van de maand gesloten)
Inbreng Goederen
Dinsdagmorgen van 10 tot 13:00
Wo/Don/ Vrijdag van 10:00 tot 15:00

Welkom in 1742
Welkom in 1742, zo worden de bezoekers
van vesting Bourtange begroet als ze de
historische vesting binnenlopen, gelegen
in het oosten van de provincie Groningen, in het bosrijke Westerwolde.
De vesting is in 1580 gebouwd in opdracht van Willem van Oranje, als verdedigingswerk op de handelsroute tussen
het Duitse Munster en Groningen. De
Vesting werd gebouwd op de enige weg
die door het moeras liep. Dit had grote
voordelen, omdat de vijand al van veraf
zichtbaar was. In de loop der jaren is de
vesting veder uitgebouwd en nooit in
handen gevallen van een vijand.

De Vesting is nu gereconstrueerd naar het
jaar 1742. U dwaalt langs eeuwenoude
straatjes, met leuke winkeltjes en horecagelegenheden, of geniet van de vele evenementen die jaarlijks in de vesting
worden georganiseerd. Historische veldslagen tijdens de Slag om Bourtange, of
de mooiste kerstmarkten van Nederland
in december.
Maar er is meer te doen in Bourtange. Zo
zijn er diverse musea die met 1 toegangskaart te bezoeken zijn, met activiteiten
voor jong en oud. Kortom een dagje
Bourtange is een dagje terug in de tijd!
Welkom in 1742!

Landgoed Fraeylemaborg
De Fraeylemaborg is één van de best
bewaarde borgen in Groningen en is
in oorsprong meer dan zeven eeuwen
oud. Het fraaie wit gestucte kasteel
heeft een markante toren, die net iets
uit het midden staat. De laatste bewoners hadden de langste achternaam
van Nederland: Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. Zij
hebben het landgoed in 1972 verkocht
aan de Gerrit van Houten Stichting
uit Groningen.
Vanaf 1975 is de Fraeylemaborg een
museum en zijn er allerlei culturele evenementen op het landgoed. De stijlkamers geven een beeld van het leven in
een huis van stand tot circa 1950, met
het personeel ‘downstairs’ en de familie
‘upstairs’. Recent heringericht zijn de Bibliotheek, Blauwe Logeerkamer en Eetkamer met Dienkamer. In het Koetshuis
is de expositieruimte te vinden met daarbij de museumwinkel.
Ook is in de borg een Speelkamer ingericht, met fraai speelgoed van kinderen
des huizes.

Wij zijn Dorcas. Wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen
en bloeien.
Wij zien armoede ,uitsluiting en crisis en de
mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de
allerarmsten Zo volgen wij Jezus Christus na.
Mede door de opbrengst van de kringloop kunnen wij een kansrijke leefomgeving creëren.
Door kwetsbare mensen te trainen in weerbaarheid en veerkracht maar ook door sociale vangnetten te creëren
Wij bieden Noodhulp.
We helpen mensen die getroffen zijn door een
ramp, crisis of oorlogssituatie snel en doeltreffend met basisbehoeftes zoals voedsel onderdak
en medicijnen.

Het uitgestrekte park in Engelse landschapsstijl (ook wel het Slochterbos genoemd) nodigt uit voor een wandeling.
Meer dan 6 km fraaie wandelpaden voeren u langs bijzondere bomen, vijvers,
tuinornamenten, de Geele Brug en de
Hoge Berg. Ook staan hier ‘Follies’, verrassende gebouwtjes met ’s zomers kleine
exposities. In de Oranjerie is de geschiedenis van het park op een speelse manier
te zien.
Er zijn ook leuke activiteiten voor kinderen. Er is een speurtocht door de
kamers van de borg, met de mogelijkheid om je te verkleden als jonkvrouw of
ridder. In het park kan het Sprokkelpad
gelopen worden. Gewapend met een
plattegrond en een verrekijker is er een
tocht langs 15 metalen kluisjes die ingegraven zijn in de grond met daarin leuke
opdrachten.

Wilt u
weten
waar
de klepel
hangt?
Die hangt in de klokken die u mag luiden, of in het carillon waarop u zich mag
uitleven. Als u het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee bezoekt, want daar
vindt u alles op het gebied van luidklokken, torenuurwerken en carillons. Maak
kennis met het oude ambacht van de
klokkengieters in de voormalige fabriek
van de familie Van Bergen.
En over Heiligerlee gesproken: hoe zat

dat nog maar met die Slag bij Heiligerlee,
op 23 mei 1568? In het tegenovergelegen
museum Slag bij Heiligerlee maakt u kennis met de roerige periode van het begin
van de opstand tegen het Spaanse gezag
en de hoofdrolspelers Arenberg en de graven Lodewijk en Adolf, op zijn monument aan het begin van een beleefroute
over het voormalige slagveld.

Kijk maar eens op
www.museaheiligerlee.nl
Klokkengieterijmuseum
Provincialeweg 46
9677 PD Heiligerlee
Museum Slag bij Heiligerlee
Provincialeweg 55
9677 PB Heiligerlee
Domies Toen, de sfeervolle oude pastorietuin aan de voet van de Petruskerk, is
de noordelijkste botanische tuin maar
ook geregistreerd museum, met borders,
een kruidentuin en een insecten- en vlindertuin. Er staat een oud tuinprieel 'Domies Toenhoes' en een eeuwenoude
tuinmuur.
Er is het hele jaar door wat te zien: in de
lente de stinzenplanten, waaronder de
kievitsbloem, logo van de tuin, dan de
wilde planten, in de zomer bloemenweiden en rozen, in de herfst de verstilde
sfeer met herfstkleuren en rijpe mispels.
Er is een sfeervolle theeschenkerij in het
oude godsdienstgebouwtje.
De tuin is het gehele jaar geopend, opening theeschenkerij zie www.domiestoen.nl. Entree  3,00 (gratis voor
vrienden)

Het cafe-restaurant in het Schathuis
maakt een bezoek aan de Fraeylemaborg
ook een culinaire belevenis.
Voor meer informatie, kijk op:
www.fraeylemaborg.nl

De rode beuk uit Domies Toen is 3e geworden bij de verkiezing Boom van het
jaar!
Dus wel de mooiste boom in het noorden en de mooiste beuk in het land.

Domies Toen

Domies Toen moet blijven!
Word vriend, we gaan voor 500 vrienden!
https://domiestoen.nl/vriend
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De leukste musea
voor kinderen

Leuke en populaire pretparken
1. De Efteling
De Efteling is misschien wel het mooiste
pretpark van heel Europa dus het spreekt
voor zich dat het ook deze plek bezet in
de lijst voor Nederland.
2. Slagharen
Slagharen is een park voor het hele gezin
dat tal van evenementen organiseert
doorheen het jaar en sterk vormgegeven
is. Een echte must!

Met de kinderen op vakantie in Nederland en zin in een bijzonder dagje uit?
Bezoek een museum! Kinderen hoeven
zich niet te vervelen in een van de vele
kindvriendelijke musea die Nederland
rijk is. Voor elke leeftijd en interesse is
er wel iets interessants te vinden. Voor
de allerkleinsten is er bijvoorbeeld het
Nijntje museum. Beleef de rijke historie in het Scheepvaartmuseum of ontdek de wereld van de ruimtevaart in
Space Expo.
Bezoek een natuurmuseum met
kinderen
Micropia
Leer te houden van de kleine dingen in
het leven in Micropia, het Amsterdamse museum gewijd aan microben.
Natuurmuseum Fryslân
Ontdek alles over de natuur van Friesland.
CORPUS
Uniek museum met een bijzondere inkijk in het menselijk lichaam.
Naturalis is zien, doen en beleven!
Dino’s, IJstijd, Leven op aarde: leer alles
over biodiversiteit en de natuur in Naturalis in Leiden.
Het Nederlands Watermuseum
Leer de wereld van het water op een geheel nieuwe manier kennen.
Bezoek een cultuurmuseum met
kinderen
Museum voor Beeld en Geluid
Hier mag je uren televisieprogramma’s
kijken en maken!
Museum Speelklok
's Werelds muzikaalste museum.
Het nijntje museum
Het nijntje museum is hét museum
waar peuters en kleuters spelenderwijs
hun wereld ontdekken.
Heksenwaag Oudewater
Bezoek de Heksenwaag en ontdek de
heks in jouw familie!
Madame Tussauds Amsterdam
Er wachten beroemdheden op u in
Amsterdam.
Het Tropenmuseum
Ontdek exotische culturen in een van
de mooiste gebouwen in Amsterdam.

Bezoek een geschiedenismuseum
met kinderen
Museumstoomtram
Hoorn-Medemblik
Ga mee en maak de spannendste tijdreis met stoomtram en boot!
Ontdek het erfgoedpark Batavialand!
Leer alles over inpoldering, dijkenbouw
en over het ontstaan van een hele
nieuwe provincie: Flevoland.
Nederlands Openluchtmuseum
Het Openluchtmuseum brengt de Nederlandse geschiedenis weer tot leven.
Spoorwegmuseum in Utrecht
Het Spoorwegmuseum is een populaire
attractie die het historische erfgoed van
de Nederlandse Spoorwegen tentoonstelt.
Zuiderzeemuseum
Waar het vroegere leven aan de Zuiderzee herleeft.
Maritiem Museum Rotterdam
Duik in de maritieme geschiedenis van
Nederland.
muZEEum
Het Zeeuws Maritiem muZEEum in
Vlissingen.
Het Scheepvaartmuseum
Ontdek het zoute DNA van Nederland!
Bezoek een wetenschaps- en
techniekmuseum met kinderen
Space Expo Noordwijk
Ontdek alles over de wereld van de
ruimtevaart.
Sonnenborgh Museum & Sterrenwacht
Tel de sterren in Utrecht. Sonnenborgh
Museum & Sterrenwacht leert u alles
over sterrenkunde en heeft vijf telescopen gericht op de hemel.
Science Center NEMO
Ontdek alles over wetenschap en technologie.
Louwman Museum
Het Louwman Museum herbergt één
van de mooiste privé collecties automobielen ter wereld.
Museon
Kijk, luister, lees en experimenteer in
het wetenschapsmuseum.
LEGOLAND Scheveningen
Geniet van een heerlijk gezinsuitje bij
LEGOLAND Scheveningen
Voor informatie: www.holland.com

3. Duinrell
Duinrell is Wassenaar biedt het legendarische Tikibad aan, een leuke camping en
natuurlijk ook een behoorlijk assortiment
aan attracties. Ideaal voor een weekendje
fun.
4. Walibi Holland
Walbi Holland is het pretpark voor wie

op zoek is naar achtbanen. Met toppers
zoals de Condor, Goliath en de Robin
Hood kan het niet mislopen.
5. Toverland
Toverland is een deels overdekt attractiepark in het zuiden van Nederland. De
troeven? Een schitterend design en prachtige shows.
6. Koningin Juliana Toren
Dit bijzondere park richt zich voornamelijk op de jongere leeftijden. Met meer
dan 60 attracties is er alleszins heel wat te
doen. Julianatoren kan zorgen voor een
leuk dagje uit.
7. Hellendoorn
Hellendoorn werd enkele jaren geleden
nog compleet vernieuwd. Verwacht hier
enkele van de beste waterattracties van

Nederland en fun met het hele gezin.
8. Drievliet
Drievliet in Den Haag is voor de net wat
grotere kinderen. Er zijn al redelijk wat
achtbanen voor thrill seekers en leuke
animatieshows.
9. Plopsa Indoor Coevorden
Geopend in 2010 en een nieuwe uitbreiding in de catalogus van de Plopsa pretparken. Ideaal voor de kleintjes!
10. Drouwenerzand
Drouwenerzand zet zichzelf in de markt
als het meest voordelige pretpark van Europa. Een bewering waar misschien wel
een grond van waarheid in zit. De entree
is alleszins spotgoedkoop en dan nog eens
inclusief wat eten en drinken. Dit park is
geknipt voor kinderen tot 13 jaar.

De mooiste natuurzwembaden
en zwemplassen
Wat is er lekkerder dan afkoelen in
natuurwater op een warme zomerdag?
Juist, niets! Nu de corona lockdown
langzaam versoepeld wordt en de eerste
zwembaden weer open zijn, doken wij
in de fijnste plekken om deze zomer te
pootjebaden. Dit zijn de mooiste
natuurzwembaden en zwemplassen
voor een frisse, chloorvrije duik.
Zwembad De Kikker – Groenekan
Net te noorden van de stad Utrecht ligt
Groenekan, en daar vind je het oudste
en mooiste natuurzwembad van Nederland: zwembad De Kikker. Om het
zwembad te creëren is een deel van de
gracht rondom Fort Ruigenhoek afgezet
met boomstammen, waar in het voorjaar meerkoeten hun nestje op bouwen.
Bij het zwembad is een kleine ligweide,
een pierenbadje voor de kleintjes en je
kunt er wat te drinken en snoepen
kopen. Goed om te weten: zwembad De
Kikker werkt alleen met abonnementen,
voor een week, maand of het hele seizoen. Dagkaarten zijn niet te krijgen.
www.zwembaddekikker.nl
Zwemlust – Nieuwersluis
Een ander mooi natuurbad in de provincie Utrecht is Zwemlust in Nieuwersluis,
vlak aan de Vecht. Het water hier is omringd met groen en er is zelfs een stukje
zandstrand. Kinderen kunnen zich hier
uitleven op de duikplank of met surfplanken en de kabelbaan. Een dagkaart voor
Zwemlust kost  2,50 voor kinderen en
 3,50 voor volwassenen.
www.zwemlust.nl
Zwembad De Put, Rijkswijk
Als je in het water ligt van natuurzwembad De Put, vergeet je even dat je je mid-

den in de stad bevindt. Het zwembad is
onderdeel van Landgoed te Werve en is
omgeven door groen. Er zijn twee grote
ligweiden om lekker te zonnebaden, en
voor de allerkleinsten is er een peuterbad.
Een kaartje voor De Put kost in het vooren naseizoen  2,50 en in het hoogseizoen  3,50 per persoon.
www.zwembaddeput.nl
Henschotermeer, Woudenberg
Het Henschotermeer, een oude zandafgraving op de Utrechtse Heuvelrug, is
misschien wel de meest fotogenieke
zwemplas van Nederland. Het meer is
omgeven door hoge bomen en een prachtig zandstrand waar een aantal mooie
houten speeltoestellen op staan. In het
midden van het meer ligt een eiland dat
met loopbruggen is verbonden met het
strand. Ook fijn: het Henschotermeer is
niet al te diep, dus het water heeft hier
snel een aangename temperatuur. Een
dagkaart voor het Henschotermeer is 
2,95; een seizoenskaart kost  29,50.
www.henschotermeer.nl

Duinmeer het Wed, Overveen
Woon je in de buurt van Haarlem of Amsterdam maar ben je geen liefhebber van
het strand? Dan is ’t Wed in Nationaal
Park Zuid-Kennemerland een fijne plek
om verkoeling op te zoeken. ’t Wed is een
prachtig meer met een fijn strandje midden in de duinen. De perfecte plek om
einde van de dag of in de nazomer nog
even van de laatste zonnestralen te genieten. Bij ’t Wed is geen horeca, dus neem
je eigen picknickmand mee!
’t Nije Hemelriek, Gasselte
Nog zo’n pracht van een recreatieplas is ’t
Nije Hemelriek in Drenthe. Het witte
zandstrand wordt omringd door dichte
bosjes, zodat je echt even weg bent van de
bewoonde wereld. Ook hier zijn speeltoestellen voor kinderen, en na een dagje
zonnen en spartelen kun je terecht op het
terras van het bijgelegen restaurant. Wil
je een bezoekje brengen aan deze zwemplas? Ga dan op tijd de deur uit want het
kan erg druk worden!
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KRUISWOORDPUZZEL
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Horizontaal
J Dun:S tamboer:IJ soort slang; J5 bijwoord; 17 gecrediteerd bedrag: J9 stop:2J voIgeIing:23 elektroni5Ch
onderdeeI:24 lager onderwijs (afk.): 25 I Fg9fnIS: 27 kledingstuk: 29 stumper:3t lofdicht;32 muzieknoot:
33 sjaal;35 landbouwwerktuig; 36 lokale actiegroep (ak.):37 Romeins keizer; 39 vergaderverslag schrijven;
42 verblijfsvergunningen; 43 brede landweg;44 VODrwendsel; 45 Verenigde Naties (Engelse at.);46 bijeenj

47 rixier in DuitsIand:48 atmosfeer;51 stuq:52 gevang: 53 persoonlijk voornaamwoord:54IsraéIische
premier: 55 Egyptische god;57 landcode van Aus tralié; S8 betrekkelijk voornaamwoord; 61 stormloop;
62 Italiaanse kaas; 64 buisverIichting;65 wereldgodsdienst;67 extfa beloning; 6B deel van de bijbel (afk.);
69 drukj 71 slingeruurwerk; 73 afvaIwat»rakoerj74 Europees land; 75 kuip.
Vertikaal
I FamilieIid:2 Anno Domini (ak.): 3 akeIig;4 omlijning: 5 slac htoker:6 kikkerdril:7 grondtoon; 8 inhoud5lTldat ,
9 gelofte: 10 tocht: 11 woensdag na carnaval: 12 lap:13 lengtemaat, 14 herinrirhting:16 drijfveer;
18 houtsoort:29 romponentj 22 deel van een schoen; 24 huurwagen; 26 verhard (huid); 27 stakker:28 blozen;
30 gemiddelde weersgesteldheid; 33 vuiststoot; 34 Filippijnse stakverhtkunst,3B ijzerhoudende grond;
¥0 familieiid: 41 tijdperk: 42 ton:48 partieel;49 haarlok: 50 kiezeis: 53 folterCuig: 56 dringend: 59 Ron de van
1ta1ig: bO gebakken rijSt;62 cirkelvorm1g: d3 Europese hoofdstad; 6d Chinees gerecht; 67 jongensnaam:
69 rivi»r in ItaIiB;70 bijwoord; 71 famiIieIid:72 grtij.
Als de kruiswoordpuzzel goed is ingevuld, kon de s logzin worden opgelost dooi dv lifters I» zoeken die in de
overeenkomsrige genummerde hokjes stoon. S«rres!
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Op vakantie in eigen land

Mooie plekjes in eigen land
Je wilt graag op vakantie in eigen
land, maar je hebt geen idee waar je
naartoe moet gaan? Laat je verrassen
door de schoonheid en diversiteit in
ons kleine land. Elke provincie heeft
haar eigen charme, waar ik je graag
kort iets over vertel. Aan de hand van
de tips en hoogtepunten die ik noem,
kun je vast en zeker makkelijker een
keuze maken waar je op vakantie gaat
in eigen land. 12 provincies, 12 unieke
bestemmingen voor een heerlijke
vakantie dicht bij huis!
We hebben in Nederland de mooiste
stranden, heerlijke steden, Friese meren
en Twentse rust. En dat is nog maar een
kleine greep uit het Hollandse aanbod.
Ons land is verrassend veelzijdig en perfect voor een vakantie dicht bij huis.
Wat maakt een vakantie in Nederland
nou zo bijzonder? Languit in het gras
van mijn tuin kwam het antwoord:
omdat we ons gelijk thuis voelen natuurlijk! Niks bijkomen van een lange reis,
acclimatiseren en ander soort vakantiestress. A la minute een vakantie gevoel,
hoe heerlijk! En je hond kan ook makkelijk mee op vakantie.
Doen dus, die vakantie dicht bij huis!
1. Favoriet Friesland
Wanneer je de provincie Friesland binnen rijdt, voel je dat je vakantie hier
heerlijk gaat zijn. De drukte van het dagelijks leven maakt plaats voor rust en
ruimte. Of je nu kiest voor een vakantie
op of aan de Friese Meren, het ontdekken van de Friese elf steden, een stedentrip Leeuwarden maakt, een paar dagen
uitwaaien op de Waddeneilanden of op
zoek gaat naar de Friese Wouden, de
charme van zuidwest Friesland… of…
Actief, sportief, culinair of cultureel;
Friesland heeft voor elk type vakantie
wat! Wordt deze provincie na een vakantie ook jouw favoriet?
2. Er gaat niets boven Groningen
Het is toch beschamend dat ik deze
kreet niet kan beamen… Niet omdat ik
het er niet mee eens ben, maar omdat ik

nog te weinig in Groningen ben geweest. De stad Groningen, de kust langs
de Waddenzee, Nationaal Park Lauwersmeer, de ommelanden met de wierdendorpen, vestingstadje Bourtange, het
Westerkwartier… Als er één provincie is
die meer te bieden heeft dan je verwacht,
dan is het Groningen! Laten we het
samen ontdekken!
3. Oerprovincie Drenthe
Drenthe, de provincie voor fietsers en
wandelaars. Voor natuurliefhebbers en
rustzoekers. Met iconen als de hunebedden en de Koloniën van Weldadigheid.
Met bossen en heidevelden, de nationale
parken Dwingelderveld en Drents-Friese
Wold. Deze provincie wordt ook wel gezien als oerprovincie en biedt ook voor
kinderen veel te doen, het is één grote
speeltuin. Dus wil je actief genieten of
opladen in alle rust: ga op vakantie naar
Drenthe!
4. Verrassend Overijssel
Overijssel is een provincie van verrassingen. Misschien als provincie wel de
minst bekende en met de minst aansprekende naam, maar Overijssel heeft je zoveel te bieden. Wanneer ik het heb over
het Vechtdal met de rivier de Vecht,
landgoederen, bos en zandverstuivingen,
Salland met de Sallandse Heuvelrug,
Twente met authentieke boerderijen,
rust en ruimte, het waterrijke Nationaal
Park Weerribben-Wieden en historische
Hanzesteden langs de IJssel gaat er vast
en zeker een belletje rinkelen. Waar je
ook op vakantie gaat in Overijssel, de
verrassing is groot!
5. Groen Gelderland
Een van de provincies in de top 3 waar
de meeste toeristen in ons land naar toe
gaan, is Gelderland. De grootste aantrekkingskracht van deze provincie is de
groene schatkamer van Nederland: de
Veluwe. De natuur trekt jaarlijks veel bezoekers, maar Gelderland heeft veel
meer te bieden. De landelijke Achterhoek, Rivierenland met o.a. de Betuwe
en het Land van Maas en Waal, steden
als Arnhem en Nijmegen; geen moment

om je te vervelen tijdens je vakantie in
Gelderland.
6. Veelzijdig Utrecht
De centrale ligging van Utrecht is fijn.
Waar je ook woont in Nederland, je
hoeft nooit lang te reizen voor een vakantie in Utrecht. Met de prachtige
Domstad als stralend middelpunt biedt
deze provincie een combinatie van stad
en natuur. Voor een gezellige stedentrip
ga je naar Utrecht en Amersfoort. Wil je
de natuur intrekken, ontdek de
Utrechtse Heuvelrug met landgoederen
en met plaatsen als Soest, Baarn, Doorn
en Zeist. Het water op? Ga varen op de
Vechtstreek of volg de Waterlinie langs
forten en kastelen. Vergeet ook zeker het
Groene Hart niet, met steden als heksenstad Oudewater, kaasstad Woerden
en historisch Montfoort.
7. Hollands Noord-Holland
Hoe Hollands wil je het hebben tijdens
je vakantie in eigen land? Hollandser
dan Noord-Holland ga je het niet krijgen. In Laag-Holland, ten noorden van
Amsterdam, vind je een uniek polderlandschap, de Beemster (werelderfgoed
van Unesco). Tussen Alkmaar, Hoorn,
Volendam en Amsterdam liggen tal van
idyllische Hollandse dorpen. Stap eens
op de fiets en rijdt langs Durgerdam,
over Marken, richting Monnikendam en
via Broek in Waterland weer terug.
Bruggetjes, water, groene houten huizen… oer-Hollands!
Daarnaast heeft Noord-Holland een
groot aanbod aan mooie steden: bezoek
niet alleen trekpleister nr. 1 Amsterdam,
maar wijk uit naar Alkmaar, Enkhuizen,
Hoorn of Haarlem. Combineer je stedentrip met een bezoek aan het strand.
Des te noordelijker je gaat, des te leger
wordt het. En ga je noordelijk, neem de
boot naar Texel! Altijd fijn om te zijn.
8. Stad, strand en groen binnenland
in Zuid-Holland
Met twee van de grootste trekpleisters
van ons land, de bollenvelden (bij de
Keukenhof ) en de molens op Kinderdijk

heeft Zuid-Holland aan toeristen geen
gebrek. Eigenlijk is Zuid-Holland een
beetje Nederland in het klein. Met Den
Haag, Rotterdam, Delft, Gouda, Leiden
en Dordrecht is er op historisch en cultureel gebied een ruim aanbod. Hoewel
het af en toe lijkt alsof deze provincie alleen maar uit bebouwing bestaat, vind je
ook hier in de Randstad nog bijzondere
natuurgebieden. Neem alleen al de kustlijn met badplaatsen als Noordwijk en
Scheveningen. Zuid-Holland heeft eindeloos lange zandstranden en prachtige
duingebieden. In het Groene Hart tref
je juist weer het oer-Hollandse polderlandschap met water en weilanden.
Huur een bootje om de Nieuwkoopse
Plassen te ontdekken, ga mee op beversafari in de Biesbosch of ga wandelen of
fietsen in het groen tussen Rotterdam en
Den Haag: Midden-Delfland.
9. Zonnig Zeeland
Zeg Zeeland en je denkt direct aan de
kust, de Zeeuwse kust. Eindeloos lange,
schone en brede zandstranden wachten
op je. Er zijn hier nog plekken aan zee
te vinden, waar je op een mooie zomerse
dag nog bijna alleen bent. Daarnaast
vind je hier op het strand de mooiste
strandhuisjes, voor een droomvakantie.
Ga fietsen of wandelen langs zee, maar
vergeet zeker ook niet de mooie dorpen
en steden in het binnenland als Goes,
Zierikzee, Veere, Middelburg en Vlissingen.

grote rol. En je weet, Brabantse nachten
zijn lang. Ontdek dat maar in de gezellige steden Breda, Tilburg en Den
Bosch. Vergeet ook de designstad Eindhoven niet. Daarnaast heeft de provincie
mooie natuurgebieden als de Groote
Peel, de Oisterwijkse bossen, de Loonse
en Drunense Duinen (bekend als de Sahara van het noorden) en de Biesbosch.
Cultuurliefhebbers halen hun hart op in
de vestingsteden, in de voetsporen van
van Gogh en in de historische stadscentra.
11. Lekker Limburg
Van alle provincies is Limburg misschien
wel de meest bourgondische provincie
van ons land. Het leven lijkt hier in een
lagere versnelling te gaan. In welk jaargetijde je ook naar het zuiden van ons
land afreist, je vindt er altijd genietende
mensen op de terrassen. Logisch, het
leven is hier heerlijk. Het Limburgse
Heuvelland lijkt af en toe zelfs op een
stukje Toscane. Ontdek de smaak van
Limburg in de wijngaarden, tijdens een
route langs het witte goud (asperges) of
een lokaal biertje. Bezoek steden als
Maastricht, Valkenburg en Roermond,
fiets langs idyllische dorpen, ga wandelen door de Peel of varen op de Maasplassen. Wat je ook gaat doen, een
vakantie in Limburg smaakt naar meer!

Daarnaast ligt in Zeeland het grootste
nationale park van Nederland: National
Park Oosterschelde. Ontdek de Deltawerken, ga varen, zeilen of suppen en
vergeet niet om mosselen en oesters te
proeven in Yerseke.
Fijn voordeel, de kust van Zeeland heeft
vaak meer zonne-uren dan de rest van
ons land.

12. Last but not least Flevoland
Hoewel je in eerste instantie misschien
alleen maar vlakke en enigszins saaie polderlandschappen verwacht, ligt er meer
op je te wachten in Flevoland dan je
denkt. Vanuit de lucht zie je pas echt hoe
uitgestrekt deze grootste polder van de
wereld is. Zwevend tussen de wolken zie
je natuurgebied de Oostvaardersplassen
(ja, die van de natuurfilm De Nieuwe
Wildernis), kleurrijke tulpenvelden, het
historische vissersdorpje Urk, werelderfgoed UNESCO Schokland…

10. Brabant
Genieten met een zachte G. Het zal je
direct opvallen tijdens je vakantie in Brabant, het is hier genieten met een zachte
G. Het gemoedelijke en gastvrije karakter van de inwoners speelt daarin een

Welke provincie je ook kiest voor je vakantie in eigen land, we hebben er vast
en zeker een passend Bijzonder Plekje.
Geniet van Nederland!
www.bijzonderplekje.nl/vakantie-ineigen-land
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