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Kom alles  te  weten over kaas!

Woerden is een échte Boeren-
marktstad. Gelegen in het mooie 
Groene Hart is het gele goud in 
Woerden op veel plekken te zien, 
te beleven en te proeven. Wat dacht 
je van een rondleiding door een 
pakhuis met 70 ton kaas? Of wil je 
de 1e zijn die Graskaas proeft? Of 
kom gezellig langs op de kaas-
markten die gehouden worden in 
de lente en zomer.  
Hiernaast vind je een greep uit de 
vele activiteiten die je kunt doen 
rondom Kaas! 

Cheese Experience 
Bezoek het Kaaspakhuis in Woerden, het 
enige nog in werking zijnde pakhuis, waar 
maar liefst 70 ton kaas ligt! Ontdek het    
verhaal van kaasmaken en kaasrijpen tijdens 
een Cheese Experience. Je wordt persoonlijk 
rondgeleid door één van de enthousiaste  
gidsen die álles weten over kaas én over   
Woerden. Boek nu je ticket via  
www.kaaspakhuiswoerden.nl 
 

Graskaasdag 
De Graskaasdag in Woerden is al jarenlang 
een traditie onder de kaashandelaren maar 
ook bewoners en bezoekers genieten van dit 
bijzondere evenement. Net als het eerste 
vaatje haring wordt de eerste graskaas van 
het jaar én een reuzenkaas van zo’n 125 kilo 
geveild. De veiling is op zichzelf al een bij-
zondere vertoning. Een echte kinderveiling 
en tal van kaasactiviteiten én een gezellige 
kramenmarkt zorgen ervoor dat je hierbij wil 
zijn. Kom gezellig langs op 4 juni en dompel 
je onder in het gele goud! 

Zomerkaasmarkten 
Op de Woerdense Kaasmarkt wordt nog 
échte boerenkaas verhandeld. Om 11.00 uur 
start de eerste kaasshow die je een keer ge-
zien moet hebben! De bezoekers kunnen 
zien hoe de handel door middel van “handje 
klap” tussen de boeren en handelaren gaat. 
De spreekstalmeester geeft uitleg over alle 
geheimen en tradities die de kaasmarkt te 
bieden heeft. En wie weet mag jij meedoen?  
De kaasmarkten zijn vanaf 4 juni t/m 20  
augustus elke zaterdag in het centrum van 
Woerden.  
 
Wil je meer weten over alle uitjes in      
Woerden, kijk dan op 
www.beleefwoerden.com en boek jouw 
uitje voor jou of je gezin.

Beleef  de  Woerdense  Lente

De grauwe winterkleuren maken 
plaats voor de heerlijke voorjaars-
kleuren en toveren een glimlach op       
ieders gezicht.  
Tijd om er weer op uit te gaan en te 
genieten van de buitenlucht.  
Ontdek de leukste voorjaarsuitjes in 
Woerden. 
 
Wil je meer weten over alle uitjes in Woerden, 
kijk dan op www.beleefwoerden.com en 
boek jouw uitje voor jou of je gezin. 

Singelkunst  
Op, in en langs de historische Singel in Woer-
den zijn van 18 maart tot 24 april 2022 circa 
25 fraaie, bijzondere en unieke kunstwerken 
te zien. Een echt waterkunstspektakel. 
Laat je verassen door de bijzondere werken 
van lokale en meer bekendere kunstenaars.  
Bekijk deze spectaculaire en verrassende bui-
tenexpositie varend, wandelend, fietsend of 
laat je rondleiden door een enthousiaste gids.  
 

Havendagen 
Het weekend van 9, 10 en 11 juni 2022 gaat 
het mooiste scheepsvaartspektakel van Woer-
den plaatsvinden in de haven en de historische 
Singel. Prachtige historische sleepboten, 
mooie opduwers, ronkende motoren, die door 
de passievolle zeelieden worden getoond aan 
het publiek ter vertier. Zeemansliederen en 
een grote gezellige kramenmarkt ondersteu-
nen dit watertafereel. 

Straattheaterfestival 
Tijdens dit theaterschouwspel op 24 en 25 
juni word je in het historische centrum verrast 
en vermaakt met optredens van diverse acts 
door binnen- en buitenlandse straatartiesten.  
Voor je het weet zit je zelf in de act, dus blijf 
op je hoede voor alle bijzondere typetjes die 
rondlopen.  

Fotograaf Margo de Wijk



Kasteel Duivenvoorde 
 
 
 
 
 
 

 
Kasteel, museum, wandelpark en meer 

In de Randstad, bij Voorschoten 
ligt Landgoed  en Kasteel Duiven- 
voorde als een oase van rust. De 
vertrekken in het Kasteel zijn   
ingericht alsof ze nog steeds be-
woond worden en toegankelijk 
voor publiek. Het lijkt of de be-
woners even buiten zijn voor een 
wandeling in het prachtige park. 
De wortels van kasteel en land-
goed gaan terug tot in de 13de 
eeuw. Bijzonder is dat het kasteel 

al die tijd binnen de familie is ge-
bleven en dus nooit is verkocht. 
Het museum is te bezoeken met 
een rondleiding of audiotour. 
Voor de kinderen is er een spe-
ciale audiotour door het museum 
en tijdens de schoolvakanties is 
er een speciale speurtocht door 
het wandelpark.  
  
Kijk voor de actuele openings- 
tijden en informatie op  
www.kasteelduivenvoorde.nl 
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Puzzelen en speuren: jong en oud kan 
in het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden aan de slag tijdens deze Egyp-
tische zomer! Naast een echte Egyp-
tische tempel en vijf Egypte-zalen zijn 
er in de zomermaanden maar liefst drie 
extra tentoonstellingen over het oude 
Egypte om samen te ontdekken. Stap 
duizenden jaren terug in de tijd, in de 
wonderlijke wereld van farao’s en 
goden, piramides, hiërogliefen en de 
Nijl.  
 
De Nijl 
Voor families is er de doe-tentoonstelling 
‘Avontuur langs de Nijl’: een zoektocht in 
de Nijlvallei langs eeuwenoude steden en 
tempels, woestijnvlaktes en woeste water-
vallen, van de Middellandse Zee tot diep 
in Afrika. Lukt het om samen een pira-
mide te bouwen en op een bootje de Nijl 

te bevaren? En wie ontdekt de bron van 
de langste rivier ter wereld?  
3 juli – 2 september 
 
Op zoek naar Toetanchamon 
Speurneuzen opgelet, deze tentoonstel-
ling is speciaal voor kinderen! Steek je 
handen uit de mouwen, ontcijfer hiëro-
gliefen en kraak de codes. Hier ontmoet 
je de goden van het Egyptische dodenrijk. 
Wie weet vind jij het verborgen graf van 
Toetanchamon, de beroemdste farao ter 
wereld, en achterhaal je in het laborato-
rium hoe hij er ooit heeft uitgezien! 
3 juli – 2 september 
 
Papyrus van 17 meter 
Egyptische symbolen, goden en magische 
spreuken die lezen als een drieduizend 
jaar oud stripverhaal? Het 17 meter lange 
‘dodenboek’ van de handelaar Qenna 

staat er vol mee! De langste Egyptische 
papyrusrol uit de museumcollectie is nèt 
compleet gerestaureerd en nu voor het 
eerst in de volle lengte te zien. 
22 juni – 2 september 
 
Rijksmuseum van Oudheden,  
Rapenburg 28, Leiden 
Tickets, toegangsprijzen en openings- 
tijden: www.rmo.nl 
 

Weetje! 
Het grootste topstuk in het museum 

is de eye catcher in de grote hal: een 

èchte Egyptische tempel voor de 

godin Isis, van 2000 jaar oud. Drie 

keer per dag is hier een wervelende 

lichtshow op te zien. 

Egyptische zomer 
Tijdreis in Leiden
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Schiedam vanaf de fluisterboot  
een historische belevenis

Maak kennis met Schiedam en zijn jenevergeschiedenis en vaar in de fluisterboot langs 
imposante monumentale pakhuizen en distilleerderijen, branderijen, authentieke brug-
gen, langs de hoogste stellingmolens van de wereld en langs historische schepen. De 
gids vertelt wat u onderweg ziet.  Na afloop kunt u terecht in de winkel van Museum-
molen De Walvisch voor bakproducten voor pannenkoeken en brood, gemalen door de 
Schiedamse molen De Vrijheid en voor een kopje koffie, thee of een glaasje frisdrank. 
 

Inlichtingen en boekingen: www.rondvaartenschiedam.nl 
Vertrek -en aankomstplaats:  

De steiger naast Museummolen De Walvisch Westvest 229, Schiedam 
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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 per-
fect 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 natuur-
lijk! Niks bijkomen van een lange reis, 
acclimatiseren en ander soort vakantie-
stress. A la minute een vakantie gevoel, 
hoe heerlijk! En je hond kan ook mak-
kelijk mee op vakantie. 
Doen dus, die vakantie dicht bij huis! 
 
1. Favoriet Friesland 
Wanneer je de provincie Friesland bin-
nen rijdt, voel je dat je vakantie hier 
heerlijk gaat zijn. De drukte van het da-
gelijks leven maakt plaats voor rust en 
ruimte. Of je nu kiest voor een vakantie 
op of aan de Friese Meren, het ontdek-
ken van de Friese elf steden, een steden-
trip 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 vakan-
tie 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 ge-
weest. De stad Groningen, de kust langs 
de Waddenzee, Nationaal Park Lauwers-
meer, de ommelanden met de wierden-
dorpen, 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 hunebed-
den en de Koloniën van Weldadigheid. 
Met bossen en heidevelden, de nationale 
parken Dwingelderveld en Drents-Friese 
Wold. Deze provincie wordt ook wel ge-
zien 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 verrassin-
gen. Misschien als provincie wel de 
minst bekende en met de minst aanspre-
kende naam, maar Overijssel heeft je zo-
veel 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 aan-
trekkingskracht van deze provincie is de 
groene schatkamer van Nederland: de 
Veluwe. De natuur trekt jaarlijks veel be-
zoekers, maar Gelderland heeft veel 
meer te bieden. De landelijke Achter-
hoek, 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 va-
kantie 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 hek-
senstad 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 krij-
gen. In Laag-Holland, ten noorden van 
Amsterdam, vind je een uniek polder-
landschap, 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 hui-
zen… 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 ste-
dentrip 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 cul-
tureel gebied een ruim aanbod. Hoewel 
het af en toe lijkt alsof deze provincie al-
leen maar uit bebouwing bestaat, vind je 
ook hier in de Randstad nog bijzondere 
natuurgebieden. Neem alleen al de kust-
lijn met badplaatsen als Noordwijk en 
Scheveningen. Zuid-Holland heeft ein-
deloos lange zandstranden en prachtige 
duingebieden. In het Groene Hart tref 
je juist weer het oer-Hollandse polder-
landschap met water en weilanden. 
Huur een bootje om de Nieuwkoopse 
Plassen te ontdekken, ga mee op bever-
safari 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 Vlissin-
gen. 
 
Daarnaast ligt in Zeeland het grootste 
nationale park van Nederland: National 
Park Oosterschelde. Ontdek de Delta-
werken, 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. 
 
10. Brabant 
Genieten met een zachte G. Het zal je 
direct opvallen tijdens je vakantie in Bra-
bant, het is hier genieten met een zachte 
G. Het gemoedelijke en gastvrije karak-
ter van de inwoners speelt daarin een 

grote rol. En je weet, Brabantse nachten 
zijn lang. Ontdek dat maar in de gezel-
lige steden Breda, Tilburg en Den 
Bosch. Vergeet ook de designstad Eind-
hoven niet. Daarnaast heeft de provincie 
mooie natuurgebieden als de Groote 
Peel, de Oisterwijkse bossen, de Loonse 
en Drunense Duinen (bekend als de Sa-
hara 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 jaar-
getijde 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 wande-
len door de Peel of varen op de Maas-
plassen. Wat je ook gaat doen, een 
vakantie in Limburg smaakt naar meer! 
 
12. Last but not least Flevoland 
Hoewel je in eerste instantie misschien 
alleen maar vlakke en enigszins saaie pol-
derlandschappen 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, werelderf-
goed UNESCO Schokland… 
 
Welke provincie je ook kiest voor je va-
kantie in eigen land, we hebben er vast 
en zeker een passend Bijzonder Plekje. 
Geniet van Nederland! 
www.bijzonderplekje.nl/vakantie-in-
eigen-land

Op vakantie in eigen land 

 
 
  
  
 

Mooie plekjes in eigen land



                                  Recreatiekrant Zuid-Holland/Zeeland6

De musea op Tiengemeten
Dit jaar in het RIEN POORTVLIET MUSEUM en het 
LANDBOUWMUSEUM op het natuureiland Tiengemeten: 
 

Expositie van schilderijen met landschappen, dorpsgezichten, het weer en 
de kabouters, de teelt van bijzondere gewassen en landbouwmachines. 
Openingstijden: dinsdag t/m zondag: 10:30 - 16:30 uur 
Vanaf 1 april tot 1 november 2022. Groepsarrangementen op aanvraag. 
www.rienpoortvlietmuseum.nl 
www.landbouwmuseumtiengementen.nl 

RUSTEN EN GENIETEN
In het hart van de Krimpenerwaard, tussen fietsknooppunt 21 en 22 vind je  

Het Schapenschuurtje, een heerlijk rustpunt met theetuin. Ideaal om op het terras even je 
dagelijkse sleur te vergeten en te genieten van lekkernijen en de vriendelijke bediening. 
Het Schapenschuurtje maakt veel gebruik van streekproducten en dat is terug te zien op 

de kaart. 
Van april tot oktober kunt u hier suppen. Suppen is een unieke en fantastische manier om 

het oer-Hollandse landschap rond Berkenwoude te ontdekken.  
Boek een les, een tour of ga zelf op pad. De polder was nog nooit zó dichtbij.  

Het Schapenschuurtje 
Oosteinde 27b/Berkenwoude/0640592393 

www.hetschapenschuurtje.nl 

Sinds 1995 zet Grieks restaurant Petros het beste van Griekenland op tafel: Tzatziki, Giros,  
grill specialiteiten, Mousaka en de heerlijkste Baklava. Alle gerechten worden vers en naar  

authentiek Grieks recept bereid. 
De eigenaar Petros streeft ernaar om elke gast tevreden te stellen. Veel bezoekers van restaurant  

Petros mag hij tot vaste gasten rekenen. Zij houden de gastronomie van zijn restaurant in ere en zijn 
eigenlijk een grote vrienden kring. Het is dan ook altijd “kalinychta” als zij ’s avonds voldaan weer 

naar huis gaan. 
Kom gerust langs en trakteer uzelf op een gezellige Griekse avond. Om in de weekenden verzekerd  

te zijn van een plek kunt u het best vooraf even reserveren. 
Grote groepen? Catering aan huis of bedrijf ? Vraag ons naar de mogelijkheden. 

Onze keuken is van dinsdag tot en met zondag geopend van 17:00 tot 22:00 uur 
 

Grieks Restaurant Petros, Voorstraat 126, 3231 BK Brielle, (0181) 416 684  •  06 – 24677146 
info@restaurantpetros.nl  •  www.restaurantpetros.nl
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Op het natuureiland Tiengemeten, even ten 
zuiden van Rotterdam, kunt u het land-
schap en de natuur in heden en verleden 
beleven in de twee musea die het eiland rijk 
is: het Rien Poortvliet museum en het 
Landbouwmuseum Tiengemeten. 
 
Het bezoek begint met de overtocht op de 
pont van Nieuwendijk naar het eiland: een 
mooie vaart waarin het water en het landschap 
met zijn vergezichten een eerste indruk geven 
van wat u te wachten staat, 
Dit jaar staan namelijk de LANDSCHAP-
PEN,  DORPSGEZICHTEN en BIJZON-
DERE MACHINES EN GEWASSEN 
centraal in de musea op het natuureiland 
Tiengemeten. 
 
Het RIEN POORTVLIET MUSEUM staat 
vrijwel direct bij de aanlegsteiger van het       
eiland. Het museum is gevestigd in een van de 
boerderijen die nog bewaard zijn gebleven, 
nadat Tiengemeten van landbouwgebied naar 
natuurgebied werd getransformeerd. 
Een groot deel van het werk van de schilder 
en kunstenaar Rien Poortvliet staat het       
museum ter beschikking.  Daarom is het ook 

mogelijk om ieder jaar een nieuwe expositie 
samen te stellen. Dit jaar staan de landschap-
pen en dorpsgezichten centraal. 
De landschappen zowel in olieverf als aquarel, 
laten de natuur voor zichzelf spreken.  
 
De nadruk ligt op Goeree-Overflakkee en de 
Zeeuwse eilanden, de gebieden waar de voor-
ouders van Rien Poortvliet vandaan komen. 
Goeree-Overflakkee werd door Poortvliet "het 
eiland van de weldadige landschappen en de 
heerlijke geuren van de vruchten des velds" 
genoemd.  
De drukte van alledag glijdt zo van u af     
wanneer u voor een landschap staat waar    
verder niemand te bekennen is en waar de   
tijd lijkt stil te staan. Weidse vergezichten, 
Hollandse wolkenluchten en brede akker-  
landen. Kortom, wegdromen in het Neder-
land van toen. 
  
Bij het inkijkje in het dorpsleven doet u onder 
meer Dirksland, Ouddorp, Goedereede en 
Middelharnis op Goeree-Overflakkee en  
Middelburg, Veere en Goes in Zeeland aan.  
U waant zich in vroeger tijden als u de nostal-
gische straatjes in depittoreske dorpen met 

vaak rustgevende in- en doorkijkjes ziet. U ziet 
ook wie de bewoners zijn, welke beroepen ze 
uitoefenen en hoe het dorpsleven er op straat 
uitziet, zelfs een inkijkje in een cafe. Ook     
bekende iconen als molens en kerken hebben 
een plaats gekregen in de expositie. 
Omdat het weer altijd een belangrijk onder-
werp is (geweest) en medebepalend is voor de 
werkzaamheden  van de boeren en het leven 
in de dorpsgemeenschap, worden er werken 
getoond waarin allerlei weertypen en natuur-
verschijnselen de revue passeren.  
 
Kabouterzolder 
Gebaseerd op de kabouterboeken van Rien 
Poortvliet is de zolder van het museum inge-
richt: voor kinderen is dit de plek om kennis 
te maken met het werk van Rien Poortvliet: 
spelen in echte kabouterhuisjes en kabouter-
bootjes. De originele werken die ook hier te 
bewonderen zijn, sluiten aan bij het thema 
van de expositie: het landschap, de dagelijkse 
dingen van de kabouters en het weer. Het zijn 
originele werken uit het boek: “het leven en 
werken van de kabouter”. 
 
LANDBOUWMUSEUM TIENGEMETEN 
ligt op ca 100 meter lopen van de aanlegplaats 
van de pont. Het is gevestigd in de landbouw-
schuur van de Helene hoeve, een van de wei-
nige hoeves die nog in tact zijn gebleven op 
het eiland. Het Landbouwmuseum toont op 
indrukwekkende en leerzame manier de ont-
wikkeling van de landbouwmechanisatie uit 
de vorige eeuw, door middel van grote machi-
nes, werktuigen, gereedschappen en teelten. 
Het museum heeft vaste en roulerende expo-
sities die gerelateerd zijn aan de belangrijkste 
gewassen die nog geteeld worden op het        
eiland: bijzondere soorten aardappelen,       
suikerbieten, granen en peulvruchten . Ook 
de “vergeten” gewassen zoals meekrap en kool-
zaad hebben een belangrijke plaats in de     
huidige expositie. Ervaren gidsen vertellen de 
bezoekers over de teelten en de verwerking 
van de gewassen, waarbij ook de link gelegd 
wordt naar de huidige ontwikkelingen. 
 
Meccano en kinderhoek 
Ook voor de jongere bezoeker is een aparte 

speelhoek ingericht met een simulator-tractor. 
In de unieke meccano expositie worden voor-
beelden gegeven die de bezoekers zelf kunnen 
bouwen met de meccano die ter plekke voor 
de gasten gereed ligt. 
 
Demovelden naast het Landbouwmuseum 
Op biologische manier worden hier vroegere 
gewassen geteeld. De bekende akkerranden 
van de Hoeksche Waard zijn hier ook inge-
zaaid en geeft een grote verscheidenheid aan 
planten die de insecten aantrekken en aan een 
natuurlijk evenwicht bijdragen.. 
  
In het landbouwmuseum is een aparte ont-
vangstruimte waar vooraf aangemelde groepen 
bijgepraat kunnen worden over de ontwikke-
lingen op het landbouwgebied. 
 
Ook als groep bent u van harte welkom. We 
vinden het fijn als u van te voren wilt reser-
veren, dan kunnen we voldoende gidsen in-
zetten en de mogelijkheden bespreken: 
info@rienpoortvlietmuseum.nl of 
info@landbouwmuseumtiengemeten.nl. 
 
En hebt u nog tijd voordat u met de pont 
terug vaart? Wandel dan naar de Oude Polder. 
Hier wordt de teelt van historische gewassen 
in de praktijk gebracht.  
U komt dan ook langs de Karantijn, uit de 
tijd dat schepen uit de “west” en de “oost” 
voor de kust bleven liggen om hun beman-
ningsleden onder te brengen in dit gebouw 
voordat ze voet aan land zetten om besmettin-
gen tegen te gaan: in quarantaine dus. 
 

Het is de moeite waard! 

 
Rien Poortvliet Museum 
Tiengemeten 14a, 3284 BE Zuid-Beijerland 
Landbouwmaueum Tiengemeten  
Tiengemeten 20, 3284 BE Zuid-Beijerland  
 
www.rienpoortvlietmuseum.nl 
www.landbouwmuseumtiengementen.nl 

De musea op  
Tiengemeten

Op zoek naar mooie en  
betaalbare tweedehands-  

en vintage kleding?  
Kom dan shoppen bij de 

ReShare Store! Dat is  
niet alleen goed voor je  
portemonnee, maar ook  

voor mens & milieu
Het concept 
De ReShare Store is een frisse en moderne 
kledingwinkel van het Leger des Heils 
met een breed assortiment aan twee-
dehands - en vintage kleding. Shop jij bij 
de ReShare Store? Dan help je het Leger 
des Heils met haar hulpprojecten. Alle 
opbrengsten worden hier namelijk voor 
gebruikt. Daarnaast levert hier winkelen 
ook een bijdrage aan een  gezonder mi-
lieu. Door textiel te hergebruiken, bespa-
ren we samen kostbare grondstoffen en 

voorkomen we extra CO2-uitstoot.  
  
Voor wie is de ReShare Store? 
De ReShare Store is écht voor iedereen: 
mensen met een smalle beurs, vintagelief-
hebbers, duurzaamheidshoppers en alles 
er tussenin. Bij ons ben je ook welkom 
voor een praatje, kledingdonatie of voor 
een werkervaringsplek.  
 
Check www.resharestore.nl voor meer 
informatie. 

Welkom op de Heuvelrug!

Als een oase van rust, net buiten de Rand-
stad, vind je tussen Utrecht en Amers-
foort 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 indrukwek-
kende 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), Veen-
endaal, Woudenberg en Zeist. Wij inspi-
reren je bovendien graag met de leukste 
tips van onze bezoekers en bewoners. 
 
Ruimtelijke Routes 
Op de Heuvelrug is het prachtig wande-

len! Struin winterse natuurgebieden en 
landschappen af, ontdek magische kas-
telen & buitenplaatsen en geniet van de 
rust met een van de vele wandelroutes. 
Onze wandelroutes van de drukte af lei-
den je langs onontdekte plekken waar je 
in alle rust kunt gaan genieten. Dus trek 
je wandelschoenen aan en ga er op uit! 
 
Laat je inspireren door de locals 
Op de Heuvelrug ontdek je nieuwe plek-
ken, proef je nieuwe dingen en ontmoet 
je nieuwe mensen. Wil jij weten waar je 
moet zijn voor een onvergetelijke ontdek-
kingstocht 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 overnachtingsmogelijk-
heden. 
 
Culinair genieten 
De restaurants zijn weer geopend! Een 
uitgebreide lunch, bijzondere streekpro-
ducten, heerlijke pannenkoeken of een 
culinair veelgangendiner, op de Heuvel-
rug is het genieten voor iedereen! Met 
deze tips van verrassende en smaakvolle 
restaurants, heb je altijd een lekker adresje 
achter de hand. Eet smakelijk!
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Museum Sophiahof – van Indië tot nu 
Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag 
070-2005060 
www.museumsophiahof.nl 

Wij wensen alle cultuurinstellingen en 
erfgoedliefhebbers een mooi seizoen!
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Katwijks Museum 
Tentoonstelling: Katwijkse klederdracht 
7 juni t/m 3 september 2022 
Mede in het licht van Nationale Klederdracht-
festival, gepland in augustus 2022, in Katwijk 
is er in het Katwijks Museum een unieke ten-
toonstelling.  
 
Originele kostuums, sieraden en attributen uit 
de collectie van het Katwijks Museum worden 
voor het eerst gepresenteerd met bijbehorende 
persoonlijke verhalen van de dragers. Verhalen 
waarin onder meer drie jonge Katwijkse meiden 
aan het woord zijn die de nieuwste modetrends 
volgen, een redersvrouw met lange muts – want 
wie het breed heeft laat het breed hangen, een 
vrouw met een naaischool, vissersvrouwen en vis-
loopsters en vrouwen die ‘opgeknapt’ door het 
dorp lieten. Naast vrouwen tonen we ook stoere 
mannen als schelpenvissers, klijnhaalders, vissers 

die in gebreide truien rondliepen en jonge vissers 
voor vertrek naar zee nog even poseren voor een 
fotograaf of kunstenaar. 
 
De Katwijkse klederdracht wordt voor het eerst 
ook gepresenteerd in de context van Katwijk als 
kunstenaarsdorp. De kunstenaars kwamen vanaf 
1873 van over de hele wereld en in grote getale 
naar het pittoreske Katwijk; het vissersdorp aan 
de Noordzee waarbij de vissersschuiten – bom-
schuiten – op het strand aankwamen, met de vis-
afslag aldaar en met zijn witte Oude Kerk en 
vissershuisjes in de duinen. De kunstenaars had-
den ook oog voor de in bijzondere kleding gesto-
ken hard werkende bevolking. De tentoonstelling 
toont de originele klederdracht dan ook in com-
binatie met schilderijen, tekeningen en beelden 

waarop de betreffende kledingstukken vaak tot 
in details worden weergegeven. Zo’n veertig 
kunstwerken van kunstenaars als D.A.C. Artz, 
Hans von Bartels, Willy Sluiter, J.M. ten Kate 
Mz, B.J. Blommers, Jan Zoetelief Tromp, Con-
stantin Meunier, Andreas Seeber en werk van 
Gijs Donker die enkele leden van de kleder-
drachtgroep van het Genootschap Oud Katwijk 
anno 2001-2002 in pastelkrijt heeft vastgelegd.  
De bijzondere combinatie van kostuums, per-
soonlijke verhalen en hun aantrekkingskracht op  
bekende kunstenaars vormen samen deze unieke 
zomertentoon- stelling van 2022 in het Katwijks 
Museum. 
 
Schilderij: Karl Andreas Seeber (1855-1915) 
Portret van Aaltje Kruyt, ca. 1909-1911 

Streekmuseum De Meestoof
Streekmuseum De Meestoof geeft een 
overzicht van het vroegere leven en de 
cultuur op de eilanden Tholen en Sint 
Philipsland. Zoals de teelt van de 
mee¬krapwortel voor de rode verfstof. 
Dat gebeurde in een meestoof, een 
grote schuur waar het museum naar is 
ver¬noemd. De meekrap heeft een cen-
trale plek in het museum gekregen. 
 
Er is ook klederdracht te zien, zondagse- 
en daagse dracht. De vrouwen vaak 
ver¬sierd met gouden sieraden. Ook 
wordt de collectie keramiek en schil-
derijen getoond van Chris Lanooy die in 
Sint-Annaland is geboren en door zijn 
werk landelijk bekendheid geniet.  
 
Het oude klaslokaal met de houten bank-
jes (met inktpotje), het aap-noot-mies-
bord en de bijbehorende zwarte kachel 
geeft een beeld van het onderwijs op het 
platteland van de vorige eeuw.  
 
Bijzonder is de Noorse geschenkwoning 
die na de Watersnoodramp van 1953 aan 

Stavenisse is geschonken en op het terrein 
van het museum een plaats heeft gekre-
gen. Het houten huis is ingericht in de 
stijl van de jaren vijftig.  
 
Wie kennis wil maken met de 
ambach¬ten die in de regio werden beoe-
fend, kan terecht in de ambachtenschuur 
(smede¬rij, schoenmakerij, gareelmakerij, 
visserij) Kortom, er is voor ieder wat wils.  
 
De wisseltentoonstelling belicht dit jaar 
de rouwrituelen en zijn er schitterende 
onderwaterfoto,s van de Oosterschelde te 
zien, 
 
Nieuw is de spannende escaperoom in de 
kelder van het museum. Bezoekers kun-
nen aan de hand van de geschiede¬nis 
van de streek op zoek naar de uit¬gang. 
En met het nieuwe atrium is De Mee-
stoof in staat om grotere groepen te ont-
vangen, geschikt voor een gezinsuitje, een 
familiereünie of als trouwlocatie.  
 
www.demeestoof.nl 

In Museum Sophiahof – van Indië tot nu, 
is de tentoonstelling ONS LAND - De-
kolonisatie, generaties, verhalen te zien. 
Deze tentoonstelling van het Indisch 
Herinneringscentrum en het Moluks 
Historisch Museum gaat over de Neder-
landse koloniale geschiedenis.  
Op dit moment wonen in Nederland 
circa twee miljoen mensen met een       
bijzondere band met het voormalige    
Nederlands-Indië. Zij of hun voorouders 
kwamen na het uitroepen van de Repu-
blik Indonesia naar Nederland. Het was 
de grootste migratiegolf ooit. Een deel 
van hen dacht dat hun verblijf hier tijde-
lijk zou zijn. 
 
Deze geschiedenis wordt in Ons Land 
verteld aan de hand van de verhalen van 
acht verschillende families. Hun persoon-
lijke verhalen geven een beeld van de 
complexe postkoloniale geschiedenis, en 
hoe verschillend die beleefd werd en 

wordt. De familieverhalen in Ons Land 
starten in het heden. Van daaruit leiden 
ze ons terug het koloniale verleden in. De 
tentoonstelling eindigt weer in het nu. 
 
Als u zich verder wilt verdiepen in onze 
gedeelde geschiedenis dan kunt u in   
Museum Sophiahof ook terecht in het 
kenniscentrum en de bibliotheek. En 
neemt u een kijkje in onze Museum-  
winkel waar u iets moois kunt aanschaf-
fen als herinnering aan uw bezoek. Het 
Museumcafé biedt een ruim assortiment 
aan Indische snacks en natuurlijk ook 
heerlijke spekkoek. 
 
Museum Sophiahof – van Indië tot nu 
Sophialaan 10 
2514 JR Den Haag 
070-2005060 
 
Voor tickets, openingstijden en informa-
tie: www.museumsophiahof.nl 

Oosterschelde 
Museum

Het OosterscheldeMuseum vertelt ons 
het verhaal over de opkomst van de oes-
terteelt omstreeks 1860. Yerseke was van 
oorsprong een klein landbouwdorp mid-
den in het landschap van Zuid-Beveland. 
Ontdek hoe Yerseke aan de Oosterschelde 
kwam te liggen door de vele overstromin-
gen. Dit is het verhaal van het verdronken 
land van Zuid-Beveland. Met oude ge-
bruiksvoorwerpen, anekdotes en archeo-
logische vondsten beleef je de voort- 
durende strijd tegen het water. 
Een maquette van de verdronken stad 
Reimerswaal herinnert aan de rijke glorie 
van destijds; de Sint Felixvloed van 1530 

deed haar in de golven verdwijnen.  
Staande voor het levensgrote panorama-
schilderij waan je jezelf in de tijd van de 
lokale bedrijvigheid. Met name de oester-
teelt door middel van de dakpannencul-
tuur is levendig in beeld gebracht.  
 
Informatie: 
Kerkplein 1, 4401 ED Yerseke 
0113-574374 / 
06-39676761 
info@oosterscheldemuseum.nl 
 
Voor openingstijden zie:  
www.oosterscheldemuseum.nl 

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! 
 
3. Duinrell 
Duinrell is Wassenaar biedt het legenda-
rische 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 attractie-
park in het zuiden van Nederland. De 
troeven? Een schitterend design en prach-
tige shows. 
 
6. Koningin Juliana Toren 
Dit bijzondere park richt zich voorname-
lijk 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 uitbrei-
ding in de catalogus van de Plopsa pret-
parken. Ideaal voor de kleintjes! 
 
10. Drouwenerzand 
Drouwenerzand zet zichzelf in de markt 
als het meest voordelige pretpark van Eu-
ropa. 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.

Leuke en populaire pretparken
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UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk mag gerust één van de 
parels van Zuid-Holland worden genoemd.  

Beleef een onvergetelijke dag in dit icoon van Nederland. 
Een aanrader voor iedereen!

Duik in een wereld vol water, wind en wils-
karacht In UNESCO Werelderfgoed Kin-
derdijk. In dit kleine dorpje in Zuid- 
Holland vind je het grootste molencomplex 
ter wereld. Alle elementen van het beroem-
de Nederlandse waterbeheer komen hier 
samen: eeuwenoude molens, indrukwek-
kende gemalen, slim aangelegde dijken, 
boezems en polders en prachtige monu-
mentale panden. 
 
Museummolens 
Van de in totaal negentien molens in het ge-
bied, zijn er dagelijks twee opengesteld voor 
publiek. Elke museummolen vertelt zijn 
eigen verhaal. Met je entreeticket bezoek je 
ze allebei en ontmoet je de molenaars op 
het erf. Museummolen Nederwaard begroet 
al tientallen jaren bezoekers uit alle uithoe-
ken van de wereld. Gebouwd in 1738, maar 
nog altijd in uitstekende conditie. Zie, hoor 
en voel zelf hoe Museummolen Nederwaard 
bijna drie eeuwen na de bouw nog altijd 
soepeltjes zijn omwentelingen maakt. Bij 
Museummolen Blokweer ervaar je hoe het 

leven er in de jaren ’50 van de vorige eeuw 
uitzag. Een bezoek aan dit monument uit 
1630 is zeker voor gezinnen een must. Voor 
kinderen is er een leerzame ontdekkings-
tocht uitgestippeld.  
 
Drijvende tentoonstelling 
Direct aan het erf van Museummolen Blok-
weer ligt de Zuid-Hollandse aak ‘Alles Heeft 
een Tijd’. Aan boord van dit schip duik je 
door middel van drie korte films dieper     
in het verhaal van de Sint-Elisabethvloed     
- watersnoodramp uit 1421 -, het water-  
systeem van de Alblasserwaard en de uit- 
dagingen van klimaatverandering voor de 
toekomst. 
 
Rondvaartboot 
Tijdens je bezoek stap je aan boord van 
onze rondvaartboot. Ideaal om eens rustig 
wat mooie foto’s te maken van dit unieke 
Nederlandse Werelderfgoed. Het uitzicht 
vanaf het water is fenomenaal! We hebben 
diverse vaarroutes voor je uitgestippeld. 
Daarnaast heb je toegang tot het historische 

Wisboomgemaal uit 1868, de filmzaal in 
Hulpgemaal De Fabriek en het nieuw ge-
opende Vogeltheater. Hier ontdek je de 
Kinderdijkse natuur en vogelwereld. Even 
uitrusten doe je in het Kinderdijk-café in 
het Bezoekerscentrum of op ons prachtige 
terras aan het water. Voor een mooi aan-
denken voor thuis stap je binnen in onze 
Giftshop met ruime keuze uit typische  
Hollandse en Kinderdijkse souvenirs. 
 
Veilig bezoek 
Zolang het coronavirus ons beperkingen 
oplegt, nemen wij uiteraard maatregelen 
om je bezoek veilig te laten verlopen. We 
laten dan onder meer een beperkt aantal be-
zoekers toe in onze museummolens en op 
de rondvaartboot. Ons uitgestrekte Wereld-
erfgoed leent zich uitstekend voor 1,5      
meterrecreatie. UNESCO Werelderfgoed 
Kinderdijk is in het hoogseizoen dagelijks 
open van 09.30 tot 17.30 uur. 
 
App 
Komend vanuit de steden Rotterdam en 

Dordrecht is de Waterbus een fijne optie 
om naar Kinderdijk te reizen. Het aantal 
parkeerplaatsen in Kinderdijk en omgeving 
is beperkt. Download voor je bezoek onze 
Kinderdijk App (Kinderdijk UNESCO   
Officieel) voor alle reisopties. Wanneer je je 
entreeticket koppelt aan de app beluister je 
bovendien onze audiotours voor een extra 
stukje diepgang onder zeeniveau! In de app 
vind je ook een plattegrond van het Wereld-
erfgoed. 
 
  
Tickets bestellen:  
www.kinderdijk.nl 
 
Prijzen 
Maandag t/m vrijdag  
Volwassene: € 16,-  
Kind 4 t/m 12: € 5,75  
 
Zaterdag/zondag 
Volwassene: € 18,50 
Kind 4 t/m 12: € 6,75 
 

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk dagelijks open
 

Unieke dagtrip naar icoon van Nederland
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CAMPING DE BOVENSTAD 
PLATTELANDSACCOMMODATIE – CAMPEREN AAN DE LEK

Midden in het Groene Hart van 
Holland ligt de lieflijke polder 
“De Krimpenerwaard”. Deze 
polder wordt aan de zuidzijde 
begrensd door de breed stro-
mende rivier “De Lek”. Twee   
kilometer ten westen van het 
historische stadje Schoonhoven 
bevindt zich onder aan de      
rivierdijk een kleine boeren-
camping genaamd “De Boven-
stad”. Hier vindt u een gastvrij 
onthaal in geurende, groene 
weilanden omzoomd door rui-
sende wilgen. 
 
www.campingdebovenstad.nl

Hogedijk 110, 2861 GD Bergambacht  •  T. +31(0)182-382641  •  M. +31(0)6-40225662OPEN DAG: zondag 12 juni 2022 • INFO: www.zhlb.nl
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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 Neder-
land: zwembad De Kikker. Om het 
zwembad te creëren is een deel van de 
gracht rondom Fort Ruigenhoek afgezet 
met boomstammen, waar in het voor-
jaar 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 sei-
zoen. Dagkaarten zijn niet te krijgen. 
www.zwembaddekikker.nl 
 
Zwemlust – Nieuwersluis 
Een ander mooi natuurbad in de provin-
cie Utrecht is Zwemlust in Nieuwersluis, 
vlak aan de Vecht. Het water hier is om-
ringd met groen en er is zelfs een stukje 
zandstrand. Kinderen kunnen zich hier 
uitleven op de duikplank of met surfplan-
ken 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 natuurzwem-
bad 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 voor- 
en naseizoen € 2,50 en in het hoogsei-
zoen € 3,50 per persoon. 
www.zwembaddeput.nl 
 
Henschotermeer, Woudenberg  
Het Henschotermeer, een oude zand-
afgraving op de Utrechtse Heuvelrug, is 
misschien wel de meest fotogenieke 
zwemplas van Nederland. Het meer is 
omgeven door hoge bomen en een prach-
tig 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 Am-
sterdam 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 mid-
den in de duinen. De perfecte plek om 
einde van de dag of in de nazomer nog 
even van de laatste zonnestralen te genie-
ten. 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 speeltoe-
stellen 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 zwem-
plas? Ga dan op tijd de deur uit want het 
kan erg druk worden!

Bij een indoor schaatsbaan kun je het hele 
jaar door schaatsen. In bijna elke provin-
cie 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-Her-
togenbosch 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 fa-
natieke als beginnende schaatsers hun 
rondjes kunnen schaatsen. Op het mid-
denterrein kunnen de kleintjes hun eerste 
stapjes op het ijs zetten en in De Speel-
pool, een waanzinnige winterspeeltuin, 
kunnen kinderen t/m 12 jaar zich hele-
maal 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 eer-
ste stappen op het ijs zetten, en kun je als 
ervaren schaatser je schaatsskills verbete-
ren. 
 
PWA Silverdome (Zoetermeer) 
Bij Silverdome in Zoetermeer kun je al-
lerlei 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 ijs-
middag. Voor maar € 5,50 heb je een 
leuke middag vol activiteiten en ijspret!

Indoor schaatsbanen:  

de leukste op een rij

Midden in het Groene Hart van Holland 
ligt de lieflijke polder “De Krimpener-
waard”. Deze polder wordt aan de zuid-
zijde begrensd door de breed stromende 
rivier “De Lek”. Twee kilometer ten wes-
ten van het historische stadje Schoonho-
ven bevindt zich onder aan de rivierdijk 
een kleine boerencamping genaamd “De 
Bovenstad”. Hier vindt u een gastvrij ont-
haal in geurende, groene weilanden om-
zoomd door ruisende wilgen. 
  
“Hallo! Ik ken mevrouw Van den Berg al 
een tijdje als een zeer geschikte gastvrouw, 
zeer behulpzaam en welwillend, en kom 
regelmatig naar haar mooi gelegen cam-
ping! Het nabij gelegen (rivier) strandje 
heb ik met enige regelmaat met mijn lief-
tallige reisgenoten bezocht en er heerlijk 
vertoeft. Daarnaast is de accommodatie 
vrij goed centraal gelegen om geweldige 
fietstochten te kunnen maken naar 
woonplaatsen zoals: Schoonhoven – de 
Zilverstad, Bergambacht, Gelkenes en 

Groot-Ammers, Langerak, de Vlist en 
zelfs de kaas hoofdstad van de wereld 
Gouda! Het is zeker een aanrader.” 
  
…de boerencamping is van het vol-
gende voorzien: 
  
Van maximaal 15 ruime staanplaatsen 
met sanitaire voorzieningen zoals: 3 
douches, 3 toiletten, 2 aanrechtblokken 
en een wasmachine. Tevens verhuren wij 
enkele sta- en tour caravans. In de omge-
ving kunt u al fietsend of wandelend ge-
nieten van het prachtige polderlandschap. 
Met ruime gelegenheid voor sportvissers, 
oprecht gezellige horeca in overvloed en 
een openbaar strand aan de rivier de Lek. 
  
Wenst u meer informatie te verkrijgen 
van onze accommodatie, belt u dan ge-
rust naar telefoonnummer: 0182-382641 
/ 06-40225662 of stuur een email naar: 
jeannette44@hetnet.nl.  
Tot u dienst en tot snel! 

Camping de Bovenstad

Verhuurkantoor Toercom verhuurt di-
verse soorten accommodaties in Zoute-
lande en directe omgeving. Knusse en 
luxe appartementen tot riante bungalows. 
Rustig vrijstaand of juist praktisch cen-
traal, allemaal zijn ze in ieder geval op 
loopafstand van het strand. Het apparte-
mentencomplex Residentie Soutelande is 
onderdeel van hun aanbod.  
 
Dit nieuwe complex ligt direct onderaan 
de Zoutelandse duinen. Het bestaat uit 
18 heerlijke vakantieappartementen. Bij 
een verblijf in één van deze woningen 
bent u letterlijk op een steenworp afstand 
van het strand en het gezellige centrum. 
Alle appartementen zijn met liefde inge-
richt om heerlijk te ontspannen. Geïnspi-
reerd op de omgeving, maar ieder met 
een eigen look & feel. Er zijn diverse 
soorten appartementen, geschikt voor 
twee, vier of zes personen. Ieder apparte-
ment heeft een heerlijk balkon of dakter-
ras en een uitzicht dat nooit verveelt. 
En... exclusief voor Zoutelande, op de 
derde verdieping heeft u vanuit uw appar-
tement ZEEZICHT!  

In het gebouw is een lift aanwezig. Nog 
een pluspunt, ieder appartement heeft 
een privé-parkeerplaats op het achtergele-
gen terrein en een schuurtje voor bijvoor-
beeld fietsen.  
Stap uit het appartement en je staat al 
snel met de voeten in het zand. Dit ge-
bouw is niet alleen een streling voor het 
oog, maar zeker ook voor een ultieme va-
kantiegevoel.  
Geef jezelf rust, ruimte en samen genie-
ten. Geef jezelf wat vaker Soutelande ca-
deau!  
 
De accommodaties van Toercom zijn een 
heel jaar door te huur, Zoutelande is im-
mers genieten in alle seizoenen. Het 
strand, de gezellige wandelboulevard en 
het centrum met zijn vele terrasjes maakt 
van Zoutelande de ideale badplaats voor 
iedereen.  
Alle accommodaties van Toercom zijn te 
zien en te boeken op www.toercom.nl. 
De appartementen van Residentie Soute-
lande zijn ook apart te bekijken op 
www.soutelande.nl.              

Colofon 
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2000 jaar eilandgeschiedenis in 17e-eeuwse trapgevelhuisjes
Het mooiste straatje van Goeree-Overflakkee is te vinden in Sommelsdijk. In de Kerkstraat 
vind je een rij trapgevelhuisjes uit de 17e eeuw, met daarin een verrassend leuk museum voor 
jong en oud. Niet voor niets is het hele complex opgenomen in Madurodam! Verspreid over 
19 afdelingen wordt in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee de geschiedenis van het Zuid-
Hollandse eiland op overzichtelijke, verrassende wijze weergegeven. Je proeft er de sfeer van 
lang vervlogen tijden en maakt een tijdreis door tweeduizend jaar eilandgeschiedenis.  
 
De Watersnood 1953 in Virtual Reality  
Beleef nu zelf hoe de eilanders hebben leren leven en overleven met water. Het water als vriend, 
maar ook als vijand. De met een landelijke filmprijs genomineerde Virtual Reality beleving 
over de Watersnood van 1953 is zeer de moeite waard! ‘Indringend’ en ‘Realistisch’ zijn          
veelgehoorde opmerkingen van de bezoekers. Op Goeree-Overflakkee is de Ramp van 1953 
nog steeds een gevoelig onderwerp.  
Het museum is interactief; touchscreens met filmpjes leiden de bezoekers door de ontstaans-
geschiedenis van het eiland, de visserij, de havenkanalen, langs de Romeinen en de Waters-
noodramp van 1953.  
 
De grootste middeleeuwse muntenschat van Nederland  
“Hét Schateiland van Nederland” noemden de media Goeree-Overflakkee toen in Dirksland 
een opmerkelijke vondst werd gedaan. Er werd een kookpot van aardewerk vol met zilveren  
munten opgegraven. De meeste munten dateren uit de veertiende en vijftiende eeuw. Het 
totaal aantal munten, los en samengeklonterd tot grote klomp, wordt ruwweg geschat op 3000! 
De expositie bestaat uit een replica van de klomp munten, de pot waarin de schat zat en een 
aantal originele zilveren munten.  
 
Dagelijks leven rond 1900  
Maak kennis met het leven op Goeree-Overflakkee rond 1900. Wat deden de mensen? Hoe 
woonden zij? Welke kleding droegen zij? Waan je honderd jaar terug in de tijd in de Flakkeese 
woonkamer. Oefen het bekende leesplankje in de prachtige historische schoolklas. Geniet van 
de typische sieraden en streekdracht op de afdeling Streekdracht. Het Flakkeese volkslied zingt 
ervan en de volksaard van het eiland toont het. Maak kennis met verschillende oude ambachten 
en bekijk en snuif de geur op van onze smederij.. Ook zijn  er interessante  afdelingen over de 
Romeinen en de Tweede Wereldoorlog. 
 
Puzzeltochten over het eiland 
Zin in een coronaproof uitje? Rijd of wandel dan de puzzeltochten en leer op een leuke manier 
het eiland kennen. Er zijn 3 autopuzzeltochten en 8 wandelpuzzeltochten door diverse dorpen. 
Deze zijn te bestellen via onze webshop. 
De puzzeltocht zit boordevol leuke dorps- en eilandwetenswaardigheden. Heb lol met de “dron-
ken” vogelspotter. Doe de Brandweer-bingo bij de kazerne. Speel Wie-Is-Het met de dorps-

dokters. Ontmoet de doedelzak spelende Oeltgen Pieper in Ooltgensplaat. Ga op Flakkeese 
les, versla Napoleon op het fort en maak kennis met de enige Nederlandse paus in Goede-
reede. 
De tochten bieden speelse ontspanning en zijn daarmee een ideaal gezinsuitje. Liever korter 
of langer wandelen of rijden? De etappes zijn naar eigen wens in te delen. 
 
Streekwinkeltje 
Sluit je museumbezoek af met leuke souvenirs uit ons streekwinkeltje We verkopen een tof 
Flakkeezenspel en ouderwets lekker snoepgoed. Ook voor cadeautjes kun je bij ons terecht. 
Wat denk je van een replica van het beroemde schilderij “Het Laantje van Middelharnis” voor 
aan de muur thuis? Dat is nog eens een ‘kelluf ’ aandenken. Over kelluf gesproken…; heel   
populair zijn de Flakkeese bumperstickers en  
onderzetters in het dialect. 
 
Streekmuseum Goeree-Overflakkee  
is gevestigd aan de Kerkstraat 2-12  
in Sommelsdijk. Open dinsdag  
t/m zaterdag van 14.00 - 17.00  
uur. Meer informatie is te  
vindenop de website:  
www.streekmuseum.nl  
Tot snel! 
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Voorstraat 9 te Klaaswaal. 
www.kringloophoekschewaard.com.

Kringloop Hoeksche Waard
Een leuke kringloop in het hart van de Hoeksche 
Waard. Is zeker de moeite van het bezoeken waard! 
Een kringloop met een zeer uitgebreid en groot as-
sortiment waar je heerlijk rond kan snubbeken. Er 
wordt veel aandacht besteed aan het ordenen en 
schoonmaken van de goederen.  
Dagelijks wordt de winkel weer aangevuld met 

nieuwe aanvoer zodat er altijd wel iets nieuws te vin-
den is.  
 
Adres: Voorstraat 9 te Klaaswaal.   
 
Voor meer informatie kun u kijken op  
www.kringloophoekschewaard.com.
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Naast de vaste collectie toont het mu-
seum altijd ook wisseltentoonstellingen. 
Kunst en erfgoed liggen daarbij vaak aan 
de basis. Vanaf 9 april te zien: 
 
Goed gemutst, streekdracht inspireert 
(09.04.2022-24.09.2022) 
Expositie van Susan Bakx Plasmans 
  
Wie de streekdracht een warm hart toe-
draagt en tegelijkertijd met de tijd mee-
gaat zal zeker geïnteresseerd zijn in de 
nieuwe expositie die vanaf zaterdag 9 
april t/m 24 september 2022 
te zien is. In de expositie Goed gemutst, 
streekdracht inspireert presenteert mo-
deontwerpster Susan Bakx-Plasmans de 
door haar ontworpen collectie kleding en 
sieraden, mode.  
Die is geïnspireerd op de mutsen en kap-
pen van alle drachten van Tholen tot 
Zeeuws-Vlaanderen. En alles daartussen 
in.   
Susan toont daarmee de vele mogelijk-
heden die traditionele streekdrachten bie-
den voor iedereen die geïnteresseerd is in 
mode. Haar werk ademt haute couture, 
maar het gaat haar erom te tonen dat een-
ieder zijn of haar ideeën vorm kan geven 
op basis van dit prachtige stukje cultureel 
erfgoed van Zeeland. En door met 
nieuwe ontwerpen de ontwikkeling en 

traditie voort te zetten, zónder daarbij de 
schoonheid van het origineel uit het oog 
te verliezen. 
 
Susan is medeauteur van 2 boeken over 
de streekdrachten in Zeeland. De uitste-
kend gedocumenteerde expositie geeft 
een goed beeld van de ontwikkelingen, de 
bezoekers zien in haar werk de prachtige 
kleuren terug die vooral in de begintijd 
van de streekdrachten werden gebruikt. 
Dit wordt nog versterkt doordat Museum 
Het Warenhuis naast het werk van Susan 
Bakx ook een aantal prachtige originele 
mutsen van de Zeeuwse vrouwendrach-
ten toont. De combinatie maakt het zeer 
uitzonderlijk om bij elkaar te zien. 
En bovendien toont het museum enkele 
originele 19e eeuwse damasten hemdrok-
ken uit de eigen collectie. Museum Het 
Warenhuis sluit daarmee voor een stukje 
aan bij de tentoonstelling RE_USED 
RE_SATIN, in het Zeeuws Museum, te 
Middelbrug, over de herkomst én toe-
komst van textiel.  
 
 
 
 
Een diadeem met gouden krullen en half-
edelstenen geïnspireerd op de sieraden van 
de Axelse dracht. 

Een bezoek aan Axel in Zeeuws-Vlaande-
ren is de moeite waard. En een bezoek 
aan Museum Het Warenhuis is een 
unieke ervaring voor het hele gezin! 
De geschiedenis van de streek, met als 
één van de hoogtepunten de collectie 
streekdracht, wordt op een bijzondere en 

interactieve wijze tentoongesteld. Het 
museum laat jong en oud vroegere tijden 
beleven. Durf jij het barcodespel te     
spelen? 
 
De bijzondere architectuur en de geres-
taureerde unieke muur- en plafond- 

schilderingen geven een extra dimensie 
aan het museum en zijn collectie. 
 
Het museum wordt gevormd door 3 pan-
den: het woonhuis anno 1909, Markt 2A, 
het winkelpand (Het Warenhuis) anno 
1920 op Markt 2 en een moderne nieuwe 

aanbouw (2014). Het woonhuis en het 
winkelpand zijn rijksmonumenten. 
 
Tot het cluster van de organisatie be-
horen ook De Axelse Stadsmolen (anno 
1750) en Axelse Watertoren (1936). Ook 
op deze beide locaties is veel informatie 

terug te vinden over het leven in vroeger 
tijden, maar met workshops, demonstra-
ties en evenementen worden ook actuele 
zaken onder de aandacht gebracht. 
Voor uitgebreide informatie, openings-
tijden en tickets bezoekt u de website 
www.hetwarenhuis.nl

Wisseltentoonstelling 

ZEEUWS-VLAANDEREN

Historisch  
Museum  
Den Briel               
Het museum bestaat sinds 1912 en is gehuis-
vest in de voormalige 17de- eeuwse stads-
gevangenis en waag en een gedeelte van het 
oude stadhuis. De drie aan elkaar gelegen 
monumenten bevinden zich in het historisch 
centrum van de vestingstad Den Briel. Het 
museum werd in 2012    heringericht en of-
ficieel geopend door Koningin Beatrix. Het 
interactieve museum verhaalt sindsdien 
vooral over de Tachtigjarige Oorlog en de rol 
van Brielle. Op 1 april 1572 werd Den Briel 
als eerste stad blijvend ingenomen op de 
Spanjaarden, door de watergeuzen. De in-
name van Brielle betekende een keerpunt in 
de geschiedenis: steeds meer steden durfden 
de kant van de prins van Oranje te kiezen. 
Het museum heeft twee dependances: vuur-
toren De Stenen Baak in Oostvoorne en het 
Visserijmuseum in Zwartewaal.

Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten 
zondag 12 juni t/m zondag 28 augustus 2022  

In de tijdelijke tentoonstelling zijn      
portretten te zien van al de stadhouders 
en hun echtgenotes en van de koningen 
en koninginnen die Brielle en/of andere 
plaatsen op de eilanden Voorne-Putten, 
zoals Oostvoorne en Hellevoetsluis, in de 
afgelopen eeuwen hebben bezocht. De 
prachtige portretten zijn geschilderd,    
getekend, gedrukt, in brons gegoten en 
op serviesgoed gebakken. Willem van 
Oranje was in 1573 de eerste stadhouder 
die Den Briel bezocht om de vesting- 

werken te inspecteren. Twee jaar later 
trouwde hij in de Brielse Sint-Catharijne-
kerk met zijn derde vrouw, Charlotte de 
Bourbon. Bij de tentoonstelling worden 
verschillende activiteiten georganiseerd 
zoals de Oranjeroute. Die voert langs de 
plaatsen waar de Oranjes hebben ver-  
bleven: Brielle, Heenvliet, Geervliet, 
Oostvoorne en Hellevoetsluis. In juni 
verschijnt onder de titel BRIELLE EN 
DE ORANJES een nieuwe StoryTrail, 
die door het historisch centrum van Den 

Briel voert.  
 
 
Meer informatie 
www.historischmuseumdenbriel.nl  
detachtigjarigeoorlog.nl 
Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/ 
De-Tachtigjarige-Oorlog-Historisch-
Museum-Den-Briel/118270701695580                 
Instagram: @museumdenbriel                               
Twitter: @MuseumDenBriel 

Daniel van den Queborn,  
Portret Willem van Oranje,  

collectie Haags Historisch Museum

Het Schoolmuseum is één van de wei-
nige musea in Nederland, die zo’n uit-
gebreide collectie aan schoolmiddelen en 
materialen uit de negentiende en twin-
tigste eeuw bezit. Veel bezoekers van het 
Schoolmuseum ervaren het als een feest 
van herkenning. Het is een leuk en leer-
zaam museum voor jong en oud, waar de 
oudere bezoeker zich even terug in de 
schoolbanken waant en de jongere be-
zoeker zich een beeld vormt van vervlo-
gen schooltijden. 
De jeugd kan het museum verkennen 
d.m.v. een fotopuzzeltocht. 
 
De wisseltentoonstelling ‘Een groot 
avontuur in miniatuur’. 
In deze expositie nemen we jong en oud 
mee om een kijkje te nemen in de wereld 
van poppenhuizen, kijkkastjes, boeken 
met inhoud en nog veel meer. Ook de 
bewoners in miniatuurland ontbreken 
niet. Tot eind juni is deze bijzondere ten-
toonstelling nog te bewonderen. 

Het museum dat gehuisvest is in een 
Rijksmonument bevindt zich in de 
Nieuwstraat 2-4 in Terneuzen. 
 
Openingstijden en entreeprijzen vindt u 
op de website:  
www.schoolmuseumterneuzen.nl 

Schoolmuseum
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Wanneer moet ik toeristen-
belasting 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 moge-
lijk toeristenbelasting betaalt.  
 
Wanneer toeristenbelasting betalen 
U betaalt toeristenbelasting als u verblijft 
in een gemeente waar u niet staat inge-
schreven. Bijvoorbeeld bij verblijf in een 
hotel, pension, caravan of bungalow. Een 
voorbeeld is ook dagverblijf op het water 
binnen de gemeente of op het grond-
gebied van de gemeente (denk daarbij aan 
de Waddeneilanden). 
Ook als u een zakelijk bezoek brengt aan 
een stad moet u deze belasting betalen. 
 
Belastingaanslag voor toeristen- 
belasting 
De eigenaar van uw verblijfplaats krijgt 
de belastingaanslag voor toeristenbelas-
ting. Bijvoorbeeld de hoteleigenaar, cam-
pingeigenaar of rederij. Deze mag de 
toeristenbelasting aan u doorberekenen. 
 

Hoogte toeristenbelasting 
De hoogte van de toeristenbelasting ver-
schilt per gemeente. Gemeenten mogen 
zelf bepalen of zij toeristenbelasting hef-
fen en hoe zij het tarief berekenen. Bij-
voorbeeld 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 ge-
meente. 
 
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 toeristen-
belasting kunt u contact opnemen met de 
gemeente.

Dit zijn de mooiste plekken om  
wild te spotten in Nederland

Bespaar je een vliegticket naar Zuid-
Afrika: 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. 
 
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 wasbe-
ren. En wist je trouwens ook dat er hage-
dissen 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 kun-
nen hier kun lol op. Je vindt er tiendui-
zenden exemplaren, waaronder de 
scholekster, kluut, stern en steltlopers. In 
de winter kun je zelfs flamingo's tegen-
komen. Oh, en sla de zeehonden niet 
over. 
 
Nationaal Park De Biesbosch 
Rivieren, ruige paden en eilandjes: afwis-
selender krijg je het niet. En hierdoor 
vind je op deze plek een unieke verschei-
denheid 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 

liefst. 
 
Natuurgebied Deelerwoud 
Stukken rustiger dan de Hoge Veluwe, 
maar daarom niet minder mooi. Je hebt 
er uitgestrekte bossen en eindeloze heide-
velden waar je regelmatig oog in oog 
komt te staan met een wild zijn of hertjes.  
 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
Dit park staat vooral bekend om zijn uit-
gestrekte bossen, maar je vindt er ook hei-
develden, stuifzanden en zelfs 
uiterwaarden. Het resultaat? Enorm veel 
diersoorten. Een kleine greep: de ree, eek-
hoorn, vos, das, boommarter, bunzing, 
ringslang en vleermuis.

Meelstraat 6-8, 4301 EC Zierikzee, 0111-454464 www.stadhuismuseum.nl 

Het verhaal van het leven in en om  
Zierikzee in een monumentaal pand.

Het Stadhuismuseum Zierikzee vertelt het verhaal 
van het leven in en om Zierikzee in het ruim 470 jaar 
oude voormalige stadhuis van Zierikzee. Het doet dit 
door middel van een semipermanente presentatie 
aangevuld met regelmatig wisselende tentoonstellin-
gen. Het oude stadhuis zelf met zijn stijlkamers en 
originele eikenhouten zolderkap is het grootste ob-
ject uit de zo’n 9.000 objecten tellende gemeentelijke 
collectie. 
 
T/m 04 september Bert Frijns in Stadhuismuseum 
Zierikzee: minimalistisch, zuiver, abstract. Zo zou je 
de glaskunst van de in Burghsluis woonachtige kun-
stenaar Bert Frijns (Kerkrade, 1953) kunnen be-
schrijven. De glazen vormen ogen eenvoudig, maar 
het proces om tot deze vormen te komen is lang en 
arbeidsintensief. Frijns’ werk is internationaal ge-
roemd. 
 
T/m 13 november Arnoldus van Anthonissen Een 
Zeeuwse meester uit de Gouden Eeuw. Toont werk 
van Arnoldus van Anthonissen als fijnschilder – denk 
aan marines of zeegezichten – en als kladschilder. Als 
kladschilder (be)schildert hij in Zierikzee onder meer 

landkaarten, wapenborden en scheepsinterieurs. In 
de tentoonstelling is tevens werk te zien van vader 
Hendrick van Anthonissen, en van voorganger Jan 
Porcellis en stad- en generatiegenoot Pieter Vogelaer. 
 
Het Stadhuismuseum beheert ook het nabijgelegen 
Gravensteen, dat met zijn bijna 500 jaar oude houten 
cellen geldt als de oudste gevangenis van Zeeland. 
De gevangeniscellen kunnen alleen tijdens een rond-
leiding georganiseerd vanuit het Stadhuismuseum 
worden bezocht. Zie voor openingstijden en toe-
gangsprijzen www.stadhuismuseum.nl 
 
Stadhuismuseum Zierikzee  
Meelstraat 6-8, 4301 EC Zierikzee 
0111-454464 www.stadhuismuseum.nl 
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Leuke terrassen in Nederland

1. Theetuin ‘t Einde Noord-Holland 
Op een heel bijzonder plekje aan het 
water ligt Theetuin en theeschenkerij ‘t 
Einde. Bereikbaar per boot, maar ook ge-
woon te voet, per auto of fiets. Met je 
voeten in het gras genieten van het weidse 
uitzicht op water & weilanden, op tafel 
koffie/thee met een huisgemaakt stukje 
taart. 
 
2. Villa Heidetuin Bergen op Zoom 
Aan de rand van Bergen op Zoom ligt 
Villa Heidetuin, met een terras waar je 
het liefst elke dag wel neer wil strijken. 
De tuin grenst aan het park en kijkt uit 
over groen. Zoek een plekje in de hang-
stoel, plof neer op de loungebanken, kies 
voor een ligstoel of schuif aan de lange 
tafel voor een hapje en drankje. 
 
3. Hotel Herberg de Smidse 
Ook ‘wereldberoemd’ is het terras van 
Hotel-Herberg de Smidse in het Zuid-
Limburgse Epen. De perfecte plek om 
neer te strijken na een wandeling door het 
Geuldal. Authentiek, gezellig en onge-
dwongen. De lekkerste Limburgse vlaaien 
en gegarandeerd het zonnigste terras met 
het mooiste uitzicht!  
 
4. Gasterie Lieve Hemel Noord- 
Limburg 
Krijg je bij de eerste zonnestralen gelijk 
heimwee naar Frankrijk? Maak dan tijd 
vrij om neer te strijken bij Gasterie Lieve 
Hemel, een stukje Frankrijk in Noord-

Limburg. De lavendelkleurige luiken, bi-
strostoeltjes en de hemelse Franse wijnen 
geven je direct een vakantiegevoel. Geen 
zin meer om naar huis te gaan? Geen pro-
bleem, je kunt blijven slapen! 
 
5. Boshuis Venkraai Brabant 
Midden in de Oisterwijkse bossen ligt dit 
authentieke, rietgedekte huiskamercafé: 
Boshuis Venkraai. Een fijne tussenstop 
tijdens je fietstocht of wandeling. Het 
grote terras met speelgelegenheid voor de 
kleintjes staat garant voor een paar uurtjes 
Brabantse gezelligheid! 
 
6. Beneden Sas Theetuin Brabant 
Een theetuin/terras op een eiland, in Bra-
bant! Beneden Sas heeft misschien wel 
de meest unieke ligging van alle ge-
noemde terrassen. Midden in de weidse 
polders ligt een parel in het landschap, 
een Hollandse idylle omringd door water. 
Echt een verrassing! Je moet de auto 
even laten staan om Beneden Sas te 
bereiken, maar dan heb je ook wat! 
 
7. Theehuis de Rheezer-
kamer Vechtdal 
Aan de brink in Rheeze ligt 
Theehuis de Rheezerkamer, 
met de lekkerste koffie van 
Nederland. De moeite waard 

om te ontdekken! Het terras met zicht op 
monumentale boerderijen, schapen en 
hoge bomen is een fijne plek om even op 
adem te komen. De mooie omgeving, de 
ligging aan het Pieterpad, het Vechtdal… 
meer dan genoeg rede-
nen om bij Astrid 
op de koffie te 
gaan (of thee)! 
 

8. Theetuin Binnen & Buiten Brabant 
Theetuin Binnen & Buiten ligt een beetje 
verstopt, in het rivierenlandschap nabij 
Sleeuwijk en vestingstad Gorinchem. 
Eenmaal gevonden ga je hier niet snel 
weg. Fijne plekjes in de tuin met bloe-

men, fruitbomen… Een aanrader is de 
thee met zoete lekkernijen, een pot 
thee voor twee met 
scones, boter-
koek, huis-

gemaakte brownies. Dat lekkers fiets je er 
na afloop gewoon weer af! 
 
9. Ik & mijn moeder Twente 
Midden in de stad Enschede ligt in het 
groen van het Wooldrikspark Theehuis Ik 
& mijn moeder. Rondom het koetshuis 
liggen in de bloementuin verschillende 

terrassen. Bistrostoeltjes, lange tafels, 
banken en loungehoekjes met 

kussens… elk hoekje is 
mooi! De huisgemaakte 

taarten maken je feest 
hier compleet. 
 
10. Terras van 
Hotel Mooirivier 
Dit terras ligt aan de 
Vecht in Overijssel. 

Het hoort bij Hotel 
Mooirivier waar je 
ook kunt blijven sla-
pen. Elk moment van 

de dag is hier genieten, 
van ontbijt tot diner bij 
ondergaande zon. Laat de 

rust op je in werken, 
terwijl de dag (en de ri-

vier) voorbij kabbelt.

Bij de eerste zonnestralen van het jaar moét ik gewoon naar buiten. Een terrasje pakken, de 
zon op je huid, lekker mensen kijken, samen genieten, thee met taart, een gezellige zomerse 
borrel, even helemaal niets… Ik heb de 10 leukste terrassen in Nederland voor je op een rij 
gezet, van een verrassende binnentuin tot allemansvriend aan de dijk, van het mooiste terras 
in Zuid-Limburg tot pareltje aan het water in Noord-Holland. Ga er op uit en geniet!

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 camperplaat-
sen en niet op bijvoorbeeld een par-
keerterrein. 
Deze plaatsen zijn in Nederland spe-
ciaal ingericht. Soms zijn de camper-
plaatsen gratis en soms kun je terecht 
tegen een kleine vergoeding. Een cam-
perplaats 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 mooi-
ste 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 Noord-
polderzijl. 
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 Sterren-
berg 
In de Utrechtse Heuvelrug, dichtbij het 
centrum van Huis ter Heide en Soester-
berg 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 cam-
perplaats 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 slag-
boom 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 recrea-
tiegebied ‘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 camper-
plaatsen in Nederland. Het verschil tus-
sen 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 voorzienin-
gen aanwezig zijn. Zo heb je de beschik-
king over internet, stroom, water, een 
douche, een toilet en zijn er picknick-
tafels en elektrische fietsopladers aan-
wezig. Je kunt de dag dus met een heerlijk 
ontbijtje aan een van de picknicktafels be-
ginnen. 
Camperplaats ’t Crumpse hoekje ligt di-
rect aan de Gelderse Poort en dicht bij de 
Duitse grens. De camperplaats is heerlijk 
rustig gelegen in een omgeving waar vol-
doende 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 tegen-
over Strandpaviljoen De Potvis. Een cam-
perplaats 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 cam-
perplaats 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 na-
tuur! 
Op het terrein van het Dagstrand kunt u 
gebruik maken het water en van de toi-
letten. 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 camper-
plek in Groningen. 
Er is internet, stroom, water en een speel-
gelegenheid aanwezig. Natuurgebied Bag-
gerputten ligt om de hoek voor mooie 
wandelingen of fietstochten. 
In totaal zijn er 7 camperplaatsen aan-
wezig 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 vol-
doende te doen is. Zo zijn er talloze wa-
tersport 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 camper-
plaatsen 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 aan-
wezig 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 10 mooiste  
camperplaatsen  
in Nederland!
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Het Industrieel Museum Zeeland is ge-
vestigd in de monumentale suikerloods 
in Sas van Gent. Het museum verrast 
de bezoeker met vele aspecten van in-
dustrie in het algemeen en die van Zee-
land in het bijzonder. Het Industrieel 
Museum Zeeland is geen gewoon mu-
seum. Het is kijken EN doen, want 
hier kijk je met je handen!  
 
Wie denkt er bij Zeeland nu aan stoom-
machines, rokende fabrieksschoorstenen 
of ondergrondse naftaleidingen? In de 
vaste collectie van het Industrieel Mu-
seum Zeeland kom je de (Zeeuwse) In-
dustrie in alle aspecten tegen. Het 
museum is in zones en paviljoens inge-
deeld waar steeds andere aspecten op een 
interactieve manier aan bod komen. Zo 
komen aspecten als veiligheid, energie, lo-
gistiek en impact op omgeving op een 
speelse manier aan bod. Maar ook bijzon-
dere producten.  Wist je bijvoorbeeld dat 
het glas aan de gevel van wolkenkrabbers 
in Dubai en andere wereldsteden uit Sas 
van Gent komt? Dat Zeeland het hart is 
van ontwikkelingen in de bio-energie? En 

dat de Oranje-Tompouce, de Fruittella en 
de Mentos van Zeeuwse bodem zijn?  
 
Een bezoek aan het Industrieel Museum 
Zeeland is een must voor de echte indu-
strie- en techniekliefhebber. Maar meer 

nog maken we kinderen en volwassen die 
‘niks met industrie hebben’ enthousiast 
met onze collectie, activiteiten en inter-
actieve opstellingen.  
Dit museum is ideaal voor kinderen die 
graag met hun handen kijken. Overal zijn 
knoppen, hendels en kranen waar je ge-
woon aan mag komen. Maar daarnaast 
zijn er nog allerlei andere dingen te bele-
ven: Kun jij zelf stroom opwekken? Test 
of je veilig de fabriek in kunt? Of ga je op 
zoek naar de doedozen met speciale op-
drachten? Liever aan de slag met 3D prin-
ters? Kortom, er is genoeg te beleven om 
je een middag te vermaken. Voor kinder-
feestjes zijn er speciale arrangementen 
met een speurtocht of een knutselactivi-
teit in ons laboratorium. 
 
 

Naast de vaste collectie zijn er ook regel-
matig wisseltentoonstellingen te zien. 
Momenteel is de wisseltentoonstelling 
Krachtpatsers te zien. Een tentoonstelling 
over de ontwikkeling van krachtbronnen 
en gereedschappen vanaf de steentijd tot 

nu. Door de eeuwen heen hebben men-
sen geprobeerd om hun leven prettiger en 
gemakkelijker te maken met goed denk-
werk hoe natuurkrachten gebruikt kun-
nen worden om noodzakelijk werk te 
verlichten. 
Ouders en kinderen zullen genieten van 
deze leerzame tentoonstelling waar je ook 
met je handen kunt kijken. Een groot 
aantal interactieve opstellingen laat je bij-
voorbeeld zelf ontdekken waarom een 
watermolen draait, wat het verschil is tus-
sen diverse types verbrandingsmotoren of 
hoe een elektromotor werkt. Veel kracht-
bronnen werden eerst in de landbouw ge-
bruikt, op boerderijen en bij de 
verwerking van de landbouwproducten 
zoals blijkt uit de getoonde meelmolens 
en karntonnen worden getoond. 
Kortom, het Industrieel Museum Zee-
land is voor alle leeftijden een bezoek 
waard. Tickets zijn te koop via www.in-
dustrieelmuseumzeeland.nl. Op de web-
site worden ook speciale activiteiten 
aangekondigd zoals knutselmiddagen 
voor kinderen of vertelcafés over interes-
sante technische onderwerpen.  

daar kijk je met je handen!
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Het Land van Strijen 
COMPLEET DAGARRANGEMENT 
Het Land van Strijen is ‘meer dan een 
museum’ Het is mogelijk een arrange-
ment te boeken voor een bezoek aan het 
smederijmuseum met demonstratie  
smeden met de in de dertiger jaren inge-
richte smidswoning, de in 1994 geheel 
gerestaureerde Lambertuskerk met gids 
die u de kerk met ander ogen laat zien  
en een rondrit met gids langs de waters-
noodroute van 1953 op Strijens grond-
gebied, waarbij ook  natuurgebieden 

langs het Hollandsdiep worden aange-
daan. Deze arrangementen kunnen 
inclusief koffie, thee en Striense koffie-
tafel en diner voor groepen van meer dan 
10 personen in zalencentrum “Salvatori” 
worden geboekt.     Dit alles is op loop-
afstand. 
                                          
Voor meer informatie bel of mail ons. 
www.hetlandvanstrijen.com/groeps-
arrangementen                                                            

Beste  
fietscomputer 
Top 3 

1. Garmin 1030 Plus 
Als ik simpelweg de beste fietscomputer 
wil die ook maar te vinden is, kies ik deze 
veelzijdige Garmin 1030. Een fraai model 
met touchscherm in heldere kleuren. 
Deze Garmin Edge 1030 heeft echt alles 
wat ik ook maar kan bedenken want ik 
kan zelfs navigeren met duidelijke kleu-
renkaart en touch op het scherm! 
 
Hij meet zelfs cadans, vermogen en zuur-
stofopname. Deze Garmin 1030 wordt 
niet voor niets zo veel gekozen door wiel-
renners en mountainbikers. 
 
Nadat ik eenmaal de hoge prijs van ruim 
500 euro achter de rug heb geniet ik ie-
dere rit van deze functies. Met het fijne 
grote scherm, de touch bediening, navi-
gatie blijf ik zaken ontdekken en deel ik 
na iedere rit mijn prestaties. 
 
2. Bryton Rider 15 Neo E 
Deze betaalbare Bryton Rider 15 Neo E 
is beter dan simpele fietscomputers van 
een paar tientjes. Hij kan namelijk echt 
veel meten op een mooi groot scherm. 
Hij heeft een duidelijk 2 inch scherm en 

3 handige gebruiksknoppen. Door het 
grote scherm zie ik veel beter en sneller 
mijn prestaties. Een mooi pluspunt van 
deze Bryton is dat hij een oriëntatie 
modus heeft zodat ik kan zien in welke 
richting ik moet fietsen. Zo heb ik min-
der kans om te verdwalen en kun ik mak-
kelijker mijn route bepalen. 
 
Daarnaast is hij echt super makkelijk in 
gebruik en heeft hij een krachtige batterij 
die wel 16 uur meegaat. Zo hoef ik hem 
minder vaak op te laden en kan hij zo 
weer gebruikt worden voor mijn volgende 
fiets tocht. Mijn mountainbike tochtjes 
zijn nog nooit zo makkelijk geweest. 
 
3. Garmin: Edge 830 
Deze Garmin Edge 830 als opvolger van 
de 820 is lichter, mooier en kan veel meer. 
Ontdek de voordelen van de Edge 830 vs 
820 en 530 en 1030! Met de Garmin 
Edge 830 heb ik ClimbPro, goede navi-
gatie in kleur met goede touch, Strava 
Live segmenten, vermogen, cadans en 
meer fietsdata. Het mooiste? De proces-
sor werkt nu echt heerlijk snel waardoor 
hij veel beter is dan de oudere 820!

Een elektrische fiets,  
is dat iets voor mij?

E-bikes zijn momenteel de meest ver-
kochte 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 trap-
ondersteuning. Je moet wel zelf trappen, 
maar het kost je veel minder kracht en in-
spanning. Dat is dan ook direct hét voor-
deel van een e-bike, want met veel 
minder moeite kun je veel meer kilome-
ters fietsen. De fiets doet het meeste werk. 
Je bereikt vrij gemakkelijk de maximum-
snelheid 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 re-
gelen; 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 ge-
middeld 25 kilo (inclusief accu). Tijdens 
het fietsen heb je hier trouwens geen last 
van, mogelijk bij het stallen. Er verschij-
nen 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 min-
der moeite veel meer kilometers kunt fiet-
sen. 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 ver-
schillende 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 ge-
woon 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 uitrus-
ting, zoals de accucapaciteit en het type 
motor.

Beginnen met mountainbiken 

Waar moet je  
op letten?

Mountainbiken wordt door veel mensen 
gezien als een echte wintersport. Maar 
niets is minder waar. Sterker nog, moun-
tainbiken is juist een sport die heel ge-
schikt is voor in de lente en de zomer. Nu 
het steeds mooier weer wordt, is het de 
perfecte periode om te beginnen met 
mountainbiken. In deze blog vertellen we 
je waar je op moet letten als je voor het 
eerst op de MTB wilt stappen! 
 
Mountainbikes voor mannen en  
vrouwen 
Als je wilt beginnen met mountainbiken 
kun je voor je eerste rit een MTB lenen, 
maar misschien koop je wel gelijk je eigen 
mountainbike. Een van de belangrijkste 
dingen waar je op moet letten is dat je een 
MTB uitzoekt met de juiste framemaat. 
Ook voor mannen en vrouwen bestaan er 
verschillende soorten fietsen. 
Het belangrijkste verschil zit in de geo-
metrie. Een dames MTB heeft bijvoor-
beeld een iets kortere bovenbuis dan een 
heren MTB. Daardoor staat het zadel 
dichterbij het stuur. Dit omdat vrouwen 
in verhouding lange benen en een korter 
bovenlichaam hebben. Door deze aanpas-
sing hoeft een vrouw niet helemaal naar 

voren te reiken voor het stuur maar ligt 
het precies op een fijne afstand. Dat geeft 
betere grip en maakt het sturen een stuk 
comfortabeler. 
 
De verschillen tussen dames en heren 
mountainbikes 
Het zadel op een dames mountainbike is 
vaak net iets breder omdat de zitbotjes 
van vrouwen nu eenmaal verder uit elkaar 
staan. Maar ook de handgrepen worden 
net iets smaller gemaakt zodat je ook met 
smalle handen goed grip houdt. 
Een speciaal vrouwenframe voor de 
mountainbike is niet per se nodig, maar 
kan in veel gevallen wel een stuk lekker-
der fietsen. 
Het stuur is ook iets minder breed en de 
remgrepen staan dichter bij het stuur. De 
vering (voor en achter) zijn allebei ook 
weer lichter afgesteld om onnodig rond-
stuiteren op veel te stugge vering te voor-
komen. Ook de cranks (daar waar de 
pedalen aan vast zitten) zijn vaak wat kor-
ter zodat je als vrouw niet helemaal over 
het zadel schuift bij iedere trap. Kortom: 
alles is echt afgestemd op het vrouwen-
lichaam om het mountainbiken voor 
vrouwen ook zo comfortabel mogelijk te 

maken. 
 
Mountainbiken met een rugzak of  
bidons? 
Nu je MTB compleet is, moet je nog een 
keuze maken voor een bidonhouder of 
voor een fietsrugzak. Het voordeel van 
een fietsrugzak is dat je naast een handige 
watervoorraad vaak ook nog ruimte heb 
voor een reserveband en wat gereedschap. 
Drinken is bovendien extra makkelijk via 
een slangetje dat je op je schouder vastzet. 
Geen gezeul met bidons dus. Nadeel is 
wel dat je het systeem regelmatig goed 
schoon moet maken en je altijd een rug-
zak om hebt. Met hele hete dagen kan dat 
best zweterig aanvoelen. 
 
Bescherm jezelf met een fietshelm! 
Voordat je het bos in kunt op je nieuwe 
MTB, is het belangrijk dat je een goede 
fietshelm uitzoekt. Een veilige fietshelm 
is heel belangrijk en zorgt ervoor dat je 
hoofd beschermd wordt. Er zijn speciale 
MTB helmen te koop, maar als je toeval-
lig nog een racefietshelm hebt liggen kun 
je die prima gebruiken.
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