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Omdat de zomer, zoals gemeld, ons 
meer en meer de tuin doet benutten 
hebben wij ook uitgebreid aandacht 
voor tuinmeubelen.

Naast deze onderwerpen hebben wij 
leuke thema’s:

Fietsen, wandelen en eropuit met de 
(klein)kinderen.
U vindt diverse routes in de pro-
vincies Gelderland, Noord Brabant, 
Overijssel, Utrecht en Zeeland. Een 
leuk ruim aanbod, waarvan u ge-
makkelijk gebruik kunt maken door 

de QR code te scannen. Hierdoor is 
de route meteen opgeslagen in uw 
telefoon of tablet.Tevens hebben wij 
een mooi artikel over een minivakan-
tie in het altijd gezellige Valkenburg.

Dus weer genoeg interessante zaken 
om de zomer mee door te komen.
Fijne zomer en tot in september.

Ralph Schuijers, uitgever.

ZOMER IN HET HOOFD
Na een wel erg natte ‘voorzomer’, lijkt het dan eindelijk zover.  
We gaan genieten van de zon, de natuur, de tuin en … van de BBQ!

Velen van u hebben een BBQ in de tuin, of moet ik zeggen in de 
schuur. Want wat veel mensen niet weten is dat BBQ’en in de 
winter zeker zo leuk is als in de zomer. Op het gebied van deze 
voor velen bijzondere manier van koken is veel te vertellen.  
In deze editie vindt u een leuk artikel over het bijzondere merk 
Outdoorchef, maar ook over een aantal dealers van dit merk.
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Wilt u ook in alle vrijheid er op uit, de kleinkinderen bezoeken, naar de bridge- of hobbyclub, zonder dat u beroep hoeft te doen 
op anderen? Met een Ligier of Microcar kan dat, zelfs met een AM rijbewijs! Het gamma voertuigen van Ligier en Microcar 
is zeer uitgebreid en afgestemd op ieders behoefte en budget. Geniet nu van de uitzonderlijke voorwaarden op de Special 
Editions. Meer info vindt u op onze website of bij onze gespecialiseerde dealers.

Comfortabel mobiel blijven met AM rijbewijs



Arjen Zeevenhoven, Topkok
COLUMN

EN PAPILLOTTE
Eens ‘n keer wat anders dan borden opmaken, schalen dresseren 
of servetten vouwen: serveer je eten eens op vetvrij bakpapier of 
aluminium folie! Ook leuk voor een diner in de tuin of als onder-
deel van een barbecue.
Als je iets en papillotte maakt (een Franse techniek; je kookt eten, 
bv. vis, dan in een envelopje of zakje van bakpapier/aluminium-
folie in de oven), kun je het natuurlijk direct zo op tafel zetten.  
Open knippen en aanvallen - net een cadeautje! Om de bereiding 
wat te verduidelijken heb ik een eenvoudig receptje bijgevoegd.

Zalm met spinazie en 
papillotte

Ingrediënten voor 4 personen:
2 tenen knoflook
4 ansjovisfiletjes uit blik
Scheut olijfolie
350 gram verse bladspinazie
600 g zalmfilet
1 citroen
Klein bosje peterselie
30 g walnoten

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200°C. Pers 
de knoflook. Laat de ansjovisfilets uit-
lekken en snijd ze in kleine stukjes. 
Verhit de olie in een koekenpan en 
bak de knoflook en de ansjovis 1 mi-
nuutje, niet te heet. Voeg de spinazie 
in delen toe en laat al omscheppend 
slinken. Laat de spinazie uitlekken in 
een vergiet. Breng op smaak met peper 
en zout. Druk er met een lepel zoveel 

mogelijk vocht uit. Snijd de spinazie 
kleiner.

Snijd de zalmfilet in gelijke stukken 
van 150 gram. Bestrooi met peper en 
zout. Rasp de gele schil van de citroen 
met een fijne keukenrasp. Snijd de 
peterselie fijn. Hak de walnoten fijn. 
Meng de peterselie met de walnoten 
en de citroenrasp. Paneer de zalm met 
dit mengsel.

Neem een vel aluminiumfolie of vet-
vrij papier van ca. 30 cm lengte en be-
strijk het midden met wat olie. Verdeel 
¼ van de spinazie erover. Leg er een 
stuk zalm op en besprenkel met nog 
wat olie. Vouw de folie dicht. Maak zo 
ook pakketjes van de rest. Bak onge-
veer 17 min. in de oven. Zet de pak-
ketjes op tafel op een schaal en leg er 
een schaar bij zodat iedereen zijn ei-
gen pakketje kan open knippen.

Het ziet er prachtig uit!

Wij worden in de media he-
lemaal overstelpt met BBQ- 
programma’s en dito artike- 
len. Lekker stoer met een 
leren schort, een grote 
baard en dikke hompen 
vlees. Grillmeister moeten 
wij worden, of oermens met 
een berenvacht om en een 
mes tussen onze tanden …

Het is leuke tv hoor en het ziet 
er prachtig uit maar of het alle-
maal even praktisch is? Begrijp 
mij niet verkeerd, barbecueën is 
geweldig leuk en gezellig maar ik 
vind dat het niet te ingewikkeld 
moet worden.

Hier even alles op een rijtje:
De echte puristen onder ons willen 
vuur zien en kolen die smeulen. De 
geur van brandend hout. De mooie 
smaak van een kolen barbecue 
komt dan van de rook van de bar-
becue. Het ritueel van aansteken 
en de juiste temperatuur bereiken 
is een soort voorpret.

Als je snel en eenvoudig wilt bar-
becueën dan is een gas variant 
een stuk makkelijker.
Klik klik en hij is aan! Enkele mi-
nuten later is de barbecue op 
temperatuur en kun je je vlees en 
groenten gaan grillen.

De basiskeuze
Als je het puur hebt over het gril-

len van je gerecht dan geldt over 
het algemeen het volgende; Ga 
je voor gemak dan koop je een 
gasbarbecue, wil je veel hitte en 
sfeer en heb je meer tijd dan kies 
je een kolenbarbecue.

De voordelen van gas
Gasbarbecues zijn binnen 10 tot 
15 minuten bedrijfsklaar. Met de 
temperatuur spelen is een mak-
kie. Je kan makkelijk smaakjes 
toevoegen. Het opruimen is zo 
klaar.

De nadelen van gas
Een goede gasbarbecue kost 
rond de €250. Gasbarbecues zijn 
over het algemeen wat groot en 
nemen veel ruimte in de schuur 
in. Het gaat wat sneller en je hebt 
minder ritueel.

De voordelen van kolen
Een knappe kolenbarbecue koop 
je al vanaf ongeveer €100.
De kolen barbecue kan veel he-
ter gestookt worden. Tot 450 
graden celcius. De voorpret van 
het aansteken en gezellig met 
zijn allen om de kooltjes (in de 
rook dat dan weer wel). De geur 
van de kooltjes, het aansteken 
en wachten op een gloeiende 
stapel kooltjes.

Ik zou kiezen voor een Outdoor-
Chef.

WELKE BBQ MOET IK KIEZEN?
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TURKS GEHAKTBROOD
met trostomaatjes en een zoetje van kaneel
Voor 4 personen

1 groene paprika
1 ui
6 trostomaten
10 takjes peterselie
3 el olijfolie
500 g mager rundergehakt
1 theelepel kaneel
2 el tomatenpuree
1 el gemalen komijnzaad
1 mespunt chilipoeder
zout, versgemalen peper
1 Turks brood

Was de paprika, verwijder de zaadlijs-
ten en snijd het vruchtvlees in dunne 
ringen of plakjes. Pel en snipper de ui. 
Was de tomaten en snijd ze in blokjes. 
Was en hak de peterselie grof. Verhit de 
olijfolie en bak de ui lichtbruin. Voeg 
de tomatenblokjes toe en bak ze ca. 

5 minuten mee. Meng in een kom het 
gehakt met de tomatenpuree, peterselie 
en uienmengsel en breng het op smaak 
met het komijnzaad, chilipoeder, zout  
en peper.

Bak het gehakt in een koekenpan in ca. 
8 min. rul en gaar en voeg de laatste 
4 minuten het kaneel en de paprika-
ringen of -reepjes toe. Breng eventueel 
verder op smaak met zout en peper.

Halveer het Turks brood. Verdeel het 
gehaktmengsel over de broodhelften.
Het lekkerst is als je het Turks brood na 
het doorsnijden even kort verwarmt in 
een hete oven.

Lekker met een eenvoudige salade.

Kcal 675

ZONNIGE TONIJN WRAPSINDISCHE DRUMSTICKS
met pistachenootjes en rijstsalade
Voor 4 personen

8 drumsticks
4 el ketjap
2 tl sambal
2 tl kerriepoeder
3 el zonnebloemolie
275 g meergranenrijst
1 limoen schoongeboend
1 bos lente-uitjes
95 g gepelde pistachenoten
zout en peper

Marineer de drumsticks in 3 el ket-
jap, 1 tl sambal, de kerriepoeder en  
1 el olie. Laat ze minstens 30 minuten 
staan. Kook de rijst volgens de aan-
wijzing op de verpakking. Daarna 
afgieten, koud spoelen en laten 
uitlekken.
Verhit een grillpan of 
grillplaat, gewone 
koekenpan mag 
ook hoor, op de 
gas-bbq is ook 
lekker.

Neem de kip 
uit de mari-
nade en gril 
of bak het vlees 
rondom gaar in 
ca. 30 minuten. Draai 
de drumsticks geregeld en 

bestrijk ze tussendoor met wat mari-
nade. Rasp de schil van de limoen en 
pers ’m uit.

Snijd de lente-uitjes in schuine plakjes 
en hak de pistachenootjes grof.
Roer een dressing van het limoensap 
en de -rasp, de rest van de olie, ketjap 
en sambal.

Schep de rijst met lente-ui, pistache-
nootjes en dressing in een afsluitbare 
bak en breng het geheel op smaak met 
zout en peper.

Het is zomer dus ook hierbij past een 
groene salade heel goed.

Kcal 750

Voor 4 personen

3 blikjes tonijn op water
1 blikje maïskorrels
5 zoetzure augurken
5 el mayonaise
Half kropje ijsbergsla
3 tomaten
1 pak kant en klare zachte  
tortilla’s (8 stuks)
1 komkommer, in plakjes
1 blik kikkererwten
Peper en zout

Laat de tonijn, de maïskorrels en de 
kikkererwten uitlekken. Snijd de au-
gurken in blokjes, en de ijsbergsla in 
dunne reepjes. Snijd de tomaten in 
blokjes, komt niet zo precies.

Meng de tonijn met de augurk,  
maïskorrels, tomatenblokjes, kikker-
erwten, en de in reepjes gesneden ijs-
bergsla samen met de mayonaise in 
een grote kom.

Breng het geheel op smaak met peper 
en zout. 
Verdeel het mengsel in 8 porties en 
spreid over elke tortilla een portie uit. 
Rol de tortilla’s op en serveer ze di-
rect. Lekker met frietjes!

Als u de tortilla’s niet direct eet rol ze 
dan in plastic folie tegen het uitdrogen.

Kcal 560
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FIT DE ZOMER DOOR!
Het is zomer! Heeft u er ook zo’n zin in? Sportdiëtist Esther van Yakult geeft u graag extra tips en 
inspiratie om nog meer van dit mooie vakantieseizoen te gaan genieten. Want bij Yakult hebben we 
al meer dan 80 jaar ervaring met een goede leefstijl. Ook in de warme maanden is het lekker en goed 
om voldoende te bewegen, te slapen, gevarieerd te eten en te ontspannen. Gaat u er op uit voor een 
lange wandeling, om te zwemmen of voor een fietstocht? Begin de dag dan eerst met een heerlijk 
ontbijt vol vezels en vitaminen zoals havermoutmuesli met Yakult. Met een lekker ontbijtje achter 
de kiezen komt de spijsvertering goed op gang en krijgt u direct energie.

Niet alleen voor krachtpatsers
Daarna is het tijd om in beweging 
te komen en zo lekker wat calorieën  
te gaan verbranden. U kunt uw con-
ditie het best op peil houden door re-
gelmatig te bewegen, vanaf een half 
uur per dag zit u al goed. Neem, ze-
ker als het warm is, in elk geval vol-
doende water mee voor onderweg 
om vocht aan te kunnen vullen. 
Per dag is anderhalf 
tot twee liter drin-
ken voldoende om 
uitdroging te voor-
komen. Als u langer 
dan anderhalf uur  
intensief beweegt, 
dan kunt u een zo-

genaamde isotone dorstlesser meene-
men om mineralen en koolhydraten 
aan te vullen. 

Wist u dat bewegen, krachttraining 
en eiwitten aanvullen voor 50-plus-
sers extra belangrijk is om spiermassa 
te behouden? Eiwitten kunt u prima 
uit uw gewone voeding halen. 

Neem na inspanning bij-
voorbeeld kwark 
met fruit of een 
warme maaltijd 
met vlees of vis of 

een vleesvervanger. Veel eiwit in een 
keer heeft geen zin want dat kunnen 
de spieren niet verwerken. Het is daar-
om beter de eiwitten te verspreiden 
over de dag.

Meer tips over voeding  
en bewegen  

van Esther? 
Kijk dan op 
www.yakult.nl/
voel-je-fit

Yakult wenst 
u een fijne 

zomer!

HAVERMOUTMUESLI  
MET YAKULT

Ingrediënten  
(voor 2-3 porties)

90 gram (fijne) havermoutvlokken
50 ml melk
1 geraspte appel
sap van ½ limoen
1 eetlepel magere yoghurt
2 flesjes Yakult Original

Aan de slag met de 
ingrediënten:
1.  Doe de melk en Yakult 

in een kom en laat de 
havermoutvlokken hierin een 
nacht weken (afgedekt in de 
koelkast).

2.  Voeg ’s morgens de appel, 
limoensap en yoghurt toe.

3.  Maak de muesli af met uw 
favoriete topping zoals fruit  
en (wal)noten.

Variatietips! 
Doe wat gedroogd fruit (bijv. 
dadels) bij de havermout en laat  
dit mee weken. Voeg naar smaak 
een beetje honing toe.

Geniet ervan!
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MAZZELSHOP CAMPING TOTAAL 
EN MAZZ TUINMEUBELEN BIEDEN 
HET TOTAALPAKKET

In een walhalla van tuinmeubelen, campingaccessoires en een enorme afdeling barbecues sprak  
ik Tabe Velink. Tabe, de directeur van MCT, is de man achter de speciaalzaak en staat voor alles wat 
de winkel is: Mazzelshop Camping Totaal.
Mazzelshop Camping Totaal is meer dan een winkel met outdoor spullen, het is echt een kam-
peerwinkel. Of je nu met de caravan, vouwwagen, camper of met de tent erop uit gaat, hier vul je  
je kampeeruitrusting aan.

“We staan voor Mazzelshop Camping 
Totaal. Voor alles wat je nodig hebt om 
de perfecte vakantie te beleven, kun je 
bij ons terecht. Zo zijn we specialist 
in voortenten en hebben de groot-
ste BBQ-collectie van het noorden.  
En met ons grote assortiment, hoeft 
het u aan uitrusting op vakantie in 
ieder geval niet te ontbreken”, spreekt 
Tabe Velink trots.

Ze bieden hoogwaardige kwaliteit, 
goede materialen voor een goede prijs 
en daarbij komt nog de prettige ser-

vice. Je kunt altijd even langs komen 
om de echte Mazzelshop Camping  
Totaalbeleving te ervaren en de pro-
ducten uit te proberen. Neem eens 
plaats in zo’n fijn tuinmeubel, neem 
een kijkje bij de attributen om uw 
droomvakantie uit te laten komen 
of maak kennis met het uitgebreide 
barbecue-assortiment en de grillstu-
dio. Hier maken koks de lekkerste 
gerechten en kunt u volledig geïn-
formeerd worden over barbecueën 
en het gebruik van de apparaten die 
Mazzelshop Camping Totaal in haar 
assortiment heeft. Iets wat natuurlijk 
bijdraagt aan een perfecte kampeerva-
kantie en een heerlijk tuingevoel.

Alle producten zijn in principe altijd 
op voorraad en er is keuze genoeg. 
En heeft u wat moois gevonden, dan 
kunt u het altijd laten bezorgen. Geen 
weken wachten op uw nieuwe tuin-
meubel, maar meteen dezelfde week 
nog de zon in. Mocht u een paar da-
gen echter al te lang vinden en wilt u 
vandaag nog genieten van uw nieuwe 
aankoop? Dan kunt u uw spullen na-
tuurlijk meteen meenemen. Zelfs als  
u zonder aanhangwagen een bezoekje 
kwam brengen, kunt u er gratis een 

van ons mee-
nemen om diezelfde dag nog te genie-
ten van uw nieuwe tuinmeubel. Ook 
dat is onderdeel van het totaalpakket 
van Mazzelshop Camping Totaal.

Het bedrijf heeft vooral een regionale 
functie en is in Friesland een begrip, 
maar ook de rest van Nederland kan 
terecht bij deze Camping Totaal. Ze 
zijn namelijk ook online te vinden. 
Daar ervaar je dan misschien niet de 

complete beleving zoals in de winkel, 
maar aan producten en service ont-
breekt het via de webshop in ieder 
geval niet. Alle spullen die in de win-
kel staan, zijn ook via de site te ver-
krijgen. De producten worden thuis 
gestuurd. Van Den Haag tot Deventer, 
ze bezorgen in het hele land. Mocht u 
vragen of advies willen hebben, dan 
is Mazzelshop Camping Totaal er voor 
u. Ze staan voor het totaalpakket en 
daar is, naast de beleving en de juiste 
producten, de service een belangrijk 
onderdeel van.

“We zijn een speciaalzaak met eigen 
kwaliteit, met goede mensen op de 
vloer, met de juiste vakkennis en na-
tuurlijk een prettige aftersales. Heeft 
u meer wensen, klachten of een bij-
zondere vraag? Wij komen langs 
en helpen u. We zijn er voor u, dat 
is onderdeel van het totaalpakket.”  
Tabe Velink vouwt z’n handen over el-
kaar en glimlacht, “dat is Mazzelshop 
Camping Totaal”.

Of je nu naar 
Spanje of Frank-
rijk reist, of de 
tent opzet in de 
Ardennen of in 
ons eigen fijne 
kikkerlandje, met 
de juiste uitrus-
ting en attributen 
komt het hele-
maal goed. En uw 
kampeervakantie 
begint pas écht 
na een bezoek aan 

Mazzelshop Camping Totaal.

Alvast het vakantiegevoel ervaren 
en de uitrusting compleet maken?  
Bij Mazzelshop Camping Totaal in 
Leeuwarden bieden ze u de complete 
persoonlijke beleving. Van barbecue-
en in het Experience Centre tot het 
uittesten van de mooiste tuinmeubel-
sets. U wordt persoonlijk voorgelicht 
over alles wat te maken heeft met 
barbecueën en kamperen. Interesse?  
U kunt bij Mazzelshop Camping To-
taal gewoon een afspraak maken.
Daarnaast kunt u dus ook altijd een 
kijkje nemen op de webshop;
www.mazzelshop.nl en 
www.mazz.nl.
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GROTER, MEER KEUS
& SCHERPE PRIJZEN

KAMPEERARTIKELEN  I  CARAVANACCESSOIRES
TENTEN & VOORTENTEN  I  TUIN- & LOUNGEMEUBELEN

BARBECUES & BUITENKEUKENS

WAAROM EEN
COBB BARBECUE?
Veilig
De Cobb is een veilige barbecue. De 
onderzijde wordt tijdens het gebruik 
niet heet. Je kunt hem zelfs verplaatsen 
tijdens het gebruik en overal neerzet-
ten, bijvoorbeeld op een tuintafel.

Zuinig
De Cobble Stone is een zuinige briket 
van natuurlijke materialen en geeft 
ruim twee uur kookplezier.

Veelzijdig
Je kunt met de Cobb barbecueën 
maar met verschillende accessoires 
kun je de mogelijkheden van jouw 
Cobb uitbreiden. Zo kun je er mee 
grillen, bakken, braden, wokken en 
roken

In 3 minuten heet
Met de Cobble Stone is de Cobb in 3 
minuten heet en klaar voor gebruik!

Overal te gebruiken
Door het compacte design kun je 
hem gemakkelijk overal mee naar toe 
nemen. Neem hem mee naar de cam-
ping, gebruik hem op de boot of voor 
een heerlijke picknick in het park.

Bij aankoop van een Cobb PREMIER of PRO
GRATIS Cobble Stones (6 stuks)

IN 6 KLEUREN
VERKRIJGBAAR!

Bij aankoop van een Cobb PREMIER of PRO

IN 6 KLEUREN

ook
online te 

bestellen
mazzelshop.nl



NOOIT MEER 
VERBRAND VLEES
Het is weer zover, eindelijk. En met de betere weersvoorspellingen 
in het vooruitzicht, gaan we ook in Nederland een prettige zomer-
vakantie tegemoet.

De zon schijnt en met de geur van vers 
vlees en een gegrilde courgette op de 
barbecue begint het in m’n buik al aar-
dig te kriebelen. Het is zomer. En wat 
is er nu lekkerder dan ’s zomers buiten 
te zijn. Je dag beginnen met een vers 
kopje koffie en de eerste zonnestralen 
en die perfecte dag dan afsluiten met 
een heerlijke barbecue buiten bij een 
gouden, ondergaande zon. Toch lijkt 
een perfecte barbecue altijd nog een 
droom. De verbrande speklapjes en 
steaks die net wat te ver doorbakken 
zijn, behoren helaas, nog altijd tot de 
harde werkelijkheid. Tot nu.

Arjen Zeevenhoven staat al lekker 
te kokkerellen op een barbecue van 
Outdoorchef in de Grillstudio. Het is 
druk. Mensen verzamelen zich om de 
kok en hij spreekt vol lof over de ge-
rechten die in de maak zijn.

“Een fijn stukje vlees met een mooie 
bereiding, makkelijk en snel”, zegt hij 
met een grote glimlach op z’n gezicht 
en hij wijst naar de robuuste barbecue 
van Outdoorchef.

Hij gaat druk in de weer en draait wat 
aan de knoppen op de barbecue. 
“Handig, je kunt zelf de grill afstellen 
op direct en indirect grillen. Zo kun 
je op heel verschillende manieren bui-
ten koken. Bovendien is deze barbe-
cue ook een oven en kookfornuis, echt 
buiten koken dus.”

De mensen om hem heen knikken 
en kijken vol bewonde-
ring naar de han-
delingen van Ar-
jen. “Maar hoe 
komt het dan 
toch dat mijn 
vlees altijd aan-
brandt?” vraagt 
een man die gebio-
logeerd naar Arjen zit 
te kijken.

“Dat komt door het vet dat in het vuur 
valt. De barbecues van Outdoorchef 
hebben een trechter die dit tegengaat. 
Nooit meer verbrand vlees, dankzij 
mijn trechter!” Arjen glimlacht en 
geeft de man een knipoog.

Die trechter is 
dus daadwerke-

lijk de sleutel tot 
succes bij de barbe-

cues van Outdoorchef. Hierdoor 
wordt het vet opgevangen en komt er 
geen vet in het vuur, waardoor je geen 
steekvlammen krijgt en dus geen aan-
gebrand vlees. Ook zorgt de trechter 
er voor dat er geen rookpluimen ont-
staan. Een fijne beleving van een zo-
merse barbecue dus. Maar er is meer 
waardoor die perfecte barbecue wer-
kelijkheid kan worden. De barbecues 
werken op gas, hierdoor is de tempe-
ratuur makkelijk te regelen. Daarnaast 
wordt de hitte ook beter onder contro-
le gehouden met het gebruik van de 
deksel. De barbecue is snel en eenvou-
dig in gebruik, waardoor de grootste 
grillmasters nu ook de beste kunnen 
zijn. Zo kun je ieder stukje vlees, vis 
of andere lekkernij op de barbecue 
met een heel klein beetje zorg en ple-
zier tot een heerlijke maaltijd maken.

Arjen Zeevenhoven deelt de stuk-
ken vlees uit, die hij net op de bar-
becue van Outdoorchef heeft bereid.  
De mensen genieten. Steeds meer 

mensen worden door de geur naar de 
Grillstudio gelokt en nemen een hap-
je. Eenvoudig schoon te maken waar-
door hij je uitnodigt hem snel weer 
te gebruiken, maken het leuk buiten 
te koken op de barbecues van hoog-
waardige kwaliteit. 

Met deze barbecue kan ook ik dus een 
masterchef worden op de barbecue, 
een echte Outdoorchef.
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        Kampeerwereld.nl

Volg ons via

Harderwijkerweg 183 
3852 AC Ermelo • T 0341 41 40 13

met HendriksHendriks
Groots

Vier het BBQ seizoen 

de kampeer & BBQ specialist van de regio!

Dutch oven
Me

rk
en Outdoorchef© 

Chelsea 480 C

149.-nu 
voor

Mooie briketten 
BBQ met 45ø cm 
grilloppervlak

KAMPEER EN BBQ PLEZIERKAMPEER EN BBQ PLEZIER
10.000 M2

Kicken Tuinmeubelen BV 
Bergerstraat 70a 
6226 BD Maastricht

E: info@tuinmeubelenkicken.nl 
T: +31 (0)43 311 76 88

Kampeerwereld Hendriks heeft al meer dan 50 jaar kampeerer-
varing. Maar naast tenten en kampeerartikelen kun je hier ook 
terecht voor barbecues en dus ook voor het merk Outdoorchef. 
Je vindt bij Kampeerwereld Hendriks een ruim assortiment van 
Outdoorchef met naast de verschillende barbecues ook diverse ac-
cessoires om je barbecue-uitrusting helemaal compleet te maken.

KICKEN TUINMEUBELEN
Kicken Tuinmeubelen is al ruim 25 jaar de specialist van Zuid-
Limburg op het gebied van tuinmeubelen. Bij Kicken Tuinmeube-
len staan kennis, kwaliteit en service hoog in het vaandel. Onze 
1000 vierkante meter aan diverse tuinmeubelen van verschillende 
bekende merken, zorgt voor voldoende keuze. 

Onze collectie bestaat uit kwaliteitgevlochten loungesets, aluminium, natuur-
steen, kunststof en teakhouten tuinmeubelen. Bij ons vindt u tuinmeubelen 
met een juiste prijs/kwaliteit-verhouding. Samen met een goede service en ken-
nis over de producten bent u bij Kicken Tuinmeubelen aan het juiste adres.
Maar ook voor BBQ’s en benodigdheden is Kicken hét adres, wij hebben een 
uitgebreid assortiment Outdoorchef-BBQ’s en laten deze graag aan u zien of wij 
voorzien u van vakkundig advies bij de aanschaf.

Wij heten u van harte welkom aan de Bergerstraat 70a in Maastricht.
www.tuinmeubelenkicken.nl - 043 311 76 88

VIER HET BARBECUESEIZOEN 
GROOTS BIJ KAMPEERWERELD 
HENDRIKS

De kampeerspecialist heeft een ruime 
afdeling waar alle artikelen van Out-
doorchef goed te zien zijn. Daarnaast 
kunnen de medewerkers je werkelijk 
alles vertellen over dit leuke barbecue 
merk. Welke barbecue van Outdoor-
chef past het beste bij je? 
En welke accessoires kan ik gebrui-
ken op de verschillende barbecues? 

Kampeerwereld Hendriks helpt je 
graag een handje op weg het bar-
becueseizoen in! Voor het com-
plete assortiment Outdoorchef bij  

Kampeerwereld Hendriks kijk op: 
www.kampeerwereld.nl/outdoorchef. 

Naast een barbecue-afdeling vind je 
bij Kampeerwereld Hendriks ook een 
uitgebreide kampeerafdeling, tenten, 
wandelschoenen, outdoor-kleding en 
een tentenatelier. Dus Kampeerwereld 
doet zijn naam echt eer aan, want je 
vindt er werkelijk alles op het gebied 
van kamperen! 

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk dan op www.kampeerwereld.nl
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Flyer
COLUMN

BEVERWIJK - Fietsers 
vallen als een blok voor  
e-bikes uit de T-serie van 
Flyer. Dat blijkt uit reacties 
van gebruikers zelf en re-
sultaten van verscheidene 
tests in het land. Het geves-
tigde fietsenmerk haalt hoge 
cijfers in de laatste tests van 
de Consumentenbond en 
ElektrischeFietsen.com.

Bij de Consumentenbond komt 
de Flyer T8-serie zeer goed uit 
de e-biketest 2016. Met name de 
automatische ondersteunings-
stand, de sterke ondersteuning 
onder alle omstandigheden 
en de goede rijstabiliteit ma-
ken volgens de bond van deze  
e-bike een absolute winnaar.  
De experts van ElektrischeFiet-
sen.com zijn bij de Flyer T5.1 
vooral gecharmeerd van de net-
te afwerking van het frame, de 
goede hydraulische velgremmen 
en het heldere, grote display.  
De handige USB-aansluiting in 
de computer ziet men als een 
pluspunt. Overall score: 9,0.

Rolls Royce onder de E-Bikes
“Tevreden fietsers. Dát is waar-
voor we het dag in dag uit alle-
maal voor doen. Eén van onze 
klanten noemt de Flyer T8-serie 
in een review bij de Consu-

mentenbond ‘de Rolls Royce  
onder de E-Bikes’. 
Een mooier compliment kunnen 
we ons niet wensen. 

Ook de cijfers van de laatste 
tests bewijzen dat onze T-se-
rie top is”, zegt Laura Mooij, 
marketingmanager van Flyer.  
“Er is bij de ontwikkeling van de 
E-Bikes uit de T-serie gezocht 
naar een balans tussen comfort, 
veiligheid, elegantie en kracht. 
De modellen lenen zich voor 
veelzijdig gebruik: korte ritten, 
langere tochten en bergachtig 
terrein.”

www.flyer-fietsen.nl/elektrische-
fietsen/tserie

LOFZANG VOOR GETESTE E-BIKES 
UIT FLYERS T-SERIE

In augustus en september besteden we aandacht aan de bijzon-
dere geschiedenis van de Molukse Wijk in Tiel met onder andere 
prachtige foto’s van drie generaties. 

ZOMER IN FLIPJE 
EN STREEK- 
MUSEUM TIEL

In Tiel woont een hechte Molukse 
gemeenschap. Zij zoeken naar ver-
bindingen met het thuisland via fo-
tografie en via voorwerpen. De meest 
bijzondere uitingen hiervan, kunt u 
terugvinden in de expositie.

Voor de kinderen organiseren we bij-
zondere rondleidingen door het depot 
van het museum op 20 juli en 3 au-
gustus van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Of kom kleertjes maken voor de pop-
pen en knuffels. Dit kan op 14 en 21 
juli en op 18 augustus vanaf 14.00 
uur. Behalve de entree zijn hier geen 
extra kosten aan verbonden.

Flipje en Streekmuseum is gevestigd 
in Tiel aan het Plein 48.

Telefoon: 0344 61 44 16
www.streekmuseumtiel.nl

1111GEZONDHEID 11



Amersfoortseweg 98 | 3941 EP Doorn
info@landgoedzonheuvel.nl | 0343 47 35 00
WWW.LANDGOEDZONHEUVEL.NL

BELEEF 
EN GENIET 
ELKE DAG *

FLYER

GOED GETEST

DOOR

CONSUMENTENBOND!

(TEST JUNI 2016)

T h e  o r i g i n a l  f r o m  S w i t z e r l a n d

*Kijk voor de garantie voorwaarden op www.flyer-fietsen.nl/garantie.

Dankzij de jaren lange ervaring 
en de perfecte rijeigenschappen 
is de Flyer E-Bike de ideale fiets 
voor elk moment. 

De motor en accu in het hart 
van het frame zorgen voor een 
perfecte gewichtsbalans.
Interne bekabeling en een stijlvol 
afgewerkt frame zorgen voor de 
perfecte combinatie van comfort 
en prestatie!

Voor iedereen is er een geschikte 
Flyer. Bekijk de gehele collectie 
op: www.flyer-fietsen.nl/collectie

TOUR

URBAN

MOUNTAIN

Flyer T-serie

12



DUURZAME GAST- 
VRIJHEID, WANDELEN  
EN FIETSEN OP DE 
UTRECHTSE HEUVELRUG
Hotel Landgoed Zonheuvel is schitterend 
gelegen in het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug in de Kaapse Bossen van Doorn.

Een bezoek aan Landgoed Zonheuvel 
is meer dan het boeken van een hotel-
kamer. De beleving die u meemaakt 
als u het Landgoed oprijdt, langs het 
Koetshuis en op de achtergrond het 
Maarten Maartenshuis, zorgt ervoor 
dat uw verblijf goed begint!

Voor zowel zakelijke als privédoelein-
den is Landgoed Zonheuvel een unie-
ke ervaring. Bekijk onze ongekende 
fiets-, wandel-, culinaire, sportieve, en 
verwenweekendarrangementen. 
Met onze prachtige ligging op de 
Utrechtse Heuvelrug verblijft u niet 
alleen in één van Nederlands duur-
zaamste hotels maar ook op een uniek 
landgoed met een rijke historie.

Landgoed Zonheuvel is een geweldig 
startpunt voor een fietstocht in de di-
recte omgeving. Doorn, Driebergen, 
Zeist, Leersum zijn slechts een aantal 
prachtige plaatsen in het Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug die u kunt 
bezoeken. Ook de plaatsen Wijk bij 
Duurstede, Cothen en Langbroek zijn 
op fietsafstand en bieden weer een heel 
ander (rivieren)landschap en cultuur.

Op onze vernieuwde website  
www.landgoedzonheuvel.nl hebben 
wij vele eropuit-ideeën voor u verza-
meld voor een dagje uit, attracties en 
andere evenementen in de regio en op 
de Utrechtse Heuvelrug.
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GOEMANSZORG

Streek- en landbouw
museum
Goemanszorg

goemanszorg.nl
0111 40 23 03

DREISCHOR    ZEELAND

Yakult 

Tour 

Kom kijken 

en proeven!

Uniek kijkje achter de schermen 
bij het kleintje Yakult

Bij Yakult in Almere laten we u ons productie- 
proces van begin tot eind uitgebreid zien. 
Van de zogenaamde kraamkamer van de 
Lactobacillus casei Shirota bacterie tot het 
vullen en doppen van de flesjes wat in een 
razend tempo gebeurt. Ook vertelt ons 
enthousiaste team u graag meer over 
de verschillende producten en onze 
fascinerende geschiedenis die al in 
1935 begon. Natuurlijk kunt u  
genieten van een lekker flesje 
Yakult en u krijgt na afloop een 
goedgevulde goodiebag mee!

Aanmelden
De Yakult Tour is gratis  
(incl. koffie, thee en  
goodiebag) en duurt circa

1,5 uur. Reserveren kan via  
yakult.nl/factorytour  
of bel rechtstreeks naar
036-5211340. U bent  

van harte welkom.

Graag tot ziens
bij Yakult!

15



Verwen uzelf 
in een oase 
van rust

Neerhem 68, 6301 CJ Valkenburg  |  (043) 601 32 41  |  info@parkhotelvalkenburg.nl  |  www.parkhotelvalkenburg.nl

LIMBURGSE GASTVRIJHEID

In het Zuid-Limburgse Heuvelland is er 

voor ieder wat wils. 

Lekker wandelen in de rijke natuur of 

shoppen in verschillende steden. Het is 

allemaal mogelijk in deze rijke omgeving. 

Wij bieden u verschillende arrangemen-

ten. Alle prijzen van onze arrangementen 

berekenen wij op basis van 2 personen 

per kamer. Voor 1-persoonsgebruik geldt 

een toeslag. 

Uw auto parkeert u tegen een tarief van 

€ 7,50 per nacht op onze eigen parking. 

In het gehele hotel maakt u gratis gebruik 

van draadloos internet. 

Zoekt u naar andere opties? Neem dan 

gerust contact met ons op.

Telefoon: (043) 601 32 41

E-mail: info@parkhotelvalkenburg.nl

3=2 ZOMERKNALLER
• 3 overnachtingen voor de prijs van 2!
• Geniet van het beste ontbijt van Valkenburg
• Gratis toegang tot de wellness faciliteiten

Prijs vanaf €250 voor 2 personen  

per arrangement

KERSTMARKT IN VALKENBURG 2016
• 1 overnachting
• Inclusief het beste ontbijt van Valkenburg
• Inclusief 3-gangen kerstmarktmenu
• Ontvangst met warme chocolademelk
• Entreekaart kerstmarkt Fluweelengrot
• Entree kerstmarkt Gemeentegrot
• Gratis toegang tot de wellness faciliteiten

Prijs vanaf €89,50 p.p. per arrangement

WIELER ARRANGEMENT
• Overnachting voor twee personen
• Uitgebreid ontbijtbuffet
• Lunchpakket
• Pastamaaltijd
• Afspuitplek en fietsenstalling
• Douchemogelijkheid dag van uitcheck

Prijs vanaf €129,00 per arrangement



 

NOOIT MEER VERBRAND VLEES 

DANKZIJ MIJN TRECHTER

VitaalPlus50

Wordt voor €12,50 per jaar 

abonnee en maak kans op  

een mooie Outdoorchef BBQ!

Actie geldig tot september 2016.

20160711b - Vitaal stopper 165.indd   1 11/07/16   13:36

Mr. A.P.F. (Arnoud) de Zwart, Notaris
COLUMN

Als u de aanhef zo leest 
en uw kinderen vooral be-
zig zijn met het inrichten 
van hun droomhuis, dan is 
deze bank niet de bank die 
u denkt dat het is. 

Door de gewijzigde normen kan 
het zijn dat het moeilijk is om via 
de bank de totale financiering 
voor een huis rond te krijgen.
Daarom zien we nieuwe financie-
ringsstructuren ontstaan. (Groot-)
ouders, broers, zussen, ooms, 
tantes en andere familieleden of 
vrienden, worden ingeschakeld 
om de woning te financieren.
Nieuwe structuren leiden ook tot 
nieuwe termen als ‘crowdfun-
ding’, ‘generatie-hypotheek’, ‘fa-
miliebank’ en ‘familielening’.

Als er geld geleend wordt is het 
belangrijk om dit goed schrifte-
lijk vast te leggen bij de notaris, 
dé deskundige op dit terrein.
Bent u degene die geld uitleent, 
dan is het goed om vooraf de 
voorwaarden die u aan de finan-
ciering stelt met de lener door te 
spreken. Hoeveel rente en aflos-
sing dient er te worden voldaan, 
ontvangt u zekerheid voor de 
terugbetaling van het geld in de 
vorm van een hypotheekrecht? 

Als er een hypotheekrecht ge-
vestigd wordt en de geldlener 
zijn verplichtingen niet nakomt 
dan bent u als geldverstrek-
ker bevoegd om het huis in het 
openbaar te verkopen en uw 
vordering te laten voldoen uit de 
opbrengst. U krijgt in dat geval 
een voorrangsrecht boven de 
andere schuldeisers.

Een hypotheekakte dient via de 
notaris te worden aangegaan.
Bij geldleningen is het ook goed 
om vooraf de fiscale gevolgen te 
bekijken.
De notaris is bij uitstek de advi-
seur die uw vragen op dit punt 
kan beantwoorden.

Gaat u een huis kopen, of gaat 
u geld lenen of uitlenen, of heeft 
u het geluk dat u een schenking 
ontvangt of kan doen, maakt u 
dan een afspraak met de nota-
ris om deze zaken en de gevol-
gen daarvan door te spreken en 
goed vast te leggen.

Notariskantoor
De Zwart Raalte
Drostenkamp 2 Raalte
0572 36 36 19
www.notarisdezwart.nl

KENT U DE FAMILIEBANK?

1717JURIDISCH 17



NOG TE WEINIG AANDACHT VOOR JURIDISCHE 
GEVOLGEN VAN MOTORTJE IN RACEFIETS*
Dat ook racefietsen en mountainbikes te voorzien zijn van een (uiterlijk) nagenoeg onzichtbaar 
motortje wordt steeds bekender. Sinds de Belgische veldrijdster Femke van den Driessche werd 
betrapt met een elektromotortje in het frame van haar fiets, neemt het aanbod van dergelijke 
motortjes in rap tempo toe. Steeds meer liefhebbers van wielrennen of mountainbiken schaffen een 
fiets aan met een dergelijk motortje, of laten er een plaatsen in hun fiets.

Fiets wordt motorrijtuig
Tot nu toe is er weinig aandacht voor 
de juridische consequenties. Door het 
plaatsen van een elektromotortje in 
een fiets, wordt de fiets van rechtswege 
een ‘motorrijtuig’. Want: ‘bestemd om 
te worden voortbewogen (…) mede 
door een mechanische kracht op of 
aan het voertuig zelf aanwezig’ (art.  
1 lid 1 onder c Wegenverkeerswet).

Consequenties
Ramon Schuijers is ingeschreven als 
Register-Expert Personenschade in 
het Register van het NIVRE. Hij ver-
telt; “Dat de fiets door het plaatsen 
van een motortje een motorrijtuig is 
geworden, heeft consequenties:

1. Dat betekent dat er niet mee op de 
openbare weg mag worden gereden, 
zolang er geen ‘type-goedkeuring’ 
door de RDW is. Er is géén spra-
ke van de uitzondering die geldt 
voor fietsen met trapondersteuning  
(e-bike). Die uitzondering geldt al-
leen als het gaat om een motortje 
dat zijn aandrijvende werking ver-
liest bij een snelheid van 25 km per 
uur. En de bedoeling in dit geval is 
juist dat het motortje in de fiets ook 
boven die snelheid nog werkt.

2. Het betekent ook dat voor de 
racefiets-met-motortje een WAM-
verzekering moet worden gesloten. 
Voor zover ons bekend zijn er nog 
geen mogelijkheden een WAM-
verzekering hiervoor te sluiten.  
De algemene aansprakelijkheids-
verzekeringen (AVP en AVB) bieden 
ook geen dekking.

3. Daarnaast betekent het aanbren-
gen van een motortje dat het aan-
sprakelijkheidsregime is veranderd: 
op grond van art. 185 WVW rust 
er een risicoaansprakelijkheid 
op de eigenaar van een derge-
lijke racefiets. Zeker wanneer 
er sprake is van rijden in een 
groepje wielrenners op nor-
male racefietsen, kan die aan-
sprakelijkheid zwaar uitpak-
ken. Dat geldt temeer als met 
name oudere liefhebbers deze 
racef ietsen-met-motor tje 
gaan gebruiken en zij daar-
mee sneller gaan rijden dan 
verstandig is, gezien fysieke 
gesteldheid, reactievermo-
gen en zicht.”

Verzekeraars
Verzekeraars moeten beslui-
ten hoe met dit risico moet 

worden omgegaan. Willen zij dit ri-
sico dekken op een AVP (al dan niet 
optioneel, al 
dan niet tegen 
extra premie)? 
Een aparte, 
op een brom-
fietsverzeke-
ring lijkende, 
verzekering is ook mogelijk. Daarnaast 
doen intermediairbedrijven er goed 
aan om de samenwerkende verzeke-
raars te vragen hierover zo snel moge-

lijk duidelijkheid te bieden.

De fietser, de leverancier én de 
verzekeringsadviseur
“De gemiddelde klant en vermoede-
lijk ook de gemiddelde leverancier is 
zich waarschijnlijk niet bewust van de 
risico’s”, zo vervolgt Schuijers. “Er is 
voor elke financieel dienstverlener, en 
zeker voor adviseurs, een mooie taak 

weggelegd om klanten hierover te in-
formeren. Dat geldt zeker voor klan-
ten waarvan bekend is dat zij wielren-
nen, mountainbiken of iets dergelijks. 
Een financieel dienstverlener die wie-

lerverenigingen, fietsenwinkels 

of mogelijke andere 
leveranciers van deze motortjes of race-
fietsen met motortje in zijn portefeuille 
heeft, doet er ook goed aan zijn klanten 
te wijzen op de consequenties.”

Ook hulp nodig bij het verhalen van 
uw letselschade? De gekwalificeerde 
en NIVRE-geregistreerde letselspeci-
alisten van Care Letselschade staan  
u graag bij. En hen inschakelen kost u 
niets! Kijk voor meer informatie op de 
website www.careletsel.nl. Velen gin-
gen u al voor en kijkt u eens naar de 
reacties en waarderingen van hen.

Gratis advies nodig? U kunt Care 
Letselschade telefonisch bereiken op 
0487-59 78 50.

*Bron NIBE/SVV

“De gemiddelde klant en ver-
moedelijk ook de gemiddelde 
leverancier is zich waarschijn-
lijk niet bewust van de risico’s”
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Ramon Schuijers, Register Expert letselschade
COLUMN

ZOMERCONCERTEN URKER 
MANS FORMATIE

CHURCHILL - IMAGE  
OF A STATESMAN

Dertien mannen in traditionele 
Urker kleding zingen in prach-
tige oude kerken, onder leiding 
van de bekende organist en di-
rigent Martin Mans. 

Ze brengen het repertoire ten geho-
re van diverse cd’s die zij inmiddels 
uitbrachten. Eén ervan heeft de titel  
‘De zee zingt’ en sluit goed aan bij het 
karakter van de groep. De mannen 
van Urk zijn van oudsher verbonden 
met de zee en brengen dat in hun lied 
naar voren. Op gevoelige wijze zingen 
zij over heimwee en vertrouwen en 
vullen zij met hun stoere stemmen de 
grootste kerken. Enkele titels van het 
zomerprogramma zijn: ‘Zij die de zee 
bevaren, Roll Jordan roll, en Rots der 
Eeuwen. Er komt ook klassiek en po-
pulair repertoire aan bod zoals: ‘Ama-
zing Grace’, ‘Halleluja’ en ‘Comrades 
in Arms’.

Tijdens het concert wordt de orgelbe-
geleiding verzorgd door het jonge ta-
lent Mark Brandwijk. De zangers Ioan 
Micu en Palle Jørgensen bespelen, 
naast hun zang, respectievelijk een 
taragot en een altviool. Ondanks de 
hoge kwaliteitseisen die aan de zan-
gers worden gesteld, is er tijdens de 
concerten sprake van een ongedwon-
gen sfeer, waardoor het bezoeken van 
een concert van de Urker Mans For-
matie garant staat voor een avond ont-
spannen genieten.

Vijftien zomerconcerten in juli tot me-
dio september. Aanvang 19.30 uur.

Bij het ontstaan van een on-
geval, hoeft niet altijd een 
ander betrokken te zijn.  
U kunt bijvoorbeeld als 
voetganger of fietser ten 
val komen, of als automo-
bilist/motorrijder de macht 
over het stuur verliezen.  
Maar wat nu als dit ongeval 
komt door een gebrek aan 
het wegdek? 
Kun je dan bij iemand aan-
kloppen met je schade?

Ramon Schuijers is Register- 
Expert Personenschade en ei-
genaar van Care Letselschade.
Ramon: “De Nederlandse weg-
beheerder kan aansprakelijk 
worden gesteld voor schade 
ontstaan door een eenzijdig ver-
keersongeval als gevolg van de 
gebrekkige of gevaarlijke toe-
stand van de openbare weg.  
De wegbeheerder is aanspra-
kelijk wanneer de openbare 
weg niet voldoet aan de eisen  
die men daaraan in de gegeven 
omstandigheden mag stellen, 
waardoor de weg een gevaarlij-
ke situatie wordt en er een onge- 
val ontstaat.”

De wegbeheerder is niet aan-
sprakelijk in een situatie waarin 
de tijdsduur tussen het ontstaan 
van het gebrek én het verwe-
zenlijken van het gevaar zo kort 
was, dat het gevaar redelijker-

wijs niet te voorkomen was.  
Ramon vervolgt: “De wegbe-
heerder moet uiteraard wel de 
tijd en de gelegenheid krijgen om 
de situatie te wijzigen. Indien de 
wegbeheerder daarnaast deug-
delijk en effectief waarschuwt 
voor gebreken aan de openbare 
weg, bestaat ook géén aan-
sprakelijkheid.” Ook hulp nodig?  
De letselspecialisten van Care 
Letselschade staan u graag bij. 
En hen inschakelen kost u niets, 
u kunt zich dan volledig op uw 
herstel richten. Ramon: ”De er-
varing leert, dat het verstandig 
is externe hulp in te schakelen. 
Zeker wanneer je tegenover de 
overheid komt te staan. 
Claims als gevolg van een ge-
brekkige of gevaarlijke toestand 
van de openbare weg worden 
regelmatig volledig afgewezen. 
Vaak ten onrechte!” Laat u gratis 
bijstaan door een deskundige, 
die thuis is in de wet- en regelge-
ving op dit gebied.

Kijk voor meer informatie op de 
website www.careletsel.nl. 

Velen gingen u al voor en kijkt  
u eens naar de reacties en waar-
deringen van hen. Gratis ad-
vies nodig? U kunt Care Letsel- 
schade telefonisch bereiken op 
0487 59 78 50.

Zij helpen u graag!

ONGEVAL

Sir Winston Leonard Spencer-
Churchill (1874-1965) was een 
van de meest spraakmaken-
de politici van de 20e eeuw.  
In 2002 is hij door het Britse 
publiek verkozen tot Grootste 
Brit aller tijden.

De Deen Niels Bjerre toont hem als 
standvastig leider in de zwaarste da-
gen van het Britse Rijk, in de interna-
tionaal vertoonde expositie ‘Churchill 
- His Finest Hour 1940-1945’.

Maar Churchill was ook omstreden 
om zijn keuzen en mislukkingen:
- Hij was fel tegen vrouwenkiesrecht;
- Zijn overstap van Conser-

vatief naar Links en te-
rug werd niet begrepen;

- In de Eerste Wereldoorlog, als 
‘First Lord of the Admiralty’, 
was hij politiek verantwoor-
delijk voor de verloren slag 
om de Dardanellen bij Gal-
lipoli, die meer dan 350.000 
levens kostte;

- Als Minister van Financiën, 
‘Chancellor of the Exchequer’, 
koos hij om het Britse Pond 
te koppelen aan de waarde 

van goud. Een sterke prijsstijging 
daarvan maakte o.a. de Britse kolen 
bijna onverkoopbaar.

Het persoonlijke leven van Churchill, 
de controverse rond zijn persoon en 
cartoons daarover nuanceren het 
beeld van deze grote Brit. Verzets- 
museum Zuid Holland toont deze 
tweetalige dubbeltentoonstelling van 
9 juli tot en met 24 september 2016.

Verzetsmuseum Zuid-Holland
Turfmarkt 30, 2801HA Gouda
0182 52 03 85
www.verzetsmuseum-zh.nl
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Onze schepen zijn aangepast 
voor mindervaliden

Voor meer informatie bezoek:
www.rederij-randmeer.nl 
of bel naar 0341415762

12 juli t/m 25 augustus op de dinsdag, woensdag en donderdag
Vaartocht over de IJsel, tussen Zutphen en Diemen
Voor vertrektijden en prijzen, zie website

Veluwse stoomtrein/varen

Voor beide dachtochten geldt reserveren
Volwassenen   € 15,00
Kinderen     € 9,00

De vrijdagen 15, 22, 29 juli en 5, 12, 19 augustus
Vertrek om 10:00 uur vanuit Zutphen
rond 17:00 uur bent u weer terug

Dagtochten Zutphen - Doesburg v.v.

Op de maandagen 18 juli en 1 en 8 augustus vertrek 10:00 uur
Anderhalfuur de tijd op Urk
Rond 17:00 uur bent u weer terug

Dagtochten Elburg - Urk v.v.

4 juli t/m26 augustus vanaf 12:00 uur
50 minuten over het Veluwemeer
Volwassenen    € 7,00
Kinderen      € 4,00

Rondvaarten vanuit Elburg

HET 
PARELTJE
IN DE
KEMPEN

Kempenmuseum
De Acht zaligheden...

Een leuk uitje
voor jong en oud

Bereikbaar:
Kapelweg 2    

5521 JJ  Eersel
T  0497-515649

info@achtzaligheden.nl  
www.achtzaligheden.nl

BUSSEN - FIETSEN - WANDELEN

Proef Twente, het land van Droste’s
Ik ben trots op Twente en wil graag het goede van hier 
met u delen! In de gezellige herberg in Tubbergen kunt 
u voortreffelijk eten en drinken met vooral local food. 
We respecteren de natuur en alle ingrediënten worden 
vakkundig gebruikt.

U beleeft de luxe van eenvoudig genieten en het aan-
gename ritme hier. Dat is de essentie rondom onze 
oerboerderij.
Tot ziens!

Uelserweg 95

7651 KV Tubbergen

Telefoon 

(0546) 621 264

info@drostes.nl

HET LEKKERSTE MUSEUM VAN NEDERLAND!

WWW.DEOUDEBAKKERIJ.NL  Nieuwstraat 8, Medemblik  0227 54 50 14

EXPOSITIE IN DE OUDE BAKKERIJ:
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COLUMN
Van Sieger

STREEK- EN LANDBOUWMU-
SEUM GOEMANSZORG  
TE DREISCHOR
Dit museum is gevestigd in de monumentale boerderij Goemans-
zorg uit de 17e eeuw, met vernieuwingen aangebracht in de 19e 
eeuw, gelegen aan de rand van het fraaie ringdorp Dreischor.

Het woonhuis is ingericht in de 
sfeer van een boerenwoning van de 
twintiger jaren met de woonkamer,  
bedstede, opkamer, authentieke kel-
der en keuken.

De schuur herbergt de vier centrale 
thema’s van het museum: geschiede-
nis van het eiland, de teelt van vlas en 
de teelt van meekrap (rode kleurstof) 
en het Zeeuws trekpaard. Boven in de 
schuur zijn talloze gereedschappen en 
werktuigen te zien van de landbouw 
in vroeger tijd. Ook is daar de speel-
zolder voor de kinderen te vinden. 
Veel aandacht wordt er gegeven aan de 
Schouwse streekdracht en er is te luis-
teren naar het dialect van het gebied. 
In het theatertje zijn er films over de 
diverse thema’s te bekijken. Rondom 
de boerderij liggen de bloemen- en 
kruidentuin, de hoogstamboomgaard 
en in het wagenhuis zijn de menwa-
gens en koetsen te zien.

In het museumcafé en op het terras 
zijn drankjes en hapjes of een lunch 
verkrijgbaar. Streek- en landbouw-
museum Goemanszorg is open vanaf 
zaterdag 26 maart tot november 2016, 
elke dag van 11.00 tot 17.00 uur, be-
halve op maandag (wel open op 2e 
Pinksterdag). Naast de toegangsprijs 
per persoon is er korting voor groe-
pen van minimaal 15 personen op 
afspraak; er is een aanbod voor een 
basisarrangement (toegang + koffie 
met een Zeeuwse bolus), het basisar-
rangement met lunch en een dagar-
rangement. Bij het dagarrangement 
is naast het bezoek aan het museum, 
plus de koffie en de lunch, ook een 
bezoek aan het dorp Dreischor en de 
wijnboerderij De Kleine Schorre in-
begrepen. Voor de kinderen zijn er 
speurtochten, de speelzolder en aller-
lei spelletjes beschikbaar.

www.goemanszorg.nl.

Wat een getob soms om 
op te staan van of te gaan 
liggen op een (te) laag lig-
bed! Vooral als de spieren 
wat minder soepel worden, 
is een ligbed vaak een on-
aantrekkelijke optie om uit 
te rusten en te genieten van 
uw tuin.

Sieger, een van de langstbe-
staande tuinmeubelproducen-
ten, heeft daarop wat gevonden. 
Een simpele maar revolutionai-
re oplossing: verlengde poten 
waardoor de hoogte van het lig-
bed verdubbelt. 
Resultaat: u kunt op een uiterst 
comfortabele wijze liggen maar 
ook opstaan.

Daarnaast is Sieger ook een 
van de weinige producenten 
die verstelbare tuinstoelen pro-
duceert met een voetensteun 
die apart van de rugleuning 
verstelbaar is. U kunt dus 
rechtop zitten en toch 
met de benen omhoog,  
zo is het heerlijk relaxen.
Sieger is al decennia 
lang gespecialiseerd 
in de productie van 
hoogkwalitatieve 
tuinstoelen en 
-tafels. 
De zelf ont-
worpen en 
geproduceerde 

tafelbladen Mecalit en Puroplan 
zijn een begrip! Natuurlijk weer-
bestendig en onderhoudsvrij.

Sieger is een familiebedrijf dat 
is gevestigd in Zuid-Duitsland. 
De meeste producten worden 
ontworpen en gefabriceerd in 
Duitsland. Het merk is bekend 
om haar elegante modellen met 
een extreem lange levensduur. 
Daarom ook vaak gekopieerd 
maar nooit geëvenaard.
Eftrade is de exclusieve verte-
genwoordiger van Sieger in de 
Benelux.

Meer informatie over Sieger kunt 
u vinden op www.eftrade.nl.

BIJZONDER COMFORTABELE LIGBEDDEN
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Tuin, zwembad, strand
De omsloten tuin met zon en schaduw heeft onder meer een zwembad, een loungehoek en een zonneterras. Op 600 meter afstand
liggen het strand en de boulevard. Het zwembad straalt en het uitzicht is fantastisch. Er is Nederlandse TV en gratis internet, rust,
ruimte & privacy.

Alles verzorgd
Alle verblijfvormen zijn mogelijk maar uniek is het alles-verzorgd concept. U wordt opgehaald en weggebracht naar het vliegveld,
het ontbijt en het diner zijn inclusief, de boodschappen worden voor u gehaald. En er is een verpleegkundige ter plekke aanwezig
voor eventuele ondersteuning.

Aanbieding
Vlieg voordelig naar Malaga en kom onbezorgd genieten. Als lezer van 50VitaalPlus krijgt u maar liefst 10% korting bij een verblijf 
in april of juni september of oktober! Kijk voor meer informatie op www.andalucia-allesverzorgd.nl en voor reserveringen kunt 
u bellen naar 088 263 78 90.

Speciale aanbieding voor lezers van 50VitaalPlus:

Onbezorgd genieten op een unieke locatie!
Casa Andalucia is een vakantievilla met 3 luxe, compleet ingerichte, appartementen met zeezicht 
in Benajarafe, 25 kilometer ten oosten van Malaga, Costa del Sol. Er zijn mogelijkheden voor 2 of 
4 personen of een combinatie. Er verblijven maximaal 10 gasten om de privacy en persoonlijke 
aandacht te garanderen. De vakantievilla is speciaal voor 50+ levensgenieters, mantelzorgers en 
zorgvragers of 3 generaties die nog graag op vakantie willen en het een veilig gevoel vinden dat er 
ondersteuning ter plekke aanwezig is.

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

20160711 - Advertentie126x182.indd   1 11/07/16   14:00

VitaalPlus50
Wordt voor €12,50 per jaar abonnee en

maak kans op een mooie Outdoorchef BBQ!
Actie 
geldig tot 
september 
2016.
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Een van de grote voordelen van 
deze zweefvliegtuigjes is dat uw (klein)kind lekker buiten kan spelen. Maak 
meerdere loopings, maak een mooie grote ronde om het grasveld heen, gooi 

rechtuit of omhoog, 
niets is onmogelijk 
met deze zweefvliegtuigjes van 
Expanded Polypropylene (EPP). Door 
het gebruik van dit sterke materiaal, 
een soort kunststof, zijn de zweef-
vliegtuigjes vrijwel onbreekbaar en 
biedt het een garantie voor oneindig 
veel speelplezier!

Maar natuurlijk is ook het formaat en 
het minimale gewicht een groot voor-
deel. Zelfs de allerkleinsten kunnen 

De papieren vliegtuigjes en later de foam vliegtuigjes die meestal 
na 2x gooien kapot gingen? Bent u als ouder of als grootouder ook 

regelmatig op zoek naar 
iets om met uw (klein)kin-
deren te doen?

Flyteam.nl heeft dé oplossing!
Lichtgewicht speelgoed 
zweefvliegtuigjes

er mee spelen en het is makke-
lijk om mee te nemen op vakantie, uit 
logeren, gewoon lekker thuis op een 
grasveldje of bij een vriend of vrien-
dinnetje.

Er zijn meerdere modellen, afmetin-
gen en kleurvarianten beschikbaar.

Wilt u ook dit ‘ultieme vliegplezier’ 
met uw (klein)kinderen beleven?
Ga dan naar www.flyteam.nl en bestel 
uw eigen speelgoed zweefvliegtuigje!

Uniek van B&B Outdoor: 

STEL UW EIGEN TUINMEUBELSET SAMEN
Heeft u weleens naar tuin-
meubelen gezocht maar 
weer net niet de juiste kleu-
ren of samenstelling gevon-
den? Zoek dan niet verder 
want B&B Outdoor heeft 
voor u het unieke ‘create 
your own Dutch design’ tuin-
meubelconcept ontwikkeld. 
In korte tijd is dit concept ui-
terst succesvol gebleken.

De lounge- en diningsets worden 
geheel samengesteld volgens  
uw specificaties. U kunt daarbij 
kiezen uit zo’n 50 kleuren en di-
verse typen zitelementen en arm-
leuningen. Dankzij de lendesteun 
en de vering in de zitting zijn  
deze meubelen bijzonder com- 
fortabel. De gewenste kleur kan 
per element bepaald worden. 
U heeft keus uit gestoffeerde, 
RVS of houten armleuningen.  
En u hoeft niet lang te wachten op 
de levering van uw unieke set:  
na 2 tot 4 weken wordt die 
afgeleverd.
De B&B Outdoor loungesets 
worden gekenmerkt door een 
originele en zeer elegante sty-
ling. Vervaardigd door meubelma-

kers met tientallen jaren ervaring. 
Kwaliteit is voor B&B Outdoor een 
begrip dat nog hoog in het vaan-
del staat. Alle meubelen worden 
geproduceerd in Rosmalen.

Alle zitelementen zijn 
optioneel leverbaar met 
een veilig en energie-
zuinig verwarmingssys- 
teem van Sit&Heat®.
Het element wordt inge-
bouwd in de rug en in de 
zit. Dat is pas genieten. 
Voor het energieverbruik 
hoeft u het niet te laten: 
40 watt per uur, dus 
€0,01 per uur.

Eftrade is de exclusieve 
vertegenwoordiger van 
B&B Outdoor.
Meer informatie over 
B&B Outdoor kunt u vin-
den op www.eftrade.nl.
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23 - 25 september   
world fashion centre 

AMSTERDAM

Bestel nu tickets met korting via www.adaf.nl/tickets

200 KUNSTENAARS 

1700 KUNSTWERKEN 

3400 M2 kunstbeurs

Aanvang 19.30 uur

Deze zomer is er van alles te doen in 
Kempenmuseum De Acht Zaligheden. 
Monsters in de tuin, soldaten en heili-
gen in het museum.

Nog nooit was het mogelijk om over 
De Zaligheden te wandelen en deze van-
uit de hemel te bekijken. Acht prach-
tige dorpjes in de groene Kempen met 
een rijke geschiedenis. 100 jaar oude 
ansichtkaarten zijn het uitgangspunt 
voor deze bijzondere tentoonstelling: 
8 x ’n Knipoog naar de Hemel. Hoe 
soldaten en heiligen in dit verhaal pas-
sen houden we nog even geheim, dat 
kunt u zelf komen ontdekken.

Tuin de Lusten
Als u er dan toch bent kunt ook genie-
ten van de (museum)Tuin der Lusten. 

Een hemel, een hel, beeldhouwwerken 
en nog veel meer, allen geïnspireerd op 
Jeroen Bosch. Deze keer mag u zelf ook 
aan de slag. Samen maken we een levens-
groot Bosschiaans triptiek.

Speciaal voor kinderen zijn er mon-
sterdagen deze zomer (20 juli, 3 en 
17 augustus). Ze kunnen aan de slag 
met allerlei kunstvormen om monsters 
te creëren of die van Bosch te imite-
ren. Als klap op de vuurpijl worden er 
twee graffiti workshops georganiseerd 
(12 en 26 augustus ,snel inschrijven 
want vol = vol!).
Al met al een bijzondere zomer die u 
niet mag missen!

MONSTERS, SOLDATEN EN HEILIGEN
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De mini vakantie begon stiekem al bij 
het betreden van de trein op Amster-
dam Centraal, maar het gevoel wordt 
alleen maar erger. Met de slippers aan 
de voeten en de badjas strak omge-
knoopt volg ik de bordjes Wellness. 
Een groene omgeving vult m’n oog en 
ik snuif een frisse geur van eucalyp-
tus op. In de tropische warmte loop 
ik een rondje. Thermaal bad warm, 
Thermaal bad warmer, Thermaal bad 
heet, bubbelbad, watervallen en via 
een doorgang met lichte stroming kun 
je naar buiten. Sauna zestig graden, 
sauna tachtig graden, Turks stoom-
bad. Ik kijk om me heen en volg de  
piramidevormige architectuur tot in 
het puntje richting de felle zonnestra-
len. Heel even sta ik stil, ik ben hier, 
nu en ik hoef helemaal niets. 

Om wat te acclimatiseren neem ik 
eerst een fijne kop cappuccino in Bras-
serie Senses. Ik plof neer op de grote 
leren chaise de longue en heb een fraai 
overzicht over het hele badgedeelte. 
Mensen dwarrelen heen en weer en 
wisselen van het ene bad naar het an-
dere. Het bubbelbad buiten springt 
aan en de meeste mensen verplaat-
sen zich dan ook naar dat ene plekje.  
Ik volg de stroom en gooi m’n badjas 
uit. Het zonnetje op je gezicht, de bub-
bels vierend rond je lichaam en twee 
vogeltjes sjilpend op de achtergrond. 
Ik glimlach en sluit m’n ogen. Als ik 
m’n ogen open lig ik op de behan-
delbank. De schoonheidsspecialiste 
legt haar ietwat koude handen op m’n  
gezicht en wrijft de ene reiniging na 
de andere huidverzorging in m’n huid. 
Met de rustgevende muziek op de ach-
tergrond klinkt haar vriendelijke vrou-
wenstem ineens heel ver weg en met 
een lichte schok in m’n lichaam merk 
ik dat ik wegdoezel. Vijfenzeventig 
minuten lang genieten, vijfen-
zeventig minuten lang een 

maak m’n hap compleet met een stukje 
Yuzu meringue. Ik geniet nog van de 
laatste druppels Chardonnay en met 
het kruis verlicht op de Cauberg is 
deze dag compleet. Ik plof neer in het 
veel te grote bed en val in slaap. 

Als de ochtendzon me wekt, vraagt 
het bed me stiekem nog langer te blij-
ven. Ik ben in dubio, maar draai me 
toch nog een keertje om. Ik kijk op 
m’n telefoon. Tien uur. Hoewel alle 
klokken binnen geen daadwerkelijke 
tijd aangeven, kan mijn smartpho-
ne dat nog steeds maar al te goed.  
Het aantal gemiste berichten loopt 
al aardig in de teller en ook  
m’n mailbox raakt weer  

bijzonder  snel voller.   

MINIVAKANTIE
Daar sta ik dan, in Valkenburg op de Cauberg. Een plek waar ik 
heel even het drukke bestaan van Amsterdam vaarwel kan zeg-
gen, waar ik heel even mag vergeten dat het een doordeweekse 
dag is en waar tijd geen rol speelt. De klokken vertellen je, niets 
gelogen, niet hoe laat het is, maar geven aan dat het nu is. En dat 
is het belangrijkst. 

Het drukke leventje  lonkt  weer,   
de levendige straten van Amsterdam  
roepen weer, de minivakantie  is nu  
toch echt voorbij.  Ik draai me om, de 
piramidevorm steekt fel af tegen de 
blauwe lucht; Thermae2000 lees ik.

Volgende keer kom ik terug voor de 
speciale Limburgse opgietweekenden. 
Opgietingen met allemaal Limburgse 
producten die de ultieme combina-
tie bieden van wellness en de prach-
tige natuuromgeving van de Cauberg.  
Dan maar het laatste volle weekend van  

de maand een dagje 
plannen.

Bridget van Alphen

intense verzorging voor m’n huid en 
hopelijk met alle gevolgen van de anti-
aging behandeling. 

Ik wrijf m’n handen over m’n gezicht 
en trek m’n huid naar achteren. “Zou 
het echt werken?” M’n huid straalt in 
ieder geval weer gezond. Nu is het tijd 
om ook mijn innerlijke ik eens flink 
te verwennen. Een verrassingsmenu 
staat klaar en trap ik af met een heer-
lijk glas champagne. Een amuse van 
paling met rijstpapier wordt opgevolgd 
door een uitzonderlijke Vitello tonato, 
met als twist; zwarte olijven crunch. 
Nauwelijks bijgekomen van de smaak-
sensatie van het voorgerecht, wordt 
de hoofdgang geserveerd; heilbotfilet 
met het witte goud. Alsof er een engel- 
tje over je tong piest in beschaafd  
Nederlands, wat was dit lekker. 
Ik neem een slok van m’n frisse Char-
donnay en kijk naar buiten. Met uit-
zicht over Valkenburg laat ik me rus-
tig in m’n stoel zakken; dit is echt 
vakantie. Ik dwaal af in mijn gedach-
ten, maar Bertie, de fantastische hos-
tess van het Pure restaurant brengt me 
weer terug. 

“Met als afsluiter gemarineerde rabar-
ber met yoghurt ijs, witte chocolade 
ganache, gelei van rode biet en rozen-
water, Yuzu meringue, crumble en 
frambozen. Dat het u mag smaken.” 

Ik sper m’n ogen open en het water  
loopt me in de mond. Dit dessert.  
Tijdens de eerste hap rabar-
ber sluit ik m’n ogen.  
Ik nip een heel klein 
beetje witte choco-
lade ganache 
erbij en 
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Bent u een rondvaart, cruise, dagtocht, 
bruiloft of een bedrijfsbijeenkomst aan 
het plannen? Rederij Randmeer denkt 
daarbij graag met u mee. 

Als het gaat om de invulling van een 
onvergetelijke dag op het water dan 
wisselen wij graag ideeën met u uit. 
Voor elk budget proberen wij een 
passend programma samen te stellen. 
Van koffie met gebak, een eenvoudige 
lunch tot uitgebreide buffetten en 
diners, mogelijkheden te over.

Compleet samengestelde arrangemen-
ten voor een all-in prijs laten zien dat 
een feest, op zo’n unieke locatie op het 
water, niet duur hoeft te zijn.

Deze zomer gaan wij uiteraard onze 
korte rondvaarten vanuit Elburg weer 
varen, maar ook enkele dagen de 
dagtocht naar het voormalige eiland 
Urk. Deze zomer gaan wij samen met 
de Veluwse Stoomtrein Maatschappij 
de Veluwe-IJssel-Boemel verzorgen.  
De combinatie met de stoomtrein 

over de Veluwe en varen over de rivier 
de IJssel garandeert een gezellige en 
mooie dag uit. Wij verwelkomen u 
graag aan boord.

Rederij Randmeer
Bluesdreef 22
3845 BT HARDERWIJK
Opstapplaats: Havenkade, Elburg
0341 41 57 62
06 51 41 62 10
Info@rederij-randmeer.nl

BETUWS OORLOGSMUSEUM ’THE ISLAND’
Het Betuws Oorlogsmuseum ‘The Island’ 1944 - 1945 gaat over de strijd in de Betuwe. Het is het 
kleinste oorlogsmuseum van Nederland, maar wel het meest persoonlijke!

Bij binnenkomst ziet u een vitrine met 
voorwerpen variërend van emblemen 
tot zelfs een helm die is omgebouwd 
tot een vergiet. Vervolgens komt u in 
de museumtuin, hier zijn heel veel 
bodemvondsten te zien. Tenslotte gaat 
u naar het museum, daar staan o.a. 
vijf diorama’s waarin 16 verschillende 
nationaliteiten zijn verwerkt van 

soldaten die in de Betuwe hebben 
gestreden. Heel veel is geschonken 
door veteranen waardoor het geheel 
een verhaal krijgt. Vanaf juli is er 
een tentoonstelling over de Belgische 
Brigade Piron zij bevrijden in 1945 
een deel van de Betuwe. U kunt het 
museum bezoeken van woensdag t/m 
zondag van 13.30 tot 17.00 uur.

Entree museum: Een vrijwillige 
bijdrage vanaf drie euro per persoon.

Onze Lieve Vrouwestraat 36
6666 AL HETEREN
026 472 22 85
www.betuwsoorlogsmuseum.nl

EEN DAGJE UIT OP EEN BOOT?
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ARTIS - NOORD PAVILJOEN
We kennen Artis natuurlijk allemaal als een van de mooiste dierenparken van Nederland.  
Soms waan je je in de tropen in de fleurige vlindertuin of als je een bezoekje brengt aan de ara’s,  
en op de Savanne kunt u de giraffen en zebra’s samen bekijken. In Artis is er voor ieder wat wils en 
zijn de mooiste dieren, bloemen en monumenten te bewonderen. Artis biedt voor u ook iets moois; 
vele plekken en mogelijkheden om iets bijzonders te vieren: de zalen in het Noord Paviljoen. 

Het hele leven is een feestje, maar 
soms moet u zelf de slingers ophangen.  
Dit kan in Artis. De Koningszaal en 
de Tijgerzaal zijn misschien wel de 
bekendste zalen. Maar wist u dat 
het Noord Paviljoen ook sfeervolle 
vertrekken te bieden heeft? 
De grootse hal verwelkomt u in het 
Noord Paviljoen. Met marmeren 
opgang en hoog plafond doet alles 
in de hal aan als een Amsterdams 
grachtenpand. Om uw onvergete-
lijke dag te beginnen kunt u kiezen 
voor een welkomstdrankje bij de 
Honingboom Vestibule. De luxu-
euze uitstraling van het goudkleu-

rige behang, gebaseerd op de blade-
ren en takken van de honingboom,  
in combinatie met de gouden bar 
dompelt u meteen onder in de won-
dere wereld van Artis. Mocht u tijdens 
het welkom alvast een voorproefje 
willen op het veelbekroonde micro-
benmuseum Micropia: u kunt alvast 
genieten van een uitzicht op het mu-
seum achter de bar. 

Bent u met een kleiner gezelschap, 
dan kunt u uw mensen meenemen 
naar de Stichtingskamer. Een ruimte 
waar u onder toeziend oog van de 
oud-directeuren van Artis een goed 

gesprek kunt voeren of een vergade-
ring kunt leiden. Voor een gesprek in 
meer ontspannen sfeer is er ook nog de 
Platanen Salon. Een lichte ruimte met 
moderne aankleding en een bijzonder 
behang geïnspireerd op de bast van de 
plataan. De figuren en kleuren verwij-
zen naar sterrenbeelden. Het behang 
in heel het Noord Paviljoen is met 
zorg en liefde ontworpen en leidt de 
zalen naar hun namen. Zo begrijpt u 
ook meteen hoe de zaal met bamboe-
stengels op de muren aan haar naam 
komt; de Bamboekamer. U kunt hier 
neerstrijken voor een heerlijk diner 
om uw onvergetelijke dag af te sluiten 
of voor bijvoorbeeld een unieke erva-
ring tijdens een presentatie. 

Mocht u meer gasten hebben dan kunt 
u kiezen voor de Blauwe Sterrenzaal. 
Een zaal waar de kroonluchter vol 
sterren een koninklijke aanwezig-
heid biedt en het behang wederom 
de naam van de zaal heeft bepaald.  
De blauwe sterren op de muur 

kleuren de zaal en de hoge, grote  
ramen zorgen voor een fraai lichtinval.  
Perfect om uw jubileum, afscheid of ge-
woon het leven te vieren. In de Blauwe 
Sterrenzaal kunt u tot honderd man 
ontvangen. Een plek bij uitstek om een 
onvergetelijke dag te vieren.

GOED OM TE WETEN? 
Natuurlijk zijn alle zalen niet per direct 
aan een bepaalde functie gekoppeld:
• Of u nu een jubileum wilt vieren.
•  Op zoek bent naar een unieke 

trouwlocatie (Artis is een officiële 
trouwlocatie en is vereerd om u bij 
te mogen staan op deze mooiste 
dag van uw leven). 

•  Of een locatie zoekt met een uniek 
voorprogramma (de zalen zijn na-
melijk ook te boeken met toegang 
tot Artis). 

Het kan in Artis.

Bridget van Alphen
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Beleef uw jeugd!
in het Flipje en Streekmuseum Tiel

Plein 48 - 4001 LJ  Tiel - 0344 61 44 16

Flipje, wie kent hem niet?! Het fruitbaasje uit Tiel dat ooit bedacht 
is om reclame te maken voor jam en sappen voor Koninklijke 
Maatschappij De Betuwe. 
In 2015 vierde dit beroemde mannetje, geboren uit een framboos 

Ga terug naar uw jeugd en beleef de avonturen van Flipje 
samen met vrienden of de kleinkinderen. 

van het museum.

Samen voor een gezonde 
zeehond in een gezonde zee.  
Voor nu en voor de toekomst.

Vraag de brochure aan over 
schenken met belastingvoor-
deel en nalatenschappen. 

Zeehondencrèche Pieterburen 
Hoofdstraat 94a
9968 AG Pieterburen
Telefoon 0595 - 526 526

vraag  
de gratis  
brochure  

aan

www.zeehondencreche.nl

OP STAP BIJ GELDERSCH LANDSCHAP & KASTEELEN
Meer dan 150 prachtige natuur- 
gebieden, kastelen en landgoede-
ren in Gelderland zijn aan de zorg  
toevertrouwd van Geldersch Land-
schap & Kasteelen. Op al deze loca-
ties is veel te beleven. Zo kunt u op 
excursie met de boswachter of zelf-
standig op pad gaan.

Excursies met de boswachter
Jaarlijks organiseert Geldersch Land- 
schap & Kasteelen 250 excursies 
met de boswachter naar de mooiste 

plekjes van Gelderland. Het excur-
sieprogramma biedt ieder wat wils: 
korte seniorenwandelingen, alleen- 
staandenwandelingen, opa/oma-klein- 
kindwandelingen, lange afstands- 
wandelingen, fietstochten, bustochten 
en nog veel meer. 
Kijk voor meer informatie op:  
www.glk.nl/evenementen.

Zelfstandig op pad
Geldersch Landschap & Kasteelen 
heeft in meer dan 20 terreinen wan-

delroutes uitgezet, gemarkeerd door 
paaltjes. Ook voor fietsroutes en ruiter-
routes kunt u bij de stichting terecht. 
Via www.glk.nl/routes kunt u folders 
van de verschillende gebieden down-
loaden, met een beschrijving van de 
bezienswaardigheden onderweg.
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ZAANSE GOLF
VERRASSENDE VERGEZICHTEN MET VOLDOENDE UITDAGING
Het is vrijdagochtend 07.00 uur, ik zit in mijn auto en verheug mij nu al op de dag die komen gaat. Samen met een collega heb ik van 
de Manager Sales & Events de uitnodiging ontvangen om eens ‘een rondje te lopen’ op de Zaanse golf. Ik tuur wat voor mij uit tijdens 
de rit van het mooie en vooral ‘rustige’ Deventer naar de ‘drukke’ omgeving van Wijdewormer zoals ik die mij voorstel. Wat zal de dag 
brengen? Veel geluidsoverlast en een overvolle baan, of ... ach ik zie het wel.

Om 08.20 uur parkeer ik op de par-
keerplaats van de baan en nadat ik 
ben uitgestapt loop ik even naar de 
receptie alwaar ik zoals ook door  
Maria gemeld een bak hangt met green- 
fee kaarten. Ik pak er twee en loop 
terug naar mijn auto om te wachten 
op mijn collega die er zo wel aan zal 
komen. Op de parkeerplaats ontmoet 
ik een alleraardigste heer die op mij de 
indruk wekt niet te weten hoe hier al-
les werkt. Maar ach ... niet alles is wat 
het lijkt, hij blijkt één van de green-
keepers en zeer begaan met de sport 
en de Zaanse golf. Na een leuk ge-
sprek van zo’n twintig minuten komt 
daar ineens mijn collega aanrijden.  
Hij zwaait, parkeert zijn auto en 
vraagt bij het uitstappen: “heb jij al al-
les geregeld, kunnen we van start”. Ik 
lach en zeg, “rustig aan, eerst koffie, 
ben al eventjes onderweg”. De green-
keeper lacht en zegt: “succes heren”, 
hier scheiden onze wegen voorlopig, 
samen met mijn collega drink ik kof-
fie in het mooie restaurant.

Om 09.10 uur is het dan zover, wij 
staan klaar op hole 1 om eens lek-
ker af te slaan en ik laat de ‘eer’ aan 
mijn collega. Hij weet, zoals ik dat van 
hem gewend ben de flight te starten 
met een prachtige bal die, naar ik in-
schat, de eerste 185 van de totaal 287 
meter op deze hole al heeft afgelegd. 
Daar sta ik dan, klaar om af te slaan 
en ik merk dat het feit dat ik al enige 
tijd geen flight meer heb gelopen me 
mentaal dwars zit. En ja hoor ... ik sla 

af en raak meteen de bomen rechts op 
nog geen 30 meter afstand van de af-
slag. We kijken elkaar aan en zeggen 
in koor: “prettige flight”.

Hole 1 is een 
leuke baan met 
daarin een ‘dog-
leg’ naar rechts 
en ondanks de 
slechte start van 
mij komen we 
alle twee op een 
redelijk resultaat 
op deze hole. 

De eerste stress is weg en we wan-
delen naar hole 2 die met z’n 139 
meter lijkt te vallen in de catego-
rie ‘doen we even’. De afslag is ver-
rassend op een dijk en hier zie je de  

snelweg waar we vanochtend 
nog reden. Maar horen, nee dat absoluut 
niet, het is hier rustig, mooi en vooral 
wijds. Ja, ik had het niet verwacht toen 
ik een aantal dagen geleden de baan 
op Google Earth bekeek, maar on-
danks de ligging in een relatief ‘druk’ 
gebied is het een heerlijk rustige baan.
Ook hole 3 heeft een hoger gelegen 

afslag, mooi, zeker gezien het feit dat 
we hier het moeten doen met 434 uit-
dagende meters. Een vernauwing, wat 
water en de nodige bunkers maken 
dat wij bij het putten op 3 tegen el-

kaar zeggen: “kijk 
dat is waarop wij 
hoopten, genoeg 
uitdaging in com-
binatie met mooie 
natuur”.
Mijn collega weet 
mij inmiddels te 
melden dat hij van 
meerdere personen 
in zijn netwerk al 
lovende woorden 
had gehoord over de 
Zaanse golf, wij be-
grijpen nu waarom. 

Hole 4 (287 meter), 
hole 5 (318 meter) 
en hole 6 (349 me-
ter) lopen wij al pra-

tende en vooral genietend van de rust 
en de natuur op onze ‘automatische 
piloot’ met onze redelijke speeler-
varing. We komen aan op hole 7 en 
merken dat de Flight achter ons steeds 
meer nadert, een reden om maar eens 
lekker op het bankje bij de afslag te 
gaan zitten en deze flight voor te la-
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VISSERIJMUSEUM
Wie “Bruinisse” zegt, denkt automatisch aan een heerlijk zilt 
zeebanket: ‘Mosselen!’. En om dát natuurlijk, schoon en gezond 
product draait het allemaal in het Visserijmuseum. Dat museum 
vindt u niet voor niets in de Oudestraat, generaties lang de woon-
plek van de mosselkwekers op steenworp afstand van ‘de koâje’, 
de aloude vissershaven van Bruinisse.

Op geheel eigen, bijna aaibare wijze, 
laat het museum u kennismaken met 
de historie van de Zeeuwse visserij op 
schelpdieren. Van armoede naar voor-
spoed, van volksvoedsel naar delica-
tesse. Een ontwikkeling van eeuwen!

Die ontwikkeling krijgt u 
thematisch voorgeschoteld 
met hulp van onze enthousi-
aste vrijwilligers. Het vissen 
‘op de zeilen’ met hoogaar-
zen, hengsten en lemmer-
jachten, dichtbij huis maar 
ook naar de toenmalige Zui-
derzee. Destijds dé leveran-
cier van het altijd zo brood-
nodige mosselzaad. Want 
zonder zaad, geen oogst!  
De mosselkweker was en is 
met recht een ‘landbouwer 
onder water’.

In de tijd ontstond er behoefte aan 
een eigen scheepswerf. Die kwam 
er en staat als maquette opgesteld.  
De zeilen werden schuchter ver-
vangen door scheepsmotoren. Een 

origineel exemplaar van die eerste 
krachtbronnen staat te blinken in het 
museum. De voor- en nadelen van 
de inbouw in de toenmalige houten 
schepen worden u zonder meer dui-
delijk. De kleding van de visserman, 
zijn gereedschap, de eenvoudige na-

vigatiemiddelen: Het is allemaal over-
zichtelijk te bewonderen. Evenals de 
oorkondes en medailles, die Bruse 
vissers kregen voor menslievend 
hulpbetoon op de Zeeuwse stromen.

Niet vergeten is de ramp, die in 
1911 de Bruse vissersvloot trof.  
Het was landelijk nieuws en Koningin 
Wilhelmina reisde af naar Bruinisse 
om de vissers een hart onder de riem 
te steken.

De maquette van de hangcultuur 
maakt veel duidelijk en het zout-
wateraquarium en de schelpenver-
zameling geven een goed beeld van 
het rijke Zeeuwse onderwaterleven.  
De opgestelde modelkotter biedt u 
de mogelijkheid zelf even schipper  

te zijn. Voor de ‘kids’ zeker 
een ‘must’! 

In de filmzaal mag u kiezen 
voor een korte film over de 
bodem- of hangcultuur. Na 
het zien daarvan zegt u mis-
schien ook wel (net als velen 
die u voorgingen): “Ik wist 
niet dat er zoveel werk voor 
nodig was!”

En zo krijgt u aan de hand 
van vele thema’s een indruk 
van de ontwikkeling in de 
achterliggende tijd van de 

schelpdiervisserij. Van vrije naar gere-
guleerde visserij. Van het zware, een-
voudige bestaan tot het runnen van 
een bedrijfstak met de meest moderne 
zeegaande mosselkotters.

Na uw bezoek hopen wij dat u nog 
lang napraat over de mosselkweek. 
Dat doen wij ‘op Bru’, zoals wij dat 
zeggen “al meer dan 500 jaar”.

BRUSEA
Monumentale Visserswoning en Vis-
serijmuseum. Geopend in de maan-
den juli en augustus, op maandag 
tot en met zaterdag van 14.00 tot 
17.00 uur. In deze periode zijn wij op 
woensdag en donderdag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur.

Elke woensdag in deze periode  
demonstratie bolussen bakken. Elke 
donderdag in deze periode kunt u bij 
ons mosselen proeven.

Oude straat 23
4311 AV BRUINISSE
0111 48 14 12
brusea14@gmail.com
www.brusea.nl
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ten gaan. De twee heren en één dame 
groeten en danken ons. We zijn ge-
tuige van een drietal keurige afslagen 
en ondertussen verbazen we ons over 
de ganzen die net na het eerste water 
rustig op de baan blijven zitten, on-
danks de langsvliegende golfballen. 
Na even samen van het uitzicht te 
hebben genoten en de flight voor ons 
wat ruimte te hebben geboden, gaan 
we weer verder. Meteen blijkt dat de 
wetenschap dat er water in de baan 
is, bijna werkt als een magneet. Beide 
slaan we onze eerste bal linea recta 
in het water. We kijken elkaar aan en 
lachen, misschien toch gewoon door 
moeten lopen. Te lang op het bankje 
doet je teveel nadenken over de vol-
gende afslag en zie wat ervan komt. 
Na de uitdagende 480 meter tot een 
redelijk einde te hebben gebracht  
komen we aan op een verrassende  
8e hole. Recht over het water,  
144 meter en ik besluit, omdat ik als 
eerste mag afslaan met mijn ijzer 7 er 
vol voor te gaan en met succes. 

Naast me hoor ik een kreet van ver-
bazing en mijn reactie is: “nu u mijn-
heer”. Dat is niet tegen dovenmans 
oren. Mijn collega pakt een ijzer, mij 
nog steeds onduidelijk welke, hij legt 
zijn bal zo mogelijk nog mooier neer 
op de green. “Kijk, vriend, nog even 
putten en dan”... ja wat en dan? U 
begrijpt het al, in plaats van met een 
3-tal slagen van de 8e te vertrekken 
worden het er 5. Mijn collega kan zijn 
lachen niet bedwingen, “kijk putten 
daar zit het verschil” en ... ik moet 
hem volledig gelijk geven. Ik besluit 
dan ook meteen om de komende we-
ken niets anders te doen dan te chip-
pen en te putten, als ik ga oefenen. De 
greenkeeper zei het vanochtend al, 
daar maak je het verschil. 
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We eindigen rond 11.30 uur op de  
9e, al is deze baan zo leuk, uitdagend 
en rustig, dat je eigenlijk liever 18 
holes loopt. Maar ... het werk roept 
en dus geven we na de laatste 364 
meter op de 9e elkaar een hand. “Ge-
feliciteerd kerel”, zeg ik en kijk hem 
lachend aan. Hij heeft zeker 5 slagen 
minder, met dezelfde handicap, dus 
gaan we eens lekker op het terras zit-
ten om ons te laten verwennen.

Het is inmiddels gezellig druk op de 
baan en ook het terras is reeds redelijk 
gevuld. Een alleraardigste dame komt 
ons vragen wat het mag zijn. 

Twee melk 
en een ouderwetse bal met satésaus, 
brood en wat rauwkost, is onze keuze. 
Niet zo raar, want het doet ons beiden 
denken aan het balletje mayo van de 
gebroeders De Boer, die volgens ons 
ook uit deze omgeving afkomstig zijn.

Om 13.15 uur rekenen we af en we 
kunnen niet anders concluderen dan 
dat deze baan het bezoeken meer dan 
waard is. Wij komen terug!
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De lekkerste wandeltochten 
van Nederland en België

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatie van wandelen en eten
Verspreid over Nederland en België zijn ruim zestig 
routes aangelegd. Iedere route wordt verzorgd door 
twee restaurants. 

Bij Happen en Stappen kunt u kiezen uit een 
ochtend- of een middagarrangement en u bepaalt 
zelf bij welke van de twee aangesloten restaurants 
op de route u wilt starten.
Happen en Stappen is geschikt voor zowel één 
persoon als ook voor grote groepen.

Een dagje Happen en Stappen ziet er als volgt uit:
• Uw dag begint met ontvangst bij één van de 

restaurants met een lekker kopje koffie of thee  
met gebak.

• Hierna wandelt u naar het tweede restaurant, 
waar u kunt opwarmen met een heerlijke kop soep.

• Vervolgens gaat u met de benenwagen wederom 
via een schitterende route weer terug naar het 
startpunt. Hier sluit u de dag af met een lekker 
lunchgerecht of heerlijk hoofdgerecht.

Reserveren
Wilt u één van onze routes wandelen? Reserveer 
eenvoudig en snel via onze website.
U kunt uw boeking plaatsen tot uiterlijk 18.00 uur 
één dag vooraf.

Middagarrangement
€ 27,95 p.p.
Hiervoor krijgt u koffie en gebak, soep, een
heerlijk hoofdgerecht en de routebeschrijving.

Ochtendarrangement
€ 21,95 p.p.
Hiervoor krijgt u koffie en gebak, soep, een
lekker lunchgerecht en de routebeschrijving.

www.HappenEnStappen.nl

Ook bekend van Happen en Trappen:

De lekkerste fietstochten 

van Nederland en België

www.HappenEnTrappen.nl


