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50 PLUSBEURS OF …
Ja het is weer zover, van 20 tot en met 24 september in de Jaarbeurs te Utrecht kunt u de 50PlusBeurs 
bezoeken. U kunt daar een zeer ruim aanbod vinden van aanbieders op verschillende gebieden. 
Denk hierbij aan vakantie, vrije tijd, wonen, mode & beauty, gezondheid en maatschappij. Wat dat 
betreft is onze uitgave eigenlijk een permanente 50PlusBeurs, maar dan aan huis.

Wederom hebben wij in dit nummer 
een aantal zeer interessante, maar 
vooral sportieve en gezonde onder-
werpen. Fietsen en fietsarrangemen-
ten, golf en erop uit met de (klein)
kinderen.
Wederom een aantal nieuwe colum-
nisten die wij van harte welkom he-
ten in ons steeds verder groeiende 
team. Voor onze Fiscale en Financi-
ele rubriek hebben wij Gerbert Mid-
delkoop mogen verwelkomen van 
LTadvies. De rubriek Reizen is nu 
ingevuld met een bijdrage van Gerda 
van ’t Land, eigenaresse van Buiten-
gewoon Reizen.

Wist u dat 50VitaalPlus voor €12,50 
bij u aan huis bezorgd wordt? U ont-
vangt dan 8 edities van deze leuke en 
informatieve uitgave. Kijk ook eens 
op onze website, Facebookpagina en 
volg ons op Twitter.

@50VitaalPlus

@50Vitaal

www.50VitaalPlus.nl
Vitale groet,

Ralph Schuijers, uitgever

20-24 SEPTEMBER JAARBEURS UTRECHT



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
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Arjen Zeevenhoven, Topkok

POFFEN EN GAREN IN DE OVEN
Een van de prachtige kooktechnieken is poffen. Je hoort het wel eens 
of ziet het op een menukaart. Gepofte bietjes, gepofte aardappelen, 
gepofte zomergroenten met een vleugje … etc.

Wat is dat nu eigenlijk poffen?
Poffen is het garen van knolgewassen 
in aluminiumfolie in de oven of op de 
BBQ. Is dat alles??? Nou eigenlijk wel 
maar ook weer niet helemaal. Je moet 
de knollen wel wat smaakstoffen mee-
geven in de folie, zoals peper, zout, 
knoflook, kruiden, specerijen en olie 
of boter.

Wel producten zijn geschikt om 
te poffen?
Aardappelen, bieten, zoete aardappe-
len, knolselderij, paprika’s, winter-
wortelen, uien, sjalotten, knoflook … 
Dit zijn de meest populaire en makke-
lijke varianten.

Is het moeilijk?
Wel nee. Poffen is heel makkelijk. 
Wassen met schil, leg op een vel alu-
miniumfolie en doe er wat smaakstof-
fen, zoals hierboven beschreven, bij. 
Maak er een prop van en zorg dat de 
folie de groente helemaal bedekt.
Leg het pakketje op de BBQ of in een 
oven van ongeveer 180 graden celcius.
Prik na ongeveer 60 minuten met een 
vork in de groente om te voelen of het 

gaar is. Zo ja: eet smakelijk! Nog niet 
gaar?, dan nog maar een kwartier erbij.

Basis recept gepofte 
aardappel
4 aardappels (in de schil, schoongeboend)
1 theelepel zeezout (grof)
50 g boter (zachte)

Prik de aardappelen aan een vork en 
wrijf ze in met de zoute boter. 
Wikkel ze ruim in aluminiumfolie.  
Pof de aardappelen op de barbecue 
in 40-50 minuten gaar. Haal ze uit 
de folie, snijd ze open en vul ze met 
een lekker vulling zoals hieronder be-
schreven:

Kruidige tomatenblokjes: 
Schep 2 tomaten, ontveld en in blok-
jes, 2 el basilicumblaadjes, grof ge-
scheurd, 1 el balsamicoazijn en 1/2 
tl zeezout door elkaar en breng het 
mengsel op smaak met (versgemalen) 
peper. Garneer met enkele blaadjes 
basilicum. Gewoon met knoflooksaus 
uit een potje mag ook hoor.

Dat Nederland een echt aard-
appelland is weet iedereen. 
Tot voor kort aten wij ieder 
ongeveer 130 kilo aardappelen 
per jaar. Stevige kost die de 
maag vult en waar je hard en 
lang op kunt werken.

Tegenwoordig houdt het met  
80 kilo per persoon per jaar op. 

Dit komt door de komst van de 
pastas, nasi, rijst en pizza.
Ook koolhydraatarm eten is erg 
populair.

Van aardappelen wordt je dik 
wordt wel beweerd? 
Nou volgens mij wordt de ge-
middelde Nederlander steeds 
zwaarder, en eten wij steeds min-
der aardappelen.

Ik weet het niet hoor …

Maar welke aardappel moet je 
nu eigenlijk kiezen?
Je hebt erg veel soorten rassen, 
met reclamecampagnes over de 

smaak, vitamientjes en de vorm.
Maar laten wij het simpel houden.
Je houdt van kruimige aard- 
appelen of van vastkokende 
aardappelen.

Vastkokende aardappelen
Nicola, Accent, Ditta, Inova, 
Stroma en Monalisa.

Vrij vastkokend
Bildtstar, Redstar, Platina en 
Oscar.

Kruimig
Bintje, Frieslander, Gloria, Mari-
tiema, Platina, Santé en Turbo.

Zeer kruimig
Agria, Santana, Eigenheimer, 
Irene en Doré. 

Ik houd van vastkokende piepers!

Groet, Arjen.

Welke aardappel moet ik kiezen?



dige wijze kan … kijk even op You- 
Tube … filmpjes te over.

Schep de rijst in een salade schaal 
en meng de gehakte munt, ko-
riander, spinazie en Spaanse 
peper erdoorheen. Knijp 
de limoenen uit boven de 
rijst, en bestrooi het met 
olijfolie (soort dressing).

Garneer de salade met 
de gebakken paprika- 
blokjes, mangoblokjes en 
de gebakken kipfilet (eerst 
even in blokjes snijden). 
Maak de salade af met peper en 

zout en geknipte tuinkers …
Lekker fris en zomers  Kcal 580

4

Voor 4 personen

1 kopje rijst
1 verse Spaanse rode peper
200 g verse gewassen spinazie
bosje lente-uitjes
bosje koriander
bosje munt (alleen de blaadjes)
400 g kipfilet
1 tl paprika poeder
scheutje olijfolie
2 paprika’s, elke kleur is goed
1 grote mango
2 limoenen
1 bakje tuinkers

Kook de rijst gaar volgens de  
aanwijzing op de verpakking en zet 
het koud.

Doe de Spaanse peper, samen met de 
spinazie, de munt en de koriander, in 
de keukenmachine en hak alles fijn.

Bestrooi de kipfilets met zout, peper 
en paprikapoeder en sla ze een beet-
je plat tot een soort schnitzel. Bak de 
kipschnitzels gaar in de koekenpan. 
Snijd de paprika in blokjes en bak ze 
goudbruin in dezelfde koekenpan.

Schil de mango en snijd hem in blok-
jes. Als je niet weet hoe dit op han-

Voor 4 personen

4 el ketjap manis
4 el zonnebloemolieolie
2 el balsamicoazijn
1 sinaasappel
3 teentjes knoflook, geperst
1 el lichtbruine basterdsuiker
1/2 á 1 tl sambal oelek
4 stukken zalmfilet
2 pakjes bosuitjes
Aluminiumfolie

Snijd de sinaasappel met schil in 
stukken en knijp hem met de hand 
uit boven een bakje.

Meng in een lage brede schaal de ket-
jap, olie, balsamicoazijn, knoflook, 
basterdsuiker, de uitgeknepen si-
naasappelstukken met schil en naar 
smaak sambal en zout. 

De zalmfilets door de marinade  
wentelen, schaal afdekken en ca.  
1 uur in koelkast marineren. Zalm af 
en toe keren.
Snijd de bosuitjes in stukken van on-
geveer 10 cm. Verdeel ze over 4 grote 
stukken aluminiumfolie. Zalmfilet 
uit marinade nemen, laten uitlekken 
en op de gesneden bosui leggen.

Verdeel de marinade over de 4 stuk-
ken zalm en vouw de pakketjes dicht.
Om en om 5 minuutjes BBQ. Lekker 
met aardappel salade.

Tip
De zalm is het lekkerst als de vis net 
niet helemaal gaar is. Dat is makke-
lijk te controleren. Hoe meer de vis 
nog meegeeft als u erop drukt, hoe 
rauwer hij van binnen is. De vis moet 
dus nog net iets meegeven.

Kcal 670

SPAANSE FRISSE ZOMERSALADE 
met kip en spinazie

OOSTERSE BBQ ZALM 
met aardappelsalade

Voor 4 personen

4 kippenbouten of 8 drumsticks
12 kleine aardappelen in de schil
1 citroen
1 sinaasappel
1 bakje pesto (100 g)
150 g geraspte oude kaas
1/2 tl cayennepeper
Aluminiumfolie

Rasp de schil van de sinaasappel en 
de citroen dun (alleen het oranje en 
het geel, liever geen wit want dat is 
bitter) en pers beide vruchten uit.

Meng in een bakje het sap van de si-
naasappel en de citroen samen met 
de rasp, de pesto, geraspte kaas en 
cayennepeper.

Smeer de kip in met het mengsel 
en laat het een half uurtje in een 
bakje in de koelkast marineren.  
Was de aardappelen en snijd ze  
1 keer doormidden.

Verpak de kippenbouten per stuk 
of de drumsticks per 2 in een stuk 
aluminiumfolie samen met de  
aard-appelen. Let op dat je de 
pakketjes goed dichtvouwt anders 
gaan ze lekken.

Leg de pakketjes op een BBQ die 
niet meer al te heet is en bak ze 40 
minuten om en om.

Controleer of de kip en de aardap-
pelen gaar zijn en serveer met een 
flinke schaal salade.
 Kcal 750

ITALIAANS KIPPETJE
in aluminiumfolie op de BBQ
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zaterdag 12 en zondag 13 november 2016

NATIONALE 
KUNSTDAGEN

LEZERSVOORDEEL!  
Op vertoon van deze advertentie aan de kassa krijgt u gratis 
toegang t.w.v. 14,50 euro.  U kunt uw gratis toegangskaart 
ook downloaden via www.kunstdagen.nl/50vitaalplus en aan 
de kassa een print tonen. 
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COLUMN
Gerbert Middelkoop, FFP RB

De VAR bracht ZZP’ers jaren-
lang zekerheid. Helaas kwam 
per 1 mei een einde aan dit fe-
nomeen. De overgangsperiode 
van een jaartje ten spijt zullen 
we moeten gaan wennen aan 
een VAR-loos bestaan.

De Verklaring Arbeid Relatie re-
gelde de arbeidsrelatie tussen 
een opdrachtgever en de zelf-
standig ondernemer. Blijkbaar 
met succes want de groei van 
het aantal ZZP’ers is de afge-
lopen jaren groot geweest. De 
overheid constateerde ook een 
toename van het aantal schijn-
zelfstandigen. De VAR regelde 
immers de arbeidsrelatie vooraf 
en vrijwaarde de opdrachtgever. 
Een goede invuloefening van het 
aanvraagformulier voor de VAR 
bracht onherroepelijk succes. 
Het veel gevraagde vrijwarings-
bewijs voor de opdrachtgever.

De geconstateerde schijnzelf-
standigheid gaat maar om een 
paar procent van alle gevallen. 
Toch is de overheid de strijd aan-
gegaan om het ‘probleem‘ aan te 
pakken. Met het vervallen van de 
VAR is een systeem, met van te 
voren goedgekeurde modelover-
eenkomsten, Wet Deregulering 
Beoordeling Arbeidsrelaties, in-
gevoerd.

Bij de Wet DBA wordt de over-
eenkomst tussen de opdrachtne-
mer en opdrachtgever getoetst 
aan het begrip arbeidsovereen-
komst. Veelal zal de beoordeling 
zijn gefixeerd op het ontbreken 
van gezag. Daarbij zijn zowel de 
opdrachtgever als opdrachtne-
mer verantwoordelijk dat de af-
spraken ook overeenkomen met 
de feitelijke situatie. Deze kan 
helaas niet altijd vooraf worden 
beoordeeld. Er dient dus te wor-
den gecontroleerd of er conform 
de overeenkomst wordt gewerkt. 
De crux zit juist in dit laatste en 
in de controle achteraf door de 
Belastingdienst. 

Onzekerheid blijft bestaan wat 
soms leidt tot schijnzekerheid.

De Wet DBA gaat in de huidige 
vorm geen ‘probleem’ oplossen. 
De nieuwe wet leidt tot veel on-
rust bij ZZP’ers en bedrijven. Het 
biedt niet de beoogde zekerheid. 
Bedrijven zijn hierdoor afwacht-
ender als het om het inschakelen 
van ZZP’ers gaat.

Zoals wel vaker reageren de di-
verse partijen naar mijn mening 
overtrokken. De Wet DBA is al-
leen voor het grijze gebied waar-
bij partijen zoekende zijn. Is dit 
nu wel of geen arbeidsrelatie? 
Als je weet dat het om een ar-
beidsrelatie gaat, kun je er beter 
helemaal niet aan beginnen. Als 
het ondernemerschap is, hoef je 
niet eens een overeenkomst op 
te stellen. 

De modelovereenkomst moet 
worden gezien als het inkleuren 
van een grijs gebied. In deze si-
tuatie kan dit duidelijkheid geven 
maar uiteraard alleen als de ge-
maakte afspraken ook werkelijk 
worden nageleefd.

Helaas is daarmee de nieuwe si-
tuatie niet anders dan in het tijd-
perk van de VAR.

Gerbert Middelkoop is zelfstan-
dig financieel planner en belas-
tingadviseur. Voor vragen kunt u 
altijd contact opnemen. 
gerbert@lt-advies.nl

Vaarwel VAR

Wilt u deze krant rustig thuis kunnen lezen?  
Voor maar €12,50 bent u al abonnee. Schrijf u in op:

www.50VitaalPlus.nl/abonnee-worden
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De per 2001 ingevoerde belastinghef-
fing over het vermogen was vanuit onze 
overheid voornamelijk bedoeld als 
vereenvoudiging van de heffingssys-
tematiek. Ook werden belastingcon-
structies zoals de 68% regeling ermee 
getorpedeerd. De belastingheffing zou 
voortaan plaatshebben over het vermo-
gen en wel tegen een forfaitair rende-
ment. Dit rendement werd gesteld op 
4% per jaar waarover een belasting 
van 30% werd gerekend. Omtrent het 

BELASTING OVER 
VERMOGEN
Ruim 15 jaar geleden gaf ik een presentatie voor een groepje ban-
kiers. Ik weet nog goed dat ik toen gekscherend sprak over de pret-
box van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het is lastig voor te 
stellen maar toen was iedereen dol enthousiast over de nieu-
we belastingheffing over het vermogen, de forfaitaire ren-
dementsheffing van box 3.

Grondslag Forfaitair rendement 
2015/2016

Forfaitair rendement 
2017

€0 - €75.000 4,0% 2,9%

€75.000 - €975.000 4,0% 4,7%

> €975.000 4,0% 5,5%

eerlijker op. Oké  … de minder ver-
mogenden onder ons krijgen te maken 
met een iets hogere vrijstelling en ver-
der een verlaging van het fictieve ren-
dement. Voor hen zal de heffing dalen. 
Prima.

Helaas stijgt de heffing voor de mensen 
met een groter vermogen. En dat alles 
omdat de wetgever vasthoudt aan een 
heffing op basis van een fictief rende-
ment en niet uitgaat van een heffing op 
basis van het werkelijk behaalde ren-
dement.
Het fictieve rendement wordt van-
af 2017 afhankelijk gemaakt van de 
hoogte van het vermogen. Er worden 
daarbij drie schijven geïntroduceerd 
waarbij de overheid aanneemt dat er 
meer rendement wordt behaald naar-
mate het vermogen hoger is. De rende-

bereikt. We blijven dus voorlopig last 
houden van deze forfaitaire heffing.

Het negatieve gevoel omtrent de hef-
fing wordt versterkt vanwege een aan-
tal wijzigingen die per 1 januari 2017 
worden doorgevoerd. Daarbij wordt 
het er niet eenvoudiger en ook niet 

vastgestelde fictieve rendement van 4% 
werd toen nog wat lacherig gedaan.

Ruim 15 jaar later zijn we inmiddels de 
pret van de box 3 heffing wel vergeten. 
Op ons spaargeld krijgen we tegen-
woordig een rendement van minder 
dan 1%. Ook is het beleggingsklimaat 
al jaren onstuimig met het gevolg dat 

daar het rendement veel-
al lager ligt dan gehoopt. 
Door de ontkoppeling van het 
werkelijk behaalde rendement op 
vermogen en het belaste rende-
ment in box 3 is door de jaren heen 
een exorbitante belastingheffing 
ontstaan. Een rente op spaar-
geld van 1% per jaar en een be-
lastingheffing van 1,2% per jaar 
leidt al snel tot een belastinghef-
fing van 120%. Moet u voorstellen … 

zal er vanaf 2017 namelijk niet spon-
taan hoger op worden.

Door de veranderingen per 1 januari 
2017 wordt nog duidelijker dat ieder-
een met een flink vermogen op zoek 
moet gaan naar een beter rendement 
op vermogen. Daarbij zal dat er voorlo-
pig op de spaarrekening niet inzitten.
Het zou toch niet de bedoeling van 
onze wetgever zijn dat we met zijn al-
len gaan beleggen. Dit lijkt in ieder ge-
val niet een taak van onze wetgever om 
daar voor te zorgen.

Gerbert Middelkoop, zelfstandig 
financieel planner en belastingadviseur.

mentsberekening wordt daarbij voort-
aan jaarlijks bijgesteld.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrek-
ken dat het er voor mensen met een 
groot vermogen en een beperkte risi-
cobereidheid vanaf 2017 niet beter op 
wordt. De rente op de spaarrekening 

U verdient €100 en u betaalt €120 aan 
belasting. Netto dus negatief €20.

De in 2001 ingevoerde box 3 heffing 
heeft veel van zijn glans verloren. Tot 
aan de Hoge Raad werd geprocedeerd 
of de heffingssystematiek wel zou 
moeten worden toegestaan. Helaas is 
er tot op heden nog geen echt resultaat 



Op de ADAF tonen circa 200 kunstenaars hun mooiste werken. Van 
figuratief tot abstract en van traditioneel tot progressief. Naast veel 

schilderijen en grafiek, worden ook objecten van brons, keramiek, 
glas en andere materialen geëxposeerd en verkocht. Meer dan 1.700 

werken zijn te zien en vaak voor vriendelijke prijzen rechtstreeks 
van de kunstenaars te koop.

50VITAALPLUS LEZERSVOORDEEL! 

Op vertoon van deze advertentie aan de kassa 
krijgt u gratis toegang t.w.v. 15 euro p.p. 

U kunt uw gratis toegangskaart ook 
downloaden via www.adaf.nl/50vitaalplus

en aan de kassa een print tonen.

23, 24 EN 25 SEPTEMBER

VIP Preview
Vrijdag 23 september
van 17.00 tot 21.00 uur

Openingstijden
zaterdag 24 en
zondag 25 september
van 11.00 tot 17.30 uur

Locatie
World Fashion Centre / Beursplaza
Koningin Wilhelminaplein 13
1062 HH Amsterdam

ADAF 2016
ANNUAL DUTCH ART FAIR

7GEZONDHEID

Kom gezellig een cocktail drinken, een 
krantje lezen of loungen in de royale 
leren clubs bij de haard. Vanaf de be-
schutte terrassen heb je een spectacu-
lair uitzicht op de bostuin. De kans 
bestaat dat je een paar reeën rustig 
ziet grazen langs de bosrand. Na het 
verkennen van de Twentse omgeving 
schuif je 's avonds aan in het restaurant 
om lekker lang te tafelen en te smullen 
van een driegangendiner, samenge-
steld door de chef en geheel afgestemd 
op het seizoen. Bon appétit!
Het viersterrenhotel beschikt over der-
tig kamers met een moderne en ele-
gante inrichting. De landhuiskamers 
liggen grotendeels aan de tuinzijde van 
het hotel met een betoverend mooi uit-
zicht op de bossen. 

Deze kamers beschikken over 2,10 me-
ter lange boxspringbedden en een rui-
me badkamer met inloopdouche en/
of ligbad. Elke kamer beschikt tevens 
over een flatscreentelevisie, comfor-
tabel zitje, royale kast en kofferruim-
te, bureau met schrijfwaren, minibar, 
kluis, wekkerradio, leeslampje en föhn.

Goorseweg 58
7475 BE MARKEL
0547 36 87 50

HOTEL HERIKERBERG
Engelse stijl in een modern jasje
Het in 2001 gebouwde landhuishotel heeft de grandeur van vroegere 
tijden gecombineerd met het comfort van nu. Door de juiste kleu-
renstyling zijn de lounge en bar een mix van klassiek Engels in een 
modern jasje.

Lekker wandelen of fietsen door de prachtige natuur. Talloze routes 
voeren u door het verrassende Twentse coulisselandschap met pit-
toreske stadjes zoals Oldenzaal, Ootmarsum en Bad Bentheim met 
leuke winkeltjes, galerieën en musea.

Wij zijn het kruispunt van de aller-
mooiste wandel- en (race)fietsroutes 
van Twente. Neem uw eigen fietsen 
mee (gratis overdekte stalling) of kies 

een gratis Batavus hotelfiets met 8 ver-
snellingen. Onze gasten beoordelen 
ons met een 8,8 en komen regelmatig 
opnieuw genieten van onze Twentse 

gastvrijheid en alles wat het hotel 
te bieden heeft: de uitstekende keu-
ken, de gezellige lounge met bar, het 
heerlijke zonneterras, het overdek-
te zwembad en de infraroodsauna.  
Overnachten doet u in 1 van de 42 com-
fortabele hotelkamers. Voor golfers, ook 
beginnende, heeft ons landgoed een 
korte, maar pittige 9-holes par 3 baan  

(officiële EGA D-status). Daarnaast 
kunt u gratis parkeren op eigen terrein 
en bieden wij u gratis Wi-Fi.

Waar wacht u nog op? 
Koffers pakken en hup: Naar Twente!

Meer informatie of direct reserveren?
0541 55 15 67 of www.kruisselt.nl

ERVAAR ZELF DE RUST EN RUIMTE 
IN DE LUXE OMGEVING VAN ‘T KRUISSELT



Het gerenommeerde Hotel ’t Kruisselt ligt in De Lutte, 
midden in de Twentse natuur, een glooiend  landschap 
met oeroude beekdalen, bossen en weilanden. Gelegen 
vlakbij het pittoreske Oldenzaal,  het historische Bad 
Bentheim (D) en het kunststadje Ootmarsum met de vele 
galerieën, winkeltjes en musea. 
Ontdek Twente te voet of met de fiets, wij adviseren u 
graag over de mooiste wandel- en fietsroutes. Geniet in 
en om het hotel van de rust, de ruimte en de Twentse 
gastvrijheid. Overnacht in een comfortabele kamer en laat 
heerlijk voor u koken door ambachtelijk geschoolde koks.  

Kortom: heerlijk ontspannen en optimaal genieten! 
Van € 249,- nu vanaf € 199,- p.p. obv tweepersoonskamer
Verlengingsnacht 55,- p.p. incl. alles

Meer informatie of direct reserveren?  
Bel 0541-551 567 of kijk op www.kruisselt.nl

Nazomers fietsarran-
gement inclusief:
• Ontvangst met  

welkomstdrankje
• 3 overnachtingen met 

uitgebreid ontbijt
• 3 heerlijke drie 

gangendiners
• Per kamer rugzakje 

met Twente Tips
• Diverse gratis fiets- 

en wandelroutes 

Gratis gebruik hotel-
fietsen, Jeu de Boules 
baan, zwembad, Wi-Fi 
en parkeerterrein.

Grensoverschrijdend fietsen 
door Twente en Duitsland
4-daags fietsarrangement inclusief diner vanaf €199,- p.p

20160823 - Kruisselt Kwart.indd   1 29/08/16   08:16

8

3 of 4 dagen
genieten in Twente 

Arrangement 
• 2x een overnachting in onze comfortabele landhuiskamer• 2x gebruik van ons Twentse ontbijbuffet

• 1x 3-gangendiner €84,95 

(Exclusief toeristenbelasting €2,75 p.p.p.n.)
Eenpersoonstoeslag €35,-

BEL NU: 0547 368 750 Hotel Herikerberg

Goorseweg 58

7475 BE Markelo

Hof van Twente

Bel: 0547 368750

www.hotelherikerberg.nl

Het arrangement is te verlengen 
met 1 extra nacht inclusief ontbijt 
voor slechts €29,99 p.p.

Graag tot ziens!

per 
persoon

20160822 - Herikerberg Kwart.indd   1 26/08/16   09:03
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1. Route:  ‘Unieke uitkijkpunten langs de route in Vlieland’
Friesland | Vlieland | 22,30 km | print route 153454 op www.route.nl

2. Route:  ‘Sexbierum, Wijnaldum en Franeker’
Friesland | Franekeradeel | 24,06 km | print route 137866 op www.route.nl

3. Route:  ‘De Trije fan Ljouwert (Leeuwarden) diel 2: Om ‘e Noard’
Friesland | Leeuwarden | 22,90 km | print route 141484 op www.route.nl

4. Route:  ‘Langs de oever van het Tsjûkemar’
Friesland | De Friese Meren | 22,90 km | print route 160663 op www.route.nl
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KLEIN FLESJE, GROTE HISTORIE
De geschiedenis van het kleintje Yakult begint in 1935 in Japan.  
Na vele jaren zorgvuldig onderzoek produceerde de wetenschapper 
dr. Minoru Shirota zijn eerste flesje met probiotica. Hij noemde de 
zuiveldrank Yakult. Ieder flesje zit ook nu nog, ruim 80 jaar later, 
boordevol Lactobacillus casei Shirota melkzuurbacteriën, die levend 
aankomen in de darmen. Inmiddels is dit bekende flesje verkrijg-
baar in 33 landen en genieten miljoenen mensen over de hele wereld  
er dagelijks van.

JAPANS KOKEN AKIKOOKT!
Omdat Yakult in een goede leefstijl past 
vertellen we graag meer over lekker en 
gevarieerd eten, zoals uit de Japanse 
keuken. Want daar staat gezonde voe-
ding al eeuwenlang op het menu. 

De Japanse Makiko Miyagawa woont in 
Nederland en werkt bij Yakult. Makiko 
weet veel van ingrediënten en van de 
Japanse cultuur. Ze is dol op koken en 
verrast vrienden en familie altijd met de 
heerlijkste en fraaiste Japanse gerechten. 

“De Japanse keuken is verfijnd en 
past in een goed voedingspatroon. De 
maaltijden zien er prachtig uit, vol va-
riatie en kleur. En die verschillende 
kleuren hebben een functie, want hoe 
meer het er zijn op je bord, hoe geva-

rieerder je eet! In Japan is er altijd veel  
aandacht voor voeding. Elke dag is er 
wel een tv- of radioprogramma over dit 
onderwerp. En er zijn zelfs culinaire 
tijdschriften alleen over groenten. 

Er wordt in de Japanse keuken gekookt 
met seizoensproducten en in elk jaar-
getijde zijn er typische gerechten. Ook 
speelt versiering van het eten, met bij-
voorbeeld kersenbloesem, zomerbloe-
men of herfstbladeren, een belangrijke 
rol. Hieraan kun je tot in het kleinste 
detail het seizoen herkennen!”

Zelf Japans leren koken? Laat u in-
spireren door Japan met MakiKookt!  
Op www.yakult.nl/makikookt geeft 
ze in verschillende afleveringen met 
kookvideo’s stap voor stap haar favo-

riete Japanse keukengeheimen prijs. 
Zo kunt u straks zelf de heerlijkste 
hapjes op tafel zetten. Eet smakelijk, 
Itadakimasu!

PS: Komt u ook een kleintje Yakult met ons 
drinken op de 50PlusBeurs? 

We staan in hal 9, standnr. 09C014.
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1. Route:  ‘Een dagje door Gronings groen’
Groningen | Groningen | 24,16 km | print route 341592 op www.route.nl

2. Route:  ‘Rondom het Paterswoldsemeer’
Drenthe | Eelde | 24,07 km | print route 134806 op www.route.nl

3. Route:  ‘Borgmeren en Harkstede via Meerstad en Middelbert’
Groningen | Hoogezand-Sappemeer | 20,70 km | print route 115623 op www.route.nl
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FLYER
ZWITSERSE KWALITEIT
Wanneer Flyer over E-Bikes spreekt, heeft ze het niet alleen over 
frames en spaken, maar over rijplezier en een leuk leven, samen met 
Zwitserse kwaliteitsproducten 
en een passie voor 
het fietsen.

Daarom zet Flyer, met het nieuw ont-
wikkelde veelzijdige assortiment, in 
op een bewuste en duurzame manier 
van leven en een actieve en gezonde 
vrijetijdsbesteding. Ongeacht of u nu 
liever sportief, ter ontspanning of in 
het stadverkeer onderweg bent, biedt 
Flyer u een geheel eigen E-Bike, pre-
cies zoals u die wenst, zodat u in elke 

levenssituatie en onder alle omstandig-
heden flexibel en mobiel bent. Daar-
mee kunt u altijd veilig, comfortabel en 
milieuvriendelijk op uw bestemming 
aankomen.
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1. Route:  ‘Petten, Sint Maartenszee en Groet’
Noord-Holland | Camperduin / Schoorl | 21,30 km | print route 134430 op www.route.nl

2. Route:  ‘Terug naar de middeleeuwen in Egmond’
Noord-Holland | Egmond-Binnen | 24,51 km | print route 138964 op www.route.nl

3. Route:  ‘In Amsterdam langs de Amstel’
Noord-Holland | Amsterdam | 24,90 km | print route 137716 op www.route.nl

4. Route:  ‘Rondje Kagerplassen’
Zuid-Holland | Leiden | 24,90 km | print route 147923 op www.route.nl
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1. Route:  ‘Noordwijk: meer dan een badplaats’
Zuid-Holland | Noordwijkerhout | 21,55 km | print route 343916 op www.route.nl

2. Route:  ‘Kijkduin’
Zuid-Holland | Den Haag | 15,20 km | print route 115813 op www.route.nl

3. Route:  ‘Spelen & Spetteren’
Zuid-Holland | Brielle | 24,60 km | print route 141874 op www.route.nl
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Wilt u deze krant rustig thuis kunnen lezen?  
Voor maar €12,50 bent u al abonnee. Schrijf u in op:

www.50VitaalPlus.nl/abonnee-worden
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COLUMN
Mr. A.P.F. (Arnoud) de Zwart, Notaris

Afwijken van het wettelijk erf-
recht kan door het maken van 
een testament.

Als u gehuwd bent en geen af-
stammelingen achterlaat, dan 
regelt de wet, dat de gehele na-
latenschap naar uw echtgenoot 
gaat. In het algemeen is dit ook 
de bedoeling van de echtgenoten.

Een uitzondering hierop is het 
geval dat de echtgenoten ‘in 
scheiding liggen’. Zolang de 
echtscheidingsbeschikking niet 
is ingeschreven in de registers 
van de burgerlijke stand is men 
nog echtgenoten van elkaar en 
erven de echtgenoten dus ook 
nog van elkaar. Indien gewenst 
kan een testament hierin veran-
dering brengen.

Voorts is het raadzaam stil te 
staan bij hoe de vererving gaat 
voor het geval u komt te overlijden 
gelijktijdig met elkaar of voor het 
geval een van de echtgenoten als 
langstlevende overlijdt. Dan komt 
namelijk de familie in beeld; in 
eerste instantie de ouders, broers 
en zusters of kinderen daarvan, 
anders de grootouders.

Met name voor het geval u na 
elkaar overlijdt en geen kinderen 
achterlaat is een testament aan te 
raden, aangezien anders de nala-
tenschap naar de familie van de 
langstlevende gaat. Met name als 
u kort na elkaar overlijdt, komen 
de gevolgen duidelijk naar voren.

Eerst gaat uw nalatenschap naar 
de langstlevende en kort daarna 
gaat het gehele vermogen (uw 
nalatenschap en de nalaten-
schap van uw echtgenoot, de 
langstlevende) naar de familie 
van die langstlevende. Dit pro-

bleem was eenvoudig te voor-
komen geweest, als u en uw 
echtgenoot voor die situatie een 
testament hadden gemaakt.

Door mensen zonder kinderen 
wordt vaak ook een goeddoel-in-
stelling (Anbi) tot erfgename be-
noemd of zij vermaken aan een 
goeddoel-instelling een bepaald 
geldbedrag, mede uit het oog-
punt van belastingbesparing (de 
verkrijging door de ANBI is vrij 
van erfbelasting).

De kost gaat voor de baat uit! 
Door het maken van een testa-
ment kunt u rekening houden 
met de samenstelling van uw 
familie, vererft uw nalatenschap 
niet naar erfgenamen die u niet 
kent en die wellicht opgespoord 
moeten worden en kan belasting 
worden bespaard.

Tenslotte, geen nalatenschap 
zonder een executeur. Dus geen 
testament zonder een executeur. 
Laat u door de notaris voorlichten 
over de taak van de executeur, 
de persoon die de begrafenis of 
crematie regelt, maar ook de per-
soon die, samen met de notaris 
de nalatenschap afwikkelt.

Gehuwd en geen kinderen,  
regel het goed, … maak een  
testament … en bespaar!

Het monumentale pand met bijbeho-
rende tuin, terras(sen) en vijver is hét 
decor voor uw huwelijk, verjaardag, 
feest of jubileum. In de authentieke 
en onlangs gerestaureerde Kamers 
en nieuw herbouwde Serre van het 
Jachthuis kan geluncht, gedineerd en 
gefeest worden. De overige zes ver-
schillende zalen zijn multifunctioneel 
zakelijk ingericht voor vergaderen en 
trainen. Buiten dineren en feesten 
kan natuurlijk ook op het terras bij 
de vijver, de sfeervolle vuurplaats of 
onder de romantische ‘Starshade’ in 
de bostuin.

Het 26 ha grote terrein van Landgoed 
Beukenrode bestaat uit open velden, 

veel bos en water en biedt alle 
rust en ruimte voor een bij-
zondere beleving en natuur-
lijke dimensie aan uw verblijf.

Begin 2014 is de lang op 
handen zijnde, duurzame 
restauratie aan het jachthuis 
als Rijksmonument van start 
gegaan. Hierbij heeft naast 
monumentale en esthetische 
waarde, ook de ecologische 

waarde een belangrijke rol gespeeld. 
De restauratie is nu bijna afgerond, 
niet alleen het Jachthuis maar ook 
het Speelhuisje en de Engelse Land-
schapstuin zijn hierbij in oude glorie 
hersteld.

De officiële opening van het her-
nieuwde Jachthuis Beukenrode zal op 
7 oktober a.s. plaatsvinden en wordt 
binnenkort o.a. aangekondigd via 
www.beukenrode.nl.

JACHTHUIS LANDGOED 
BEUKENRODE
Jachthuis Landgoed Beukenrode is een unieke vergader-, feest- en 
evenementenlocatie. Een inspirerende buitenplaats voor zowel zake-
lijke bijeenkomsten als persoonlijke vieringen, centraal gelegen in de 
prachtige bossen van de Utrechtse Heuvelrug. 



M.go

JS 50 L    |   Dué

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
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Als u een ongeval overkomt 
waarbij u letsel oploopt, of 
waarbij u een dierbare verliest, 
dan bestaat al gauw de behoef-
te aan gespecialiseerde hulp. 
De meeste mensen laten zich 
dan bijstaan door een belangen-
behartiger die hen helpt in het 
woud van wet- en regelgeving. 
U heeft uw handen al vol aan 
uw herstel. Aan de inschakeling 
van een belangenbehartiger,, 
zoals een letselschade-expert 
of een letselschadejurist, zijn 
kosten verbonden. Maar wie 
betaalt de kosten van uw belan-
genbehartiger?

Ramon Schuijers is Register- 
Expert Personenschade en ei-
genaar van Care Letselschade.  
Ramon: “De redelijke kosten voor 
inschakeling van gespecialiseer-
de juridische hulp zoals mijn kan-
toor aanbiedt, vormt onderdeel 
van de schade van het slachtoffer 
of diens nabestaanden. Dit is zo 
geregeld in de Nederlandse wet. 
Er moet dan wel sprake zijn van 
een aansprakelijke partij. De kos-
ten van onze inschakeling dienen 
dan ook vergoed te worden door 
de veroorzaker (of diens verze-
keraar) van uw letselschade. Ook 
kunnen dergelijke kosten mee-
verzekerd zijn op de eigen polis, 
zoals een Schade Verzekering In-
zittenden (SVI) bijvoorbeeld.”

Dit biedt een slachtoffer veel ze-
kerheid en vormt een grote ge-
ruststelling. Hij of zij kan derhalve 
op kosten van de aansprakelijke 
partij gratis gebruikmaken van 
deskundige jurische bijstand. 
Ramon vervolgt: “Dit is uiteraard 

erg belangrijk. Een slachtoffer 
krijgt hiermee de mogelijkheid 
om de juridische rompslomp en 
de beoordeling van de vergoe-
dingen waar men recht op heeft 
over te dragen aan een gespe-
cialiseerde belangenbehartiger.  
En dat is vaak hard nodig! 

En ondertussen kan het slachtof-
fer zich zoveel als mogelijk rich-
ten op diens herstel, zonder zich 
daarbij zorgen te hoeven maken 
over de kosten voor deze bij-
stand. Een hele geruststelling!”

Ook hulp nodig? De letselspe-
cialisten van Care Letselschade 
staan u graag bij. En haar inscha-
keling kost u niets. 

Kijk voor meer informatie op de 
website www.careletsel.nl. Ve-
len gingen u al voor. Kijkt u maar 
eens naar alle reacties en waar-
deringen die Care Letselschade 
ontving. Gratis advies nodig?  
U kunt Care Letselschade telefo-
nisch bereiken op 0487 59 78 50. 
Een van haar letselschade spe-
cialisten komt graag bij u langs 
voor een eerste gesprek.

Gratis rechtsbijstand!  
Gratis? Hoe kan dat nou?

COLUMN
Ramon Schuijers, Register Expert letselschade
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zaterdag 12 en zondag 13 november 2016

NATIONALE 
KUNSTDAGEN

LEZERSVOORDEEL!  
Op vertoon van deze advertentie aan de kassa krijgt u gratis 
toegang t.w.v. 14,50 euro.  U kunt uw gratis toegangskaart 
ook downloaden via www.kunstdagen.nl/50vitaalplus en aan 
de kassa een print tonen. 

Wilt u deze krant rustig thuis kunnen lezen?  
Voor maar €12,50 bent u al abonnee. Schrijf u in op:

www.50VitaalPlus.nl/abonnee-worden



Pieter Vermeulen Museum
Centrum voor Natuur- en Milieu- Educatie

Driehuizerkerkweg 34 d • 1985 EL  Driehuis • t  0255  536726
www.pietervermeulenmuseum.nl

natuurpad

gps-route

knutselen

doe- en ontdektentoonstellingen

Schone slaapsters gezocht…

…ervaar de rust en de ruimte tijdens een vorstelijke overnachting op 

Havezate Den Alerdinck

Verscholen in het Sallandse coulissenlandschap wacht binnen 

de slotgracht het prachtige landgoed op u. Alwaar u voor één of 

meerdere nachten kunt verblijven met uw familie of vrienden. 

Een gastvrij onthaal valt u ten deel en ’s morgens wordt u verwend 

met een heerlijk ontbijt. Private dining mogelijk.

Voor boekingen en informatie: info@alerdinck.nl 

Bekijk ook onze film op www.alerdinck.nl

Havezate Den Alerdinck  •  Den Alerdinckweg 1, 8055 PE Laag Zuthem  •  Tel.: 0529 408 105

a4 flyer schone slaapsters.indd   1 7-8-2016   15:25:29a5 flyer schone slaapsters.indd   1 9-8-2016   15:53:52

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
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+ kleinkinderen in Fryslân
Friesland heeft veel te bieden aan activiteiten voor kinderen met hun (groot)ouders. Van kinderboerderij 
tot binnenspeeltuin en van doe-museum tot botanische tuin. De hoogtepunten op een rij.

ACTIVITEITEN PAKE EN BEPPE (OPA EN OMA)

Natuurmuseum Fryslân is er voor 
natuurliefhebbers, ouders, opa’s en 
oma’s. Maar vooral voor kinderen! 
Want zelf doen staat centraal. Ooit 
door een onderwaterwereld gelopen? 
Gezien hoe dieren worden opgezet? 
Gevlogen als een gans? Doe mee in het 
kidsproof-museum!

Beleef, ervaar en ontdek het Fries 
Scheepvaart Museum!
In een speciale zaal waar kinderen van 
4 - 12 jaar op een interactieve wijze 
aan de lag kunnen met het thema 
scheepvaart in Friesland. Ze kunnen 
ook hun eigen bootje bouwen en direct 
uitproberen in de museumvijver. Voor 
de kleintjes is er een stickertour aan 
de hand waarvan ze langs allerlei ob-
jecten in het museum geleid worden.  
Zij ontdekken zo alles over trekschui-
ten, walvisjagers, skûtsjes en meer.

Ga mee op zeehondensafari in Aqua 
Zoo Friesland. Tijdens de zee-
hondensafari stap je samen met 
de dierverzorger op een trekschuit 
om de zeehonden te spotten.  
Misschien mag jij ook wel een vis-
je aan ze voeren. En wie nog nooit 
reuzenotters heeft gezien, moet 
hier zeker eens op bezoek gaan.

Kameleondorp Terherne biedt een 
avontuurlijk dagje uit voor jong en 
oud. Beleef de avonturen van Ger-
ben, Hielke en Sietske en voel je 
de held van de boerensloot op het 
Avontureneiland. Bezoek het Ka-

meleondorp en stap terug in de tijd en 
proef de sfeer van de jaren vijftig.

Kinderen kunnen in het overdekte 
speelparadijs Monkey Town in Leeu-
warden klimmen en klauteren, krui-
pen door tunnels en springen op de 

springkussens en 
de trampolines. 
Ook kunnen ze 
spelen met super-
lego, ravotten in 
de ballenbakken 
en lasergamen.

Koninklijk Eise 
Eisinga Planeta-
rium in Frane-
ker. Eise Eisinga 
bouwde in zijn 
woonkamer een 
model van het 
zonnestelsel. De 

hemellichamen bewegen zoals in 
werkelijkheid. Aangedreven door 
een houten raderwerk en 10.000 
spijkers. En dat doen ze na ruim 
230 jaar nog steeds! U krijgt  
uitgelegd hoe alles werkt. 
En voor de kinderen is er een leu-
ke speurtocht.

Regen of zonneschijn? Bij ontdek-
kingscentrum Aeolus in Sexbierum 
kunnen de kinderen altijd lekker bin-
nen spelen. Elke binnenspeeltuin van 
Ballorig is uniek maar de ontdekkings-
piramide maakt Aeolus speciaal. Voor 
de allerjongsten is er een 
speciaal peutergedeelte.

Meer dan 40 attracties 
en speeltoestellen heeft 
Sybrandy’s speelpark 
in Rijs te bieden. Het 
hele speelpark, gericht 
op de jonge kinderen 

(+/- 3-13 jaar), is ruim, 
overzichtelijk en ook voor 
de kleinsten is er genoeg  
te doen.

Eén van de grootste at-
tracties in Sanjesfertier 
in Zwaagwesteinde is de 
apenkooi. Met drie verdie-
pingen aan klim- en klau-
terplezier kunnen kinderen 
zich urenlang vermaken. 
De apenkooi is al jaren 
één van de populairste at-
tracties van Sanjesfertier. Onlangs is 
de apenkooi nog uitgebreid met een 
griezelapenkooi. 
Door de licht- en 
geluidseffecten 
extra spannend. 
In de softplay- 
hoek en in de 
ballenbak ver-
maken de aller-
kleinsten zich.

Leer de boerde-
rijdieren ken- 
nen op Kinderboerderij Do-
niastate te Stiens. Kijken, rui-
ken, aaien en soms knuffelen. 
Leuk en leerzaam gaan goed 
samen. Geitjes, konijnen, kip-
pen, maar ook een witbuikegel 
en alpaca’s. Met natuurlijk ook 
een speeltuin met een leuke 
trapautobaan en een speurtuin.

Onderga de boerderijbeleving bij Kaas-
boerderij de Gelder in Tijnje. In twee 

uur tijd kun-
nen kinde-
ren de boer 
en boerin 
helpen door 
allerlei klus-
jes te doen: 

koeien voeren, kaasjes keren en nog 
veel meer. Natuurlijk wordt er ook veel 
verteld over wat de boer en boerin elke 
dag doen. Daarnaast kan er volop ge-
proefd worden van de kaas en zuivel-
producten als de chocolademelk.

Voldaan na al die (kinder)activiteiten, 
een heerlijke wandeling door de Bota-
nische tuin de Kruidhof in Buiten-
post brengt u niet alleen tot rust maar 
geeft u ook weer nieuwe energie en 
inspiratie.



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

... IN FRIESLAND!
Beach Resort Makkum is een prachtig  
vakantiepark aan het IJsselmeerstrand met 
bungalows, appartementen en luxe villa’s  
van 2 tot 12 personen.

Comfort en luxe
Bijna alle accommodaties liggen direct aan 
het water en/of aan het strand. U kunt uw 
vakantiewoning helemaal naar uw eigen 
wens samenstellen. Wilt u een sauna, stoom-
bad of jacuzzi? De hond mee op vakantie? 
Geef uw voorkeuren aan bij uw reservering.

Actief en ontspannen!
Samen leuke stadjes en dorpen verkennen, 
eindeloze fietstochten maken of maak een 
prachtige wandeling door het uitgestrekte 
natuurlandschap. Ons vakantiepark is voor-
zien van vele sportieve faciliteiten. 

Omgeving!
De Friese kust en het binnenland beschik-
ken over vele leuke stadjes. Vanuit Makkum 
bent u zo voor een uitstapje op de 
Waddeneilanden Vlieland en Terschelling.

BOEK IN 2016 VOOR 2017 EN ONTVANG  
25% VROEGBOEKKORTING
Kijk snel voor alle informatie en voorwaarden op www.makkumbeach.nl/vitaal
of bel: 0515 – 23 22 85. Uw actiecode is:  VITAAL2017

25% 
VROEGBOEKKORTING

H E T  É C H T E  V A K A N T I E G E V O E L

Ontdek
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COLUMN
Gerda van `t Land, Buitengewoon Reizen

WANDELEN EN ELEKTRISCH 
FIETSEN IN HET AHRTAL!
“Het Ahrtal, met zijn milde klimaat, meer dan 1450 zonuren 
per jaar en de geringe hoeveelheid neerslag heeft een bijzondere 
aantrekkingskracht op natuurliefhebbers, wijnkenners, fijnproevers, 
gezondheids- en wellnessliefhebbers en sportievelingen, die eens een 
nieuwe trendsport willen uitproberen. Romantici noemden de Ahr 
ooit “de wildste dochter van de Rijn”. Geen wonder, bij de aanblik 
van de romantisch slingerende rivier, de bizarre rotsformaties, de 
ruïnes, idyllische kastelen en de pittoreske wijnterrassen.” 

Na het lezen van zoveel moois had-
den wij nog maar één gedachte  … 
zelf zien! Dus na wat voorwerk en de 
bekende voorpret vertrokken naar 
Bad Neuenahr-Ahrweiler. We kozen 
voor het op de wijnberg gelegen Hotel  
Hohenzollern an der Ahr. 

Na een reis van ongeveer tweeëneen-
half uur waren we op de plaats van be-
stemming en werden we allervriende-
lijkst ontvangen door de eigenaresse. 
Onze kamer op de tweede verdieping 
was voorzien van een mooi dakterras 
met twee stoelen en de kamer was mo-
dern ingericht. 

Na wat uitpakwerk en na onze wan-
delschoenen te hebben aangedaan, 
vertrokken we voor een wandeltocht 
op de Rotweinwanderweg, oftewel het 
Rodewijnwandelpad. Dit wandelpad is 
35 kilometer lang en loopt op ongeveer 
halve berghoogte tussen de wijnberg-
terrassen door van Bad Bodendorf, 
via Bad Neuenahr/Ahrweiler tot aan 
Altenahr. Wij zijn geen zeer geoefen-
de wandelaars, dus kozen we voor een 
route van 6,4 kilometer, 3,2 heen en 
3,2 terug naar het door het hotel aan-
bevolen Klooster Marienthal. Na enke-

le malen te zijn gedaald en te hebben 
geklommen op de berg kwamen wij 
aan bij het klooster.

Het klooster ligt werkelijk prach-
tig en ondanks het feit dat het weer  
op onze eerste dag nu niet om naar 
huis te schrijven was, was er veel  
bedrijvigheid. 

Het terras op de zeer mooi gelegen bin-
nenplaats was zeker voor 75% bezet en 
ondanks de wind en een druppel hier 
en daar, bleven de gasten, sommige 
voorzien van een fleecedeken, lekker 
genieten van het uitzicht.

Ook wij namen plaats aan een grote ta-
fel onder een nog veel grotere parasol 
en wikkelden ons in de fleecedekens 
die klaar lagen op de stoelen. Na het 
bestellen van een tweetal mooie rode 
Ahrdal-wijnen, keken we op de lunch-
kaart. Daar prijkten Flammkuchen, 
ook wel Tarte flambée genaamd in de 
Elzas. Deze kans moesten we benut-
ten, want we hadden er al vaak over 
gehoord en gelezen maar nog nooit het 
genoegen gehad ze te eten. We bestel-
den een ‘Klassischer’ en een met spek, 
champignons en kaas. 

Al sinds 1981 ben ik werkzaam 
in de reiswereld. Mijn carrière 
ben ik gestart bij NBBS Rei-
zen. Een fantastische organi-
satie die velen nog best zullen 
kennen. Waar had ik het vak 
beter kunnen leren? 

Alle kennis werd vergaard door 
vele trainingen, studiereizen en 
door onderling kennis te delen 
met collega’s. We wisten altijd 
de juiste persoon naar de juiste 
plek te boeken door vooral goed 
te luisteren en oprechte interesse 
in onze klant te tonen.

Internet bestond toen nog niet. 
Klanten hadden ons toen nodig 
en moesten een nummertje trek-
ken voor het boeken van een reis.
Dat gevoel van NBBS Reizen wil-
de ik graag meenemen naar mijn 
eigen organisatie die ik in 2004 
heb opgericht. Echter was er een 
groot verschil: ‘Het opkomende 
internet’. Uit onderzoek blijkt dat 
met name de 50 plussers zoeken 
en boeken via internet. Terwijl de 
jongere generatie zich online ori-
enteert maar daadwerkelijk boekt 
bij de professional, vooral waar 
het gaat om een reis op maat.

Naast het reguliere reisaanbod 
is ons kantoor zich gaan speci-
aliseren in de doelgroep ouderen 
en mensen met een mobiliteits-
beperking. Een schot in de roos! 
We zijn begonnen met het aan-
bieden van drie accommodaties 
en inmiddels staat de teller op 
meer dan 300 accommodaties 
wereldwijd.

Uiteindelijk blijken we dus toch 
een vak apart te hebben. Uiter-
aard kunt u prima zelf boeken 
maar de beleving en reiservaring 
wordt verrijkt als u een professi-
onal inschakelt. Ga naar het reis-
bureau als u expertise, advies en 
connecties kunt gebruiken.

Gerda van `t Land
Oprichter Buitengewoon Reizen
Buitengewoonreizen.nl
038 455 70 30

Een reis boeken? Toch een vak apart!
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Na een uurtje gezeten te hebben en 
vooral te hebben genoten van de 
Flammkuchen en rode wijn aanvaard-
den we de terugweg. Het was inmid-
dels iets meer gaan stippelen en met 
nog een klein uur lopen voor de boeg 
vonden we het tijd ons op te gaan 
maken voor het diner. Het diner zult 
u misschien denken, ja we hadden 
besloten geheel tegen onze ge-
woonte in om het hotel halfpen-
sion te boeken. 

Na een heerlijke wandeling in 
een miezerig regentje, kwamen 
we zo rond 18.00 uur aan bij 
het hotel. De eigena-
resse vroeg ons naar 
de wandeling en wij 
vertelden zeer verrast 
te zijn door het mooie 
landschap en de 
vriendelijke mensen. 
“Wat moet het hier ge-
nieten zijn met mooi 
weer” zei ik nog, waar-
op de eigenaresse mij 
wist te vertellen dat het 
morgen waarschijnlijk 
droog en overmorgen 
zonnig zou worden. We 
werden op slag nog be-
ter gehumeurd dan we 
al waren en vertrokken naar boven om 
ons te ontdoen van de wandelkleding 
en ons gepast te kleden voor het diner.

Tegen 18.45 uur liepen wij voor het 
eerst het restaurant in en werden me-
teen opgevangen door een zeer vrien-
delijke oudere heer, die hier duidelijk 
al vele jaren ober is. Hij begeleidde 

ons naar onze tafel aan het raam, waar 
we een prachtig uitzicht hadden over 
Ahrweiler en de wijde omgeving. We 
bestelden wederom lokale rode wijnen 
en bekeken het voor ons geselecteerde 
menu voor deze avond. Daarop prijkte 
als voorgerecht een prachtige salade 
van verschillende slasoorten en onder 
andere radijs met een bijzondere vi-

naigrette. Als hoofdgerecht meldde de 
kaart een ossenhaas met rode wijnsaus 
en als nagerecht was er, voor wie nog 
zin had, keuze uit chocolade mousses 
of … jawel mijn favoriet … kaas.

We hebben meerdere uren heerlijk 
gezeten, gepraat, gedronken en voor-
al genoten van de zalige gerechten en 

wijnen maar ook van de zeer 
verzorgde opmaak van de bor-
den. Maar aan alles komt een 
einde, zo ook aan deze avond 
en omdat wij de volgende dag 
een druk programma hadden, 
gingen we naar onze kamer.

De volgende dag bleek de 
voorspelling van de eigena-

resse van het hotel redelijk 
te kloppen. Rond 09.00 uur 
werd het droog en wij zaten 
op dat moment in het restau-

rant aan een zeer verzorgd ontbijt. Of 
het nu het speciaal voor iedereen naar 
wens gemaakte roerei was of de veel-
voud aan vruchtensappen, echt alles 
was te verkrijgen en indien niet zicht-
baar aanwezig, na een vraag aan één 
van de zeer vriendelijke serveersters, 
zo geregeld.

Rond 10.00 uur vertrokken we per 
auto naar het in Ahrweiler gelegen 
fietsenverhuurbedrijf, Basislager ge-
heten. Daar aangekomen werden we 
snel en vakkundig geholpen, waar 
een zeer uitgebreide uitleg over hoe 
om te gaan met de elektrische fiet-
sen, bij hoorde.

Onze route 
voor de dag 
hadden we dal 
inwaarts be-
paald, dus ons 
eerste doel was 
Altenahr. De 
route bleek zeer 
goed aangege-
ven met overal 
bordjes van de 
Ahr Radweg. We 
volgden de rou-

te en kwamen al snel tot de conclusie 
dat elektrisch fietsen wel een dimensie 
apart is. Geen enkel moment, ook niet 
als de helling behoorlijk was, moesten 
wij moeite doen om onze weg te ver-
volgen.

Fluitend fietsten wij door eindeloze 
druivenvelden, af en toe afgewisseld 
met een leuk dorp of een mooi stuk 
bos of weiland. Gedurende de gehe-
le afstand van 19 kilometer naar Al-
tenahr genoten we van de rust en de 
prachtige omgeving. Geen enkel stuk 
van de totale, door ons afgelegde route, 
was gelijk en we bleven ons verbazen 
over de schoonheid van de natuur in 
dit mooie dal Bijna de volledige fiets-
route volgt de loop van de Ahr en 
voorziet de fietser iedere keer weer van 
een mooi schouwspel van kolkjes, wa-
tervalletjes, versnellingen en daardoor 
word je als fietser begeleid door het al-
tijd rustgevende geluid van water.

Eenmaal in Altenahr aangekomen, na 
wat onderbrekingen voor foto’s en om 
te genieten van het uitzicht zochten 
wij een leuk terras voor koffie en  … 
jawel, gebak. Want, zoals u misschien 
bekend is, Duitsers kunnen zeer goed 
gebak maken en dat moet natuurlijk 
geprobeerd worden. Al snel vonden 
we een redelijk druk terras in het 
midden van het dorp en bestelden we 
thee. Mijn reisgenoot besloot maar 
eens een kijkje binnen te nemen, want 
daar stond zoals in veel Duitse restau-
rants een vitrine met het gebak. Ik liet 
mij verrassen en na enkele minuten 

kwam er een enorme punt frambozen 
kwarktaart aan.

We namen royaal de tijd om deze 
werkelijk enorme punt en ieder twee 
koppen thee tot ons te nemen en na 
wat rond gekeken te hebben in dit wel 
aardige dorpje, besloten wij onze elek-
trisch ondersteunde rossen maar weer 
eens in beweging te zetten.

We reden wat verder het dal in en 
maakten nog een tourritje van een 
klein uur, waarna we via Altenahr de 
weg terug namen naar ons hotel. We 
genoten, mede omdat het elektrisch 
ondersteund fietsen ons steeds beter 
beviel, nog meer van de omgeving en 
de dorpjes. We stopten in Rech en na 
wat rondrijden door dit lieflijke dorp 
ontdekten we Zum alten Küster. Hier 
was het gezellig druk en vonden wij 
fijne zitplaatsen aan een grote gelak-
te houten tafel met daaraan twee zeer 
robuuste banken. Om een klein beetje 
afwisseling in onze bestelling te bren-
gen, gingen we nu voor een Bitbur-
ger Pils en een rode Grauburgunder. 
De dame op het terras bracht ons de 
lunchkaart, wij hadden inmiddels na 
ruim 25 kilometer wel wat trek. De 
kaart was beperkt maar wel voorzien 
van allerlei eenvoudige leuke gerech-
ten. Zo kozen wij voor een Strammer 
Max en een Limburger die na een 
kwartiertje genoten te hebben van het 
uitzicht en de mensen om ons heen, 
keurig werden opgediend.

Heerlijk rustig en vooral elkaar vertel-
lende wat we onderweg allemaal had-
den gezien, aten we en dronken nog 
een extra glaasje om zometeen ‘beter’ 
te kunnen fietsen. Inmiddels was het 
langzaamaan mooi weer aan het wor-
den; de wat grauwe lucht van heden-
morgen was 
in de afgelo-
pen uren ver-
anderd in een 
met regelmaat 
zonnige en 
vooral steeds 
minder be-
wolkte lucht. 

Met een vol-
daan gevoel 
en vooral veel 
mooie indrukken 
vervolgden we onze 
weg en legden de 
laatste 20 kilometer 
met veel plezier en 
pratend af. Aange-
komen in Ahrweiler, 
het was inmiddels 
zo rond 17.00 uur, 
bekeken we nog 
even de buitenkant 
van het daar zeer 
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prominent prijkende klooster Kalva-
rienberg. Dit klooster dat, met haar 
bijgebouwen, vandaag de dag vooral 
dienst doet als Gymnasium is zeker de 
moeite van het bezoeken waard.

Na een korte laatste slinger door Ahr-
weiler kwamen we aan bij het Basis-
lager, waar men wederom zeer be-
hulpzaam was bij het inleveren van de 
fietsen. Overigens hadden wij twee to-
taal verschillende fietsen van de mer-
ken Flyer en Sinus. Beide zeer prettige 

fietsen maar met een 
totaal verschillend 
‘karakter’. Indien u 
aanschaf van een 

elektrische fiets overweegt is ons ad-
vies: ga eerst proefrijden en laat u goed 
voorlichten.

Om nog een indruk te krijgen van 
Ahrweiler maakten we nog een wan-
delingetje door het centrum en we zijn 
blij dat we dit hebben gedaan. Een zeer 
leuk centrum met huizen met mooie 
gevels, leuke winkels en zo mogelijk 
nog leukere terrassen. We konden de 
verleiding niet weerstaan en namen 
plaats op een terras dicht bij de mooie 
kerk midden in het centrum. Na een 
drankje en een kort gesprekje met an-
dere terrasgasten was het tijd gewor-

den om terug te keren 
naar ons hotel. Daar 
was inmiddels een 4 
gangen diner in voor-
bereiding en wij wa-
ren nieuwsgierig naar 
wat die avond ons 
brengen zou.

Na ons in het hotel 
te hebben gedoucht 
en omgekleed, gin-
gen wij aan tafel. 
We hadden geluk, 
het was nog steeds 
lekker weer en de 
temperatuur hoog 
genoeg om op het 
terras te zitten. We 

kregen één van de acht terrastafels toe-
gewezen en zaten net zoals de avond 
daarvoor, maar dan zonder glas ertus-

sen, te genieten van het schitterende 
uitzicht.

Onze nieuwsgierigheid was groot, dus 
we konden het niet laten de menukaart 
met de gemaakte keuzes aandachtig te 
bestuderen. Salade Caprese du chef, 
gevolgd door wilde zalm op groene as-
perges. Eend in een pepersinaasappel-
saus op wilde rijst en … ja ja daar was 
hij weer kaas  …, of een variatie van 
sorbets en mousses. U denkt te weten 
wat het nagerecht geworden is? Nee 
dus … Toch maar voor de afwisseling 
eens de sorbets op culinaire wijze. Het 
dessertwijntje uit het Ahrdal smaakte 
naar meer, maar ik herinnerde mezelf 
aan het feit dat we ook morgen nog 
een lange dag voor de boeg hadden en 
liet het bij één glaasje. Na een gewel-
dig lekkere en vooral gezellige avond 
gingen wij moe maar vooral voldaan 
slapen. 

De laatste dag genoten wij opnieuw 
van het uitsteken-
de ontbijt en na het 
plan opgevat te heb-
ben nog even naar 
Maastricht te gaan, 
hebben wij gepakt 
en afgerekend. Ook 
bij ons afscheid was 
de eigenaresse zeer 
vriendelijk en zij gaf 
ons nog wat tips mee 
voor activiteiten in de 
omgeving.

Wij kunnen oprecht zeggen dat het 
bezoek aan het Ahrdal, de wandel- en 
fietsroutes maar vooral de schitterende 
omgeving een absolute must zijn om 
eens gedaan en beleefd te hebben. En 
of u dan, zoals wij, het Hotel Hohen-
zollern an der Ahr bezoekt of een an-
dere locatie aandoet, hoofdzaak is dat 
u, net zoals wij, geniet van de natuur, 
de dorpjes en steden, het heerlijke eten 
en drinken en … de vriendelijke be-
volking.

Onze volgende reis  … Preuvenemint 
Maastricht.



Schone slaapsters gezocht…

…ervaar de rust en de ruimte tijdens een vorstelijke overnachting op 

Havezate Den Alerdinck

Verscholen in het Sallandse coulissenlandschap wacht binnen 

de slotgracht het prachtige landgoed op u. Alwaar u voor één of 

meerdere nachten kunt verblijven met uw familie of vrienden. 

Een gastvrij onthaal valt u ten deel en ’s morgens wordt u verwend 

met een heerlijk ontbijt. Private dining mogelijk.

Voor boekingen en informatie: info@alerdinck.nl 

Bekijk ook onze film op www.alerdinck.nl

Havezate Den Alerdinck  •  Den Alerdinckweg 1, 8055 PE Laag Zuthem  •  Tel.: 0529 408 105

a4 flyer schone slaapsters.indd   1 7-8-2016   15:25:29a5 flyer schone slaapsters.indd   1 9-8-2016   15:53:52
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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.

Email: verhuur@bremerberg.nl
Telefoon: 0321-331659

Erop uit in Flevoland, naar
“de Bremerberg” natuurlijk!

Bosrijk gelegen bungalowpark nabij het 
Veluwemeer.

Dichtbij de schilderachtige stadjes 
Harderwijk en Elburg.

Voor meer info: www.bremerberg.nl

20160863 - Bremerberg Kwart.indd   1 29/08/16   16:29
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BTR REIZEN, RUIME KEUZE AAN 
BETAALBARE VAKANTIEREIZEN

BTR Reizen heeft een eigen hotelfor-
mule, All-Inclusive Hotels. Deze au-
tovakanties brengen u naar gezellige 
familiehotels, gelegen op de mooiste 
plekjes in Nederland en Duitsland.  
U kunt er altijd genieten van een gast-
vrij en all-inclusive verblijf waarbij  
’s avonds de drankjes bij de prijs zijn 
inbegrepen.

Ook de bus excursiereizen van BTR 
Reizen zijn all-inclusive en worden 
bij veel BTR gasten zeer goed gewaar-
deerd. Naast de reis per luxe touring-
car, met ervaren chauffeur/reisleider, 
worden deze reizen altijd aangeboden 
met all-inclusive verzorging, waarbij, 
ook hier, ’s avonds de drankjes bij de 
reis zijn inbegrepen. Ook inbegrepen 

is een mooi excursieprogramma met 
bijbehorende entreegelden.

Daarnaast is BTR Reizen sterk verte-
genwoordigd met riviercruises over 
Europa’s mooiste rivieren.
Het gehele jaar biedt BTR Reizen een 
mooi programma aan luxe en goed  
verzorgde riviercruises aan.

U kunt tijdens de cruise in een fijne 
ambiance heerlijk aan boord genieten 
van een goede service, heerlijke verzor-
ging en een mooi vaarprogramma.

Interesse in één van de vele mooie en 
goed verzorgde vakantiereizen van BTR 
Reizen, bel 055-505 95 00 of bezoek 
onze internetsite: www.btrreizen.nl.

BTR Reizen is een reisorganisatie die zich met name richt op vakantie-
reizen voor de jongere en oudere senioren. Deze vakantiereizen wor-
den regelmatig als Last Minute of met een speciale actie aangeboden.



TONZON
De thermosfles flexibel en opvouwbaar voor perfecte vloerisolatie
Als de koffie langer warm moet 
blijven of de koude drank zo 
lang mogelijk gekoeld. Als we 
dranken langer op temperatuur 
willen houden, kiezen we voor 
een thermosfles. Een thermosfles 
zorgt voor de juiste temperatuur. 
Dit komt door het dunne zilver-
achtige laagje. Dit laagje is ook 
het geheim van Tonzon-isolaties. 
Tonzon heeft de thermosfles na-
melijk flexibel en opvouwbaar 
gemaakt, waardoor het materiaal 
perfect te gebruiken is als isola-
tiemateriaal voor uw huis. 

De meeste huizen worden geïsoleerd 
met wol of andere materialen. 
Vloeren worden zelfs vaak genoeg nog 
helemaal niet geïsoleerd. Zonde, want 
hoewel men denkt dat warmte vooral 
via de muren en het plafond verloren 
gaat, verdwijnt ook veel warmte via de 
koude vloer.

Zo blijven stookkosten hoog, omdat u 
uw woning maar niet warm krijgt door 
de koude vloer. Met Tonzon is dat ver-
leden tijd. Uw huis, beter geïsoleerd. 
Niets geen wol meer, maar het isola-
tiemateriaal van Tonzon, het zilveren 
thermoslaagje uit de thermoskan.

Bodemfolie en thermoskussens
Eerst wordt de bodemfolie geplaatst, 
zodat er geen vocht meer uit de bodem 
naar boven komt. Hierdoor droogt de 
kruipruimte op, gaan leidingen en op-
hangbeugels langer mee en komt geen 
vochtige lucht meer de woning binnen. 
Na de bodemfolie worden de thermos-
kussens aangebracht. De thermoskus-
sens zijn opgebouwd uit een aantal 
lagen zeer sterke, veredelde kunststof-
folie, vergelijkbaar met de laag folie uit 
de thermosfles. Deze thermoskussens 
hebben een zeer hoge praktijkisolatie-
waarde. Ze zijn technisch perfect aan 
te brengen, ook in krappe ruimtes, 
waardoor naden, kieren of dunne plek-
ken in het isolatiemateriaal vermeden 
kunnen worden.

Door de thermoskussens gaat er geen 
warmte meer verloren. Het materiaal is 
zowel onder de vloer als in het dak en 
de muren te bevestigen voor optimale 
isolatie van uw huis.
Het isolatiemateriaal van Tonzon is het 
enige materiaal dat echt veilig is voor 
houten vloeren. Geen schimmels en 
mijt meer in huis. Dit is zowel beter 
voor onze eigen gezondheid als voor 
het milieu.

Milieu
Overigens is het hele proces van Ton-
zon mileuvriendelijk. Het belast het 
milieu heel weinig tot niet. De ener-
gie die nodig is om het materiaal te 
produceren, wordt gehaald uit meer-
dere zonnepanelen. Het materiaal is  
opvouwbaar waardoor er geen vracht-
wagens nodig zijn om de spullen bij 
de klant af te leveren en de diesel die  
het leveringsproces uitspaart is zelfs 
meer dan voldoende om dit materiaal 
te maken.

Ook de Tonzon-installateur wordt 
steeds milieuvriendelijker. Vaak heeft 
hij een elektrische auto en soms komt 
hij zelfs op een bakfiets voorrijden.

De enige vraag die u misschien nog 
rest: “Is al dat aluminium juist niet slecht 
voor het milieu?”

Het valt mee! Een leeg blikje cola bevat 
al genoeg aluminium voor twee hele 
woningen. Er wordt zeer weinig ma-
teriaal gebruikt, het materiaal is flin-
terdun en weegt minder dan normaal 
krantpapier.

Dus, wilt u een warme vloer aan de 
voeten en een gezondere leefomgeving 
zonder schimmels en mijt? Wilt u uw 
portemonnee een handje helpen, maar 
ook het milieu? Dan lijkt de oplossing 
toch simpel. Tonzon biedt u de moge-
lijkheid uw huis volledig te isoleren 
met een enkel pakketje. Geen zware 
materialen of extra vervuiling van het 
milieu, gewoon bodemfolie en ther-
moskussens van Tonzon en uw huis is 
er de komende jaren weer klaar voor. 
Een goed geïsoleerd huis. En naast dat 
u de vloer kunt laten isoleren, kunt 
u natuurlijk ook kiezen voor uw hele 
huis, inclusief muren en dak. Zeker 
met een plat dak kunnen de thermos-
kussens zorgen voor een aangename 
temperatuur in uw huis in de zomer-

maanden en houden ze de warmte bin-
nen tijdens de wintermaanden.

Lintje
Leuk om te weten. Tonzon heeft in 
2013 de onderscheiding Het duurzame 
lintje gekregen voor de milieuvrien-
delijke uitvinding van de thermokus-
sens. Tonzon draagt op deze manier 
haar steentje bij aan een schoner mili-
eu en aan duurzaamheid. 
Ze leveren een bijzondere inspanning 
en het juryrapport sprak zelfs over een 
revolutionaire uitvinding. Dit omdat 
een vloer met het isolatiemateriaal van 
Tonzon op een passieve manier nog 
warmer wordt dan de lucht erboven en 
er dus voor zorgt, zonder actief extra 
energie toe te voegen, dat de vloer al-
tijd warmer is.
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50 PLUS 
BEURS

Met 50VitaalPlus naar de 50PlusBeurs voor slechts €7,95! 
De 24e editie van de 50PlusBeurs is van 20 t/m 24 september in de Jaarbeurs Utrecht. 
Dagelijks open van 10.00 tot 17.30 uur.

50PLUSBEURS 2016: TE LEUK OM TE MISSEN!
De 50PlusBeurs is al 24 jaar ’s werelds grootste evenement voor actieve plussers 
met 600 stands boordevol inspiratie, entertainment en aanbiedingen. Thema-
tisch ingedeeld met workshops en presentaties, vele optredens op podia met 
muziek, modeshow, kookdemonstraties, dans en theater. Niemand verlaat de 
50PlusBeurs met lege handen! Geniet van gratis appeltaart en profiteer van de 
acties. Kijk op www.50plusbeurs.nl voor het laatste nieuws. 

50PlusBeurs: 
Inspirerende dag uit voor hem én haar
Een greep uit de vele onderwerpen, acties 
en activiteiten.
• Kooktheater en proeverij met Topkok Mathijs Vrieze
• Groenshow met TV Tuinman Rob Verlinden
• Vakantie Wereld met aanbod uit alle windstreken
• Artiesten Arena met optredens van pop tot jazz
• Beauty Plein met kleding, kleur, haar en make-up tips
• Plus Auto Plein met actuele modellen van grote merken
• Fotografie Paviljoen met presentaties digitale fotografie
• Presentaties van bijzondere sprekers rond vele onderwerpen
• Kampeer Expo met schitterende campers en caravans
• Fiets Parcours met opstap van E-bikes en E-scooters 
• Medisch Paviljoen met tests en advies 
• Gouden Handen Plein met creatieve workshops
• Woon Wereld met alles voor inrichting en (ver)bouw
• Ontmoet de presentatoren van NPO Radio 5
• Politiek Debat met politici voor de Tweede Kamer verkiezingen
• Financieel Advies en pensioen workshops
• Meet & Greet met acteurs & auteurs
• Winacties: kans op vakantie, e-bike, IPad en meer
• Informatie, inspiratie en ideeën voor een actief leven
• Heel veel voordeel en beursaanbiedingen
• En al 24 jaar: gratis appeltaart voor elke bezoeker!
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VITALY MED FLEXI
De Vitaly Med Flexi is de absolute 
must have om uw spieren goed te ver-
zorgen bij gezondheidsproblemen, 
doorbloedingsproblemen, blessures, 
vermoeidheid, zware belasting en-
zovoort. Deze Shiatsu-massage-belt, 
met echt infrarood, kneedt uw spie-
ren op elke gewenste plek en zo sterk 
als u zelf wilt. 

Zorg voor een goede doorbloeding 
en haal de spanning uit uw spieren.

www.invitalisbenelux.com

“Ik kwam in aanraking met Encaus-
tic, een eeuwenoude schilderkunst. 
Creativiteit en spiritualiteit kwamen 
samen. Encaustic heeft mij in korte 
tijd zoveel gebracht dat ik dit graag 
met iedereen wilde delen.” 
Zo ontstond vanuit passie haar webshop 
www.schilderenmetbijenwas.nl. 

“Het contact met de klanten is fantas-
tisch, zelfs bij de verkoop via inter-
net. Laatst kreeg ik een mevrouw van 
in de 90 aan de lijn, die met deze hob-
by wilde starten. Een meneer kwam 
op zijn 65e verjaardag langs voor een 
workshop en weer een ander stuurde 
post vanuit België met mooie kaarten 

die waren gemaakt door de kleinkin-
deren. Van die momenten word ik op-
recht blij.” Door gekleurde bijenwas 
aan te brengen op gecoat papier met 
een speciaal ijzer ontstaan als van-
zelf de mooiste kunstwerken. Wil je 
je skills verder uitwerken laat je dan 
inspireren door de YouTube filmpjes 
die Wemke regelmatig maakt. Dit jaar 
kun je haar vinden op de 50PlusBeurs 
waar je een kaart kunt maken om zelf 
de Magisch Momenten van Encaustic 
te beleven. 

Hal 11, stand nummer B022

BELEEF ‘MAGISCH  
MOOIE MOMENTEN’
In het televisie-, computer- en iPadtijdperk van vandaag de dag raakt 
onze eigen creativiteit en beleving steeds meer naar de achtergrond 
en juist daarom zocht Wemke de Jong een aantal jaar geleden een 
nieuwe uitdaging. 

20-24 SEPTEMBER JAARBEURS UTRECHT



Thema indeling:

Mode & Beauty

Vakantie Wonen

Vrije TijdMaatschappij

Gezondheid

entree/
uitgang

entree/
uitgang

entree/
uitgang

entree/
uitgang

Bestel via www.50plusbeurs.nl en gebruik actiecode: 

50VITAALPLUS (de prijs verandert dan).

50PlusBeurs: €7,95 (excl. bestelkosten €1,50 per ticket.)

U kunt ook telefonisch bestellen via 026 377 97 36 

(geef de actiecode bij uw bestelling door).

BEST DEAL  
IN DE VOORVERKOOP

Liever met de bus naar de beurs? 

OAD biedt opstappunten vanuit het 

hele land.

Busvervoer & Beurs: €23,00. Bestel 

via www.oad.nl/50plusbeurs of 

0547 28 44 88.

Liever met de trein naar de beurs? 

NS biedt speciale dagtochten vanuit 

elk treinstation.

Treinvervoer & Beurs: €24,00.  

Bestel via www.spoordeelwinkel.nl/ 

product/50plus.
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‘Magische Momenten’ 
met Encaustic Art

www.schilderenmetbijenwas.nl

20160826 Wemke.indd   1 26/08/16   14:06

  I N V I T A L I S  B E N E L U X

Vitaly Med Flexi

Welkom, neemt u plaats bij ons

Last van spanning of stress? 
Last van slijtage?

Last van uw rug?
Last van uw nek?

Last van hoofpijn?
Last van stramme spieren?

Last van uw benen?
Last van uw schouders?

Ervaar wat wij voor u kunnen doen
  I N V I T A L I S  B E N E L U X

Vitaly Med Flexi
Shiatsu massage met infrarood

Shiatsu massage avec infrarouge

Voor het gehele lichaam
Pour tout le corps

5 jaar garantie
Garantie 5 ans

  I N V I T A L I S  B E N E L U X

Vitaly Med Flexi
  I N V I T A L I S  B E N E L U X

Vitaly Med Flexi

  I N V I T A L I S  B E N E L U X

Vitaly Med Flexi

Bezoek onze website en
profiteer van de exclusieve
aanbieding:
Bestel nu met maar liefst met
€ 70,- korting, gebruik de 
code: 50vip

www.invitalisbenelux.com

 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

 

  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL 

 

Hotel  Elderschans Hotel  Elderschans   
Aardenburg / Zeeland € 399,Aardenburg / Zeeland € 399,Aardenburg / Zeeland € 399,---   
4 dg. 4 dg. 4 dg. nu al vanaf  nu al vanaf  nu al vanaf  € 210,€ 210,€ 210,---   p.p.p.p.p.p.   

Hotel  Altastenberg Hotel  Altastenberg   
AltastenbergAltastenbergAltastenberg   ///   Sauerland € 190,Sauerland € 190,Sauerland € 190,---   

4 dg. 4 dg. 4 dg. nu al vanaf  nu al vanaf  nu al vanaf  € 135,€ 135,€ 135,---   p.p.p.p.p.p.   

Ultra All Inclusive Autovakanties Ultra All Inclusive Autovakanties --  profiteer tot wel 47% Kortingprofiteer tot wel 47% Korting  

 KerstKerst––  en Nieuwjaarsreizen en Nieuwjaarsreizen --  Kerstcruise tot wel € 600,Kerstcruise tot wel € 600,--  KortingKorting  

 en nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels in 
Nederland & Duitsland met veel Voordelen   

Kerstcruise Donau MelodyKerstcruise Donau Melody  
met Hotelschip MS Swiss Savor ******met Hotelschip MS Swiss Savor ******  

Incl. busreis, mooi vaarIncl. busreis, mooi vaarIncl. busreis, mooi vaar–––   & kerstprogramma& kerstprogramma& kerstprogramma   
van 22 t/m 29 dec. 2016van 22 t/m 29 dec. 2016van 22 t/m 29 dec. 2016   

8 dg. van € 1.698,8 dg. van € 1.698,8 dg. van € 1.698,---   nu al vanaf  nu al vanaf  nu al vanaf  € 1.098,€ 1.098,€ 1.098,---   p.p.p.p.p.p.   

Kerst busexcursie vakantieKerst busexcursie vakantie  
Hotel Heiderhof *** Duitse WesterwaldHotel Heiderhof *** Duitse Westerwald  

Incl. mooi excursieIncl. mooi excursieIncl. mooi excursie–––   & kerstprogramma& kerstprogramma& kerstprogramma   
van 23 t/m 27 dec. 2016van 23 t/m 27 dec. 2016van 23 t/m 27 dec. 2016   

5 dg. 5 dg. 5 dg. voor slechts voor slechts voor slechts    € 395,€ 395,€ 395,---   p.p.p.p.p.p.   

Kerst autovakantieKerst autovakantie  

Hotel ‘t Trefpunt *** Made / BrabantHotel ‘t Trefpunt *** Made / Brabant  
Incl. veel extra’s & mooi kerstprogrammaIncl. veel extra’s & mooi kerstprogrammaIncl. veel extra’s & mooi kerstprogramma   

van 23 t/m 27 dec. 2016van 23 t/m 27 dec. 2016van 23 t/m 27 dec. 2016   
5 dg.  5 dg.  5 dg.  voor slechts voor slechts voor slechts    € 378,€ 378,€ 378,---   p.p.p.p.p.p.   

 Voor alle vakantiereizen 

laatste aanbiedingen, gratis  

brochures en reserveringen 

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

Kom langs in de showroom en 
kies een camper uit. 

Boek uw vliegticket en vlieg op 
Faro, Algarve. 

Uw camper staat klaar en er volgt 
een uitleg. 

U begint uw vakantie  
onder de winterzon.  

Verhuur & Verkoop 

In de maanden oktober t/m april. www.campercasa.nl 
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Valkenburg is vanaf 13 november Kerststad van 

Nederland. Het mergelstadje in het zuiden van 

Limburg nabij Maastricht is omgetoverd in een 

sprookjesachtige sfeer met prachtige verlichting en 

fraai versierde kerstbomen. Kerstmuziek klinkt overal 

en vanaf de vele verwarmde terrassen die er zijn 

komt u vanzelf helemaal in de warme kerstsfeer. 

Breng een bezoek aan één van de kerstmarkten in de 

grotten van Valkenburg.

 

Parkhotel Valkenburg, gelegen in het door Cuypers 

ontworpen rijksmonument, biedt verschillende 

kerstmarktarrangementen.

Reserveer via www.parkhotelvalkenburg.nl of 

bel 043 6013241

Kerststad Valkenburg

Parkhotel Valkenburg B.V.
Neerhem 68, 6301 CJ Valkenburg aan de Geul (NL)
T. +31 (0)43 601 32 41,  E. info@parkhotelvalkenburg.nl
www.parkhotelvalkenburg.nl



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!

HET BEATLES MUSEUM, ALKMAARHET BEATLES MUSEUM, ALKMAAR

06-38305895 - www.beatlesmuseum.nl
azing@beatlesmuseum.nl

Visit the Beatles Museum Alkmaar.
Unique collection of original clothes,
autographed items, rare and golden

records, souvenirs,
Special theme exhibitions and

an extensive Beatles shop.
Personal tours and much more

Open:
Tuesday to Saturday between 11:00 AM and 4.30 PM.

every Sunday: 12.00 AM - 4.30 PM
Admission only € 4.50 - per person

PETTEMERSTRAAT 12 - 1823 CW ALKMAAR
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NATIONALE KUNSTDAGEN 
IN ROTTERDAM AHOY
Op zaterdag 12 en zondag 13 no- 
vember vinden de Nationale 
Kunstdagen voor de zevende 
keer plaats. In Rotterdam Ahoy 
exposeren dan meer dan 200 
kunstenaars, die door het pu-
bliek en deskundigen hoog wor-
den gewaardeerd. 

U kunt in november genieten van bijna 
1.500 kunstwerken. Bijna elke kunst-
vorm is vertegenwoordigd: schilderij-
en, keramiek, tekeningen, fotografie, 
bronzen beelden, houten objecten, 
sieraden en nog veel meer discipli-
nes worden geëxposeerd en te koop 
aangeboden door de makers van de 
kunstwerken zelf. De officiële opening 
van de zevende Nationale Kunstdagen 
vindt op zaterdag 12 november om 
11.00 uur plaats door Jan des Bouvrie: 
Nederlands meest bekende interieur-
ontwerper, ambassadeur van Stichting 
Kunstweek en groot kunstliefhebber. 
Tegelijk met de officiële opening, zal 

ook het eerste exemplaar van het nieu-
we Jaarboek Kunstenaars overhandigd 
worden aan Jan des Bouvrie.

U krijgt van 50VitaalPlus een gratis 
toegangskaart, ter waarde van €14,50 
voor deze gezellige kunstbeurs. 

U download uw toegangskaart  
heel gemakkelijk via:  
www.kunstdagen.nl/50vitaalplus.
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MUSEUM COLLECTIE BRANDS
Museum Collectie Brands in 
Nieuw-Dordrecht herbergt de 
verzameling van dorpsgenoot 
Jans Brands.

Gedurende 65 jaar verzamelde hij 
50.000 boeken, waaronder exempla-
ren van een paar honderd jaar oud, 
en 20.000 voorwerpen, van zeer oude 
handgeschreven documenten tot spul-
len uit grootvaders/-moeders tijd.

Het museum is geopend van dinsdag 
t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur, op 
zaterdag, zondag en feestdagen van 

13.00-17.00 uur, met uitzondering van 
Eerste kerstdag, Nieuwjaarsdag, en de 
Tweede Paas- en Pinksterdag. 
Toegang: kinderen tot 14 jaar, €2,50; 
volwassenen: €5; museum-jaarkaart 
en donateurskaart, gratis; CJP: half 
geld. Rondleiding voor groepen en 
scholen op afspraak.

Herenstreek 11
7885 AT NIEUW-DORDRECHT
0591 39 34 00

info@collectie-brands.nl
www.collectie-brands.nl

BUNGALOWPARK  
‘DE BREMERBERG’
‘De Bremerberg’ beschikt over 220 vakantiewoningen  
in bosrijk Flevoland.

Het groene en rustige vakantiepark 
is gelegen nabij het Veluwemeer en 
het IJsselmeer, met zwem-, surf-, 
vaar- en visfaciliteiten en gelegen 
in de nabijheid van schilderachtige 
plaatsen als Elburg, Kampen, 
Harderwijk, Urk en Schokland 
(UNESCO werelderfgoed). 
Door onze centrale ligging in 
Nederland bent u ook binnen een 
uur in bijvoorbeeld: Amsterdam, 
Amersfoort, Utrecht of Lelystad.

De directe omgeving (Veluwemeer 
en IJsselmeer) biedt veel recreatie-
mogelijkheden voor fietsers en wan-

delaars. Via een fietspontje ligt ook 
de Veluwe binnen bereik.
In Flevoland heb je ook de Nieuwe 
Wildernis waar je het gevoel krijgt 
helemaal weg te zijn van de bewoon-
de wereld.

Bungalowpark ‘De Bremerberg’ is 
dan ook een goede uitvalbasis om 
vanuit een ‘RUSTige’ en ‘NATUUR-
lijke’ omgeving uitstapjes te maken 
in Flevoland en op de Veluwe.

0321 33 16 59
verhuur@bremerberg.nl
www.bremerberg.nl

ZESDE EDITIE ANNUAL  
DUTCH ART FAIR IN AMSTERDAM
Van 23 tot en met 25 september pre-
senteren circa 200 kunstenaars ruim 
1.700 kunstwerken in het Amsterdam-
se World Fashion Centre. De ADAF 
is een unieke kunstbeurs waar u per-
soonlijk kennis maakt met de kunste-
naars en direct hun kunst kunt kopen.
Naast de vele prachtige schilderijen, 

beelden, sieraden, foto’s, keramiek (en 
nog veel meer) geniet u tijdens de beurs 
ook van live jazzmuziek, een wijnproe-
verij en hoogstaande catering.

U krijgt via 50VitaalPlus helemaal gra-
tis een toegangskaart (ter waarde van 
€15,-) via: www.adaf.nl/50vitaalplus.

Wilt u deze krant rustig thuis 

kunnen lezen?  

Voor maar €12,50 bent u al abonnee. 

Schrijf u in op:

www.50VitaalPlus.nl/abonnee-worden



Unieke aanbiedig voor de Kerstdagen en Silvester

Zin in het najaar? Een lekkere temperatuur, de terrasjes staan nog buiten en 
de maand december komt er aan... Profiteer mee aan de UNIEKE najaarsaanbieding!

Alles inclusief vakantie op basis van eigen vervoer
Alles inclusief 4 dagen / 3 nachten
Inbegrepen:
* Uw drankjes tussen 18.00 uur en 23.00 uur helemaal gratis. 
(bieren, wijnen, frisdrank, vruchtensappen, koffie, thee, jenevers, 
apfelkorn, vieux)

* 3 maal een uitgebreid ontbijtbuffet
* 3 maal een heerlijk 3 gangen diner
*  Geheel nieuwe autoroutes en  

wandelroutes met lunch pakket
* 1 avond met gezellige live muziek
* Inclusief een gratis boottocht
*  Gratis gebruik van het suptropisch  

zwembad in Bad Fredeburg
* Dagelijks een gratis lunch pakket

Voor dit unieke alles inclusief arrangement gelden  
de volgende aankomstdata in okt./nov./dec. 2016:

Voor de aankomstdagen in oktober: zie onze website www.hotelampark.nl
De arrangementen kunt u rechtstreeks reserveren (Nederlands gesproken) 0049-02974-96250

Kerst en Silverster

Slechts 199,- pp

all-in

Voor 4 dagen /

3 nachten

Gelegen op de mooie locatie van het Sauerland

Bad Fredeburg, Sauerland

Landhotel Am Park
 In der Schmiedinghausen 36 · 57392 Bad Fredeburg Sauerland · www.hotelampark.nl* 

Dinsdag 4 okt.
Maandag 10 okt.
Donderdag 13 okt.
Zondag 16 okt.

Woensdag 19 okt.
Zaterdag 22 okt.
Dinsdag 25 okt.
Maandag 31 okt.

voor €159,00

Zaterdag 12 nov.
Dinsdag 15 nov.
Maandag 21 nov.
Zondag 27 nov.
Woensdag 30 nov.
voor €111,11

Zaterdag 3 dec.
Dinsdag 6 dec.
Vrijdag 9 dec.
Maandag 12 dec.
Woensdag 21 dec.
voor €129,00

20160826-Am-Park-Advertentie.indd   1 26/08/16   11:08

HET LEKKERSTE MUSEUM VAN NEDERLAND!

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

EXPOSITIE IN DE OUDE BAKKERIJ:
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Het Hondsruggebied mag zich nu dus 
UNESCO Global Geopark noemen. 
Een label om trots op te zijn en dat, ge-
zien eerdere ervaringen met de UNES-
CO categorie Werelderfgoed, zal leiden 
tot een economische en toeristische 
spin-off voor het gebied.

Unieke ontstaansgeschiedenis
Het Hondsruggebied, tussen Gronin-
gen en Coevorden, is een gebied met 
een unieke geologische ontstaansge-
schiedenis, rijke cultuurhistorie en 
natuur. Het gebied is gevormd in de 
voorlaatste ijstijd, 150.000 jaar gele-
den, toen een onvoorstelbare ijsmassa 
alles wat in zijn weg kwam platwalste.  
En ijs en smeltwater het gebied kneed-
den en boetseerden tot heuvelruggen 
en beekdalen. Hierdoor ontstonden 
vier kaarsrechte ruggen in het land-
schap, de meest prominente en meest 
bekende is de Hondsrug.

Duizenden jaren al wonen hier men-
sen. Zij gaven het Hondsruggebied  
een bewoningsgeschiedenis die haar 
weerga niet kent. 100.000 jaar geleden 
begon die al toen de eerste mensen  
hier naartoe kwamen om op mammoe-
ten te jagen. 5000 jaar geleden stapel-
den de hunebedbouwers in Drenthe 
hun indrukwekkende grafmonumen-
ten (de hunebedden) van de enorme 
keien die het ijs uit Scandinavië mee-
genomen had.

Door de ontstaansgeschiedenis is het 
leven in het gebied bepaald. Op de 
ruggen kon men hoog en droog wonen 
en reizen.

Spannende expedities en safari’s
Maar hoe vertel je nu Het verhaal van 
de Hondsrug? Om het verhaal van het 
gebied op een spannende manier te 
vertellen zijn er expedities gemaakt. 
Elke expeditie heeft een Geopark-the-
ma en begint bij een Expeditiepoort. 
Op dit moment zijn er expeditiepoor-
ten in het Hunebedcentrum in Borger  
(IJstijden en Prehistorie), in het Veen-
park in Barger-Compascuum (Veen), 

in het Van Gogh Huis in Nieuw-Am-
sterdam (Kunstenaars in het Honds-
ruggebied), in Het Arsenaal in Coevor-
den (Sporen van strijd), Homanshof in 
Anloo (Natuur), Waterpark de Bloe-

mert in Midlaren (Water) en in het 
Boomkroonpad in Drouwen (Bossen).
Vanuit de Expeditiepoort ga je op 
pad, naar de Hotspots, plekken in het 
Hondsruggebied, waar een deel van 
het verhaal zichtbaar is voor de bezoe-
ker. Er zijn talrijke fiets- en wandel-
routes, die je de mooiste plekken laten 
zien. Zoals de langeafstandswandeling 
‘Het Hondsrugpad’, de 22 trajecten zijn 
via de website gratis te downloaden.
Een bezoek aan het Hondsruggebied 

is een bijzondere belevenis, een unieke 
ervaring waar je na jaren nog met veel 
plezier aan terugdenkt en waar je zeker 
nog een keer terugkomt!

Neem een kijkje op onze website:   
www.geoparkdehondsrug.nl.
En volg ons via:

geopark.dehondsrug,

geoparkhondsrug. 

DE HONDSRUG UNESCO 
GLOBAL GEOPARK
Het eerste geopark van Nederland
Sinds 2013 heeft het Hondsruggebied als eerste regio in Nederland 
de officiële status van Geopark. In november 2015 heeft de Algemene 
Vergadering van UNESCO bepaald dat de 120 Geoparken wereldwijd 
de UNESCO status krijgen. Geopark de Hondsrug maakt deel uit van 
het European & Global Geoparks Network. Elk Geopark heeft zijn 
eigen unieke geologische ontstaansgeschiedenis. 
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Havezate Den Alerdinck is gelegen in 
Laag Zuthem, een vriendelijk dorpje 
vlakbij Zwolle. De havezate kent een 
rijke historie die terugvoert tot de 15e 
eeuw. De eerste fundamenten zijn 
uitgegroeid tot een gebied van thans 
35 hectare, omgeven door een schit-
terende grachtenpartij waar het water 
door het landschap meandert.

Het huis heeft vele bewoners en be-
stemmingen gekend. Van adellijk 
bezit tot opleidings- en vormingscen-
trum heeft het huis de tand des tijds 
kunnen doorstaan. Als bewoner heeft 
Van Sonsbeek zijn stempel op de ha-
vezate gedrukt. Henry Kissinger en 
Helmut Schmidt hebben hier verga-

derd in het kader van de Oost-Euro-
pese betrekkingen.
Ruim 25 jaar geleden is de havezate 
aangekocht door de heer Koning, die 
jarenlang zijn ziel en zaligheid heeft 
gestoken in de verbouwing en ver-
fraaiing van dit unieke bezit. 

Het resultaat mag er zijn: sfeervolle 
en zeer rijk gedecoreerde salons, stijl-
volle keukens en prachtige slaapver-
trekken. Het koetshuis, dat eerst de 
bestemming van bouwhuis had, is 
verbouwd tot een ruimte waar heden 
ten dage bijeenkomsten van allerlei 
aard worden gehouden. Zo vinden 
hier onder meer huwelijken plaats: 
Havezate Den Alerdinck is door de 

gemeente Raalte aangewezen als offi-
ciële trouwlocatie. Eveneens worden 
hier vergaderingen en zakelijke bij-
eenkomsten georganiseerd.
In het huis zelf kan men tegenwoor-
dig overnachten op B&B-basis. De 
suites zijn te huur voor één of meer-
dere overnachtingen en voor families 
is zelfs het hele huis beschikbaar. 

Op het landgoed worden bijeenkom-
sten op maat en in stijl verzorgd, zoals 
congressen, seminars, productpre-
sentaties, (huwelijks)recepties, (gala)
diners en grote en kleine vergaderin-
gen. Ook speciale party’s of andere 
feestelijke en zakelijke gelegenheden 
behoren tot de mogelijkheden. 

De verhuurinkomsten van Havezate 
Den Alerdinck komen direct ten goe-
de aan het onderhoud en de inrich-
ting van de gebouwen en de verzor-
ging van het landgoed.

Aan de overzijde van de haveza-
te bevinden zich het terrein en de 
gebouwen van een voormalig con-
grescentrum. Als leer- en leefplek 
bij uitstek wordt deze voorziening 
momenteel ontwikkeld voor diverse 
groepsactiviteiten en maatschappelij-
ke initiatieven. Daarmee wordt Park 
Alerdinck een uitgelezen locatie voor 
cursussen en workshops in het groen, 
maar ook voor tijdelijk verblijf om tot 
rust te komen, eventueel met onder-
steuning van professionele zorg. Deze 
faciliteiten zullen in het najaar van 
2016 beschikbaar komen.

Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website: 
www.alerdinck.nl of stuurt u een be-
richt naar info@alerdinck.nl.

Havezate Den Alerdinck is bereikbaar 
op nummer 0529 40 81 05.

HAVEZATE DEN ALERDINCK
Verscholen in de bossen van het Sallandse coulisselandschap vindt  
u Havezate Den Alerdinck. U waant u al in een oase van rust, wan-
neer u door de eerste poort van het landgoed binnenrijdt. Een prach-
tige lommerrijke laan brengt u naar de havezate waar de tijd lijkt stil 
te staan. Weg van alle drukte, ervaart u rust en ruimte.
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Om ongeveer 10.30 uur arriveren we 
na een prettige reis met een mooie 
dubbeldekker van de NS op station 
Nijmegen Centraal en daar vallen 

we meteen midden in 
het feestgedruis. Op alle perrons stop-
pen met grote regelmaat volle treinen 
met feestgangers voor deze bijzondere 
Roze Woensdag. Want de 100ste editie 
is niet zomaar wat, nee daar mag een 

stad als Nijmegen erg trots op zijn.
Het begint inmiddels al warm te wor-
den en op de perrons staan mooie 

moderne waterpunten al-
waar de reiziger zijn eigen 
flesje of bidon kan vullen 
met vers water. 

Dat is echt nodig, maar 
niet iedereen heeft daar 
oog voor. Zeker de wat 
jeugdige bezoeker, is 
vooral bezig met het 
zoeken naar vrienden en 
vriendinnen om daarna 
zo snel mogelijk op weg 
te gaan naar een leuke 

locatie in deze bruisende stad.

Wij besluiten maar eens op pad te gaan 
naar het Faberplein, alwaar naar zeg-
gen het erg gezellig moet zijn. We lo-
pen via de Van Schaeck Mathonsingel, 

tussen een lang lint van zeer gezellig 
ogende foodtrucks en tentjes om in te 
chillen, naar het Keizer Karelplein. We 
steken de Nassausingel en de Bisschop 
Hamerstraat over en komen op de alom 
bekende Oranjesingel. Deze volgen we 
op weg naar het Faberplein, maar ter 
hoogte van Van Schevichavenstraat is 
er een begeleide oversteek. Hier komen 
van links de lopers die nog zo’n 100 
meter moeten lopen tot de finishlijn 
en niemand minder dan Harm Edens 
vangt hier lopers op om hen te vragen 
naar hun ervaringen. Wij wachten rus-
tig totdat de oversteek weer open gaat 
voor toeschouwers en we genieten van 
de enorm positieve sfeer en het over-
weldigende roze.

Na onze laatste meters gemaakt te 
hebben op de Oranjesingel, slaan we 
linksaf de Staringstraat in en daar lo-
pen we vol het feest tegemoet op het 

Faberplein. Vrolijke muziek komt over 
ons heen, maar vooral de aanmoedi-
gingen en applaus van het langs de 
route geposteerde publiek maken er 
een groot feest van. Meteen staat er een 
aardige heer naast ons die vraagt of 
ook wij misschien alvast wat bier wil-
len bestellen, het is inmiddels 12.00 
uur en … zie die verleiding maar eens 
te weerstaan. Rustig genieten wij van 
ons biertje, de binnenkomende lopers, 
combinatie van muziek, commentaar 
vanaf de commentaarpositie hoog bo-
ven het plein en positieve houding van 
het publiek.

Na ongeveer een uurtje deelgenoot te 
zijn geweest van het feest langs de rou-
te is een sanitaire stop niet overbodig. 
In de Staringstraat is een toiletwagen 
omringd door een keurige geblindeer-
de afzetting. De entree aan de zijde van 
het Faberplein is voorzien van een keu-
rige balie alwaar leuk geklede dames de 
V.I.PIES-genaamde voorziening run-
nen. Met een heuse prijslijst en bijbeho-
rende ‘serviceniveaus’ maken de dames 
er ook op dit vlak een feest van.

ROZE WOENSDAG TIJDENS DE 100STE 
NIJMEEGSE VIERDAAGSE

Het is 20 juli en samen met mijn hoofdredacteur trek ik er op uit om ons eens een beeld te vormen van 
de Roze Woensdag en dat nog wel tijdens de 100ste editie.
We hebben besloten om de trein te gebruiken als vervoersmiddel, niet alleen vanwege het niet hoeven 
parkeren en de vaak lastige route naar Nijmegen tijdens deze bijzondere dagen in het jaar, maar ook 
omdat we dan wat makkelijker het “feest kunnen meevieren”.



Ontdek de mooiste plekjes 
in het Hondsruggebied

www.geoparkdehondsrug.nl

Kom hier wandelen of fietsen om het met eigen ogen te zien. Ga mee op 
expeditie naar de poorten en de hotspots, bijzondere plekken waar ongeloof-
lijk veel te beleven is voor jong en oud. 

De Hondsrug Geopark vertelt het verhaal van het Hondsruggebied tussen Groningen en 
Coevorden. Hoe zo’n 150.000 jaar geleden een onvoorstelbare ijsmassa alles platwalste wat op zijn 
weg kwam. Hoe ijs en smeltwater het gebied kneedden en boetseerden tot heuvelruggen en 
beekdalen. Duizenden jaren al wonen hier mensen. Zij gaven het Hondsruggebied een 
bewoningsgeschiedenis die haar weerga niet kent. Dit unieke karakter maakt het Hondsruggebied 
tot Geopark.

De Hondsrug UNESCO Global Geopark  Van alle tijden…

Ontw
erp Arjen Snijder (Het Noorden Com

m
uniceert)

De Hondsrug
UNESCO Global Geopark        

      V� �e ���…

Sinds november 2015 
UNESCO Global Geopark
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DE MEESTER VAN HET LICHT;  
JOHANNES VERMEER
De 17e eeuwse schilder Johannes Vermeer staat bekend als de meester van het licht. Tot op de dag van 
vandaag blijft zijn werk miljoenen kunstliefhebbers inspireren. Zijn Gezicht op Delft wordt gerekend tot 
een van de mooiste en meest indrukwekkende stadsgezichten uit de 17e eeuw. Het absolute hoogtepunt 
van het beroemde Hollandse licht.

Nu de zomer op zijn retour is en de 
herfst zijn intrede doet, kunnen ook 
wij genieten van dat speciale Holland-
se licht. In de herfstdagen zien we 
prachtige wolken en lichteffecten die 
Johannes ook zag en schilderde. Maar 
hoe deed hij dat toch? Breng een be-
zoek aan het Vermeer Centrum Delft 
voor een uitleg hierover.

Vermeer Centrum Delft
Johannes Vermeer is in Delft geboren en 
ligt er begraven en daarom heeft onze 
stad een Vermeer Centrum opgericht,  
gerund door vrijwilligers. Echte schil-
derijen kun je bij ons niet bewonderen, 
maar wel ontdek je Johannes Vermeer 
en leer je zijn werkwijze kennen.

Wie was Vermeer, waar woonde en 
werkte hij? Waar ligt het beroemde 
‘Straatje’? Hoe schilderde hij het ‘Meis-

je met de parel’? Bij ons maak je een 
visuele ontdekkingsreis door het leven 
en het werk van de beroemde meester. 
En van al zijn schilderijen hangt bij ons 
een reproductie. Dé gelegenheid om al 
zijn werken in één keer te zien en te 
onderzoeken hoe hij zich als schilder 
heeft ontwikkeld.

Kids Speurtocht
Met onze boeiende speurtocht ontdek-
ken ook kinderen alles over Johannes 
Vermeer zijn leven en zijn werk.

Openingstijden: alle dagen van 10.00 tot 
17.00 uur.

Vermeer Centrum Delft
Voldersgracht 21
2611 EV  DELFT
www.vermeerdelft.nl
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We besluiten eens door te lo-
pen en vervolgen ons pad via de Her-
togstraat. Het kwik is inmiddels op-
gelopen tot zo’n 28-29 graden Celsius 
en wij kunnen daarom echt genieten 
van een ‘douche’ die is geplaatst aan 
het einde van de straat. Met wat vocht 
op onze polo’s loopt het wel wat lek-
kerder in deze hitte en we durven 
dan ook na een kwartiertje genoten 
te hebben van de ‘dames’ op het Kelf-
kensbos, de doorsteek te maken naar 
de Waalkade. 

Op meerdere locaties hebben wij in-
middels studenten zien staan, die 
met een karretje als uitvalsbasis be-
zoekers proberen te enthousiasmeren 
om een alcohol- of drugstest te onder-
gaan. Als wij onderaan de trappen van 
de Lindenberg komen, staan er … u 
raadt het al. We doen een blaastest 

en  … laat maar. Het geeft 
een goed inzicht in het feit 
dat een paar onschuldige 
biertjes en het gevoel nog 
volledig ‘nuchter’ te zijn, in 
een meting volledig anders 
kan uitvallen. Niet dat we 
dronken zijn, nee dat niet, 

maar het is een goede keuze gebleken 
om de NS te gebruiken als vervoerder.

Aan de Waalkade, het is nu zo rond 
18.30 uur, is het redelijk druk en wij 
lopen in de richting van de spoor-
brug. Daar staat langs het smallere 
deel van de kade een behoorlijk aan-
tal foodtrucks en andere leuke tent-
jes die gerechten verkopen variërend 
van de hamburger tot de meest fancy 
fingerfood-gerechten. Wij besluiten 
voor een glaasje ‘rood’ en bestellen bij 
verschillende uitbaters verschillende 
kleine gerechtjes. Aan de Waalzijde, 
lekker met het geluid van het water, 
staan lange tafels en banken en wij 
vinden al snel een geschikte plek.

We hebben net al onze bestellingen 
compleet als we zien dat uit de rich-
ting van de spoorbrug, het noorden, 
enorm slecht weer met rasse schre-
den op ons af komt. We drinken wat 
en eten rustig van wat gekozen ge-
rechten, maar dan  … uit het niets 
vallen ‘emmers water’ over ons heen. 
Iedereen die de afgelopen 30 minu-
ten een plaats heeft gevonden aan de 
genoemde lange tafels is naarstig op 
zoek naar een plaats om te schuilen. 

Na enkele minuten hebben wij een 
plaats onder de parasol van de uit-
bater tegenover waar onze tafel staat. 
Maar inmiddels is het te laat om nog 
droog te blijven.

Na ongeveer 10 minuten onophou-
delijke regen is het abrupt droog, 
ja qua weer dan. Want wij zijn nat 
tot op het ‘hemd’ zoals dat heet. We 
kijken elkaar aan en lachen er maar 
wat om. De camera is droog geble-
ven, ons eten oneetbaar geworden 
en onze glazen zijn overstroomd. 
We besluiten het nog maar een keer 
te proberen. Nieuwe drank en een 
kleinere selectie gerechten maken 
dat we na een uur, door en door nat 
maar voldaan de Waalkade verla-
ten.

Inmiddels is de lucht dusdanig op-
geklaard, dat er op onze weg terug 
naar het Faberplein overal gefeest 
wordt alsof er nooit een druppel 
is gevallen. Het werkt aanstekelijk 
en wij besluiten het natte pak de dag 
niet te laten bepalen. We feesten nog 
een tweetal uurtjes mee op het Fa-
berplein, waarna we rustig pratend 
en genietend van de sfeer teruglopen 
naar het Centraal Station. Op de Van 
Schaeck Mathonsingel is inmiddels 
een enorme drukte ontstaan in de 
tenten waar je kunt chillen. Het ruikt 
hier heerlijk naar kip, spareribs en 
vers-fruit-salades. We kunnen de 
verleidingen goed weerstaan en lopen 
naar het juiste perron.

Wederom komt er een keurige, als 
nieuw uitziende, dubbeldekker aan-
rijden op ons spoor. Na een klein uur 

rijden loopt deze dubbeldekker bin-
nen in het ons zo vertrouwde Deven-
ter Centraal. Als we opstaan van onze 
stoelen ontdek ik dat de stoelen rede-
lijk nat zijn. De dame tegenover ons 
lacht en vraagt ons wat er is gebeurd. 
Wij geven haar een hele korte versie, 
want de trein gaat verder. Maar we 
sluiten bijna in koor af met de woor-
den “het was het meer dan waard”.

Want, Roze Woensdag, ook al word 
je nat, mag je niet missen. En … wij 
waren er de 100ste editie bij.



WEER NAAR SCHOOL
In een historisch pand aan de Keerweer, in Ootmarsum, is het 
schoolmuseum Educatorium gevestigd. Hier komt de schoolhisto-
rie tot leven in lokaaltjes uit 1662, 1920 en 1960, een kleuterklas 
en een handwerkklas.

Er is een unieke collectie antieke 
boeken, lees- en rekenmethodes van 
vroeger en nu, schoolbankjes en heel 
veel schoolplaten. Diverse leesplank-
jes, boekjes, telramen, schooltassen 
en landkaarten. Voor jong en oud een 
Feest van Herkenning. U wordt uit-
genodigd uw schooltijd opnieuw te 

beleven door griffel, kroontjespen of 
breipennen ter hand te nemen.
Bent u met een groep (minimaal 10 
personen), dan kunt u een les van een 
‘strenge’ meester boeken. Gezeten op 
houten bankjes in een 19e eeuws klas-
lokaal dreunt u tafels op of zingt u een 
canon.

Tot en met 31 december, een expositie 
over het vervolgonderwijs; Beroepson-
derwijs tot 1970: ‘Huishoudschool - 
Ambachtschool - en Landbouwschool’.

Schoolmuseum Educatorium
Keerweer 2, Ootmarsum
0541 29 31 29
Ma 14-17 uur, di t/m vr 10-17 uur 
en za. en zo. 13-17 uur
www.educatorium.nl

VOGELPARK  
AVIFAUNA
In Vogelpark Avifauna ontdek je niet alleen de meest bijzondere vo-
gels uit alle werelddelen, maar de vogels leven er samen met o.a. rode 
panda’s, halfapen en dwergaapjes. 

Je kunt een kijkje nemen bij het voe-
ren van de pinguïns, pelikanen en 
halfapen of zelf vogels voeren. De 
Lori Landing herbergt een grote kolo-
nie Australische lori’s. Het is een leu-
ke belevenis voor jong en oud om de 
lori’s op de hand te laten neerstrijken 
en ze met een cupje nectar te voeren.
Met de spannende vogeldemonstra-
ties maak je een unieke belevenis 
mee. Je ziet de vogels van dichtbij 
vliegen, eten en jagen zoals zij dat in 
de natuur doen. Huiver als een roof-
vogel op zijn prooi duikt of een kuif-
seriema een slang ‘doodt’. Ontdek hoe 
een gier een ei openbreekt. En zie hoe 
uilen en ara’s cirkelen boven de grote 
vijver in het park. Van april tot en met 
oktober tonen de vogels elke dag hun 
natuurlijk gedrag, terwijl de verzor-

gers je interessante wetenswaardig-
heden vertellen.

Op het in 2016 nieuw geopende ei-
land Nuboso ontdek je de dieren uit 
het Zuid-Amerikaanse nevelwoud. 
Een prachtig bosgebied waar je tus-
sen de dwergaapjes, wilde cavia’s en 
bijzondere vogels wandelt.
Tenslotte biedt de superspeeltuin 
urenlang speelplezier.

Op vertoon van dit artikel krijg je 
tot en met 31 oktober 2016 30% 
korting op de reguliere entree-
prijs. Geldig voor max. 5 perso-
nen en niet i.c.m. andere acties.

Kijk voor meer info op avifauna.nl. Wat is er mooier dan dit samen te beleven?
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PIETER VERMEULEN  
MUSEUM
In het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis kunnen kinderen 
op speelse wijze kennis maken met de natuur. Opgezette dieren 
zijn van dichtbij te bewonderen, er is altijd een leuke doe- en 
ontdektentoonstelling en de knutseltafel staat klaar om een ori-
gineel kunstwerkje te maken.

Ga je liever naar buiten dan huur je 
een natuurpadtas met materialen om 
het boekje met de opdrachten over 
bomen, vogels en struiken in het 
park te beantwoorden. Voor oude-
re kinderen is de GPS-bomenroute 
een echte aanrader. Tot 26 februari 
is sprookjesachtige tentoonstelling 
‘Bos vol geheimen’ te zien en te be-
leven. De expositie is gemaakt voor 
kinderen van 3 t/m 8 jaar maar ook 

grotere kinderen zullen zich hier 
zeker vermaken. Via een grote oude 
boom kom je het bos binnen waar 
je van alles ontdekt over de dieren 
die er wonen. De speurtocht leidt je 
langs alle onderdelen en er zijn leuke 
spelletjes zoals paddenstoel-sprin-
gen en eikel-kegelen. Er is ook een 
boom met allerlei geheimzinnige 
deurtjes!
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EROP UIT MET 
DE (KLEIN)
KINDEREN

BEELDENTUIN 
GALERIE HARWI
In het kleine dorpje Eeserveen (Drenthe), tussen de akkervelden en 
de weilanden met koeien, ligt een prachtig familiebedrijf: Beelden-
tuin Galerie Harwi.

In de jaren ‘70 begon Willem Stavast, 
naast zijn beroep als boer, met een 
cursus pottenbakken. Hij bleek hier 
aanleg voor te hebben. Na meerdere 
cursussen en opleidingen te hebben 
gevolgd, ging hij in de jaren 80 de-
monstraties geven op een openlucht-
museum. Zijn zoon Harm wilde ook 
graag pottenbakker worden, maar 
dan op een locatie waar iedereen zo 
naar binnen kan lopen. Samen met 
hun vrouwen zijn ze gaan brainstor-
men. Dit resulteerde in de verkoop 
van het meeste landbouwgrond en 

het ontwerpen van tuinen in de  
2 hectare grond die was behouden. 
In 2000 werd de eerste schop in de 
grond gezet. Vanaf nu was er een 
naam nodig. Dit is Harwi geworden. 
Een afkorting van de namen Harm 
en Willem. 
Sinds 2006 hebben zoon Harm en 
zijn vrouw Trijnie de zaak in handen 
en bouwen zij verder aan de tuinen 
en de galerie. Willem en Geertje zijn 
nog altijd, achter de schermen, cre-
atief bezig. Ook staat er al weer een 
nieuwe generatie klaar, want de kin-

deren van Harm en Trijnie zijn ook al 
actief in de zaak.

De tuinen zijn vanaf de straatkant 
niet duidelijk te zien. Achter de 
struiken en bomen bevindt zich een 
waar paradijs. Tijdens de wandeling 
loopt u over bruggetjes, langs vijvers, 
bloeiende planten, allerlei siergras-
sen, struiken en bomen. Ook is er 
een wandelpad langs de weilanden. 
De beelden van keramiek (uit eigen 
atelier), brons, natuursteen (abstract 
en figuratie uit Zimbabwe) en RVS 
staan ruim opgesteld. Om te rusten 
of te genieten van de rust, ruimte en 
al het moois, staan er stoelen, tafels 
en bankjes.

In de ruime galerie vindt u woonde-
coraties van keramiek, glas en brons.

Onlangs, september 2015, is het be-
drijf uitgebreid met een verwarmde 
tuinkamer met een terras. Hier kunt 
u plaats nemen en een kopje koffie of 
thee met iets lekkers bestellen.
Bent u nieuwsgierig geworden, kijk 
voor de openingstijden op de web-
site www.harwikeramiek.nl.

Keramiektuinen Galerie Harwi
Fam. Stavast
Kanaalstraat 9
7858 TE EESERVEEN
0599 28 72 69
info@harwikeramiek.nl

OOSTERSCHELDEMUSEUM 
YERSEKE

Het museum biedt op overzichtelijke 
wijze inzicht in de ontwikkeling van 
de oester- en mosselcultuur, andere 
visserijen en aanverwante bedrijven.
Daarnaast wordt de geschiedenis van 
de ondergang van de stad Reimers-
waal en naastgelegen dorpen van het 

verdronken land van Zuid-Beveland 
verteld aan de hand van archeologi-
sche vondsten, kaartmateriaal en ma-
quettes.

Eén wand van de voormalige raads-
zaal is gevuld met een panora-

In het centrum van de vissersplaats Yerseke vindt u het Oosterschel-
deMuseum. Het museum is gevestigd in het voormalige gemeente-
huis.

maschilderij ‘Gezicht op de haven 
van Yerseke’, geschilderd door de 
Veerse impressionist Vaarzon Morel.
Met digitale media, oude foto's, 
schilderijen, oud kaartmateriaal en 
scheepsmodellen worden de objecten 
in woord en beeld verduidelijkt.
De openingstijden en nadere bijzon-

derheden over het museum vindt u 
op de website: 
www.oosterscheldemuseum.nl.

Voor groepen bestaat de mogelijkheid 
een bezoek te brengen met film, rond-
leiding met koffie en een Zeeuwse bo-
lus. Reserveren: 06 39 67 67 61.

Wo, vrij, zo: 13.00 - 17.00 uur.  
Tijdens schoolvakanties: di t/m vrij 
en zo: 13.00 - 17.00 uur.

Groepen op afspraak.  
Feestdagen gesloten.

Volwassenen: €3,-. 
Kinderen (3 t/m 12 jr): €2,50 
65+: €2,50
museumkaart geldig.

www.pieter-vermeulen-museum.nl



50VitaalPlus arrangement

50VitaalPlus arrangement
• 2x overnachten
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner op de dag van aankomst
• gratis wandel- en fietsroutes bij de receptie
• entree tot De Brug Active  

(10.000 m2 aan sport & ontspanningsfaciliteiten)
• gratis WiFi

Bel voor reserveringen o.v.v. ‘50VitaalPlus arrangement’ 
+31 (0)492 67 89 11.

Prijs €79,- p.p.

Dit arrangement is te reserveren op basis van 2 personen en 
beschikbaarheid. Het arrangement is tot 31 december 2016  
te reserveren (m.u.v. feestdagen).
• Exclusief € 5,50 reserveringskosten per reservering
• Exclusief toeristenbelasting a € 1,46 p.p.p.n.
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GOLFEN 

ZONDER 
LIDMAATSCHAP

DIVERSE VOORDELIGE ARRANGEMENTEN

WELKOM OP 
GOLFBAAN DELFLAND!

www.delflandgolf.nl

> 27-holes Championship Course

> 9-holes Par 3 Challenge Course

> PGA-erkende Golfacademy

> Gratis oefenfaciliteiten
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> Golfclinics & bedrijfsevenementen

> Wedstrijden voor ieder niveau

> Gezellige Brasserie

> Ruim gesorteerde Golfshop

Golfbaan Delfland

Abtsrechtseweg 1, 

2636 HZ Schipluiden (Delft)

Tel.: 015 3807911

10% KORTING OP UW GREENFEEOP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE
NIET GELDIG I.C.M. ANDERE 

ACTIES/AANBIEDINGEN
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GOLF

De uitgebreide gratis oefenfacilitei-
ten bestaan uit een verlichte driving 
range met 56 afslagplaatsen, diverse 
oefengreens. Golfacademy Delfland 
verzorgt golflessen, clinics en regelma-
tig GRATIS kennismakingslessen. Bij 
Golfshop Delfland kunt u terecht voor 
uw complete golfuitrusting en in Bras-
serie Delfland kunt u, ook als niet-gol-
fer, terecht voor een heerlijke lunch, 

borrel of diner. Ook voor uw feesten/
partijen bent u in deze sfeervolle ambi-
ance van harte welkom. 

Arrangementen
Wij hebben diverse aantrekkelijk ge-
prijsde arrangementen zoals Golf & 
Lunch, Golf & Diner, Tee & Eet (week-
enddagen) en speciaal voor grotere 
groepen: Rondje Delfland. 

Golfevenementen
Ook voor een (zakelijk) golfevenement 
of vergadering op maat bent u bij Delf-
land aan het juiste adres. Wij denken 
graag met u mee om aan al uw wensen 
te voldoen!

Bereikbaarheid
Golfbaan Delfland ligt in Schipluiden 
en is o.a. bereikbaar via de verlengde 
A4 (afslag 14 Delft) of via de A13 en/
of N470. 

Golf spelen of leren, eten, drinken, 

vergaderen of verpozen? Met familie, 
vrienden of zakelijk? 

Van harte welkom en veel plezier  
op Delfland! Voor meer informatie: 
www.delflandgolf.nl 

Golfbaan Delfland
Abtsrechtseweg 1
2636 HZ SCHIPLUIDEN
015 380 79 11
info@deflandgolf.nl
www.delflandgolf.nl 

GOLFBAAN DELFLAND: 
waar toegankelijkheid, gastvrijheid en gezelligheid  
hoog in het vaandel staan!

Begonnen als een 9 holes baan is - een 
halve eeuw later - de 18 holes baan 
een heuse parel in de provincie Fries-
land en dat wordt in september uitge-
breid met haar leden gevierd. 

De club in Beetsterzwaag is een ac-
tieve vereniging, heeft afwisselende 
holes en een sfeervol restaurant. De 
vereniging bruist door de verschillen-
de activiteiten die er voor jong en oud 

worden georganiseerd. Nieuwe leden 
zijn van harte welkom.
 
Kennismaken
Wilt u leren golfen? Dat kan met een 
aspirant-lidmaatschap van zes maan-
den (€69,- p/m). 

Twijfelt u of golf iets voor u is, schrijf 
u dan in voor een snuffelles. Omdat 
we 50 jaar bestaan, is de snuffelles 

op zaterdag 17 september kosteloos.  
U dient zich wel op te geven via info@
golfclublauswolt.nl.

Gedurende het jaar kunnen niet-gol-
fers instappen in het leer-golfen-tra-
ject. Kijk voor informatie op de web-
site www.golfclublauswolt.nl.

50plus en vitaal? Van harte welkom op Golfbaan Delfland (27- en 
9-holes golfbaan) waar u kunt golfen. U kunt bij ons al golfen vanaf 
€9,90! 

GOLFCLUB LAUSWOLT 
BESTAAT HALVE EEUW
Al 50 jaar wordt er golf gespeeld op landgoed Lauswolt. Golfclub 
Lauswolt is de eerste golfclub van Friesland. De 18 holes baan ligt 
prachtig verscholen in het eeuwenoude bos in Beetsterzwaag. Golf 
en Country Club Lauswolt is mede-eigenaar van het omvangrijke 
landgoed Lauswolt. Het bos, de paden, de waterpartijen en de groe-
ne grasmatten van de golfclub beslaan zo’n 100 ha. In september 
viert ze haar 50-jarig bestaan.



Speciaal voor 50VitaalPlus lezers: 

Moyländer Allee 10, 47551 Bedburg-Hau 
0049 2824 97668-0 
www.golfinternationalmoyland.de 

 
Alleen geldig op donderdag 29 september 2016  

Tegen inlevering van deze bon 

Een golfwereld 
vol uitdagingen  
zo dichtbij! 

18 holes voor € 37,00 pp 
……………………………………………………… 

18 holes 
€ 37,- pp 

50VP 

Edda Huzid • Hunnenweg 16 • 3781 NN Voorthuizen

Telefoon: 0342-473 832 • E-mailadres: info@eddahuzid.nl

• Persoonsgebonden
• Geldig in oktober, november en december 2016
• Onbeperkt speelrecht 18 holes en Par 3
• Onbeperkt gebruik van de oefenfaciliteiten

Met het Edda Najaarsabonnement kunt u in 
de maanden oktober, november en december 
onbeperkt golfen voor slechts €199,-.

Wilt u in de herfstmaanden 
oktober, november en december 

onbeperkt golfen voor een 
aantrekkelijk bedrag? Dat kan!

20160863 - Edda Huzid Kwart.indd   1 29/08/16   17:32

ZOMERS 
GOLFEN BIJ 
GOLFBAAN 
KRALINGEN

Mooie grote bomen, prachtige 
fairways, snelle greens, een zon-
nig terras en vriendelijke mensen 
om je heen. Dat is ‘zomers golfen’ 
op Golfbaan Kralingen.

Deze zomer ontvangt u 33% korting op 
een 18-holes greenfee en 10% korting 
op een 9-holes greenfee.

Daarbij krijg u een gratis kopje koffie, 
thee of fris en een kortingsvoucher van 
€7,50 die geldig is voor een greenfee 
in de maanden oktober tot en met de-
cember 2016.

Openbare Golfbaan Kralingen
Kralingseweg 200
3062 CG  ROTTERDAM

010 45 22 475
baanmanager@golfbaankralingen.nl

OPENBARE GOLFBAAN 
KRALINGEN
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Het Carlton De Brug te Mierlo biedt 
u 10.000m2 aan sport- en ontspan-
ningsfaciliteiten. Van actieve groeps-
lessen als aquajogging of badminton 
tot ultieme ontspanning in het nieu-
we wellness centre. Verschillende 
sauna’s, het stoombad en de infra-
roodcabine bieden je de mogelijkheid 
de actieve dag in alle rust af te sluiten 
en laden je lichaam weer op.

Liever actief in de natuur? Met ver-
schillende wandel- en fietsroutes ver-
ken je op een sportieve en actieve ma-
nier de omgeving en de Strabrechtse 
Heide in de gemeenten Heeze-Leen-
de, Someren en Geldrop-Mierlo.

En er is meer, Carlton De Brug te 
Mierlo heeft namelijk naast verschil-
lende golfbanen in de buurt ook een 
golfsimulator waar je, of je nu voor 

het eerst de baan betreedt of je 
rustig achttien holes uitloopt, 
heerlijk kunt ontspannen en als-
of je op een (haast) echte golf-
baan speelt.

Naast dat het 
prettig is om 
met het Ne-
derlandse weer 
altijd verzekerd 
te zijn van een 
potje golf bij 
deze simulator, 
is het natuurlijk 

ook een mooie ervaring 
om eens op een golfbaan 
aan de andere kant van de 
wereld te staan. En dat in 
Mierlo.

Je kunt overigens ook extra 
aan je kwaliteiten werken. De simula-
tor kan met zijn intelligente software 
namelijk een advies op maat geven.

Je kunt de dag culinair afsluiten in 
het à la carte restaurant De Morel of 
in het grillrestaurant. Mocht je nog 
geen genoeg hebben van alle activi-
teiten dan kun je altijd nog wat kegels 
omgooien op de bowlingbaan. 

Geen haast, je hoeft dit alles niet al-
lemaal in een dag te proppen. Ster-
ker nog, blijf nog een extra dagje om 
helemaal tot rust te komen en rustig 
gebruik te maken van alle faciliteiten.
Carlton de Brug te Mierlo is hét ho-
tel om actief tot rust te komen. Zowel 

qua sport en bewegen als op sociaal 
gebied. 

Bridget van Alphen

ACTIEF TOT RUST KOMEN IN HET 
CARLTON DE BRUG TE MIERLO
Heerlijk tot rust komen in het sportiefste hotel van Nederland, Carlton De Brug te Mierlo. Hét hotel dat 
de kans biedt volledig tot rust te komen, zowel lichamelijk als geestelijk. Even het hoofd leeg maken 
tijdens een heerlijke wandeling of een fietstocht in de natuur. Of lekker een balletje slaan.
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TONZON Vloerisolatie • sinds 1980 onbetwist de beste oplossing

WORD 
OOK BLIJ 

VIA  
TONZON.NL

 BLIJ  MET 

TONZON 
VLOERISOLATIE

Veel mensen zijn écht blij 
met TONZON Vloerisolatie. 
De vloer wordt warmer dan bij 
een andere vloerisolatie dankzij 
de e� ectievere manier van isoleren.

Warmere vloer door betere isolatie

TONZON Thermoskussens isoleren op een 

effectievere manier dan andere vloerisolaties. 

De Thermos kussens staan de warmte heel moeilijk 

af aan de kruipruimte, terwijl andere vloer-

isolaties de warmte die wordt doorgelaten 

eenvoudig uitstralen naar de kruipruimtebodem 

en funderingsmuren. Vloeren met TONZON 

isolatie warmen daardoor sneller op, worden 

warmer en koelen veel langzamer af. 

Daarom wordt dit effect ook gemerkt in nieuwe 

woningen, waar men niet tevreden is met het 

wooncomfort. Zelfs mensen met vloer verwarming 

merken op: “de vloer wordt nu warm op plekken 

waar deze voorheen helemaal niet warm werd”. 

Meer besparing door betere isolatie

De hogere vloertemperatuur biedt meer woon-

comfort en een veel grotere energie besparing 

die bij vloerverwarming kan oplopen tot wel 40%. 

Het effect op de vloertemperatuur laten we zien 

aan de hand van onderstaande infrarood foto’s.

Links niet geïsoleerd, rechts isolatie met TONZON

VOOR NA

Enkele foto’s van 
blije gebruikers

Lees meer blije reacties 
TONZON.nl/facebook

Bezoek ons op de50+ beurs in 
Jaarbeurs Utrecht

I: tonzon.nl   E: info@tonzon.nl   T: 0900 - 28 66 966 (0,10 p/min)


