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In dit nummer onder andere:
- Beverwijk & Castricum
- Texel
- Oude ambachten
- Kunst/Cultuur: 

• De Bergense School 
• De Gouden Eeuw Van Alkmaar
• De historie van Kennemerland

- Brownies & downieS

In volle bloei
Met deze korte en krachtige zin als leidraad nemen 
we u aan de hand mee, het voorjaar van 2018 in. Ons 
vizier is gericht op drie mooie provincies, namelijk 
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Polders, wei-
landen, zee, strand, duinen, bossen, rivieren, kanalen 
en andere waterwegen. Staat u ook al te trappelen 
om de paden op en de lanen in te gaan?

In deze eerste editie van 2018 hebben we – figuur-
lijk dan – weer vele kilometers afgelegd. De Koog, 
Alkmaar, Almere, Doorn, Bakkum, Spakenburg, 
Bergen, Beverwijk, Castricum, Woerden. De lijst van 
mooie steden en leuke dorpen is lang, maar wij zijn 
overtuigd dat we in deze Bourgondische Beleving 
een mooie mix voor u hebben gevonden.

Vele onderwerpen trekken aan u voorbij. We zetten 
Beverwijk, Castricum en Texel in het zonnetje, in 
combinatie met leuke, smakelijke, gezellige plekjes, 
óók om een of meerdere dagen te verblijven. Kunst, 
cultuur en historie spelen een hoofdrol in deze editie. 
We bekijken oude ambachten, vertellen over de 
historie van Kennemerland en De Gouden Eeuw Van 
Alkmaar, en op kunstgebied leest u over de vermaar-
de Bergense School.

Voldoende inspiratiebronnen voor een actief  
(en hopelijk zonovergoten) voorjaar!

Art of Africa: 
Uniek in Afrikaanse Kunst

Art of Africa is een unieke speciaalzaak in Afrikaanse 
Kunst. Onze collectie bestaat onder andere uit: de 
beroemde handgemaakte natuurstenen beelden uit 
Zimbabwe, traditionele Afrikaanse kunst en kleine 
geschenken. Op onze website www.artofafrica.nl 
is een groot deel van deze collectie te zien. Tijdens 
onze reizen door Afrika wordt het assortiment door 
ons zelf zelf bij de kunstenaars in Afrika aangekocht. 
Art of Africa ondersteunt hen onder andere met 
schoenen, kleding, gereedschap, ruwe stenen en 
medicijnen. Dit vormt de basis van ons Fair Trade 
handelen.

Naast de galerie in de Hekelstraat in Alkmaar hebben 
wij in Noord-Scharwoude een beeldentuin met 
ongeveer 1000 natuurstenen beelden. De beelden zijn 
winterhard en allemaal gemaakt in Zimbabwe door 

bekende en minder bekende kunstenaars. De beelden-
tuin is van april t/m september het eerste en het derde 
weekend van de maand geopend. Daarnaast is het 
mogelijk om op afspraak langs te komen. De toegang 
en een kopje of koffie of thee zijn gratis

Art of Africa Galerie   Art of Africa Beeldentuin
Hekelstraat 20     Krommeakker 48
1811 BM Alkmaar      1723 BH Noord-Scharwoude
Tel. 072 512 78 57     Tel. 06 26 390 331

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: 
www.artofafrica.nl
Op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/Artofafrica
Of op Instagram: www.instagram.com/artofafrica.nl
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Wilt u er even lekker tussenuit in een hotel waar u 
zich thuis voelt? Hotel Het Witte Huis is de ideale 
bestemming voor een weekendje weg. Het hotel ligt 
net buiten het centrum van het kunstenaarsdorp en 
vlakbij het bos. 

Bergen bevindt zich bij bos, duinen en zee. Er zijn veel 
wandel- en fietspaden, perfect voor de natuurliefhebber. 

Alkmaar en Haarlem zijn ook dichtbij, voor stedelijk plezier, 
en Bergen zelf biedt talloze restaurants, terrasjes en 
galeries.

Hotel Het Witte Huis heeft 31 sfeervolle kamers. Alle 
kamers zijn voorzien van een eigen badkamer, box 
spring bedden, comfortabele stoelen, tv, koffie- en 
theefaciliteiten. Wifi is in het hele hotel gratis beschikbaar.

Geniet ’s morgens van ons uitgebreide ontbijtbuffet, met 
o.a. vers gebakken broodjes en croissants, huisgemaakte 
salades, en nog veel meer lekkers.

Na een drukke dag kunt u op het terras heerlijk zitten 
en ontspannen onder het genot van een drankje, voor 
u weer het dorp ingaat om te dineren in een van de vele 
restaurants.

Ruïnelaan 15 - 1861 LK Bergen -  
Tel: +31 (0)72 5812530 - info@hotelhetwittehuis.nu

Hotel Het Witte Huis

Stedelijk Museum Alkmaar is het geheugen van de stad 
Alkmaar en het vertrekpunt voor iedereen die de geschie-
denis en de kunst van Alkmaar en omgeving wil beleven en 
ontdekken. In het museum wordt het verleden gepresen-
teerd in afwisselende en interactieve tentoonstellingen. 
De ‘Gouden Eeuw’, ‘Victorie!’ en ‘Portret van Alkmaar’ 
belichten de roemrijke stadsgeschiedenis. Stedelijk 
Museum Alkmaar heeft daarnaast een omvangrijke collec-
tie moderne Nederlandse kunst uit de periode 1900-1955. 
Liefhebbers van de Bergense School kunnen hun hart 
ophalen in de bovenzaal. In deze vaste tentoonstelling 
worden hoogtepunten uit de collectie Bergense School 
van het museum getoond, in combinatie met bijzondere 
bruiklenen uit museale en particuliere collecties.

GOUDEN EEUW
In de museumzaal ‘De Gouden Eeuw van Alkmaar’ treden 
bezoekers binnen in een wereld van ontwikkeling, welzijn 
en rijkdom. Te zien zijn onder meer schilderijen van Jacob 
Cornelisz van Oostsanen, Maarten van Heemskerck, 
Willem van de Velde (de Oude), Gerard van Honthorst, 
Pieter Jansz Saenredam en Jan de Baen. Uitzonderlijk is 
de grote collectie van Caesar van Everdingen; de grootste 
schilder uit Alkmaar ooit. Van Caesar van Everdingen heeft 
het museum elf schilderijen – waaronder twee imposante 
schuttersstukken – in de collectie. 

PRONKZILVER, GLASWERK EN MEUBILAIR
Stedelijk Museum Alkmaar heeft voor de Gouden Eeuw-

zaal diverse langdurige bruiklenen naar Alkmaar gehaald. 
Zo zijn uit het Rijksmuseum onder meer topstukken te 
zien van Jacob Cornelisz van Oostsanen en de broers 
Caesar en Allart van Everdingen. De oude meesters worden 
vergezeld door een collectie pronkzilver, waaronder zeven 
gedecoreerde tazza’s (drinkschalen) en zeventiende-eeuws 
porselein en glaswerk in alle soorten en maten.

WISSELTENTOONSTELLINGEN
In 2018 wordt in Alkmaar het 500-jarig bestaan van de 
Grote of Sint-Laurenskerk gevierd. Het museum toont 
daarom gezichten op de kerk van twee befaamde schilders 
uit de Gouden Eeuw, Salomon van Ruysdael (1600/1603-
1670) en Pieter Saenredam (1597-1665), gecombineerd 
met nieuw werk van twee hedendaagse fotografen: Hans 
van der Meer en Karin Borghouts. De tentoonstelling is te 
zien van 17 februari tot en met 10 juni in Stedelijk Museum 
Alkmaar.

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
Canadaplein 1, Alkmaar, geopend di-zo 11-17 uur

Stedelijk Museum 
Alkmaar
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Hortus Alkmaar, genieten in een gezonde oase

Hortus Alkmaar is een bijzondere tuin op een 
onverwachte plek. Midden op een bedrijventerrein 
ligt deze oase van groen en rust. Maak een heerlijke 
wandeling door de 2 hectare grote tuin en laat je 
verrassen door de enorme variatie.

Vlinders en libellen
In de tuin vind je onder andere vijvers, een moeras, een 
vleesetende-planten-tuin, duinflora, een heidetuin, een 
rots tuin, een Mediterrane tuin en een Europees en Ameri-
kaans bos. Voor vlinders en libellen is de tuin een paradijs. 
In de zomer komen er zeker 20 verschillende soorten voor. 

Broedende ijsvogels
Staande op de brug heb je een mooi uitzicht op het water. 
Als je geluk hebt, vliegt de ijsvogel langs. Je kunt hem ook 
bewonderen vanuit de luxe kijkhut. Door het jaar heen 
zijn er meer dan 40 soorten vogels te vinden, waaronder 
bosrietzangers en sperwers.

Gezellig terras met theetuin
In het bezoekerscentrum of op het gezellige terras kun je 
een kopje koffie of verse kruidenthee drinken. In de hortus- 
winkel kun je tot besluit nog een souvenir kopen, zoals 
biologische zaden, planten of honing uit eigen tuin. 

“Waar de Nederlandse keuken en beleving samen komen”

Logeerkamer 
De Appelhoeve

www.logeerkamerdeappelhoeve.com

Omdat logeren  
altijd leuker kan!

Restaurant Jacob Op kaasboerderij de Jacobs Hoeve van Henri Willig in 
Katwoude ligt Restaurant Jacob, gevestigd in de oude 
boerderij. Een authentiek restaurant dat goed past in zijn 
omgeving, heeft een vriendelijke sfeer en een eigen terras 
met uitzicht op het polderlandschap.

Wij bieden een brede selectie van de meest heerlijke 
Hollandse gerechten. Geniet van heerlijke verse soep, 
smaakvolle salades, vers gebakken brood producten 
welke ruim zijn belegd, pannenkoeken en diverse warme 
gerechten. 

Met een goede ligging tussen Monnickendam en 
Volendam kan de boerderij en het restaurant niet 
overgeslagen worden tijdens een wandel- of fietstocht. 
Dit samen met onze uitgebreide menu kaart, maakt 
Restaurant Jacob een geschikte locatie om even bij te 
komen tijdens een dagje weg.

Meer weten? Bel ons gerust! Wij zijn te bereiken op  
088 – 29 999 00. www.nh-catering.nl/restaurant-jacob
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Historische Vereniging  
Midwoud - Oostwoud Hoe word chocolade eigenlijk gemaakt?

Daar vindt u rust, gezelligheid, persoonlijke aandacht, 
nostalgie, en dat allemaal in een groene omgeving! 

Optimaal ontspannen en genieten? Welkom bij de familie 
Houter van Camping Ruimzicht, Midwouder Dorpsstraat 38, 
1679 GC Midwoud. Telefoon 0229 – 20 15 53. 
www.camping-ruimzicht.nl

Camping Ruimzicht 
in Midwoud

Iedereen heeft wel eens een stukje chocolade gegeten 
maar hoe word het eigenlijk gemaakt? Chocolade begint 
met het belangrijkste grondstof, de cacaoboon! Deze 
cacaoboon groeit rond de evenaar in warme landen.

De cacaovrucht heeft rond de 30/40 bonen per vrucht. Om 
de bonen zit vruchtvlees  Het vruchtvlees kun je rauw eten 
en heeft een zoete smaak vergelijkbaar met mango/lychee. 
Het vruchtvlees gebruiken ze voor voor de fermentatie. Het 
fermentatie proces zorgt dat de bonen meer smaak krijgen 
en minder bitter worden.  Na het fermenteren worden de 
bonen ongeveer een week gedroogd in de zon.

Pasamore staat voor passie en liefde voor bonbons. 
Alle bonbons worden met de hand gemaakt en de 
grondstoffen worden zorgvuldig uitgezocht, er word 
altijd gezocht naar de beste kwaliteit en het liefst lokaal. 
Deze hoogwaardige kwaliteit betekent ook dat er geen 
gebruikt word gemaakt van e-nummers of smaakver-
sterkers.

Pasamore geeft de liefde voor bonbons graag door. Dit 
doen we door middel van workshops, dit kan zelfs op 
locatie! Tel. 06 39 75 39 55 - www.pasamore.com

Pasamore Passie en liefde voor bonbons!

Als de bonen gedroogd zijn 
worden ze geroosterd voor 
de smaak en zodat de schil 
die eromheen zit makke-
lijker te verwijderen is. De 
cacao word nu vermalen 
(grinden), Vervolgens word 
er suiker toegevoegd 
en concheren ze de choco-
lade om de cacaoboter 
in de chocolade beter te 
verdelen en ter bevordering van de smaak.

Hierna kunt u genieten van heerlijke chocolade! Als u extra 
wilt genieten van chocolade probeer eens de chocolade te 
smelten in uw mond in plaats van kauwen dit geeft een an-
dere smaakbeleving en geniet u langer van de chocolade.

In het jaar 2000 hebben Wim Baas en Cor Spijker het 
initiatief genomen om een Historische Vereniging voor 
Oostwoud en Midwoud op te richten. De Historische 
Vereniging Midwoud Oostwoud(HVMO) is officieel van 
start gegaan op 4 mei 2001.
De vereniging stelt zich ten doel bij te dragen tot het 
welzijn van de bevolking in haar werkgebied en van hen die 
zich daarbij betrokken voelen zeer speciaal door het bevor-
deren van de kennis van de geschiedenis van Midwoud en 
Oostwoud en omgeving van het historisch streekeigen en 
de daarin optredende veranderingen. Inmiddels hebben we 
over de 400 leden. Hieruit blijkt wel, dat onze vereniging in 
een behoefte voorziet.

Woensdag 11 april 2018 RTV Noord Holland:
MIDWOUD - Na een flinke zoektocht kan Jos de Groot 
met een gerust hart zijn collectie spullen uit de Tweede 
Wereldoorlog overgedragen aan de Historische Vereniging 
Midwoud/Oostwoud. Die is er maar wat blij mee, maar hij 
zit ook nog met een probleem. “Voorlopig gaat de collectie 
in dozen”, vertelt Andre de Vries. “We zijn nog op zoek naar 
een plek om de collectie tentoon te stellen.” Jarenlang was 
er op de zolder van Jos de Groot en zijn vader een museum 
verstopt. 

www.hvmo.nl
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Of je nu liefhebber bent van iets groots of iets kleins: in de gemeente Castricum kan 
je het vinden. Van boerencampings tot een sterrenrestaurant en van creatieve 
culturele evenementen tot een ontspannen familiestrand: in Castricum, Bakkum, 
Limmen, Akersloot en De Woude kan je volop genieten.
 
Ontdek de watersportmogelijkheden aan het Alkmaarder-
meer met de jachthavens van Akersloot en De Woude, ge-
niet van wandel- en fietstochten met een historische insteek 
en beleef een romantische nacht onder de sterrenhemel op 
een van de vele campings. Ook in cultureel opzicht mag de 
gemeente Castricum gezien worden: de vele zomerevene-
menten trekken veel bezoekers. 
 
Meer informatie over evenementen, activiteiten en verhalen over 
liefhebbers is te vinden op onze Facebookpagina.

Gemeente Castricum: 
voor liefhebbers in alle soorten en maten

Voor de beste 
golven moet 
je hier zijn

We hebben 
de zee, maar 
ook nog meer

Op het 
strand kan je 
alles loslaten

Cas-liefhbbr-Adv. Bour. Beleven 296x148.indd   1 08-02-18   14:19



Boerencamping De Kei
Minicamping De Kei ligt net buiten Castricum. Het strand is zowel per 
fiets als met de auto goed te bereiken. Naast de camping hebben we nog 
een melkveebedrijf en een bloembollenbedrijf, met verschillende soorten 
bollen waaronder de Allium Dutchman, een lust voor het oog. Helpen 
melken, geboorte kalfje meemaken, kalfjes voeren en bollen pellen, kan 
allemaal. De kinderen kunnen een boerenhulpdiploma behalen tijdens 
hun vakantie op onze camping. Er is ook een rustpunt waar u tijdens uw 
fietstocht onder het genot van een kopje koffie en vlak bij de koeien even 
lekker kunt bij komen, om vervolgens vol energie uw fietstocht weer 
voort te zetten. Meer informatie op www.boerencampingdekei.nl 
Familie Res - Provincialeweg 1-3 - 1902 LA Castricum -  
Telefoon: 0251 - 659628

Het Ruiterhuys
Het Ruiterhuys is gevestigd in een traditioneel gebouwde houten 
“schuur” met dikke eiken balken en gebinten. Het geheel is 
landelijk en stoer ingericht en heeft door de altijd brandende 
open haard een warme en uitnodigende sfeer. De gasterij is 
door middel van een glazen corridor verbonden met de stallen, 
zodat u altijd gemakkelijk (en droog) een kijkje kunt nemen bij 
onze paarden en andere boerderijdieren. Aan de andere kant 
van het restaurant is een overdekt en verwarmd terras met ook 
hier een grote open haard, waar u met een drankje in de hand in 
comfortabele “jachtstoelen” heerlijk kunt genieten van het vuur.  
Kijk voor veel meer info op onze site: www.hetruiterhuys.nl  
Heereweg 83 – 1901 MC Castricum -  info@hetruiterhuys.nl - 
0251 655 555

Camping De Boekel
In Akersloot ligt een gezellige familiecamping voor jong en oud. De 
camping ligt aan het Noord-Hollands kanaal wat tevens goed viswater is. 
Het kanaal staat in verbinding met het mooie Alkmaardermeer waar veel 
gezeild, gesurft en gezwommen wordt. Bij ons  kunt u  kanovaren, door het 
prachtig natuur gebied van Akersloot. Zo vaar je over het Limmerdie en het 
Kerkermeer. Als het water u even teveel wordt kunt u naar Alkmaar gaan, 
een hele mooie historische stad met veel oudheden en natuurlijk op vrijdag 
de wereldberoemde kaasmarkt.  Het is weer eens wat anders om met  de 
rondvaartboot van rederij “De Schans” naar de kaasmarkt te varen.  De 
afvaart begint bij de steiger van onze camping. Kijk voor meer info op onze 
site: www.deboekel.com  
Boekel 22 - 1921 CE Akersloot - 072-5330109 - info@deboekel.com

Camping de Croft  
Egmond aan den Hoef is gelegen ten (zuid)westen van Alkmaar, 
aan de rand van de duinen, tussen Egmond aan Zee en het pol-
dergebied Egmondermeer. De duinen bij Egmond verschillen van 
het duingebied rond Bergen en Schoorl. De duinen zijn opener en 
'blonder' en het zand is kalkrijker. Dit is te zien aan de vegetatie: 
veel blauwe zeedistel, duindoorn en dauwbraam. In deze prachti-
ge omgeving vindt u Camping De Croft, op loopafstand van de dui-
nen, eenvoudig, kleinschalig, gastvrij en waar u geniet van rust….
Gastvrouwen Monique en Truus -  Weg naar de Bleek 4 -  1934PG 
Egmond aan den Hoef -  072 506 1768- campingdecroft@gmail.
com, www.facebook.com/Camping-de-Croft-691230597712835/

Agro-camping Ormsby field
Gelegen aan de rand van het Noord-Hollands duinreservaat met grens 
polderlandschap ligt Agro-camping Ormsby Field. Een melkveehouderij 
met 60 koeien, van de melk wordt de speciale Noord-Hollands kaas 
gemaakt. Er wordt geen vee gekocht, we fokken de kalveren zelf op. De 
koeien gaan in het voorjaar naar buiten, wat voor de dorpsbewoners 
een hele happening is, het wordt op FB bekend gemaakt wanneer. Naast 
dit is er een mini-camping met 30 plaatsen. Prachtige wandel- en fietsroutes 
in de omgeving. De Noordzee ligt op 20 minuten fietsen door de duinen. 
Station en centrum is 5 minuten fietsen met gezellige restaurants en winkels. 
In de vakanties mogen de kinderen meehelpen de kalveren voeren en 
meerijden op de trekker. Wij heten u van harte welkom het komend seizoen.  
Hollaan 2 - 1902 RW Castricum - 0657552732 - www.ormsbyfield.nl

Camping De Hooiberg
Deze camping ligt in Bakkum (gemeente Castricum) 
3 km van de kust, tegen het Noord-Hollands 
duinreservaat en de polder, midden in de natuur en 
dicht tegen de dorpskern van Castricum. Een geweldig 
gebied om te wandelen en te fietsen. Kinderen 
kunnen heerlijk buiten spelen op onze camping met 
veel faciliteiten. Castricum aan Zee is een mooi breed 
zandstrand waar u rustig kunt zonnen of wandelen. Kijk 
voor veel meer informatie over onze camping op www.
twiskdehooiberg.nl 
Familie Twisk - Bleumerweg 12 - 1901MJ Bakkum – 
0251 651387 info@twiskdehooiberg.nl
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KaasfondueHappen & Trappen

Pittige kaasfondue met  
Klaversroem & sambalkaas

Benodigdheden voor 4 personen:
500 gram geraspte Klaversroem kaas
300 gram geraspte sambalkaas
350 milliliter water
2 eetlepels maizena

Bereidingswijze:
Breng 350 milliliter water bijna aan de kook. Voeg 
de geraspte kaas toe. Het belangrijkste is dat u 
blijft roeren. Als de geraspte kaas goed gesmolten 
is, maakt u de maizena aan met water. Voeg 
dit toe aan de gesmolten kaas. Blijf een aantal 
minuten roeren tot het 1 egaal geheel is. Schenk 
dit voor serveren over in een kaasfondue pan.

Serveer de kaasfondue met stokbrood. 
Kaasfondue is ook lekker met:

Gehaktballetjes - Geblancheerde groenten – 
Champignons – Hamblokjes – Paprika

Bron: Jelmer Kaas Beverwijk

Recept:

Wilt u iemand op een originele manier verrassen?  
Geef dan eens een dagje Happen en Trappen cadeau! 

De Happen en Trappen cadeaubon staat garant voor een 
dagje genieten in de natuur. De ge-

lukkige kan zelf bepalen welke 
route er wanneer gefietst 

gaat worden. Met een 
cadeaubon geeft u dus 
een gratis arrangement 
Happen en Trappen aan 
de ontvanger cadeau.

Happen en Trappen is 
dé ideale combinatie 

van sportief bezig zijn en 
culinair genieten. Met veel 

zorg en expertise zijn overal 
schitterende fietsroutes ontwik-

keld, waarbij per route vijf restaurants zich gastvrij aan u 
presenteren. U bent de hele dag aan het genieten van de 
mooie natuur en heerlijke gerechten bij de verschillende 
ondernemingen. En dat alles voor een vaste prijs.

Startpunt is Johanna’s Hof in Bakkum. Zie pagina 14

Minicamping “De Polle” 
Rust en ruimte, Hollandse luchten en frisse lucht, dat vindt u op onze 
camping! Minicamping De Polle is onderdeel van ons agrarische bedrijf, 
een melkveehouderij. Wij zijn een echt familiebedrijf gevestigd in Bakkum 
Noord dicht langs het Noord Hollands Duinreservaat en op fietsafstand van 
het strand. Onze camping staat bekend om de rust, de zeer ruime plaatsen, 
het zeer schone sanitair en natuurlijk onze gastvrijheid. Wij zijn blij met 
wat wij door de jaren heen hebben opgebouwd en maken u daar graag 
deelgenoot van.
www.minicampingdepolle.nl - Zuiderdijkje 5 - 1901 MR Bakkum
072-5052278 - minicampingdepolle@ziggo.nl

Johanna’s Hof
In ons restaurant kunt u genieten van een hoofdgerecht, een compleet 
menu of natuurlijk een pannenkoek, dus voor ieder wat wils. Ons gezellige, 
zonnige en ruime terras is een prima plaats om na een wandeling, fiets tocht 
of bezoek aan bezoekerscentrum de Hoep een kop koffie te gebruiken of 
een lekkere lunch van onze uitgebreide lunchkaart. Wij verhuren elektrische 
fietsen en tandems en beschikken over een oplaadpunt. Ook bent u welkom 
tot in de late uurtjes onder onze luifel met verwarming. Naast ons a la carte 
restaurant en ons mooie terras kunnen wij u veel meer bieden. Johanna’s 
Hof beschikt over zalen vanaf 20 tot 300 personen welke u kunt reserveren 
voor uw trouwdag, verjaardag, kinderfeestje, jubileum of bedrijfsfeest. 
Johanna’s Hof - Johannisweg 3 - 1901 NX Bakkum - Tel: +31 (0)251 652486 
E-mail: info@johhof.nl - www.johannashof.nl

Welkom bij Chinees restaurant Jasmin Garden
De afgelopen 30 jaar heeft ons specialiteitenrestaurant een  
bekende en goede naam opgebouwd bij de liefhebbers van de 
Chinese en Cantonese keuken.
In ons restaurant  informeren wij u met alle plezier over de 
uitgebreide keuzes, de vele smakelijke gerechten en natuurlijk 
hebben wij ook een afhaalservice.
Dankzij de sfeervolle Aziatische inrichting, de gastvrije ontvangst 
en de ruime opzet in ons restaurant voelt u zich direct thuis. Sinds 
1987 staat Jasmin Garden in Castricum bekend om zijn keuken, die 
gespecialiseerd is in gerechten uit Kanton, Szechuan en Peking. 
Dorpsstraat 2, 1901 EL Castricum - 0251 – 651141
www.chineesrestaurantjasmingarden.nl 
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Ooit een Witrik, een Brandrode of een Baggerbonte  
koe gezien? In het Rundveemuseum in Aartswoud kan 
dat! Omdat er met de koeien raszuiver wordt gefokt,  
zijn er altijd kalfjes die bij de moeder drinken. Het leven-
de museum heeft als doel de oorspronkelijke Hollandse 
koeienrassen te laten voortleven. 

Ook de geiten, schapen, kippen en eenden zijn van een 
bijzonder, weinig voorkomend ras. In het museum is van 
alles te zien over de geschiedenis van de koe. In de nu lege 
potstal staat vanaf 10 juni een expositie opgesteld met 
de naam “Akkers en bijen, vogels en weiden”. Dit thema 
sluit heel goed aan bij wat het museum voor ogen heeft. 
Het belang van de ons omringende natuur wordt visueel 
gemaakt door middel van prachtig fotowerk. In akkerran-
den en het weiland proberen diverse vogelsoorten zich te 
handhaven. Met hulp van natuurorganisaties lukt dat vaak 
goed. Samenwerking met deze groepen geeft dan ook een 
goede kijk op de stand van zaken en zorgt voor verrassen-
de inzichten.

Kennis is belangrijk, maar genieten van al het moois om 
ons museum heen is dat niet minder! Dit kan door middel 
van activiteiten die buiten gaan plaatsvinden. Wandelingen 
en foto-excursies onder leiding van een natuurfotograaf 
staan in de planning. Voor recente informatie over deze en 

Camping Tuinderij Welgelegen
In Graft, de voortuin van Alkmaar, vindt u ons - al meer dan 
50 jaar! - in het prachtige natuurgebied de Eilandspolder. 
Een ideale omgeving om te wandelen of te fietsen. U kunt bij 
ons komen kamperen, een stacaravan kopen of een volledig 
ingerichte stacaravan huren. Wij hebben kano’s in de 
verhuur en de oogst uit onze historische kassen is voor een 
mooie prijs te koop in ons groentewinkeltje op de camping. 
Het terrein van Welgelegen is ongeveer 3 ha groot: camping, 
tuinderij, een beetje boerderij, rust, natuur, water, kassen, 
dieren… het is er allemaal. 
Raadhuisstraat 24a, 1484 EN Graft, 0299 - 673 032, 
www.campingtuinderijwelgelegen.nl

Camping De Horizon
Kamperen vlakbij zee in Noord-Holland. Dat kan allemaal op onze 
landelijke gelegen camping, 3 km van de kust. De camping is 
kleinschalig (25 plaatsen) en intens gezellig voor jong en oud. Wij 
kijken naar de duinen van Schoorl en liggen achter Petten vlak bij 
het strand, landelijk gelegen en kind vriendelijk. Dicht bij Schagen, 
Schoorl, Bergen, Petten, en Alkmaar. Ook hebben wij een nieuwe  
moderne stal met melkkoeien en jongvee een koe- vriendelijke 
stal. U kan als uw hier kampeert de stal bezoeken of de kinderen 
kunnen helpen met voeren alles mag niets moet.
Grote Sloot 14 - 1754JE BURGERBRUG - 0226 381206 -  
06 4400 6716 - e-mail: boontjes.mts@comveeweb.nl -  
www.camping-de-horizon.nl 

Camping / B&B Het Zonnige Veld
Bij Camping en B&B Het Zonnige Veld kunnen jong en oud genieten van 
een heerlijke vakantie. Je vindt ons aan de rand van het Noord-Hollands 
Duinreservaat en midden tussen de heerlijk geurende en kleurrijke 
bollenvelden en op fietsafstand van het strand. Onze goed uitgeruste 
minicamping heeft ruime betegelde plaatsen met stromend water en 
afvoer, wifi en een overdekte fietsenstalling met stroomaansluiting. Of 
lekker uitrusten na een flinke wandeling of fietstocht? Dat kan in onze 
prachtige B&B’s. De vertrekken zijn voorzien van televisie, koelkast, eigen 
sanitair en heerlijk boxspring bedden. Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.hetzonnigeveld.nl
Camping / B&B Het Zonnige Veld - Fam. M. Zonneveld -  
Heereweg 105 A - 1901 MC Bakkum-Noord-  06-2030 9020

Rundveemuseum Aartswoud

andere activiteiten zie de website van het museum.
Het museum staat in een weidse en oerhollandse om-
geving, en ligt op een schitterende centrale plek naast de 
mooie kerk van Aartswoud. Een mooie locatie voor een 
uniek museum, waar grote en kleine bezoekers een verras-
sende middag gaan beleven!

Tot en met 30 september is het museum open op woens-
dag, zaterdag en zondag van 13.00-16.30 uur. Groepen 
vanaf 10 personen zijn op afspraak ook buiten de ope-
ningstijden welkom. Toegangsprijzen: Volwassenen € 3,50, 
kinderen 4-12 jaar € 1,50. Adres: Schoolstraat 43, 1719 AT 
Aartswoud. Tel. 06-13924199. Voor actuele informatie 
www.rundveemuseum.nl 
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EEN MOOIE GELEGENHEID OM BIJ STIL TE STAAN
De golfsport is de vierde sport in aantallen geregistreerde 
sporters in Nederland. Dat is best een mooie plaats voor 
een sport, waarvan de helft van de spelers geen lid is van 
een golfclub. De andere helft dus wel! Daarvan zijn ruim 
achthonderd mensen lid van de Heemskerkse Golfclub en 
die hebben het daar best naar hun zin.

Wat is er nu mooier? Heerlijk golfen in de prachtige natuur-
lijke omgeving, waarin talloze planten, bloemen en niet te 
vergeten de fauna een vaste plaats hebben. Dat biedt de 
Heemskerkse Golfclub. Je hoeft overigens geen lid te zijn 
van de club. Als vrije speler ben je van harte welkom. Voor 
wie nog niet zo ervaren is, is de PAR-3 Weidelus een mooi 
alternatief voor de grote baan.

WAAROM ZOU JE NU WEL LID WORDEN?
Het antwoord is heel eenvoudig: “golfen is een gewel-
dig leuke manier om sport, spel en sociale contacten te 
combineren”.

Sport als je je zelf constant wil verbeteren, spel als je het 
eerste niet meer wilt en toch wil blijven spelen en het 
laatste omdat je golf met mensen kunt spelen die dezelfde 
insteek hebben. Het maakt niet uit of je goed bent óf beter 
óf pas met deze sport begint. Na een rondje golf is het 
clubhuis de plek om na te praten onder het genot van een 
drankje en een hapje. 

Vele golfbanen bieden de mogelijkheid om op allerlei 
manieren te spelen en je bepaalt zelf hoeveel tijd je er aan 
kan besteden. Achttien holes, negen holes, veertien holes. 
Het maakt niet uit.
Wil je oefenen zonder GVB (soort 
diploma) dan doe je dat bij deze 
club op de Weidelus. Dat is een 
baan met korte holes, waar 
menigeen regelmatig oefent 
en zelfs toernooien worden 
gespeeld.

Tot golfs!

30 jaar Heemskerkse Golfclub Museum Kennemerland

M  u  s  e  u  m    K  e  n  n  e  m  e  r  l  a  n  d

In Midden-Kennemerland zijn veel historische 
buitenplaatsen bewaard gebleven. Beeckestijn en 
Velserbeek in Velsen, Scheijbeek en Westerhout in 
Beverwijk en Marquette en Assumburg in Heemskerk 
zijn openbaar toegankelijk en een wandeling meer 
dan waard. Wie meer wil weten over de geschiedenis 
van de vele buitenplaatsen en kastelen in deze streek 
zou zeker eens een bezoek moeten brengen aan 
Museum Kennemerland in Beverwijk.

In een monumentaal pand aan het Westerhoutplein wordt 
in dit streekmuseum getoond hoe de rijke Amsterdamse 
patriciers in de gouden eeuw de streek een enorme 
welstand brachten toen zij er hun buitenhuizen lieten 
bouwen. Ook is er veel informatie te vinden over de 
militair-strategische ligging van “Holland op zijn Smalst” 
en de verschillende verdedigingswerken die hier in de loop 
der eeuwen werden aangelegd, zoals een reeks kastelen, 
de lunetten van de Linie van Beverwijk en de forten van de 
Stelling van Amsterdam.

Daarnaast heeft het museum een rijke verzameling van 
reclameobjecten die de herinnering levend houden aan de 
vele soorten van handel en industrie die sinds de aanleg 
van het Noordzeekanaal in de IJmond gevestigd zijn ge-
weest. En wie zich echt wil verdiepen in de rijke geschiede-
nis van Kennemerland kan gebruik maken van de sfeervol 
ingerichte bibliotheek.

Gedurende het jaar worden verschillende activiteiten geor-
ganiseerd door het team van vrijwilligers. Met name voor 
kinderen is er regelmatig op zondagmiddag een speciale 
leerzame workshop waar onder deskundige begeleiding op 
speelse wijze kennis kan worden gemaakt met verschillen-
de aspecten van de lokale geschiedenis. Op donderdag-
avond worden er in het seizoen drukbezochte lezingen, 
presentaties en inloopavonden georganiseerd door het 
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland.

Ook als bijzondere vergaderlocatie of voor een sfeervol 
evenement is Museum Kennemerland uitermate geschikt, 
en met alle cateringwensen kan rekening worden gehouden

Museum Kennemerland is in de zomerperiode start- of 
halte plaats in veel regionale fiets- en wandeltochten, even-
als bij enkele van de vele excursies in het Oer-IJ-gebied. 
Voor een dagje cultuursnuiven is een bezoekje aan 
Beverwijk dus absoluut de moeite waard!
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Beleef gemeente    Beverwijk

BEVERWIJK BRUIST

Beverwijk is een gezellige stad, met prachtige 
historische buitenplaatsen en monumentale kerken. 
De stad ligt midden in de Randstad, maar heeft ook 
veel groen door parken, polders en akkers. 

BINNENSTAD VAN BEVERWIJK
De binnenstad van Beverwijk is het koop- en belevings-
centrum van de regio, waar winkelen en uitgaan bij horeca, 
theater of bioscoop uitstekend gecombineerd kunnen 
worden. Op loopafstand van het bus- en treinstation vind 
je winkels in de Breestraat, de Zeestraat, Begijnenstraat, 
Beverhof en Nieuwstraat. Door het aanbod van grote 
landelijke ketens en mooie speciaalzaken in en om de 
historische Breestraat, heeft Beverwijk veel te bieden. Elke 
woensdag is er een weekmarkt in de Breestraat.

DE BAZAAR
Het aanbod van producten op De Bazaar is verbazend 
veelzijdig en de kwaliteit en originaliteit zijn verrassend. 
Uiteenlopend van trendy woonaccessoires, hippe kleding, 
parfums tot verse kruiden en tropisch fruit. De Bazaar heeft 
voor elk wat wils. 

AUTHENTIEK WIJK AAN ZEE
Wanneer je via een groene corridor het dorp binnenrijdt 
valt als eerste het grote weiland op, waar Wijk aan Zee 
omheen is gebouwd. Dit nostalgische dorp is rijk aan 
onverwachte en contrastrijke dingen.  Door de pier is Wijk 
aan Zee de beste surfspot van Nederland, het is één van 
de Culturele dorpen van Europa en het huisvest jaarlijks in 
januari het grootste schaaktoernooi ter wereld: het Tata 
Steel Chess Tournament.
Door het brede strand zijn er stoere strandsporten 
mogelijk, zoals blokarting, powerkiten en landboarden. 
Op het water kan men surfen, kajakken of kitesurfen. Een 
prachtige plek voor sportieve mensen, waar je na een dag 
op het strand in het dorp gezellig uit kan gaan. 
Wijk aan Zee is ook een ideale familiebadplaats. Voor de 
kinderen is er in de zomer Warners Strandpaviljoen met 
trampolines, luchtkussen en de ballenberg. Duinpark Het 
Paasdal beschikt over 18-holes midgetgolfbaan, geschikt 
voor jong en oud. Ook kunnen hier fietsen gehuurd worden. 
Aan de rand van het dorp is de beeldententoonstelling 
“Een Zee van Staal”. Het decor wordt gevormd door 
de fabrieken van Tata Steel. Dit levert bijzondere 
surrealistische beelden op.  

WANDELEN EN FIETSEN IN GEMEENTE BEVERWIJK
Wandel en fiets je ook mee? Gemeente Beverwijk biedt 
namelijk volop ruimte om te wandelen en te fietsen. Dus 
trek de wandelschoenen maar aan en ontdek Beverwijk 
en Wijk aan Zee te voet of op de fiets. Beverwijk biedt je 
een netwerk aan wandel- en fietsroutes. De wandel- en 
fietsroutes zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Stadhuis 
van gemeente Beverwijk, maar ook bij de bibliotheken 
en TIP Wijk aan Zee. De wandelroutes zijn tevens vanaf 
de website www.wandelnetwerknoordholland.nl te 
downloaden. 

EVENEMENTEN DIE JE ABSOLUUT NIET MAG 
MISSEN KOMENDE ZOMER: 
 - De vers- en thuismarkt: Zeestraat Beverwijk – elke 

eerste zaterdag van de maand 
 - Meifestival: Wijk aan Zee – 9 t/m 13 mei 2018
 - Ezels en kwasten 10 daags internationaal 

kunstfestival:Wijk aan Zee – 17 t/m 26 mei 2018 
 - Jutterspad ‘een rondje muzikaal jutten bij gastvrije Wijk 

aan Zee'ers thuis’ – 1 juli 2018 
 - De Smaakmarkt ‘muziek, foodtrucks en veel 

gezelligheid’: Wijk aan Zee – elke vrijdag in juli en 
augustus 2018

 - Zeepkistenrace: Wijk aan Zee – 20 juli 2018
 - Young Art Festival: Beverwijk – 20 t/m 22 juli 2018
 - Kermis en Feestweek: Beverwijk – 7 t/m 12 augustus 

2018
 - Kofferbakmarkt: Wijk aan Zee – 12 augustus 2018
 - Westerhout live: Beverwijk – 1 en 2 september 2018
 - Monumentenweekend ‘beklim de oudste toren van 

Beverwijk’ – 8 en 9 september 2018
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Lucasgilde Beverwijk
Huidverbetering, luxe beleving
Wanneer je een schoonheidsinstituut bezoekt, verwacht je 
behalve professionaliteit ook een ontspannende luxe-beleving 
en dat is precies wat huidspecialisten Carmen en Simone 
je kunnen bieden in de fraai ingerichte salon. Beiden zijn 
gespecialiseerd in diverse huidverbeterende behandelingen, 
van acné tot huidverjonging. De behandelingen worden 
ondersteund door de anti-aging producten van HydroPeptide, 
voor o.a. hydratie van de huid en het stimuleren van 
collageenaanmaak, waardoor er al na de eerste behandeling 
zichtbaar resultaat wordt ervaren.
Centre Cosmetique Carmen. Begijnenstraat 20, Beverwijk.  
Tel. 0251-273082. www.centrecosmetiquecarmen.nl

Jelmer's Kaas speciaalzaak
Jelmer's Kaasspeciaalzaak levert Klaver-Kaas, een Noord-Hollands 
kwaliteitsproduct van eigen boerderij. Het gehele productieproces 
van deze unieke kaas heeft het bedrijf volledig in eigen hand. De 
koeien en geiten krijgen bijvoorbeeld lijnzaad te eten, waardoor 
een smeuïge kaas ontstaat die onder meer de gezonde omega-3 
vetzuren bevat. Het is een pure kaas, zonder toegevoegde 
kleurstoffen of E-nummers en veel minder zout dan fabriekskaas. 
De kazen van Klaver-Kaas vallen ook regelmatig in de prijzen bij 
internationale wedstrijden en zijn een verstandige keuze voor 
iedereen die bewust met voeding om gaat.
Jelmer’s Kaasspeciaalzaak - Beverhof 32 - 1941 EC Beverwijk - 
0251 273 430, E-mail: info@jelmerskaasspeciaalzaak.nl

Reis door Museum Kennemerland in 80 woorden
Beverwijk is een van de oudste steden van Nederland. Gesitueerd 
in Holland op zijn Smalst heeft het zich ontwikkeld van de moestuin 
van Amsterdam tot regionaal centrum van handel en industrie. 
Museum Kennemerland toont de geschiedenis van deze ontwikkeling 
in afwisselende presentaties. Naast de permanente expositie van 
de indrukwekkende collecties Kinheim tapijten en Velser Aardewerk 
wordt er dit jaar veel aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan van 
Hoogovens, het huidige Tata Steel. U bent op woensdag- zaterdag en 
zondagmiddag van harte welkom.
Museum Kennemerland is gevestigd aan het Westerhoutplein in 
Beverwijk. Noorderwijkweg 2a, 1943 DK Beverwijk,  
www.museumkennemerland.nl

Het Lucasgilde bestaat al sinds 1947 en is een vereniging 
van amateur beeldende kunstenaars, opgezet met het doel 
om gezamenlijk bezig te zijn met tekenen en/of schilderen. 
Geheel ontspannen op uw eigen creatieve manier. Meestal 
gebeurt dit onder de begeleiding van een professioneel 
kunstenaar in het atelier, of buiten in de maanden mei en 
juni als het weer het toe laat. De vereniging bestaat dankzij 
haar vrijwilligers.

Er kan met alle teken en of schildermaterialen gewerkt 
worden. Hier is sturing geven van belang om ‘materialen’ 
die men niet kent beter te leren begrijpen. Aan alle ‘beel-
delementen’, zoals Structuur, Textuur, Compositie, Licht/
Schaduw, Kleur en Vorm, die nodig zijn in het tekenen of 
schilderen wordt individueel en per onderdeel aandacht 
gegeven en beoefend. Leden zijn vrij in hun bezoekkeuze 
wat betreft de dagdelen van het Lucas Gilde (zie ook Ons 
aanbod).

Een kans voor al diegenen die al lang aarzelen om actief te 
worden op teken- en/of schildergebied. De ervaring leert 
dat deelnemers vaak meer creatieve capaciteiten hadden 
dan ze zelf vermoedden.

Lucasgilde Beverwijk - Kerkplein 3 -  
1941 HD Beverwijk - info@lucasgildebeverwijk.nl
www.lucasgildebeverwijk.nl
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Dierentuin Animal Farm De Eilandspolder:  
een uniek landschap

Bij Hart van India zijn wij toegewijd om authentieke 
gerechten te serveren die altijd worden bereid vol-
gens de klassieke Noord-Indiase receptuur met verse 
groenten, kruiden en vlees.

GEZOND & VERANTWOORD
In onze keuken maken wij gebruik van een speciale 
“tandoor”, een oven waarin onze chef zijn exclusieve 
bak- en braad techniek toepast. Door deze techniek 
hebben wij geen vetten nodig voor het bereiden van 
onze gerechten, waardoor de gerechten gezond en 
verantwoord zijn. De authentieke Noord- Indiase 
keuken kent als geen ander de kunst van het mengen 

B&B Vogellust
Mooie landelijke omgeving net buiten Heemskerk en dichtbij 
de winkelstad Beverwijk. Ook dicht bij zee en in een rustig 
natuur en recreatiegebied kunt u volop genieten met de fiets 
of heerlijk wandelen. De Buitenplaatsroute Heemskerk (een 
samengestelde route) brengt u langs de mooiste buitenplaat-
sen in en rondom Heemskerk. Deze wandeling waarbij de 
statige gebouwen centraal staan, doet de geschiedenis her-
leven. U ziet de voormalige zomerverblijven van Heemskerk 
met haar prachtige tuinen, maar ook vindt u nog talrijke 
andere bijzondere bezienswaardigheden op de route.
Mevrouw G Niesten – Zuiderwentweg 4 
1969 MX Heemskerk - 06 202 425 82

Midden in het Land van Leeghwater ligt de Eilandspolder. 
Vroeger was dit een veeneiland gelegen tussen grote 
meren en heette Het Schermereiland. Andere kleine 
eilanden waren Markenbinnen, Oterleek, de Mijzen en 
de Matten. De boeren op deze natte gronden hadden het 
niet gemakkelijk. De bewoners van het Schermereiland 
maakten echter van de nood een deugd. Zij leefden 
van de visvangst en de kleine vrachtvaart. Bovendien 
maakten ze naam als walvisvaarders. Halverwege de 
Gouden Eeuw was De Rijp een van de welvarendste 
dorpen van Noord-Holland. De natte landbouwgronden 
zijn nog steeds in gebruik als weide- en hooiland en 
vormen een uniek landschap voor water- en weidevogels. 
De Eilandspolder en polder De Mijzen zijn nu beschermde 
natuurgebieden.

De Eilandspolder is een waar Walhalla voor liefhebbers 
van het buitenleven; u kunt er wandelen, fietsen, varen, 
vissen, kanoën, vele vogels spotten, een rondvaart 
boeken en u laven aan de authentieke Hollandse (wolken)
luchten. Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer 
geven regelmatig excursies waarbij de bijzondere natuur-
waarden van het eiland centraal staan. 

Bron: www.campingtuinderijwelgelegen.nl 

Dierentuin Animal Farm is 
één van de kleinste dieren-
tuinen van Nederland. En de 
enige dierentuin in Nederland 
die gratis 7 dagen per week 
toegankelijk is, dankzij de inzet 
van onze vaste medewerker en een kleine groep trouwe 
vrijwilligers. Sinds 2007 mag Animal Farm zich officieel 
dierentuin noemen. Het is een bijzondere plek in de 
IJmond, waar jong en oud in contact kunnen komen met 
verscheidene diersoorten, de rust kunnen zoeken en wat 
kunnen leren over flora en fauna. Het is onze missie om 
de komende jaren deze mooie plek te laten floreren, en 
voor iedereen van waarde te laten zijn.  
 
Op de Animal Farm kunt u verschillende dieren bezichti-
gen, zoals reptielen, zoogdieren, tropische vogels, insec-
ten en nog vele andere dieren. Dierentuin Animal Farm 
is gelegen midden in het Willem Alexanderplantsoen te 
Beverwijk op een eiland in het water.

Dierentuin Animal Farm:
Luxemburglaan 4, 1946 SJ te Beverwijk, Tel. 0251 238724
info@animalfarm.nl, www.animalfarm.nl

Openingstijden:
Ma tot vr 10.00 tot 17.00 uur
Weekend en feestdagen 12.00 tot 17.00 uur.

HART VAN INDIA
Ervaar & ontdek de Indiase keuken

van kruiden en specerijen. Alle kruiden en specerijen 
worden op het moment van de bestelling samenge-
voegd in het gerecht, waardoor de gasten tijdens de 
bestelling een keuze kunnen maken uit drie gradaties 
in pittigheid: mild, pittig of extra heet. Wij luisteren 
dan ook graag naar de wensen van de gasten, zodat 
er voor ieder wat wils is.

Maltezerplein2 – 1961 JC Heemskerk
0251 29 65 99 – www.hartvanindia.nl 

Wilt u ook een presentatie in ons magazine?
Neem dan contact op via info@ardsmedia.nl of kijk op www.ardsmedia.nl 
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Beverwijk, een stad vol verrassingen

Beverwijk is een stad tussen Alkmaar en Haarlem, ligt in de 
luwte van de duinen en onder de rook van Tata Steel. De 
stad is bekend door een grote oosterse- en tweedehands 
markt De Bazaar een Woonboulevard en wellicht ook door 
de aanwezigheid van het Brandwondencentrum. Dat is wat 
buitenstaanders over het algemeen van Beverwijk weten.

Maar Beverwijk heeft ook prachtige historische bui-
tenplaatsen en monumentale kerken. Er zijn stedelijke 
voorzieningen als een grote openbare bibliotheek, de 
Breestraat als winkelcentrum, een bioscoop met meerdere 
zalen, het Kennemer Theater, het Sportfondsenbad, de 
keuze uit een groot aanbod in sportmogelijkheden, de 
kinderboerderijen, de speeltuinen en een grote hoeveel-
heid restaurants en cafés. Tegelijkertijd ben je in Beverwijk 
in tien minuten buiten. De gemeente ligt midden in de Randstad, maar heeft licht en lucht: in de parken, in de 

Beverwijkse polders, op de overgebleven Beverwijkse 
akkers, in het uitgestrekte duinreservaat en natuurlijk op 
het strand van Wijk aan Zee. Twintig minuten op de fiets en 
daar is de zee.

Beverwijk is een stad vol verrassingen.

B&B HABITAT
Een verblijf in B&B Habitat is een uitzonderlijke en inspirerende 
ervaring. De locatie is een voormalig laboratorium dat is gerestyled 
naar een Boutique Hotel, kleinschalig en daardoor zeer persoonlijk. 
De eigenaresse is Interior Designer en dat weerspiegelt zich in de 
bijzonder gedecoreerde kamers die voorzien zijn van alles wat men 
mag verwachten van een luxe B&B. Zeer centraal gelegen. Slechts 
10 min. van het strand en 30 min. van hartje Amsterdam. Haarlem 
en Alkmaar zijn slechts 15 min. verwijderd. De Kennemerduinen zijn 
fantastisch om te fietsen. De Bazaar is een Must See.
Frederiek Elstak (host-gastvrouw), frederiek@habitatlab.eu, 
Tel.nr.: +31(0)627002240, Facebook: B&B Habitat Beverwijk, 
Stumphiusstraat 41A - 1942 EN Beverwijk

Welkom bij bed & breakfast Prins Hendrik
Onze bed & breakfast is gevestigd in een unieke voormalige 
kaasboerderij (anno 1904). Gelegen in een prachtige landelijk 
omgeving van de Schermer, de Rijp en de Beemster, maar 
ook dichtbij de steden Alkmaar, Haarlem, Amsterdam en het 
strand van Egmond en Bergen aan Zee. Kortom, de ideale 
uitvalsbasis voor een rustige of actieve vakantie. Kom logeren 
bij deze krasse honderdjarige en ervaar het zelf.  

Boekelerweg 5, 1847 LJ Zuidschermer,  T +31(0)72 540 6321
Reserveer nu: www.slapenbijprinshendrik.nl of mail ons: 
info@slapenbijprinshendrik.nl

Een gastvrij onthaal

Bed & Breakfast Veldzicht
Bed & Breakfast Veldzicht is gelegen midden in de kop van Noord-Holland, landelijk in 
agrarisch gebied, 800 meter van de 126 km lange Westfriese Omringdijk welke het gebied 
"Westfriesland" omarmd. Met in de buurt een winkelcentrum, een A-status golfbaan en 
tal van bezienswaardigheden.Centraal gelegen tussen het Noordzeestrand, IJsselmeer, 
Medemblik, Hoorn, Schagen, Heerhugowaard en Alkmaar bent u van alle gemakken voorzien! 
U kunt hier heerlijk fietsen, wandelen, golfen, vissen en genieten van de veelzijdige cultuur,-
geschiedenis en natuur van Westfriesland. Wij bieden diverse arrangementen, workshops 
en fietsroutes aan op 'Veldzicht'. De huidige eigenaren Nico & Anja Ursem hebben huis 
'Veldzicht' geheel gerenoveerd en omgetoverd tot een sfeervolle accommodatie waar vooral 
kleine groepen prima kunnen verblijven. Fam. Ursem - Oude Provincialeweg 9 - 1731 NG 
Winkel - 0224 - 54 17 31 - 06 38027930 - www.veldzicht.info 
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Eetwinkel & schenkerij De Windroos is geopend van
woensdag t/m vrijdag (Ook op dinsdag open van mei t/m 
sept.) voor biologische koffie en thee, taart, lunch, 
ambachtsproducten, groenten, eieren, kaas en zuivel, 
kunstverkoop en -uitleen.

Dinsdagmiddag 15 mei t/m 4 september markt, rondleiding, 
demonstraties en openstelling moestuin en boerderij. 
Imkerexcursie reserveren:
www.bijenraadsel.nl of tel. 06 5067 1046.

Ruijslaan 81, De Koog
Tel. 0222 744 210
      maartenhuis.nl/windroos

Boerderij De Duinen
Onze vakantiewoningen, minicamping en kaasboerderij 
vindt u op een van de mooiste plekjes van Texel. Naast 
onze minicamping met 10 plekken hebben wij ook 4 
vakantiewoningen in de verhuur die u het hele jaar door 
kunt boeken. In onze kaasmakerij maken we onder andere 
overheerlijke boerenkaas, met verschillende toegevoegde 
kruiden, zoals komijn, fenegriek en brandnetel. In onze oase 
van rust kunnen de kinderen genieten van de schommel, de 
glijbaan en de trampoline.
Vuurtorenweg 107, 1795 LL  De Cocksdorp, 0222 - 316 048, 
www.boerderijdeduinen.nl

Boerderij Hoogvliet
Onze camping heeft 15 kampeerplaatsen, met daarnaast de 
mogelijkheid de caravan of het vakantiehuisje te huren. In een 
prachtige, landelijke setting kunt u het boerenleven in alle 
facetten van dichtbij bekijken en ervaren. Uw vakantie speelt 
zich letterlijk af tussen de schapen, lammetjes, koeien, kalfjes, 
geiten en kippen. Maar dat boerenleven moet u beslist ook 
proeven; in onze winkel vindt u onder andere het pure Texels 
Lamsvlees en het Texels Weiderundvlees. Zalig!  
Nieuwlanderweg 101, 1793 ES De Koog, 0222 - 317 908, 
www.boerderijhoogvliet.nl

Hotel het Zwaantje
Hotel het Zwaantje ligt aan de Noord Hollandse kust in de 
Badplaats Callantsoog. Dit hotel staat als enige midden in het 
dorp en is dus zeer geliefd om zijn locatie net buiten het cen-
trum van Callantsoog. Het hotel beschikt over een lift en eigen 
parkeer gelegenheid voor zowel auto’s, motoren en fietsen en 
daarbij behorende laad mogelijkheden. De moderne hotel ka-
mers met airconditioning zijn voorzien van Auping hotelbedden 
en een zithoek, een flat screen TV met internationale zenders, 
WIFI , kluis en koelkast
Neem een kijkje op onze site: www.hotelhetzwaantje.nl  
‘t Zwaantje - Duinroosweg 36 - 1759 HJ  Callantsoog
0224 581477 - info@hotelhetzwaantje.nl

28 29



Vogels kijken op Texel

Texel is een geweldige plek om vogels te kijken. Ner-
gens anders in Nederland vind je zoveel verschillende 
vogelsoorten. 

Dat komt door de ligging en door de grote variatie aan 
landschappen op Texel. Daarnaast ligt het eiland in het 
centrum van de belangrijkste trekroute ter wereld. In het 
voorjaar trekken miljoenen vogels van hun overwinterings-
gebied in Zuid-Europa en Afrika naar hun broedgebied in 
Nederland of ten noorden van ons land. Deze trekroute 
loopt over de Nederlandse kust en dus ook over Texel. In 
het najaar verloopt de trek in omgekeerde richting, en ook 
dan is Texel een van de belangrijkste tussenstops. 

Kijken naar vogels is op Texel ook erg makkelijk. De vele 
natuurgebieden zijn goed toegankelijk. Aan de westkant 
strekt Nationaal Park Duinen van Texel zich uit vanaf de 
veerhaven tot voorbij de vuurtoren op de noordpunt. In 
dit prachtige duin- en bosgebied kunt u heerlijk fietsen en 
wandelen. 

Aan de oostkant van Texel ligt de Waddenzee met de 
Vogelboulevard. Tweemaal per etmaal valt het wad droog 
en zoeken vele tienduizenden vogels daar naar voedsel. 
Die zijn heel goed te zien vanaf de dijk, van Ooudschild tot 
voorbij De Cocksdorp, en altijd zijn er veel verschillende 
soorten. Aan de binnenkant van de waddendijk liggen 
brakke natuurgebiedjes waar grote aantallen vogels rusten 

en broeden. Er zijn schelpeneilanden gemaakt zodat 
strandvogels rustig kunnen broeden. Ook de lepelaars die 
in De Geul, De Muy en op De Schorren broeden, zoeken in 
deze ondiepe plasjes vaak naar voedsel en laten zich dan 
van heel dichtbij bekijken. Zelfs vanuit de auto, want de 
weg loopt dicht langs de gebiedjes.

VERREKIJKERS EN EXCURSIES
Om de vogels goed te bekijken, is een goede verrekijker 
altijd aan te raden. Bij het Vogelinformatiecentrum in De 
Cocksdorp kunt u niet alleen een verrekijker kopen of hu-
ren, u kunt er ook vogelexcursies boeken. Het gehele jaar 
organiseren ze verschillende vogelexcursies per week. 

Interesse, kijk eens op www.vogelinformatiecentrum.nl 
of op www.vogelexcursiestexel.nl 

de verrekieker
De Cocksdorp

Texel

Bezoek het Vogelinformatiecentrum
Het Vogelinformatiecentrum biedt u alles wat met 
vogels kijken te maken heeft. U vindt er het grootste 
assortiment aan verrekijkers en telescopen en u 
kunt alles zelf testen in de vogelrijke tuin achter het 
Vogelinformatiecentrum. U kunt er ook terecht voor 
nestkasten, vogelvoer, boeken en natuurlijk gewoon 
even voor de gezelligheid. In het centrum staan meer 
dan 170 opgezette vogels en er draaien doorlopend 
natuurfilms over Texel. Wilt u mee op vogelexcursie, 
boek dan één van de zes wekelijkse excursies. Het 
Vogelinformatiecentrum is het gehele jaar geopend 
van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur. 

Kikkertstraat 42 - 1795 AE  De Cocksdorp 
0222-316249 - www.vogelinformatiecentrum.nl

In Restaurant Wambinge geniet u van ‘ouderwetse’ 
gastvrijheid. Hoge kwaliteit zonder poeha; Texelse 
nuchterheid noemen wij dat. 
De klassieke gerechten zijn sterk door hun eenvoud. “Wij 
koken veel met pure en eerlijke Texelse producten. U kunt 
genieten van drie- tot zevengangenmenu’s of u maakt 
zelf een keuze uit onze wisselende seizoen-menukaart” 
Chef-kok Melvin van Sambeek: "Of ik nu in Frankrijk of op 
het platteland van Italië ben, ik ga altijd op zoek naar de 
beste producten. Texel is voor een kok en liefhebber van 
verse, seizoensgebonden producten een walhalla.

Restaurant Wambinge, Stappeland 6, 1796 BS De Koog.
Telefoon 0222 – 327 222. E-mail info@hotelgreenside.nl 

www.hotelgreenside.nl 

Ouderwetse Texelse   gastvrijheidgastvrijheid
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Bakkersambacht / Broodfabriek

Tentoonstelling over Industrialisatie in het 
Bakkerijmuseum 
Er is in de bakkerij de afgelopen 150 jaar veel veranderd, 
maar tegelijkertijd zijn ook veel processen nog handmatig 
gebleven. Die tweestrijd tussen ambachtelijk handwerk en 
fabrieksmatige productie speelt al sinds het begin van de 
industrialisatie. Het is een bijzonder geschiedenis van de 
opkomst van de bakker op elke hoek, via de koekfabriek 
naar het Spelt-Brood-atelier…

De industrialisatie in de bakkerij kwam in Nederland 
relatief laat op gang. Tot ver in de negentiende eeuw was 
het nog als gilde geregeld. Thorbecke’s nieuwe grondwet 
van 1848 betekende voor de bakkerij met het vervallen 
van de Belasting op het gemaal en de Maalbelasting 
goedkoper brood en meer werk. Ongeveer tegelijkertijd 
beargumenteerde Dokter Sarphati dat het verbeteren 

van voedselkwaliteit voor en werkomstandig-
heden van de arbeiders de gehele samenleving 
ten goede zouden komen. Na een bezoek 
aan de Wereldtentoonstelling van 1851 in 
Londen zag hij in industrialisering de oplossing. 
Voedselvoorziening werd wetenschap en ook po-
litiek zag het belang er van in. Er kwam vakonder-
wijs, er ontstonden Broodfabrieken en er kwamen 
chocolade- en koekfabrieken zoals van Houten, 
Droste en Verkade. Daarnaast kwamen er voor de 
bakker op de hoek steeds meer machines die het 
werk in lichter maakten. Wat de ontwikkelingen 
van de afgelopen 150 jaar namelijk vooral hebben 
gebracht is veel diversiteit; er valt voor de consu-
ment tegenwoordig heel wat te kiezen!

Voor informatie: 
Nieuwstraat 8 , Medemblik 0227-545014
www.deoudebakkerij.nl 

Brownies & downieS Alkmaar
Welkom bij Brownies & downieS Alkmaar. Het karakteristieke pand 
(voormalige kolenloods) heeft plaatsgemaakt voor ons gezellige 
lunchcafé waar u terecht kunt voor ontbijt, lunch en borrel. Het pand 
heeft een grote kinderhoek waar uitgebreid gespeeld kan worden. In 
de avonden is het mogelijk om het pand te reserveren voor zakelijke 
diners, presentaties, verjaardagen etc. Dit alles onder leiding van ons 
bijzondere personeel. Onze openingstijden: maandag t/m zaterdag van 
09:00 – 17:00 uur, zondag van 11:00 – 17:00 uur. Wij hopen u snel te 
ontmoeten.
Kanaalkade 17, 1811 LP Alkmaar, 072 - 737 03 59,  
alkmaar@browniesanddownies.nl

Brownies & downieS Woerden
Sinds 18 november 2016 zijn wij te vinden in het hart van 
Woerden. Onze bijzondere medewerkers en koks staan voor u 
klaar om een heerlijk ontbijt, lunch of diner te serveren. Ook 
kunt u bij ons terecht voor een high tea, high wine of een hapje 
en een drankje op het prachtige terras. Feestje en/of catering 
nodig? Ook dit is mogelijk. Op vrijdagavond kunt u bij ons terecht 
voor een heerlijke salade of bijv. onze beroemde burger to 
share en 1 maal per maand serveren wij een vast menu tijdens 
eten wat de pot schaft. Op koopzondagen bent u ook van harte 
welkom. Vergeet dan niet onze heerlijke Woerdies, Brownies met 
echte koeievlekken. Wij kunnen niet wachten u te verwelkomen.
De Kazerne 3, 3441 AZ Woerden, 0348 - 769 075, 
woerden@browniesanddownies.nl

Oude ambachten in De Groene Boet
In de touwslagerij van Weeshuis Monnickendam worden op 
ambachtelijke wijze touw geslagen en netwerk gebreid. Daar 
worden o.a. hangmatten en springtouwen van gemaakt. Van 
vrolijke stoffen maken we kussens voor in de hangmatten, 
opbergtassen en andere leuke dingen. Op de zolder van 
de touwslagerij wordt met hout gewerkt: standaards voor 
babyhangmatten, meubels en houten decoratieartikelen. 
We werken met een beperkte voorraad, maar alles uit het 
assortiment kan op bestelling worden gemaakt.
Het Weeshuis Monnickendam, Weezenland 16,  
1141 BN Monnickendam, 0299 – 653 642,  
www.weeshuismonnickendam.nl/touw-en-hout 
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Expositie van 4 juli t/m 8 september 2018
In Expositieruimte ‘De Mantel’ Hornpad 19, 1619 BP Andijk
Expositie met originele werken van: Marius van Dokkum en Rien Poortvliet

Marius van Dokkum (1957) is kunstschilder en illustrator. 
Bekend is hij door zijn humoristisch werk, portretten en stillevens. 
Van Dokkums werk is zeer toegankelijk en herkenbaar. 
Daarnaast illustreert en schrijft hij zijn eigen kinderboekenserie ‘Opa Jan’

Rien Poortvliet (1932-1995) zag zichzelf als tekenend verteller. Met zijn boeken 
verwierf hij veel internationale bekendheid. Hij schilderde het alledaagse leven, 
dieren in de natuur, maar ook veel kabouters.

Openingstijden: Woensdag t/m vrijdag: 13.00 – 17.00 uur, Zaterdag: 11.00 – 17.00 uur
Entree: € 3,50 (kinderen t/m 12 jaar gratis)
Meer informatie: www.expositieruimtedemantel.nl
Email: info@expositieruimtedemantel.nl – Tel. 0228-591425

Lente trifleBurg Bier Brouwerij

Dit heerlijke frisse en zoete 
dessert past perfect bij de 
lente. Een trifle is een dessert 
wat bestaat uit verschillende 
lagen, én is ook naast lekker ook heel leuk om te 
serveren! Een trifle is een dessert wat bestaat uit 
verschillende lagen, en deze variant is heerlijk zoet en 
fris en past perfect bij de lente! Serveer het in een mooi 
groot wijnglas of een leuke weckpot.

Ingrediënten voor 6 trifles 
400 cc kookroom, 125 gram kristalsuiker, 1 vanille 
stokje, 12 gram gelatine, 150 gram rood fruit diepvries 
mix, 120 gram roombotercake, limoen, 10 cc limoncello, 
Gesneden munt blaadjes, 160 cc ongezoete slagroom, 
120 gram aardbeien, 2 eetlepels rozensiroop

Bereiding
Breng de kookroom aan de kook met de kristalsuiker, 
het vanillestokje en sap van de limoen. Laat dit 30 
minuten trekken, en dan kan de geweekte gelatine erbij. 
Verdeel het rood fruit over de glazen, en giet hier de 
gekookte room op (vanillestokje eruit halen).
Als deze laag is opgesteven, kan hierop een laagje 
roombotercake in kleine 1cm blokjes gesneden. Maak 
een salade van de aardbeien, gesneden munt blaadjes 
en de limoncello, verdeel deze over de glazen.
Klop de ongezoete slagroom met de rozensiroop, en 
verdeel deze over de glazen.
Garneer de trifle met bijvoorbeeld lentebloesem, 
anijsblaadjes en wat aardbeien om het dessert 
helemaal af te maken!

Bron: Noord-Holland Catering, www.nh-catering.nl 

Recept:

De Burg Bier Brouwerij bestaat vanaf 1995. De oude 
brouwerij had een capaciteit van 60 liter per brouwsel. 
Sinds mei 2009 is de nieuwe brouwerij actief met een ca-
paciteit van 700 liter per brouwsel. De nieuwe brouwerij 
is van begin tot eind helemaal zelf gebouwd. Meer info 
over de historie van de brouwerij vind u op onze website. 
Er wordt 1x in de twee weken gebrouwen. We brouwen 
de volgende bieren in de Burg Bier Brouwerij: Veluws 
Blond, Veluws Bruun, Tripel-B en Gulle. Dit zijn onze vaste 
bieren. Deze zijn het hele jaar door verkrijgbaar. Voor elk 
seizoen hebben we ook nog een bier. Dit zijn de volgende 
soorten: Springbok, Witte Pauw, Herfstbok en Winterbok.
Naast onze brouwerij bevindt zich ook nog Bierwinkel 
Burg Bieren, Speciaalbier Café de Hazeburg en een 
unieke Biertunnel!

Wilt u de brouwerij een keertje bezoeken? Ga dan eens 
mee met onze rondleiding. www.burgbieren.nl
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De Historische Vereniging Wieringen probeert de 
historie van dit unieke stukje Nederland, gelegen in 
de kop van Noord Holland en aan de Waddenzee, 
zo goed mogelijk vast te leggen. De vereniging kan 
putten uit een rijk verleden.

Diverse boeken zijn er inmiddels uitgegeven en mini-
maal viermaal per jaar wordt het verenigingsblad Op 
de Hoogte uitgebracht. Diverse commissies, bestaande 
uit enthousiaste en actieve mensen, hebben de taak op 
zich genomen om de geschiedenis in woord en beeld 
vast te leggen. www.historischwieringen.nl 

EILAND STATUS
Een hechte gemeenschap die het wel en wee met elkaar 
deelden maar ook afhankelijk waren van de passanten die 
het eiland om wat voor reden ook, aandeden.

De Bergense School thuis in KranenburghWieringen, eiland in de Zuiderzee

Er zijn jaren geweest van welvaart bijvoorbeeld ten tijde 
van de haringvangst, lichterschipperij en zeewier maar 
Wieringen heeft ook armoede gekend. De aanleg van de 
Afsluitdijk en de Amstelmeerdijk bracht nieuwe ontwikke-
lingen naar het eiland maar maakte Wieringen tegelijker-
tijd eiland af. Maar nog altijd voelen de Wieringers zich 
eilanders en spreken over 'ik woon op Wieringen' en 'ik kom 
van Wieringen'.

Wieringen is misschien wel het deel van Noord-Holland 
met de grootste onbenutte potentie als het gaat om 
archeologie. 
Wieringen staat ook bekend als voormalig eiland, maar dat 
eilandbestaan duurde maar een paar eeuwen. 
Wieringen was bijna altijd met Noord-Holland verbonden 
en maakte deel uit van het woongebied van de oudste 
Noord-Hollanders. Er moeten nog tientallen, mogelijk 
honderden verborgen nederzettingen op dit historische 
heuvelland verborgen zijn.

Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw groeide het dorp 
Bergen van broedplaats van de Nederlandse avant-garde-
kunst uit tot de kunstenaarskolonie die het nog steeds is. 
De schilders die elkaar hier tussen ca. 1915 en 1925 vonden 
waaronder Leo Gestel, Arnout Colnot, Matthieu Wiegman, 
Charley Toorop en Dirk Filarski ontwikkelden een geza-
menlijke toets en beeldtaal. De werken van deze Bergense 
School vormen de kern van de collectie Kranenburgh 
en zijn in de loop der jaren echte publiekslievelingen 
geworden. De landschappen, portretten en stillevens zijn 
expressief, met vaak een ruige toets en sterke licht-donker 
contrasten. De fascinatie van de kunstenaars voor het 
zeelicht en de natuur in en rond Bergen klinkt intens door 
in veel van hun schilderijen. Het dorp en zijn omgeving 
inspireren tot op de dag van vandaag schilders, fotografen 
en dichters. 

SPRINGLEVEND
Naturel en vol karakter zijn de portretten die de kunste-
naars van zichzelf, maar ook van bevriende kunstenaars 
en kinderen schilderden. Zoals het portret dat Matthieu 
Wiegman maakte van Kees Boendermaker, de kunstenaar 
en zoon van de Bergense verzamelaar Piet Boendermaker, 
of de zelfportretten van Henri ten Holt en Piet Wiegman. 
Intieme beeltenissen van Bergenaren, gevangen in warm 
licht en aardse kleuren. Bergen en Kranenburgh koesteren 
hun geschiedenis en houden ze springlevend. 

LEO GESTEL
Met o.a. zijn werk Herfst (1909) is Leo Gestel is een van 
de centrale kunstenaars in de collectie van Museum 
Kranenburgh. Zijn prachtige Portret van een vrouw 
schildert hij in 1913, een periode waarin hij er lustig op 
los experimenteert en zijn heel eigen versie van het 
kubisme en het futurisme ontwikkelt. Het schilderij is een 

genereuze, meerjarige bruikleen uit de bedrijfscollectie 
van NN Group en deze zomer te zien in tentoonstelling Het 
Geheim van Gestel (3 juni – 30 september 2018). Hoewel 
Gestel zich pas in 1921 in Bergen vestigt, is zijn Portret van 
een vrouw nauw verbonden met het kunstenaarsdorp. 
Het werk is afkomstig uit de collectie van verzamelaar Piet 
Boendermaker.

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26, 1861 CR  Bergen NH
T 072 5898972, www.kranenburgh.nl

Open di – zo 11.00 – 17.00 uur
3 jun – 30 sept 2018: di – zo  10.00 – 17.00 uur

Leo Gestel, Portret van een vrouw, 1913. langdurig bruikleen 
collectie nn group. Foto Michel Claus
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Werelderfgoed Waddenzee
Uitstapje naar Duitsland

50 km fietsplezier rondom de Dollard
Buitenplaats Reiderhoeve  Kiekkaste

De Groninger Kroon Ditzum

Vaar met het passagiersschip “Dollard” vanaf 
Delfzijl naar Ditzum. Ontdek het idyllische 
vissersdorp en geniet van diverse visspeciali-
teiten in de talrijke restaurants. Daarna kunt 
u beginnen aan de ca. 50 km lange tocht 
rondom de Dollard die u terugbrengt naar 
Delfzijl. In de galerie “De Groninger Kroon” 
kunt u op zaterdag en zondag koffie met gebak 
gebruiken en talrijke kunstwerken bewonderen.
Bij de Kiekkaste en Buitenplaats Reiderhoeve  
kunt u het wereldnatuurerfgoed Waddenzee in 
zijn volle glorie beleven.

Tickets voor het veer en een dienstregeling zijn verkrijgbaar bij de VVV Delfzijl en aan boord van het schip.
U kunt ze ook online bij de Internationale Dollard Route bestellen via info@dollard-route.de, www.dollard-route.de

Welke soorten duurzame energie zijn er?

Duurzame energie is schone energie die nooit 
opraakt en niet schadelijk is voor het milieu. Deze 
vorm van energie bespaart bovendien geld. Welke 
duurzame energievoorzieningen zijn er allemaal voor 
particulieren en ondernemers?

Wind-energie en zonne-energie zijn bekende vormen van 
duurzame energie, maar van welke voorzieningen kun 
je nog méér gebruik maken? En wat is het ook alweer 
precies?
 
ZONNE-ENERGIE
Je kunt zonne-energie opwekken met een zonneboiler of 
een zonnepaneel. Met een zonneboiler kun je zonnewarm-
te opvangen, om vervolgens kleine ruimten of cv-water te 
verwarmen. Zonnepanelen maken elektriciteit, ook wel 
zonnestroom genoemd. Op onbewolkte dagen werken 
zonneboilers en zonnepanelen het beste. Op bewolkte 
dagen loopt de opbrengst al snel terug. Zonnecollectoren 
en zonnepanelen zijn goed zichtbaar. Dat komt jouw imago 
ten goede. 

WIND-ENERGIE
Nederland is erg geschikt voor het opwekken van energie 
uit wind. Windenergie wint men door de bewegingsenergie 
uit de lucht. Dit wordt omgezet in een bruikbare vorm, zo-
als elektriciteit. Windenergie wek je op met een windmolen 
of -turbine. Er is momenteel grote behoefte aan ruimte 
voor windturbines. Wellicht kun je een onbenut deel van je 
bedrijventerrein of landbouwgrond hiervoor beschikbaar 
stellen. 

BIOBRANDSTOF
Door verbranding of vergassing van afval kun je energie 
als elektriciteit en warmte opwekken. Dit is een kostenef-
fectieve verwijdering van afvalstromen. Biobrandstoffen 
kun je ook produceren uit dierlijk en plantaardig afval. 
Sommige van deze biomassa kun je omzetten in gasvormi-
ge of vloeibare energiedragers, zoals biogas en biodiesel. 

OMGEVINGSENERGIE
In de aarde en de bodem zit warmte. Deze bodemwarmte 
is bruikbaar voor verwarming en koeling. Door een warm-
tepomp aan te schaffen kun je er ook gebruik van maken. 
Een warmtepomp kan deze bodemwarmte verwarmen tot 
bruikbare warmte.

THERMISCHE ENERGIEOPSLAG
Bij energieopslag wek je geen energie op. Je slaat energie 
op, om op een later moment te gebruiken. Warmte of 
koude wordt via een warmtewisselaar in een bodemlaag 
opgeslagen. Met dit systeem kun je bedrijfsprocessen of 
–ruimten koelen en verwarmen.
De aanschaf van van apparatuur voor het benutten van 
duurzame energiebronnen is vaak niet goedkoop. Maar op 
lange termijn is de kostenbesparing duidelijk zichtbaar. Er 
zijn subsidies beschikbaar voor bedrijven die werken met 
duurzame energie. Je kunt ook duurzame energie inkopen. 
Het energiebedrijf garandeert je bijvoorbeeld dat de groe-
ne elektriciteit duurzaam is opgewekt.

NIEUWSGIERIG?
Benieuwd naar Energiebesparende maatregelen 
anno 2018? www.weinholt.nl
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Uithoorn: bruisend aan de Amstel

Uithoorn ligt in de regio Amstelland, net ten zuid-
oosten van onze hoofdstad. Qua naamsbekendheid 
scoorde Uithoorn tot voor kort nooit hoog, zeker niet 
in vergelijking met naburige plaatsen als Aalsmeer, 
Amstelveen en Ouderkerk. Misschien kwam dat ook 
omdat de eigen bewoners lang niet altijd positief 
over Uithoorn spraken. Als je in Uithoorn woonde, 
dan vertrok je ’s morgens en kwam je ’s avonds laat 
pas thuis; een typische forenzenplaats.

Maar tijden zijn veranderd. Gemeente, ondernemers en 
bewoners zijn aan de slag gegaan met wat Uithoorn wèl 
heeft: namelijk een unieke ligging aan de rivier de Amstel, 
precies op de grens tussen het stedelijk gebied van Groot 
Amsterdam en het Groene Hart. Wat een mogelijkheden 
biedt dat! De doorsnee winkelstraat langs de Amstel is 
omgetoverd tot een prachtige promenade. In mei van 2015 
werden de vernieuwde evenementensteiger en passanten-
steigers in gebruik genomen. Waarmee Uithoorn ineens 
een populaire aanmeerplek werd voor de pleziervaart.

CONCERTEN EN FESTIVALS
Die evenementensteiger kreeg niet voor niets zijn naam. 
De plek leent zich uitstekend voor (hoe kan het anders) 
evenementen. En dat is te merken! Het aantal initiatieven 

om muziekconcerten, markten en festivals te organiseren 
groeit per jaar. Zo kon het jonge publiek vorige zomer 
dansen tot ver na zonsondergang tijdens Ibiza Night. En 
initieerde dirigent Ferdinand Beuse de eerste editie van 
Amstelproms. Inspiratiebronnen voor dit concert op het 
water waren  Prinsengrachtconcert en de Night of the 
Proms. Het kwam tot stand met medewerking van locale 
muziekverenigingen en koren, maar ook met nationaal 
bekende artiesten. 

Ook 2018 heeft alweer mooie festivals en andere 
evenementen op de agenda staan. Amstelproms wordt 
geprolongeerd op zaterdag 14 juli. De Kwakel heeft een 

lange traditie van jaarlijks terugkerende evenementen 
zoals bijvoorbeeld het Polderfeest, begin augustus. Ook 
die festivals zijn er natuurlijk weer.  

CULINAIR
Terug van een jaartje sabbatical is Culinair Uithoorn aan 
de Amstel, georganiseerd door de Uithoornse afdeling van 
de Lion’s Club. Bezoekers kunnen hier komen fijnproe-
ven, koks en restaurateurs maken kleine gerechtjes van 
hoog niveau en presenteren die met de juiste wijnen. De 
entreegelden van dit culinaire festival komen ten goede 
aan een goed doel. Dit jaar zijn dat de muziekprojecten op 
basisscholen door muziekvereniging KnA.

Mooie evenementen zoals deze worden van harte on-
dersteund door de Stichting Promotie Uithoorn en De 
Kwakel (SPUK). Het doel van de SPUK is om initiatieven te 
ondersteunen die goed zijn voor het imago van Uithoorn en 
De Kwakel. Dat doen ze niet door simpelweg te sponsoren. 
In plaats daarvan adopteren ze (een deel van) de promotie 
die nodig is: advertenties, borden langs de weg, online 
ondersteuning via Social media.

Alle informatie over Uithoorn, De Kwakel en SPUK zelf kun  
je vinden op de website www.uithoornaandeamstel.nl. 

Ook vind je hier wat er binnenkort allemaal te doen is. Ben 
je zelf inwoner van Uithoorn of De Kwakel en wil je een mooi 
evenement opzetten, voeg hem dan zelf toe aan de kalen-
der op de site en neem gerust contact op met SPUK voor 
de mogelijkheden. Want een mooi Uithoorn aan de Amstel 
maken we samen!

FOTOGRAFIE: YVONNE COPINI
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Koken met zeewier

In Nederland zien we de laatste jaren steeds meer belang-
stelling voor zeewier. De vraag naar voedsel in de wereld 
stijgt. Alle wetenschappelijke en industriële organisaties, 
die bij voeding betrokken zijn, investeren in zeewier 
onderzoek. Voedingsexperts vragen zich af hoe je, met de 
gebruikelijke manier van voedsel produceren, van granen, 
groenten, vlees en vis, de wereld in de toekomst kan blijven 
voeden.

De grote vraag is: hoe kom je aan genoeg eiwitten, koolhydra-
ten, vetten en mineralen op een duurzame manier, zonder dat 
natuur en dampkring gaan kraken in hun voegen.
Zeewier lijkt hiervoor de oplossing, door haar snelle groei, 
hoge opbrengsten en geringe milieubelasting.
De omschakeling naar zeewierproductie kan je vergelijken 
met de omschakeling van fossiele brandstoffen naar wind- en 
zonne-energie.

Een klein bedrijf maakt zich met het merk Atlantica in Neder-
land al bijna 25 jaar sterk voor zeewier in fijne en smakelijke 
gerechten. 
Atlantica brengt 17 producten verse zeewier. Volgend jaar 21. 

Allemaal verse producten, waarin hoge voedingswaarde en 
gastronomische eigenschappen van zeewier optimaal tot hun 
recht komen. De boodschap van Atlantica is: zeewier is gezond 
en lekker en verrijkt elk gerecht, als je met versproducten 
werkt en als je de juiste bereidingen toepast. Dat kan je zien en 
proeven in de Atlantica producten. Want zeewier voegt iets toe 
aan een gerecht, dat er voorheen nooit was. Zeewier is geen 
groente, zoals je sommige chefs wel eens hoort beweren. Maar 
je kan ze wel met de bestaande kooktechnieken bereiden.
Om dat te bewijzen zie je hieronder een paar gerechten, waar-
in zeewier de smaak bepaalt. 

www.europeanseaweedcompany.com

Voor de nieuwsbrieven kun je je in-

schrijven via www.atlanticazeewier.nl

Atlantica producten worden op 

aanvraag gedemonstreerd. Je kan 

ze vinden in de betere Ekoplaza, 

Estafette en Natuurwinkels en bij de 

vestigingen van HANOS en SLIGRO.

Theetuin de Kwakel, geniet van de rust en 
betoverende omgeving. Zelfgemaakte taart, 
lunch of high tea. De fruitbomen staan in de 
bloesem of hangen vol met fruit daar maken 
we weer onze appelsap van. U komt ogen 
te kort voor alle tuindecoratie van glas uit 
Duitsland. Van kleine glazen vogeltjes tot 
mooie sierlijke zwanen.

Theetuin de Kwakel
Noord - Linschoterzandweg 53,  
3425 EL Snelrewaard
Elske Spaan, 06-24924304, 
theetuindekwakel@gmail.com

www.theetuindekwakel.nl

Prinses Christinalaan 135 
1421 BH Uithoorn
Telefoon 0297 - 269 757

Piccola Bottega in Uithoorn
Piccola Bottega is een echte Italiaanse/Spaanse winkel, vol met overheerlijke authen-
tieke delicatessen. Ons doel is om u - met de smaak van onze producten, gerechten, 
pizza’s, belegde broodjes, huisgemaakte desserts, schotels, en hapjes - een echt 
vakantiegevoel te geven. Alsof u uit eten bent in Italië of Spanje, maar dan in onze 
winkel. 
In de winkel ruikt u meteen de heerlijke, weldadige, prikkelende geur van zelfgemaak-
te lasagna en verse pasta’s. We bieden deze vervolgens aan in ons menu van de 
maand met 12 keuzes. Onze pizza’s zijn ook overheerlijk, warm en vers, net als de 
belegde panini’s, natuurlijk mét een superieure olijfolie. 

Ook kunt u bij ons de lekkerste taarten, desserts en buffetten bestellen voor ver-
jaardagen, trouwerijen en bedrijfsfeesten. En wij verzorgen naar volle tevredenheid 
cateringen. 
Updates kunt u volgen via Facebook (Piccola Bottega) of via www.piccolabottega.nl  
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Achterdijk 2-4
1191 JK  Ouderkerk aan de Amstel

De orginele bar van Restaurant de Oude Smidse 
is verjongd. DOS Bar & Kitchen is de perfecte 
plek voor een gezellig borreltje met heerlijke 
hapjes of  een ongedwongen diner. 

U kunt hiervoor uitsluitend telefonisch 
reserveren of binnen komen lopen.

Wilt u kennis komen maken met 
DOS Bar & Kitchen? 

Wij heten u van harte welkom 
op vrijdag 9 maart tussen 16:30 en 19:00 

voor een hapje en een drankje.

O P E N I N G
DOS Bar & Kitchen

Restaurant De Oude Smidse
Lekker aan de Amstel, Achterdijk 2 – 4
1191 JK Ouderkerk aan de Amstel
020 496 12 62, info@deoudesmidse.nl 

De originele  bar van Restaurant de Oude Smidse is verjongd. 
DOS Bar & Kitchen is de perfecte plek voor een gezellig borreltje 
met heerlijke hapjes of een ongedwongen diner. Men kan hier-
voor uitsluitend telefonisch reserveren of binnen komen lopen.

7 dagen geopend van 12 tot 00.00 uur. Keuken geopend tot 21.30 uur.

www.deoudesmidse.nl

Geniet van Pompoensoep
Recept:

Pompoensoep is heerlijk als pure soep, maar kan 
ook verrijkt worden met bijvoorbeeld in de oven 
gedroogde panchetta.

Ingredienten:

1 flespompen
1 appel (granny smith) 
1 winterpeen 
3 cm gemberwortel
2 teentjes knoflook
2 sjalotjes
1l groente bouillon

Bereidingswijze: 
Schil de flespompoen, verwijder de 
pitten en snijd deze in stukken van 2 x 2 cm. 
Snijd de appel in blokjes, schil de winterpeen 
en snijd deze ook in stukken. De gemberwortel 
even met een dunschiller ontdoen van de schil en 
daarna raspen. De knoflook persen en het sjalotje 
snipperen.
Zet het sjalotje en de knoflook aan in twee 
eetlepels olie. Voeg de pompoen, wortel en 
gember toe. Roerbak dit een paar minuten. Voeg 
de bouillon toe en laat een half uurtje zachtjes 
koken tot de pompoen zacht en gaar is. Pureer 
met de staafmixer en garneer met wat gehakte 
peterselie en een scheutje kookroom. 

Eet smakelijk!

Het oude gemeentehuis in Uithoorn
Geniet aan de Amstel is gevestigd in het oude gemeentehuis. Een 
prachtig monumentaal pand, gebouwd in 1936 waarvan veel originele 
elementen behouden zijn gebleven. Bijvoorbeeld de prachtige glas 
in lood deuren bij binnenkomst in het restaurant. Wij serveren onze 
gerechten op hand gemaakte planken. Op deze planken serveren we een 
selectie van kleine gerechtjes die samen een 
voor-, hoofd- of nagerecht vormen. 
Ons menu en de prijzen kunt u vinden  
op www.genietaandeamstel.nl
Geniet aan de Amstel, Marktplein 2a, 
1421 AC Uithoorn, Tel.: 0297 763488
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Reeds 30 jaar geleden was het de drie sterren chef Paul 
Bocuse die koks opriep een dam te werpen tegen het 
gebruik van kunstmatige toevoegingen in het eten. Koks die 
gehoor gaven aan deze oproep en schriftelijk verklaarden 
zich te houden aan de “Code van Eer” mochten lid worden 
van Euro-Toques. In deze “Code van Eer” is nadrukkelijk 
opgenomen dat de leden gebruik maken van natuurlijke, bij 
voorkeur, streek en seizoen gebonden producten.

In Nederland werd deze missie opgepakt door niemand minder 
dan o.a. Cas Spijkers, Constant Fonk, Fred Dijsselbloem, Paul 
Fagel en Robert Kranenborg. De boodschap van destijds is nog 
immer actueel en het aantal leden van Euro-Toques Nederland, 
dat na een strenge selectie wordt toegelaten, groeit. Vooral 
jonge toonaangevende chefs geloven in het nieuwe ambach-
telijke koken. Weg met de fastfood cultuur en terug naar de 
natuur, en dat in een passende prijs kwaliteit verhouding.

Het overzicht hiernaast wijst u de weg naar de restaurants 
waar u niet alleen warm en hartelijk wordt ontvangen, maar 
bovendien verrast wordt met smaakvolle gerechten. Het logo 
dat uitsluitend gevoerd mag worden door geïnaugureerde 
leden van Euro-Toques Nederland is voor u een garantie van 
een menukaart vol met verse regionale en seizoensgebonden 
producten.

In de restaurants van Euro-Toques Nederland wordt ambach-
telijk gekookt. De samenwerking met lokale, en streng gese-
lecteerde, landelijke producenten die voldoen aan de huidige 
duurzaamheid keurmerken, staat garant voor kwaliteit, smaak 
en behoud van culinaire tradities. Elke lid van Euro-Toques 
Nederland heeft zijn eigen keuken en identiteit, maar ge-
meenschappelijk is de passie, gedrevenheid en vakmanschap. 
Onze leden bewijzen dagelijks culinair toonaangevend te zijn 
in een mix van culinaire traditie en vernieuwing op basis van 
de eerlijke regionale keuken.

Het logo en naambord van Euro-Toques Nederland is al 30 jaar 
het herkenbare baken in de culinaire wereld, als u gelooft in de 
boodschap van Euro-Toques Nederland.
Graag nodig ik u uit om de proef op de som te nemen om bij 
onze aangesloten restaurants de unieke smaakbeleving van 
gezonde en natuurlijke producten te ervaren.

Ted Janssen M.A., MSc., CMC.
voorzitter Euro-Toques Nederland

Code van Eer
Euro-Toques Nederland is een vereniging 
van professionele koks en restaurateurs die 
staan voor gezonde voeding die ambachtelijk wordt bereid 
met natuurzuivere producten. 

Euro-Toques Restaurants
Het logo en naambord van Euro-Toque Nederland is al bijna 30 
jaar het herkenbare baken in de culinaire wereld van restau-
rants waar u goed kunt eten.

www.euro-toques.nl

Ware kwaliteit verloochent zich niet!Restaurant ‘t Swaentje
Restaurant ’t Swaentje is gevestigd in een monumentaal 
pand naast een sluisje en een oude trekvaart te 
‘s-Graveland. Een gelegenheid die staat voor kwalitatieve, 
culinaire perfectie. Het volledig witte gebouw uit de 17e 
eeuw is een begrip in de omgeving en straalt nostalgie en 
gezelligheid uit. Wij bereiden alle gerechten uit onze Frans-
Hollandse keuken uitsluitend met dagverse ingrediënten. 
Iedere 3 weken wisselen wij ons 5-gangen chef’s menu met 
de invloeden van het seizoen.
Noordereinde 353, 1243 JZ ’s-Graveland, 035 – 656 20 16, 
www.hetswaentje.nl 

Van Speijk Restaurant 
Voor het echte genieten aan de kust, op het mooiste plekje 
van Egmond aan Zee, moet u bij Van Speijk Restaurant 
zijn. Geniet van het uitzicht en van onze smaakvolle 
streekgerechten in een trendy ambiance. Een zalige 
cappuccino, een stevige lunch of een fantastisch diner. In 
2015 is Van Speijk gekozen als beste terras van Nederland en 
zijn wij in 2016 en 2017 te vinden in de “Koffie Top 100”, de 
beste koffie-speciaalzaken van Nederland.
Westeinde 1, 1931 AB Egmond aan Zee, 072 – 507 17 03, 
www.restaurantvanspeijk.nl  

Hotel & Restaurant De Fortuna
In het oude centrum van het schilderachtige Edam vindt u 
het drie-sterrenhotel en à la carte restaurant De Fortuna. Het 
restaurant, met 75 zitplaatsen, heeft een gevarieerd aanbod 
van verrassende vlees-, vis-, gevogelte- en wildspecialiteiten. 
Alle gerechten worden op traditionele wijze bereid uit de beste 
ingrediënten die de verschillende jaargetijden bieden. Het 
pittoreske hotel heeft 23 kamers, ondergebracht in een 5-tal 
karakteristieke Noord-Hollandse herenhuizen, met daartussen  
een prachtig, aan het water gelegen tuinterras (80 zitplaatsen).
Spuistraat 3, 1135 AV Edam, 0299 - 371 671
www.fortuna-edam.nl 
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BOSQ, The Spirited Restaurant 
BOSQ ligt op een unieke locatie op Texel, aan de rand van 
het Nationaal Park. In een stijlvolle ambiance geniet u 
van onze lokale keuken die samenvloeit met mediterrane 
smaken en een vleugje temperament. Laat u meeslepen 
door onze veelzijdige gerechten, die de eetcultuur van het 
zonnige zuiden overbrengen naar Texel. Bij BOSQ kunt u 
terecht voor lunch, diner, high-tea of borrel… bij mooi weer 
op het terras met een fenomenaal uitzicht.
Bakkenweg 16, 1797 RJ Den Hoorn,  
0222 - 315 541, www.bosq.nl 

De Doelen, Frans restaurant in Muiden
In ons sfeervolle restaurant kunt u genieten van een  
heerlijke, biologische lunch of diner in een ontspannen 
omgeving. Authentieke, landelijke gerechten die u  
misschien al kent, maar die u opnieuw zullen verrassen.  
Een feest van smaak, versheid en kwaliteit! Het restaurant is 
warm en sfeervol ingericht, met schilderijen, bloemstukken 
en kroonluchters met echte kaarsen. De Doelen ligt pal aan de 
Groote Zeesluizen en de Vecht, met op een steenworp afstand 
het statige Muiderslot. 
Sluis 1, 1398 AR Muiden, 0294 - 263 200,  
www.restaurantdedoelen.nl 

Rue de la Plume
Midden in het oude centrum van Alkmaar ligt het 
vernieuwde restaurant Rue de la Plume. Maître-sommelier 
Madelene van Zoelen en chef-kok Luella Molenaar hebben 
het restaurant in 2016 overgenomen en verbouwd met 
een vrouwelijke touch. Madelene en Luella zorgen ervoor 
dat iedere gast verwend wordt. Ze doen dit door de warme 
sfeer in het restaurant zorgvuldig te bewaren, een prachtige 
wijnkaart te hanteren en door moderne gerechten te 
serveren die zinnenprikkelend zijn. 
Veerstraat 22, 1811 LB Alkmaar, 072 - 520 12 12,  
www.ruedelaplume.nl  

La Première 
Dit sfeervolle restaurant van John Nierop en Simone Venekamp 
is al 23 jaar een begrip in Noord-Holland. Laat u verrassen en 
geniet van de moderne, lichte en vooral pure kookstijl van 
John. De smaak staat hier voorop en er worden zoveel mogelijk 
producten uit de streek verwerkt in het menu, verrassend 
gecombineerd met Mediterrane, Oosterse en Noord- Afrikaanse 
invloeden. De wijnkaart rouleert regelmatig en biedt veel 
spannende wijnen per glas.
Smidsweg 4, 1761 BJ Anna Paulowna, 0223 – 531 966,  
www.lapremiere.nl  

Het vestingstadje Muiden ligt aan het IJmeer, net ten oosten 
van Amsterdam. Het dateert uit de 10e eeuw en staat nu 
bekend om zijn rustige straten, kleine cafés, historische be-
zienswaardigheden en een pittoreske haven. De stad is een 
belangrijke schakel in de verdedigingslinie van Amsterdam, 
een 135 kilometer lange vesting die ooit de stad beschermde 
tegen indringers. Wandel door de eeuwenoude muren van 
Muiden en bereid je voor op een wandeling door een van de 
oudste gemeenschappen van het land. 

KASTEEL MUIDERSLOT
Muiden combineert het beste van het verleden, het heden 
en de toekomst. Een van de belangrijkste bezienswaar-
digheden is het middeleeuwse Amsterdamse Kasteel 
Muiderslot. In de loop der jaren is het gebruikt als een 
locatie in verschillende tv-shows in de middeleeuwen. Het 
is een lust voor het oog. Het kasteel heeft een ophaalbrug, 

vijf torens, kantelen en andere functies die King Arthur 
waardig zijn. 

MEER BEZIENSWAARDIGHEDEN EN ATTRACTIES 
IN MUIDEN
Muiden is een charmante stad om rond te slenteren, met 
een levendige kade omzoomd met cafés, met een goed 
zicht op de boten die de haven in en uit komen. U kunt ook 
meer van historische militaire verdedigingswerken van de 
stad aan het Muizenfort en Westbatterij, zowel gebouwd 
in de 19 verkennen e eeuw als onderdeel van de Hollandse 
Waterlinie de - verdedigingslinie van Nederland.
Als u op zoek bent naar een nog groter avontuur, neemt u 
de veerboot van Muiden naar het vestingeiland  Pampus . 
Dit door de mens gemaakte bolwerk heeft ooit de haven 
van Amsterdam helpen beschermen. Het is open voor het 
publiek van april tot oktober.

MUIDEN
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Oude ambachten

Edelsmid Suzanne Roeffen
Ik ben edelsmid in Almere. Zoekt u een sieraad 
naar wens? Laat deze wens dan vervullen in goud, 
zilver, titanium, of in een ander materiaal. Sieraden 
die niet meer gedragen worden kan ik veranderen 
in een nieuw sieraad naar smaak. Neem een kijkje 
op mijn website en laat u verrassen.

U kunt mij vinden in mijn atelier op 
de Kerkgracht 85a in Almere 
Haven. Openingstijden: 
woensdag tot en met 
zaterdag, van 10:00 tot 
17:00 uur. 

suzanne.roeffen@gmail.
com - tel: 06-49788280
www.suzanneroeffen.nl 

Flevotin Zeewolde
Het tin wordt gegoten in een Een mal van silicone 2 
componenten rubber. Silicone rubber is een goede 
warmtegeleiding, zodat het vloeibare tin snel afkoelt. 
De mal wordt opengemaakt en het gestolde tin wordt 
eruit geklopt. Tin kan ook gegoten worden in vormzand. 
Daarvoor wordt eerst een model van het voorwerp 
in het zand afgedrukt. Gegoten voorwerpen van tin 
hebben een grote rol gespeeld in het huishouden. 
Tinnegerei is echter bewerkelijk en vergt wat 
onderhoud. Het werd steeds vaker verdrongen door 
aardewerk. Een nadeel van tin is zijn gevoeligheid 
voor oxidatie. Gegoten voorwerpen die aan bepaalde 
normen voldeden werden vanouds gemerkt met 
een stempel in de vorm van een engel. Dit wordt 
engeltjestin genoemd.
Tingieterij Flevotin, Baardmeesweg 37/39, 3899XT 
Zeewolde, T: 036-522 29 02, E: info@flevotin.nl
W: www.flevotin.nl

Klederdracht- en Visserijmuseum

... al 50 jaar met hart en ziel...

Al ruim 50 jaar wordt er met hart en ziel gewerkt aan een perfecte 
tentoonstelling van prachtige items rondom de Spakenburgse 
klederdracht en visserij. Tiptop staat de collectie erbij. Aan elke 
pop is tot in de kleinste details aandacht besteed. Miniatuurbot-
ters en talloze visserijattributen tonen het vissersverleden; een 
laagje stof zul je er niet op ontdekken. 

Een verrassende collectie
Het museum biedt een complete weergave van de klederdracht 
zoals die eeuwenlang is gedragen door Bunschoters en Spaken-
burgers. Verder is er een mooie collectie miniatuurbotters, visnet-
ten en andere gebruiksvoorwerpen rondom de visserij opgesteld. 
Wie oog voor detail heeft, vergaapt zich aan het ouderwetse 
Spakenburgse handwerk, waarvan een flinke variatie in de zalen 
te bewonderen is.

De jaarlijkse quilttentoon-
stelling
Deze bestaat uit 35 quilts, een 
groot aantal gemaakt van kle-
derdrachtstoffen, en met zeer 
verschillende afmetingen. 
Prachtige paarse rouwstoffen en lichte kraplap-
pen worden gebruikt om er een wisselende expositie van te maken. 
En wie zelf aan de slag wil, in het bijbehorende winkeltje zijn allerlei 
stoffen te koop. Ook talloze andere Spakenburgse souvenirs zijn 
daar te vinden. Hiervan gaat de volledige opbrengst naar de diverse 
goede doelen.
Voor actuele informatie, zoals openingstijden, kijkt u op 
www.kenvmuseum.nl
Ons adres: Kerkstraat 20, 3751 AR  Bunschoten.

•  Ruim 100 poppen met vele variaties van de plaatselijke 
 klederdracht
•  Veel aandacht voor de visserij
•  Prachtige quilts en quiltstoffen
•  Klederdrachtshow en uitleg op aanvraag
•  Aankleden in overleg

Zie voor openingstijden www.kenvmuseum.nl
Kerkstraat 20, 3750 GD Spakenburg. Tel. 033 – 298 46 34.
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Leven en werken op een oud binnenvaartschip

De Museumhaven Vreeswijk, de historische haven in 
de Vaartse Rijn, is onderdeel van het museum, er zijn 
prachtige schepen te zien! Tijdens evenementen is het 
Theehuys, met binnen- en buitenterras aan het water, 
geopend voor een gezellig hapje en een drankje. 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan kijken! 
De Museumwerf Vreeswijk vindt u aan de 
Wierselaan 113, 3433 ZS Nieuwegein. 

Meer informatie vindt u op www.museumwerf.nl

Had u altijd al eens willen weten hoe het was om te 
leven en te werken aan boord van een oud binnen-
vaartschip? Bent u nieuwsgierig naar wat er komt 
kijken bij het onderhoud of de restauratie van een 
historisch schip? Kom dan langs bij de Museumwerf 
Vreeswijk in Nieuwegein!

De Museumwerf Vreeswijk is een gezellig binnenvaart-
museum met een werkende ambachtelijke scheeps-
werf.  Er zijn binnen- en buitenexposities waar van 
alles te ontdekken is over de historische binnenvaart. 
Voor kinderen zijn er exhibits waarbij ze spelenderwijs 
ervaren hoe er werd gewerkt aan boord van een schip 
of op een scheepswerf. 

JE THUIS VOELEN IN DE NATUUR: HET VELUWE GEVOEL

& OUTDOOR

WWW.GEWEERMAKERIJ.NL
VOOR OPENINGSTIJDEN ZIE WEBSITE

NACHTEGAALWEG 1B | 8075 AW ELSPEET | TEL: 0577 - 491 546 | INFO@GEWEERMAKERIJ.NL

Kado artikelen en 
woonaccessoires Verrekijkers Kleding

Historische Theetuin 
Bartiméus
Driebergsestraatweg 44
3941 ZX Doorn
0343-526961
www.bartimeus.nl/moestuin
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Passie Voor Bloemen

Bloemen van Nederlandse top kwekers worden verkocht 
bij Bloemen in het Gooi.
Hun passie is bloemen en persoonlijke aandacht en natuurlijk 
kwaliteit. De teelt van bloemen is in de twintigste eeuw een 
belangrijke Nederlandse economische sector geworden. 
Bloemen uit Holland zijn nu een begrip in het buitenland en de 
bloementelers uit Nederland staan sindsdien in de wereld in 
hoog aanzien.
De specialiteit van Bloemen in het Gooi zijn o.a. de seizoens-
boeketten. Verder verkopen zij groot bloemige rozen van top 
kwaliteit.

Kijk ook eens op hun website: www.bloemeninhetgooi.nl 

Viproses

Viproses in het Zuid-Hollandse Nieuwveen is een 
echt familiebedrijf dat gerund word door 3 broers, Ed 
is verantwoordelijk voor de kwekerij, Marc bezoekt 
veredelaars op zoek naar nieuwe rozen soorten en 
Jeroen Sassen doet de verkoop. 

Ze zijn gespecialiseerd in het kweken van rozen soorten 
die eruit zien als tuinrozen, geurend of rozen die  speciaal 
bloeien, in ieder geval geen gewone rozen. Deze rozen 
worden gebruikt voor speciaal bloemwerk zoals bruids-
werk. De rozen worden geoogst van april tot en met 
november en gaan in de winter rust omdat er in de kassen 
niet wordt gestookt. 

In de winter hebben ze een andere tak van sport en staat 
haaks op het naturelle van de zomer. In deze tijd pimpen ze 
rozen in door ze te behandelen met glitters, wax, en allerlei 
andere toppings zoals ze de behandeling op de rozen 
noemen. De rozen worden ingekocht en behandeld op 
de Bloemenveiling in Aalsmeer waar ze ook een vestiging 
hebben en worden door exporteurs op de veiling aan 
bloemisten over de hele wereld verkocht.

Voor elk thema of feestdag passen ze de kleuren aan, veel 
glitters en gewaxte (in kaarsvet gedompeld) rozen met 
kerst, hartjes met valentijn, roze kleuren met Moederdag 

en geel met Pasen. De meest populaire topping op dit 
moment zijn de choco toppings. Bij deze behandeling 
worden de rozenknoppen voor de helft in nep chocolade 
gedipt en versierd met balletjes glitter of hartjes, door er 
een chocolade geur aan toe te voegen lijkt en ruikt het 
naar echte chocolade. Bloemisten verwerken deze rozen 
bijvoorbeeld weer in boeketten of ander bloemwerk of 
verkopen ze los en zijn vaak een gadget of blikvanger waar 
iedereen wel een mening over heeft. Je houdt van ze of 
haat ze, maar de mensen die ze leuk vinden kopen ze zeker. 

Door de jaren heen maken ze wel 50 verschillende toppings 
en er komt regelmatig een nieuwe kleur bij.  

Wat ook hot is zijn de choco rozen (alleen de knop) 
verpakt als cupcake, ijsje of in een doosje die kant en klaar 
verkoopbaar zijn. Het zijn net snoepjes maar let op ze zijn 
niet eetbaar!!!

Liefde & Ambacht
 
Mijn naam is Wesley Sorber en ik run deze 
prachtige kaaswinkel in Almere. Kaas verkopen is 
mijn passie. Klanten adviseren en met een grote 
glimlach op hun gezicht de winkel laten verlaten 
is het mooiste wat er is. De kazen van Liefde & 
Ambacht zijn stuk voor stuk bijzonder en hebben 
allen hun eigen stukje historie. U bent van harte 
welkom voor een gezellig praatje en uiteraard een 
lekker stukje kaas. Kijk voor meer informatie op: 
www.liefdeenambacht.nl 

Schippersgarage - 1315 SC  Almere
06 46 61 39 29 -  almere@liefdeenambacht.nl 
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Intuïtief schilderen

Intuïtief Schilderen is een creatieve manier van ont-
spannen. Heel simpel gezegd is intuïtief schilderen, 
schilderen op gevoel. Dat klinkt vrij simpel, maar 
het blijkt voor veel mensen toch nog best lastig. Het 
betekent namelijk dat je je denken los laat en denken 
doen we nou eenmaal erg graag en veel als mens. 

Vaak is ons gevoel diep weggestopt of we schuiven terzijde 
wat we voelen en ervaren. Schilderen vanuit je gevoel kun 
je wel heel goed leren door het vaker te doen, zoals met de 
meeste dingen in het leven.

WORKSHOP INTUÏTIEF SCHILDEREN IN ALMERE  
OF BIJ JOU THUIS:
Ik organiseer de workshop Intuïtief Schilderen bij mij 
thuis of bij jou thuis, gewoon gezellig in de huiska-
mer. 
We beginnen met een kleine kennismaking en vervolgens 
een meditatie. 

Na deze meditatie kan 
je je intuïtie laten spre-
ken; je zult op gevoel 
de kleuren pakken die 
je nodig denkt te heb-
ben. Er zijn geen vaste 
regels of technieken. 
Volg je hart en schilder 
vanuit je gevoel. Je 
hoeft namelijk niet 
te kunnen schilde-
ren, maar je laat het 
gewoon gebeuren. 
Na het schilderen 
gaan we samen de 
schilderijen “lezen” 
en is er tijd om na te 
praten.

Het maximale aantal deelnemers bedraagt 5 personen; 
indien je de workshop bij jou thuis wilt laten organiseren is 
het minimaal 3 personen. Kijk voor meer informatie op 
www.praktijk-havayah.nl/workshop-intuïtief-schilderen

Spirit Art met een reading aanvragen is ook een mogelijk-
heid. Meer info op mijn website.

Met een warme groet Angela van der Ploeg

Praktijk Havayah - Sneeuwklokjestraat 15 - 1338 SG 
Almere - 036-8445082 of 06-20 36 36 20

www.praktijk-havayah.nl 
info@praktijk-havayah.nl

Kamperen in HET GROENE HART

Camping Batenstein
Van Helvoortlaan 36, Woerden, T: 0348-421320
www.camping-batenstein.nl

Op loopafstand van het gezellige centrum van Woerden ligt 
stadscamping Batenstein.
Daar kun je rustig en ontspannen genieten van een lang 
weekend of vakantie in het prachtige Groene Hart, een 
oer-Hollands natuurgebied. Je kunt er volop wandelen, fietsen 
en varen.
Behalve kampeerplaatsen voor campers, caravans en tenten 
beschikt de camping ook over 3 (verwarmde) trekkershutten. 
In het ruimschoots aanwezige viswater kan een hengeltje 
uitgegooid worden. Wees welkom op deze sfeervolle en 
gemoedelijke familiecamping.

Bekijk Almere eens van de andere kant.
Kom aan boord en wij laten u de mooiste plekjes van Almere 
zien vanaf het water.
Iedere zaterdag en zondag van 28 april t/m september 2018 
verzorgen wij rondvaarten. De tickets zijn aan boord verkrijg-
baar. Wilt u tijdens de rondvaart genieten van een lunch, High 
Tea, koffie/thee met appelgebak, een borrelarrangement of een 
tapasarrangement, dan moet dit uiterlijk 3 dagen van te voren 
worden gereserveerd. Kijk op de website voor meer informatie.

Het gehele jaar verhuren we de boten voor bedrijfsuitjes, 
familiefeesten, bruiloften. 

Almereveertje Rondvaarten
www.almereveertje.nl
reservering@almereveertje.nl
mob.  06 11 86 60 81
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Bloemen in het Gooi
Uw bloemist in Almere is één van de trendsetters als het gaat om de verkoop 
en promotie van Nederlands geteelde rozen. Kwekers van Nederlandse 
snijbloemen maar vooral de rozen verschillen dusdanig in kwaliteit dat wij 
deze ook zelf testen .U heeft vast weleens het vaasje bloemen naast de kassa 
zien staan Daarin zetten wij vaak rozen om allereerst te kijken naar de bloem, 
het openbloeien en niet het minst onbelangerijk het vaasleven. Wij vinden 
dat een roos een minimaal vaasleven moet hebben van 10 dagen! Ook voor 
bruids en rouwbloemwerk maken wij gebruik van verse bloemen ! Niet voor 
niks kiezen de grote uitvaartbedrijven voor ons. 
Kijk voor meer info op www.bloemeninhetgooi.nl. Bloemen in het Gooi - 
Kruidenweg 3 - 1312SR Almere - Tel:036-5304638, bgg. 0630830944,  
info@bloemeninhetgooi.nl

Wat is er zo fascinerend  
aan smeden?

Exclusieve tinnen  
sculpturen en miniaturen

Edelmetaal is een zuiver en duurzaam materiaal, het 
werken ermee biedt technisch gezien vele mogelijkheden 
als smeden, buigen, smelten, solderen en gieten, maar 
bijvoorbeeld ook haken. Dit schept veel vrijheden in het 
creëren van ontwerpen, en het is de kunst om de techni-
sche uitvoering en het ontwerp-idee in de juiste balans te 
brengen. Ik werk graag met natuurlijke edelstenen zoals 
bijvoorbeeld malachiet, hematiet, peridot of vuuropaal; 
zulke stenen representeren voor mij de verbondenheid 
met de aarde en roepen veel associaties op. Ik houd van 
de combinatie van goud en zilver in een sieraad, als het 
ontwerp dat toelaat. De natuur en alles om ons heen 
is voor mij een grote bron van inspiratie. Alle sieraden 
worden op ambachtelijke wijze vervaardigd in mijn eigen 
atelier aan de Kerkgracht 85a in Almere-Haven. 

Bron: Edelsmid Suzanne Roeffen

Met hobby en vakmanschap is het bedrijf uitgegroeid tot 
een bloeiend bedrijf, dat al ruim 30 jaar ervaring heeft 
in exclusieve tinnen sculpturen en miniaturen, relatie-
geschenken en gebruiksvoorwerpen die in 3 verschillende 
kleuren geleverd kunnen worden: gematteerd, gepolijst 
en verbronsd. 

Bent u op zoek naar een uniek (handgemaakt) geschenk? 
Neem dan contact met ons op voor meer informatie, of 
breng een bezoek aan onze uitgebreide showroom waar 
veel van onze “maatwerk” producten te zien zijn. Of het 
nu gaat om 1 enkele stuk, of serie’s tot 100.000 stuks, 
alles is mogelijk. 

Bij Flevotin in Zeewolde kunt u ook terecht voor een 
leuke en leerzame excursie (van te voren reserveren) 
en worden gegeven vanaf 10 tot 60 personen.

Tingieterij Flevotin
Onze webshop www.flevotin.nl/shop 
Baardmeesweg 37/39, 3899XT Zeewolde
T: 036-522 29 02, E: info@flevotin.nl, W: www.flevotin.nl

Lelymare:  
Een zee van rust en ruimte
Lelymare ligt in het biologische landbouw-
gebied aan de rand van Lelystad. De agrarische 
activiteiten op Lelymare hebben in de 
afgelopen jaren plaatsgemaakt voor een 
paarden houderij en een logies voorziening. 
De woning en schuren van Lelymare zijn 
gebouwd in Scandinavische stijl. In één van 
de houten bijgebouwen zijn drie gasten-
verblijven ingericht. Hier kun je genieten 
van de rust en de ruimte die wij op en rond 
Lelymare te bieden hebben. De omgeving 
van Lelymare biedt veel mogelijkheden voor 
wandelaars, fietsers, watersporters en ruiters. 
Bij ons  scharrelen er kippen (gratis eieren!), 
ganzen, parel hoenders en een pauw. Op de 
wandelpaden langs de wei landen kun je alle 
facetten van Lelymare ontdekken. We heten je 
graag welkom op Lelymare! 

LELYMARE LOGIES - Tjeerd Elzinga & Miep  
van Hees - Beginweg 35 - 8222 AJ  Lelystad
Email: info@lelymarelogies.nl -  
Tel.: 06 - 295 768 64 / 0320 - 230 950
www.lelymarelogies.com
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Geschiedenis in het echt!

 ZIEN  DOEN  BELEVEN  SINDS 1285

Geschiedenis in het echt!

 ZIEN  DOEN  BELEVEN  SINDS 1285

Bezoek het best bewaarde middeleeuwse 
kasteel van Nederland en beleef 
geschiedenis in het echt! Met middeleeuwse 
routes, een rondleiding door de Gouden 
Eeuw, een sfeervol slotplein met gezellig 
terras bij de Taveerne, prachtige historische 
tuinen, vestingwallen met picknicktafels 
en uitzicht over de Vecht en het IJmeer. 
Ook is er een valkenier aanwezig met 
echte roofvogels. Kortom: een unieke en 
historische plek voor een heerlijk dagje uit 
en zeker niet onbelangrijk: leuk voor alle 
leeftijden!
Bezoek ook vanaf 21 april t/m 31 oktober 
2018 de tentoonstelling ‘Gewapend met 

schoonheid’. Vrouwen en macht sinds 
de Middeleeuwen. Imposante kastelen, 
glimmende harnassen en dodelijke wapens 
worden vaak automatisch in verband 
gebracht met mannen. De tentoonstelling 
‘Gewapend met schoonheid’ gaat juist in op 
de – vaak onzichtbare – machtsmiddelen 
van de vrouw. Welke middelen konden en 
kunnen vrouwen gebruiken om hun invloed 
aan te wenden? Bezoekers worden over 
deze vraag aan het denken gezet aan de 
hand van thema’s als diplomatie, sociale 
netwerken, het huwelijk, de vrouw als 
moeder, vrouwelijke schoonheid en mode 
& sieraden.

www.muiderslot.nl


