
gratis
meenemen!

editie Noord-Holland - Utrecht - Flevoland

i n de provincie
Bourgondische Beleving

2e jaargang - editie nummer 2 - 2016



Televisieweg 2, 1322 AC Almere
Telefoon: 036 - 53 82 160

info@ardsmedia.nl

     volg ons nu ook op Facebook             

www.bourgondischebeleving.nl

De Bourgondische Beleving kunt u onder meer (gra-
tis) verkrijgen bij het Toeristisch Informatie Punt 

(TIP). De exemplaren liggen uiteraard ook bij 
de deelnemende adverteerders.

Uitgever ARDS Media
Directeur  Jan Cor Rijnvis
Accountmanagers Marion Foekens
 Jos Rosier
Redactie  Jasper Meinema
Foto’s  Shutterstock
Vormgeving OptimaalDesign.nl

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. ARDS Media is niet verantwoordelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan 
door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 
Aan de inhoud van deze brochure kunnen op geen enkele 
manier rechten worden ontleend of aanspraken worden 
gemaakt.

De Bourgondische Beleving? Inderdaad, u ziet het 
goed. Wij hebben onze naam veranderd van de 
Bourgondische Wandeling door de provincie naar de 
Bourgondische Beleving in de provincie. 
Voor die nieuwe naam hebben wij – vanzelfsprekend 
– heel bewust gekozen. Vaak dachten de mensen met 
wie wij contact hadden dat wij een wandelmagazine 
waren. 

Natuurlijk vindt u in ons magazine ook spannende, leu-
ke wandelingen en fietstochten. Maar het Bourgondi-
sche is zoveel meer, zoveel breder. Als u ons magazine 
kent en volgt, weet u inmiddels dat het bol staat van de 
leuke, verrassende en vooral bijzondere plekjes in de 
diverse regio’s. De minicamping en de bed & breakfast. 
Het pension en het hotel. De theetuin en de kaasboer-
derij. Het museum en de zelfpluktuin. Het landgoed en 
het restaurant. De wijngaard en de aardbeienkweker. 
De chocolaterie en de lunchroom. Allemaal plekjes 
waar “het genieten van het leven” centraal staat. Die 
bonte schakering combineren wij met leuke, prettig 
leesbare artikelen. Bijvoorbeeld beschrijvingen van stad 
en streek, historische gebouwen, routes om te wande-
len en te fietsen, aparte streekproducten en regionale 
gerechten en recepten.
Op die manier komt ieder aan zijn of haar trekken en 
kan het Bourgondische in alle toonaarden beleefd 
worden.

Zo ook in deze nieuwe editie voor de provincies Noord-
Holland, Flevoland en Utrecht. Met onder andere 
speciale aandacht voor Weesp/Muiden, Hoorn en de 
Visserijdagen Den Oever.

Wij wensen u veel Bourgondisch lees- en beleefplezier! 
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In dit nummer onder andere:
• Weesp/Muiden
• Visserijdagen Den Oever
• Hoorn



Rrrollend Almere

Chocolaterie Knusz: de leukste en gezelligste cadeauwinkel van Almere

Marktstraat 26
1354 LG Almere Haven.
info@knusz.nl – www.knusz.nl 
www.facebook.com/Chocolaterie-KNUSz-245503615526702/?fref=ts 

Naast ambachtelijk gemaakte bonbons, chocolade, koffie en losse thee is 
Chocolaterie Knusz gespecialiseerd in het maken van kadopakketten voor 
elk budget.
De eigenaars Wilma Riebel en Linda van Rooijen hebben een voorliefde 
voor Italië en oriënteren zich steeds meer op Italiaanse lekkernijen, zoals 
noga, Dolci Baci koeken (glutenvrij) en Italiaanse chocolade van Venchi.
Ook voor een feestelijke fles prosecco bent u bij ons aan het juiste adres. 
Dit alles mooi ingepakt met linten en strikken.
Tevens is het mogelijk om een kopje koffie of thee te drinken, natuurlijk 
geserveerd met wat lekkers erbij. Theedrinkers kunnen kiezen uit diverse 
soorten verse thee, die veranderen met het seizoen

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 30 april t/m september 2016 
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

Rrrollend, het gezelligste Foodtruckfestival van Nederland 
rrrolt dit jaar voor het eerst naar Almere. Op 12, 13 en 14 
augustus rrrollen de beste en lekkerste foodtrucks naar het 
Esplanade Terrein om een heerlijk weekend te verzorgen. 

Op deze centrale locatie staan van vrijdag tot zondagagavond 
de meest bijzondere en mooiste foodtrucks met de lekkerste 
drankjes en gezelligheid. Met 25 foodtrucks, een uitgebreid 
entertainmentprogramma en overdag vermaak voor de 
kinderen is Rrrollend een gezellig en toegankelijk festival voor 
alle leeftijden. 

Kom dus gezellig borrelen tijdens de vrijdagmiddag-borrel, 
genieten van de beste singer- songwriters of de nieuwste ge-
rechten proeven. Het is er allemaal tijdens Rrrollend Almere! 

Voor meer informatie, check de Facebookpagina 

https://www.facebook.com/events/1682988635294363/ 

of via de website www.rrrollend.nl.
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… en daarvoor moet je bij Bubbles & Blessings zijn!
Een plek in Bilthoven voor jong en oud. Een brasserie 
waar iedereen zich thuis kan voelen. Hier kun je iedere 
dag van de week proosten en bijpraten met je geliefden, 
terwijl de kleintjes lekker spelen in de kinderhoek.

Strijk bij B&B ook neer voor een goed glas wijn na een 
fietstochtje of boswandeling. Zo duurt een mooie dag 
nog net even wat langer. 
Kom tot rust bij Bed & Bubbles. Ken je onze eigen bed 
& breakfast al? Bij Bed & Bubbles ben je verzekerd van 
een heerlijke nachtrust en een luxe ontbijt. 
Onthaast in één van onze sfeervolle, comfortabele 
kamers. En proost op elkaar.

Vinkenlaan 25, 3722 AH Bilthoven, 
030 - 22 83 882, www.bubblesandblessings.nl

Elke dag is het waard om 
gevierd te worden…Een heerlijk verwenontbijt met verrassingen; dat is wat u kunt ver-

wachten wanneer u in onze landelijk gelegen B&B komt logeren. 
Genieten van (h)eerlijke gezonde producten met verrassingsele-
menten. En...blijft u langer dan is elk ontbijt weer anders. Onze 
B&B ligt temidden van weilanden, bos en dicht aan het water; op 
korte afstand van een aantal leuke plaatsen en attracties. In de 
directe omgeving zijn veel mogelijkheden tot wandelen en fietsen. 
Rust, ruimte en persoonlijke aandacht 
zijn sleutelwoorden in onze geheel ver-
nieuwde B&B. Op vertoon van dit blad 
met onze advertentie ontvangt u éénma-
lig bij een weekendarrangement naast 
het gereduceerde tarief het 
ontbijt voor de 3e overnach-
ting gratis.

Info en reserveren via 
riavanderknaap@gmail.com
Sternweg 36, 3898 LJ Zeewolde, 
0031 320 214 424 / 06-51982531
www.bed-en-breakfast-arendshof.nl 

De Arendshof

Museum Soest
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
035-6023878
www.museumsoest.nl

Opperdoezerronde 
’n ambachtelijke aardappel
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De Opperdoezer Ronde wordt officieel om-
schreven als een geel/witvlezige, iets onregel-
matige gevormde, ovaalronde, diepogige knol 
met een vrij laag zetmeelgehalte. 

Het is een vrij vaste aardappel, die alleen in het 
Noord-Hollandse Opperdoes verbouwd mag 
worden. De aardappel wordt , door de kwetsbare 
schil, voornamelijk met de hand gerooid. Na het 
rooien worden de aardappelen, ook met de hand, 
gesorteerd op grootte. De gehele oogst is voor 
eind augustus uit de grond. De Opperdoezer 
Ronde is nu klaar om verkocht te worden via de 
grotere supermarkten en de betere groenten - en 
speciaalzaken door geheel Nederland.

In het plaatsje Opperdoes wordt iedere vierkante 
meter benut met akkers. Maar niet op iedere 
akker zien we alleen aardappelplanten, ook staat 
er een hoop kool.De aardappelteler uit Opper-
does, heeft er een logische verklaring voor. Aard-
appelmoeheid. Wil je de akker gezond houden, 
dan moet je aan vruchtwisseling doen. Kool is 
hiervoor een heel goede oplossing. Wat is er zo 
bijzonder aan het aardappeltje uit Opperdoes? 
Deze aardappel wordt ook wel de Negenwekers 
genoemd, een naam die staat voor de tijd tussen 
het poten en het rooien. Alhoewel ‘negen weken’ 
door het veranderde klimaat niet meer helemaal 
opgaat, is het nog vrijwel dezelfde plant als 145 
jaar geleden en kan deze nog steeds in een rela-

tief korte periode goede aardappelen voortbren-
gen. In de laatste week van maart worden de 
jonge knollen gepoot. Om het ras te beschermen, 
wordt hiervoor uitsluitend pootgoed van de coö-
peratie gebruikt. De poters komen van twee 
telers die helemaal apart liggen van alle andere 
aardappelvelden. Dit om te zorgen dat er nooit 
enige infectie kan ontstaan.

Ondanks dat de aardappelen sterk zijn, moet er 
wel gespoten worden tegen de aardappelziekte. 
De pootpiepers worden machinaal geplant. Bij 
een gemiddelde temperatuur van 16-17ºC in een 
niet te natte tijd gedijen ze het beste. We kunnen 
de Opperdoezer herkennen aan onder andere zijn 
dunne tere schilletje. Het tere schilletje is de 
reden dat het rooien nog steeds voor een groot 
deel handwerk is. Met een tractor waaraan een 
soort van schep is bevestigd, worden de planten 
losgehaald waarbij ze wel nog onder de aarde 
blijven om ze te beschermen tegen de zon.

De jonge vakantiewerkers die voor het rooien zijn 
aangesteld, nemen altijd twee kisten met zich 
mee en doen op deze manier twee rijen tegelijk. 
De aardappelen worden op het veld al gesorteerd 
in groot en klein formaat. Voor de beste werk- 
omstandigheden werken we op het veld met 
kleine kisten. Deze volle kisten met verse Opper-
doezers gaan voor het grootste gedeelte naar  
J H Wagenaar. die voor de distributie zorgt.



Het Hert:
Betaalbaar, heerlijk eten!

Wie bij Het Hert naar binnen loopt, stapt in de wereld van de 17e eeuw. De herberg van weleer is, onder het toe-
ziend oog van de eigenaren Theo & Ljuba Jaspers, veranderd in een gezellig en modern restaurant, met oog voor 
het historische karakter van dit rijksmonument. In dit oudste horeca-etablissement van Naarden-Vesting slaan 
we de brug van het rijke verleden met de moderne wensen van nu. Achter de authentieke zaal met bar schuilt 

een grote serre. Licht en levendig, met uitzicht op ons ruime terras. Buiten hebben we nog eens 50 zitplaatsen. 
Er is dus altijd wel een knus hoekje te vinden, al raden we de grotere groepen aan toch even tijdig te reserveren. 

Maar het pand is niet onze enige troef. Uiteindelijk draait het hier 
om lekker eten voor een betaalbare prijs. Wij zijn er dan ook trots 
op dat we altijd een wisselend 3-gangen keuzemenu aanbieden 
voor € 18,50. En eerlijk is eerlijk, dat doen niet veel restaurants ons 
na. Het keuzemenu van 18,50 communiceren we ruim van te voren 
op Facebook. Ook op onze site www.hethert.com vind je actuele 
informatie. Hier worden de complete lunch- menu- en wijnkaarten 
gepubliceerd en kun je direct reserveren.

Uiteraard staat de kwaliteit van onze gerechten hoog in het vaan-
del. Misschien juist daarom is Het Hert voor velen een begrip in het 
Gooi. Onze klanten komen graag en vaak terug voor bijvoorbeeld 
de heerlijke sliptongen, de klassieke saté ‘Het Hert’ of een malse 
Black Angus steak. 

Het personeel speelt ook een essentiële rol in ons succes. We heb-
ben de juiste mix gevonden met een stel prima mensen in ons be-
drijf. Wij gaan graag met elkaar om als een familie met de daarbij 
behorende vanzelfsprekendheden als hart voor de zaak, eerlijk-
heid en ambitie. De groep die nu bij ons werkt past daar erg goed 
bij. De assistent-bedrijfsleider Mark van Eijck en de chef-kok Ido 
Bakker zijn onmisbaar voor Het Hert.

Wie van speciale wijn houdt zit hier ook goed, op de wijnkaart ge-
ven we uitgebreide informatie over de verschillende soorten wijn 
uit diverse landen. Maar ook een fris getapt biertje serveren wij 
met plezier. Vooral in de zomer, op het terras in het zonnetje. Daar 

kun je ook terecht voor de lunch, voor koffie met appelgebak, een 
aperitief met bitterballen en als het dan nog steeds lekker weer is, 
ook voor het diner.

Kortom, verzin maar eens een reden om NIET naar binnen te wil-
len stappen. Als u tijdens uw bezoek aan Naarden-Vesting geen 
tijd heeft om langs te wippen… kijk dan in ieder geval even naar 
binnen. Wij zijn elke dag, 7 dagen per week, open vanaf 12.00 uur 
s middags. 

Het menu van de maand vind je ook op facebook! 
www.facebook.com/eetcafehethert. 
Reserveren: 035 694 80 55 of via de site op www.hethert.com
Het Hert, Cattenhagestraat 12, 1411 CT  in Naarden-Vesting. 
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PANNENKOEKENHUIS
ZEEWOLDE

WWW.PANNENKOEKENHUISZEEWOLDE.NL
036-522 33 44

Pannenkoeken en meer...

Pannenkoekenhuis Zeewolde heeft zoveel méér te bieden 
aan haar gasten. Een uitgebreide kaart met een grote 
diversiteit aan hoofd- en nagerechten. En heeft u geen tijd 
om rustig plaats te nemen, dan kunt u aan de achterkant 
van ons restaurant ook een heerlijke maaltijd afhalen bij 
onze RIBS & WINGS.

Ons devies: lekker eten tegen een eerlijke prijs.
Wij verwelkomen u graag als onze gast, 
óók in ons knusse hotel!

Pannenkoekenhuis/Hotel Zeewolde, 
Horsterplein 30/32, 3891 ES Zeewolde. 
Telefoon 036 – 522 79 97 en 036 – 522 33 34.
www.pannenkoekenhuiszeewolde.nl 
www.hotelzeewolde.com 
www.facebook.com/pannenkoekenhuiszeewolde.nl/  

Driegangen keuzemenu vanaf € 20,80
U kunt een keuze maken uit 

vlees-, vis- en/of vegetarische gerechten
(internationale keuken):

• 10 voorgerechten
• 10 hoofdgerechten

• 7 desserts

Tevens uitgebreide lunchkaart en
wisselende specialiteiten.

Brasserij de Bergerrie
Grote Markt 42-44, Almere, Tel. (036) 533 80 25

www.de-bergerrie.nl
Wij zijn geopend di. t/m za. vanaf 12.00 uur

en zo. vanaf 17.00 uur

21,50



Kom koeien kijken in 
‘Levend Rundveemuseum’ in Aartswoud

10

Drie woorden... Gezond, eerlijk en gastvrij

Mooie gerechten, puur van smaak, gemaakt 
van verse producten uit onze streek.

Lekker lunchen en uitgebreid dineren met een 
glas bronwater of een mooie Argentijnse wijn.
Dat maakt dat u als gast Prins Heerlijk voelt en 
blij.

En daarom gebruiken wij in de titel drie woorden.
Gezond, eerlijk en gastvrij!
Prins Heerlijk is een initiatief van ’s Heeren Loo 
Zorggroep.

In Prins Heerlijk werken we met een mooie uitda-
ging, en dat is de gast een complete smaakbele-
ving geven met een bijzondere grondslag vanuit 
onze medewerkers. Een grondslag die begint 
vanuit het positief benaderen en het ontwikkelen 
van de individuele kwaliteiten.
 
U kunt al bij ons lunchen vanaf €5,50 en zelf een 
driegangenmenu samenstellen voor €19,95 per 
persoon.

Tot 11 september is het 
museum open op woensdag, 
zaterdag en zondag van 
13.00-16.30 uur. Groepen 
vanaf 10 personen zijn op 
afspraak ook buiten de 
openingstijden welkom. 
Toegangsprijzen: 
Volwassenen € 3,-, 
kinderen 4-12 jaar € 1,50. 
Adres: Schoolstraat 43, 
1719 AT Aartswoud. 
Tel. 06-13924199. 
Voor actuele informatie 
www.rundveemuseum.nl 

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 levende 
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 momenteel een expositie opgesteld rond het 
thema “Hooitijd”. De hooitijd was in de zomer een belang-
rijk gebeuren waar het hele gezin bij betrokken was en hard 
meewerkte. Het was van groot belang goed voer te hebben 
voor de lange wintermaanden. Hooivorken, haken, een 
hooischuif, een hooizeis en een driewielder hooikros staan 
o.a. opgesteld. Ook een hooiruiter ontbreekt niet. 
Het is verrassend om te zien hoeveel gebruiks-
voorwerpen er in de loop der jaren bedacht 
en gebruikt zijn om het hooien in goede 
banen te leiden. Ook wordt duidelijk hoe het 
werk langzaam wat gemakkelijker werd door 
de toepassing van machines. Tegenwoordig 
is het handwerk vrijwel verdwenen. 
De behoefte aan hooi is er nog wel degelijk:
ook bij de koeien van het museum staat het 
’s winters op het menu. 

Het museum staat in een weidse en oer-
hollandse omgeving, en ligt op een schitte-
rende centrale plek naast de mooie kerk van 
Aartswoud. Een mooie locatie voor een uniek 
museum, waar grote en kleine bezoekers een 
verrassende middag gaan beleven!
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Ontdek deze combinatie met een uniek arrangement 
van Wandelen & Slapen. Perfect geregelde dagjes weg 
of minivakanties waarbij u niet alleen actief geniet, 
maar ook culinair verwend wordt. Wat dacht u vaneen 
Westfriese Wandelbelevenis of helemaal tot rust 
komen langs de Waddenzee; heerlijk uitwaaien op Texel 
en VOC stadjes ontdekken of meedoen aan de West-
friese Happen Stappen en Trappentour. De vele unieke 
arrangementen die door de eigenaren van Wandelen en 
Slapen met veel enthousiasme bedacht worden kunt u 
vinden op: www.wandelen-slapen.nl 

Theetuin de Kwakel, geniet van de rust en betoverende om-
geving. 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 tuin-
decoratie 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

Bourgondisch genieten 
en wandelen?

De Appelhoek
Biologische Boerderij, Camping, Appartementen, B & B
Voor een heerlijk ontspannen verblijf, direct gelegen aan het Markermeer, 
het vroegere IJsselmeer/Zuiderzee.
Slapen in uw eigen tent of caravan of gaat u genieten van onze sfeervolle 
appartementen met alle comfort van nu maar met de details van vroeger; 
o.a. de bedstede, oude plavuizen en de houten balken.
Genieten van de rust en het platteland en waar historische stadjes als Hoorn 
en Enkhuizen binnen handbereik zijn. Zeker een bezoekje waard!
Zie de kinderen genieten van het contact met de dieren; koeien, kalfjes, 
pony’s, poezen, kittens…
Ook voor bijvoorbeeld een workshop, teamuitje, vergaderlunch en/of feestje 
is de Appelhoek een leuke locatie. Informeer naar de mogelijkheden.
Tot ziens bij de familie Wagenaar!

De Appelhoek, Zuiderdijk 46, 1608 MV  Wijdenes, 
tel: 0229-501150/ 06-37170378, www.appelhoek.nl, info@appelhoek.nl.



Leven en werken op een oud binnenvaartschip

Oliemolenhof 90 
3812 BP - Amersfoort. 
www.hetlokaal.nl
06 2144 9785 
info@hetlokaal.nl

Het Lokaal. Puur, lekker, vers in hartje Amersfoort. Een podium voor 
producten uit de streek. Koop groenten, fruit, vlees, vis, brood, zuivel, bier, 
wijn, frisdrank en delicatessen in het Verslokaal. Geniet van een hapje en 
drankje, volg een workshop of vergader in ons Proeflokaal. Een compleet 
aanbod voor de dagelijkse boodschappen, maar ook voor de broodnodige 
ontspanning.

Het Verslokaal: Rechtstreeks van het land
Het Verslokaal staat vol pure producten. Al deze (bij voorkeur biologische) 
producten komen rechtstreeks van boeren en producenten in een straal 
van 50 kilometer rondom Amersfoort. Een korte, transparante keten met 
een prijsvoordeel voor zowel de boer als voor jou. De prijzen van onze 
groenten en fruit zijn bijna altijd lager dan het biologische aanbod in de 
supermarkt. Bij alle producten vertellen we je graag waar ze vandaan 
komen of zelfs wie het produceert.

Kijken en leren in Het Leslokaal
Brood, koffie, chocolade en bier worden live in Het Lokaal geprodu-

Het Lokaal: 
podium voor producten uit de streek

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. 

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

ceerd. Elsenburg Broodmaker bakt puur brood op basis van 
zuurdesem. Boot Koffie brandt in Het Lokaal een speciale 
koffiemelange. Dr. Chocolate tovert met chocolade. Eric’s Beer 
Craft brouwt bier, lokaler kan je biertje niet zijn. Zij organiseren 
ook workshops in ‘Het Leslokaal’ en geven met passie hun 
ambacht door voor  thuis.

Het Proeflokaal: eten, drinken, inspireren
In het Proeflokaal kun je terecht voor ontbijt, lunch en thema-
diners. Bij mooi weer zit je de hele dag in de zon op ons ruime 
terras. Uiteraard werken we in de keuken alleen met onze 
eigen producten. Onze kok geeft graag zijn recepten door. 
Smaakt het? Koop de ingrediënten en maak thuis indruk met 
een heerlijk streekgerecht!

Het Lokaal is een heerlijke werkplek (gratis WiFi), maar ook 
te reserveren voor vergaderingen en (bedrijfs)feesten. Onze 
zitkuil leent zich uitstekend voor presentaties.

Kom langs!
Het Lokaal is open van dinsdag t/m zondag. Op onze website 
www.hetlokaal.nl staan de actuele openingstijden.



Camping & Chaletpark 
‘t Monnickenbosch

Camping & Chaletpark ‘t Monnickenbosch is zeer centraal in Neder-
land gelegen tussen Soest en Amersfoort. De camping ligt bijvoorbeeld 
op loopafstand van Dierenpark Amersfoort.
‘t Monnickenbosch heeft toerplaatsen en voor wie het hele jaar wil
kamperen, vaste staanplaatsen.
Camping ‘t Monnickenbosch beschikt over een mooi zwembad.
Een fijn bad voor jong en oud, omringd door ligstoelen en parasols.
Lekker lezen en zonnen en tegelijkertijd de kinderen in de gaten 
houden.
Voor de kinderen is er vlakbij ook een speeltuintje aanwezig.

Contact gegevens: 033-4656216 of 06-51797469
www.campingsoest.nl

Hoe leefde de verbannen Duitse keizer Wilhelm II in zijn kasteel in 
Doorn? Beleef het mee en bezoek Museum Huis Doorn. Wilhelm II richtte 
het in met kostbare meubelen, kunst, serviezen en zilver afkomstig uit 
zijn Duitse paleizen. De kamers zijn onveranderd en ademen de keizerlijk 
sfeer van weleer. Het keizerlijke landhuis is omgeven door een in En-
gelse landsschapsstijl aangelegd park. In het 35 hectare grote park is de 
prachtige rozentuin een bezoek waard en in de Oranjerie is een gezellig 
restaurant gevestigd.

Nederland en de Eerste Wereldoorlog
Bezoek ook het paviljoen ‘Nederland en de Eerste Wereldoorlog’ in het 
park. Er zijn twee tentoonstellingen: ‘Op de vlucht’ en ‘Tusschen twee 
vuren’. Ze vertellen het verhaal van het neutrale Nederland en laten zien 
dat deze oorlog ook ons land niet onberoerd liet en dat het vluchtelingen-
vraagstuk niet alleen van deze tijd is. 
Openingstijden en bezoekersinformatie: www.huisdoorn.nl
Adres: Langbroekerweg 10, 3941 MT Doorn, Tel. 0343-421020

Zinzendorflaan 1
3703 CE Zeist
slotzeist.nl  030 - 721 06 00

Vertoeven in grandeur

Inspirerende omgeving
Rijke historie
Zeventiende-eeuws lustoord
Hedendaagse faciliteiten

Monumentaal congrescentrum
Stijlvolle vergaderlocatie
Sprookjesachtige trouwlocatie
Exclusieve feestlocatie

Contact met HistorischeContact met Historische Moestuin
Adres:
Historische Moestuin
Driebergsestraatweg 44
3941 ZX Doorn
0343 - 52 6961

Museum Huis Doorn: Keizerlijke pracht en praal 



Kom kijken naar de 
‘Sterke Vrouwen op Kasteel Amerongen’

Voor het eerst in de geschiedenis staat Kasteel Ameron-
gen in het teken van  sterke vrouwen. Van 9 juni tot en 
met 2 oktober 2016, presenteert Kasteel  Amerongen 
‘Sterke Vrouwen op Kasteel Amerongen’, een fascine-
rend  verhaal waarin vijf kasteelvrouwen de hoofdrol 
spelen. Deze vrouwen hebben zich sinds 1286 op on-
navolgbare wijze onderscheiden in het onderhouden van  
het Huys, het beheren van landerijen en het navolgen 
van de  sociaal-politieke netwerken van hun echtgeno-
ten. 

Een ongewoon fenomeen in die tijd! De heren van Ameron-
gen waren als gevolg van verplichtingen vaak lange tijd 
weg van huis. In de tussentijd waren de vrouwen op het 
kasteel heer en meester. Ook nu vormen vrouwen een 
belangrijke spil in het wel en wee van Kasteel Amerongen. 
Sinds 1979 werken ruim 25 ‘Engelen’  als vrijwilligers aan 
het eeuwenoude textiel van het Huys. Ontdek van 9 juni  
tot en met 2 oktober 2016 alles over buitengewone bijdra-
gen en verrassende  verhalen tijdens ‘Sterke Vrouwen op 
Kasteel Amerongen’.

Engelengeduld
De rol van vrouwen op Kasteel Amerongen is ook vandaag 
de dag van groot belang, zij het op een andere manier 
dan toen. Het onderhoud van de tuin en de collectie valt 
onder vrouwelijke hoede.  De zorg voor de stoffering wordt 
bijvoorbeeld al sinds 1979 uitgevoerd door ruim 25
textielvrijwilligers, die ‘Engelen’ worden genoemd. Deze 
naam kregen ze ooit omdat er met engelengeduld aan 
het textiel gewerkt wordt. Ook deze vrouwen staan deze 
zomer in de belangstelling tijdens 
‘Sterke Vrouwen op Kasteel Amerongen’.

Kasteel Amerongen
Drostestraat 20
3958 BK Amerongen
T 0343-563766
www.kasteelamerongen.nl 

April t/m oktober: dinsdag t/m zondag 11.00-17.00

November t/m maart: donderdag t/m zondag 11.00-17.00
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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.

Kaasboerderij Molenzicht, verkoop van oa  west friese streek producten zoals jam, pindakaas, vruch-
tensap, honing, kaas, honing, mosterd en div. bakproducten.
Uit eigen stal kalfsvlees en lamsvlees. En de echte scharrel eieren van eigen kippen. Staldeuren staan 
open voor een kijkje bij de koeien en de schapen.

Kaasboerderij Molenzicht  Molenweg 14, 1693 NT Wervershoof, 0228-583111



Even helemaal weg in Westfriesland

Westfriesland ver? Nee hoor, op nog geen halfuur rijden 
ten noorden van Amsterdam ligt dit landelijke gebied dat 
zoveel te bieden heeft. Het Recreatieschap Westfriesland 
zorgt ruim 40 jaar voor volop ontspanningsmogelijkheden 
als wandelen, fietsen of varen.

Lopende zie je veel meer
Westfriesland heeft veel moois 
en de beste manier om dat te 
ontdekken is te voet. 
Het Recreatieschap heeft veel 
mooie wandelmogelijkheden 
ontwikkeld door het landelijk 
gebied. Koppel ze aan elkaar en 
geniet van de 
boerenlandpaadjes of de 
lintbebouwing met de 
karakteristieke 

stolpboerderijen. Of maak een stadswandeling door de 
VOC-steden Hoorn en Enkhuizen. Met gemak waant u zich in 
de 17e eeuw. Op wandelnetwerknoord-holland.nl vindt u alle 
mogelijkheden voor afwisselende wandeltochten.

Culinair fietsen over de 
Westfriese Omringdijk
Fietsen kan natuurlijk ook. Het 
fietsroutenetwerk is volledig 
bewegwijzerd. Ideaal: u bepaalt 
zelf uw route! Op de website 
van het Recreatieschap vindt u 
onder meer een culinaire route. 
Een handige hulp is 
routeplanner.fietsersbond.nl.

Miespelskuiten voor natuurliefhebbers
In een miespelskuit (Westfries voor fluisterboot) geniet u van 
de rust. Op de website van het Recreatieschap vindt u een 

aantal verhuurpunten.
Het vaarroutenetwerk is 
gedeeltelijk bewegwijzerd 
door knooppunten en voert 
door de mooiste gebieden 
zoals het Egboetswater bij 
Oostwoud, of via het Streekbos bij Bovenkarspel langs 
De Weelen in Lutjebroek.

En dan verder nog…
Kom zonnebaden op het mooiste zoetwaterstrand van 
Nederland op de Vooroever bij Medemblik (volgens De 
Volkskrant in 2014)! Liever actief? In het Streekbos bij 
Bovenkarspel kunt u heerlijk klimmen in het Klimpark. 
Wilt u er liever luieren op het strand, midgetgolfen, 
klootschieten of mountainbiken? Geen probleem, kan 
allemaal. De andere terreinen van het Recreatieschap bieden 
elk wat wils, of u nu kiest voor rust en natuur, of ontspanning 
in en langs het water.

Meer informatie: 
recreatieschapwestfriesland.nl
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Dergmeerweg 30 1749 VA Warmenhuizen
Voor openingstijden zie: www.kneppeltuin.nl

Zin in een leuk, lekker, leerzaam en gezond 
uitstapje? Bezoek dan De Kneppeltuin op het 
mooie platteland van Warmenhuizen. Bij deze 
aardbeienkwekerij en zelfpluktuin kun je genie-
ten van heerlijk vers fruit, rust en ruimte, koffie 
met wat lekkers in de sfeervolle druivenkas.

Ruik, pluk en proef 
de zomer!

Ruik, pluk en proef 
de zomer!

Oude Schans 47-63  |  3752 AH  |  Bunschoten-Spakenburg  |  Tel. 033 - 2983319
info@museumspakenburg.nl  |  www.museumspakenburg.nl

Levende historie
in Museum Spakenburg

Het is een eigentijds museum vol 
met tegenstellingen over het verle-
den van de gemeente Bunschoten. 
Het museum is ondergebracht in 
acht verschillende panden en is een 
combinatie van een binnen- en bui-
tenmuseum. Ook een Museumcafé 
ontbreekt niet. Het museumcomplex 
bestaat uit diverse woningen, een 
winkeltje, boerderij met hooiberg en 
een rokerij. In totaal een oppervlakte 
van ongeveer 1.500 m2. Er zijn tien 
exposities, aangevuld met enkele 
vaste presentaties en een wisselten-
toonstelling. 

Kortom, Museum Spakenburg is geen 
verzameling van oude voorwerpen, 
maar een locatie waar levende histo-
rie iedere dag kan worden beleefd.

In het beschermde dorpsgezicht rond de Museumhaven van Spakenburg, 
ligt Museum Spakenburg. Met de historische Botterwerf en de vele 
botters vormt het museum het cultuurhistorische hart van Spakenburg.

Via het museum zijn ook zijn rondvaarten en bottertochten  
te boeken met de authentieke Bunschoter botter BU 210.

-

Tijdens de Visserijdag  20% korting 
op de entreeprijs

In 2015 is er in het museum de 
tentoonstelling Tussen Droom & Daad, 
Emigranten uit Bunschoten-Spakenburg. 
Het is het verhaal van vissers die 
emigreerden naar Amerika, en hoe zonen 
van vissers erin slaagden een bedrijf op 
te bouwen dat wereldwijd actief is 
(Heinen & Hopman Engineering). Maar 
ook hoe een emigrant uit Bunschoten de 
voorvader is van Elvis Presley.

In het beschermde dorpsgezicht rond de Museumhaven van 
Spakenburg, ligt Museum Spakenburg. Met de historische Botterwerf 
en de vele botters vormt het museum het cultuurhistorische hart van 
Spakenburg.

Het is een eigentijds museum 
vol met tegenstellingen over 
het verleden van de gemeente 
Bunschoten. Het museum is on-
dergebracht in acht verschillende 
panden en is een combinatie van 
een binnen- en buitenmuseum. 
Ook een Museumcafé ontbreekt 
niet. Het museumcomplex 
bestaat uit diverse woningen, 
een winkeltje, boerderij met 
hooiberg en een rokerij. In totaal 
een oppervlakte van ongeveer 
1.500 m2. Er zijn tien exposities, 
aangevuld met enkele vaste 
presentaties en een wisselten-
toonstelling.

In 2016 is er in Museum Spakenburg veel 
aandacht voor de watersnood van 1916. 
Tot en met augustus met de tentoonstelling 
Water op de Wal. Belicht wordt hoe de 
ramp kon ontstaan en hoeveel schade er 
werd aangericht. Onder meer door botters 
die de wal op dreven.
Daarna is er in september een tentoonstel-
ling die vooral in het teken staat van de 
dijkversterkingswerkzaamheden die op dit 
moment in Eemland worden gerealiseerd. 
Onder meer is er veel aandacht voor 
de grootse flexibele waterkering die in 
Spakenburg wordt gerealiseerd.

Kortom, Museum Spakenburg is geen
verzameling van oude voorwerpen,
maar een locatie waar levende historie
iedere dag kan worden beleefd.

Oude Schans 47-63  
3752 AH | Bunschoten-Spakenburg  

Tel. 033 - 2983319 | info@museumspakenburg.nl  
www.museumspakenburg.nl



Dagelijks afvaarten tussen 10.00 uur en 
16.00 uur met maximaal 12 personen
Bel om te reserveren: 06-226 98 419 
Onze website: www.egbertha.nl
Dagtocht met groep is ook mogelijk.
Dit alles bij voldoende deelname

Wilt u met een sleepboot uit 1930 een 
gezellige rondvaart maken vanuit de haven 
van Oudeschild op Texel? Wij maken leuke 
tochten over de Waddenzee en naar de 
zeehonden. U kunt heerlijk buiten 
zitten op de kussens op het ruime dek, in 
het gezellige woongedeelte wat authentiek 
is ingericht of meekijken met de stuurman. 
Consumpties zijn aan boord verkrijgbaar 
en koffie en thee is gratis.  

.nlwww.westfriesewinkeltjes.nl

Heerlijk ontbijten, lunchen of dineren in 
ons trendy restaurant. Onze menu’s 
wisselen regelmatig en u kunt genieten 
van onze heerlijke seizoensgerechten.
 
Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 13, 3958 CA Amerongen
Tel: +31 343-451692, info@buitenlust-amerongen.nl
www.buitenlust-amerongen.nl

Hotel Café Restaurant Buitenlust



di - za: 10 - 17 uur  /  zo: 12 - 17 uur
ma: 10 - 17 uur  (juli en augustus)

Museum Kaap Skil

Kaap Skil is een verrassend museum op Texel, vol verha-
len over het leven op, aan en van de zee. Het gaat over 
jutterij, visserij, scheepvaart, de VOC-tijd en onderwa-
terarcheologie. Leuk en boeiend voor alle leeftijden!

In de Waddenzee bij Texel zijn in de Gouden Eeuw duizen-
den schepen voor anker gegaan, om te worden bevoorraad 
en te wachten op gunstige wind. Tijdens stormen zijn er 
ook vele schepen vergaan. De scheepsonderdelen, han-
delswaar en persoonlijke bezittingen van de bemanning 
die duikers van de zeebodem hebben gehaald, zijn in Kaap 
Skil te bekijken. Op een meterslange maquette met exact 
nagebouwde schepen komt die tijd tot leven.

De authentiek ingerichte huisjes in het openluchtmuseum 
van Kaap Skil geven een prachtig beeld van hoe zeelui en 
ambachtslieden rond 1950 leefden, woonden en werkten. 
In de schoolvakanties zijn de touwslagers, molenaars en 
verhalenvertellers wekelijks actief. Het dagprogramma is te 
vinden op www.kaapskil.nl.

Den Oever staat bekend als DE Hoofdstad van de zeeverse vis.
Restaurant Basalt speelt daar een voorname rol in.Basalt combineert 
de lekkerste visgerechten met een gezellig terras met uitzicht over de 
vissershaven,
Een ruime parkeergelegenheid 
en een goede toegang voor 
mindervaliden.
Voor de kleintjes is er een 
gezellige kinderhoek en honden 
zijn toegestaan mits aangelijnd.
Geen visliefhebber? 
De menukaart bevat ook heerlijk 
vlees en vegetarische gerechten.
 

Restaurant Basalt
Haventerrein 6, Den Oever
0227-511599
www.restaurantbasalt.nl

Vele verschillende soorten bonbons en andere chocolade-
artikelen, ambachtelijk bereid met verse Texelse schapenmelk. 
U proeft het eiland in onze lekkernijen!
Onze chocolaterie is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 
09:00 - 12:30 en van 13:30 - 17:00 uur. 

U vindt ons op de 
Abbewaal 7, 
1791 WX Den Burg. 
Telefoon 06 - 223 76 222, 
www.chocolaterie-smidt.nl 

* Fruitkwekerij * Zorgboerderij * Boerenlandwinkel * 
Terras & Arrangementen * Kinderfeestjes * Educatie * 
Inloopworkshops groendecoraties…

Als het om natuurlijk, groen en 
milieu gaat, bent u bij 
Fruitkwekerij ’t Keetje aan het 
juiste adres. Al sinds 1988.

Jan en Tineke de Boer 
verwelkomen u graag. 
Ons adres is Kadijkweg 65a, 
1614 MA Lutjebroek. 
Telefoon 0228 - 562 894. Website www.hetkeetje.nl 



Den Oever bruist tijdens Flora- en Visserijdagen
Vissersdorp helemaal in teken van vis, varen en feesten

De Flora- en Visserijdagen in Den Oever staan weer 
voor de deur. Van 19 tot en met 23 augustus bruist 
het pittoreske vissersdorpje, dat tegenwoordig als 
‘Hoofdstad van de ZeeVerse Vis’ bekend staat. Een 
ware beleving voor jong en oud!

Een gratis écht vers visje proeven of altijd al eens mee 
willen varen op een échte vissersboot? Dat kan! Tijdens 
de feestdagen kunnen vissermannen namelijk alles 
vertellen over de vissen, garnalen, mosselen, schepen, 
netten en het woeste leven op zee. Op maandag 22 
augustus kan vanaf 11.00 uur gratis op de rijkelijk ver-
sierde schepen worden meegevaren.

Vrijdagavond 19 augustus om 19.30 uur zal de opening 
van de Flora- en Visserijdagen plaatsvinden bij de Flora-
tent in de Laan Bloys van Treslong. 

Gedurende de feestdagen kan een blik worden gewor-
pen in de rijkelijk versierde bloementent in het dorp. 
Daar is ook een grote kermis en feesttent te vinden. Op 
het haventerrein is van alles te leren over de garnaal. 
De Oeverse economie draait voor een groot deel op de 
aanvoer van dit kleine zeediertje: de garnalenvloot uit 
Den Oever is de grootste van Europa. De garnaal is een 
ware delicatesse en wordt over de hele wereld gegeten. 
Zeemannen kunnen alles over het ‘snoepje van de zee’ 
melden. Hoog tijd om het grote publiek hierover bij te 
praten! Alleen praten? Uiteraard ook gratis proeven! 
Maandag 22 augustus zullen na de vlootschouw tevens 
honderden kilo’s gebakken schol door Oeverse vissers 
gratis worden uitgedeeld. 
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Wie gewoon lekker wil slenteren langs de vele kraam-
pjes die in en rond de visafslag zijn geplaatst, is natuur-
lijk ook van harte welkom. In diezelfde afslag is tevens 
een grote vis-showtafel neergezet. Daarop zijn talloze 
soorten vissen uit binnen- en buitenwateren tentoon-
gesteld. Vooral kinderen kijken hun ogen uit! 

 
Het complete programma is te vinden op 
www.visserijdagen.nl. 
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5 min lopen van zee. 2 tweepersoons en 1 éénpersoons kamer.

Kamers zijn voorzien van tv, dvd speler, koelkastje (minibar), 
Koffiezetapparaat en waterkoker, kluisje, wastafel en wifi.
Prijs op basis van 2 personen €55,00.
Prijs voor 1 persoon €35,00
Voor 1 nacht komt er €4,00 pp bij.
Hond is mogelijk, in overleg en kost éénmalig €10,00

Bed en Breakfast Callantsoog

Sleep Inn Callantsoog
Etienne Schijff
Maarten Mooijstraat 20
1759 XK Callantsoog
info@sleepinncallantsoog.nl
Tel: (+31) 06 290 160 19

Duinroosweg 36
1759 HJ Callantsoog
info@hotelhetzwaantje.nl
www.hotelhetzwaantje.nl

De Afsluitdijk is 32 kilometer lang en verbindt Noord-
Holland met Friesland. De Afsluitdijk is aangelegd om 
het IJsselmeer en de Waddenzee van elkaar te scheiden. 
Hierdoor wordt het land beschermt tegen overstroming 
bij storm of slecht weer. Daarnaast is de Afsluitdijk ook 
belangrijk voor het verkeer en het transport van goederen. 
Dagelijks rijden er duizenden auto’s over de weg. 
Gemiddeld is de dijk 90 meter breed. 

De ontwerper van de Afsluitdijk was Cornelis Lely. Hij 
ontwierp in 1891 al een plan om de Zuiderzee (voormalige 
naam van het IJsselmeer) af te sluiten. Op de afsluitdijk 
is ook een standbeeld van hem te vinden. De aanleg van 
de Afsluitdijk begon in 1927. Dit kwam onder andere 
omdat er in 1916 grote overstromingen waren rondom het 
IJsselmeer. Op 28 mei 1932 om 13:02 werd de Afsluitdijk 
officieel afgemaakt en nog geen jaar later werd de dijk in 
gebruik gesteld voor het verkeer. Naast de autoweg is op 
de dijk later ook een fietspad aangelegd. 

Lunchroom Het Monument, Afsluitdijk 1, 1779 GR Den Oever, Telefoon 0227-511234 
Email: hetmonument@kpnmail.nl  -  Website: www.lunchroomhetmonument.nl

De Afsluitdijk  

Keizerstraat 22 • 1781 GG Den Helder
0223 614 268

Al meer dan 100 jaar 
een begrip in 
Den Helder en 
omstreken

 

&Het Monument

Het Monument 

Het Monument op de Afsluitdijk is aan-
gelegd op de plaats waar de Afsluitdijk 
uiteindelijk is dichtgemaakt. Dit punt 
heet de Vlieter. Het Monument bestaat 
uit een grote uitkijktoren, een souvenirs 
winkel en een lunchroom. Ook is er 
een brug voor voetgangers die over de 
autosnelweg loopt, om van de ene naar 
de andere kant te komen. 

De toren is ontworpen door de architect 
Willem Dudok. De toren is in 1933 
gebouwd en in 2006 en 2007 geres-
taureerd. De uitkijktoren is ook voor 
bezoekers te beklimmen en geeft een 
prachtig uitzicht over aan de ene kant 
het IJsselmeer en aan de andere kant de 
Waddenzee. Vooral met mooi weer kun 
je vanuit de toren een flink eind kijken 
en zelfs het eiland Texel zien liggen.



De Helderse Vallei...
een bijzondere plek in de kop van Noord-Holland

Den Helder wordt aan drie kanten omringd door water van 
de Noordzee en Waddenzee en vormt zo een bijzonder 
schiereiland in de Kop van Noord-Holland. Op deze unieke 
locatie middenin natuurgebied De Helderse Duinen ligt De 
Helderse Vallei, een bezoekerscentrum waarvandaan aller-
lei activiteiten kunnen worden ondernomen. Het hele jaar 
worden er de leukste natuuractiviteiten voor alle leeftijden 
georganiseerd. 

Dit voor velen nog vrij onbekende gebied bestaat uit prachtige 
duinen, bosgebied en uniek moerassig struingebied. Zelfs het 
strand ligt op wandelafstand vanaf het bezoekerscentrum!
 
Bezoekers kunnen de omgeving verkennen vanaf een kano in 
het water, wandelen of fietsen door prachtige natuurgebieden 
of op blote voeten over het Blote Voetenpad. Klimmen in 
een Eko-Klimpark, de sportieve ATB route volgen of de hoge 
uitkijktoren op… het kan allemaal bij De Helderse Vallei! Er 
worden regelmatig excursies georganiseerd maar bezoekers 
kunnen er ook zelf op uit trekken. Voor de minder actieve 
bezoekers is het bij De Helderse Vallei ook genieten

als zij knuffelen met de dieren op de boerderij, een lekker 
kopje koffie op het terras nemen of in het centrum de exposi-
tie ontdekken. 

Een dag vol ontdekkingen kan gezellig worden afgesloten 
bij het naastgelegen pannenkoekenhuis, het steakhouse of 
paviljoen op het strand. De Helderse Vallei is vrij toegankelijk 
en parkeren is gratis.
 
 

33Beleef de natuur! www.deheldersevallei.nl
https://www.facebook.com/DeHelderseVallei 



Fotowedstrijd Hoorn

Maak foto’s van……
Watertaxi Hoorn …. foto vanaf het water

Of bij de Scharrelslagerij De Zaak vol Smaak in de Kerkstraat 4 
en bij de buren De Echte Bakker van Hoorn

Restaurant Marque……. Bierkade 2 
Eetcafe ’t Schippershuis…. Veermanskade 1

Restaurant De Nadorst….. Westblokker 171 in Blokker

Maak een mooie foto binnen de gemeente Hoorn 
en win een heerlijk diner voor 2 personen bij :

Restaurant Lounge De Bourgondiër …….. Appelhave 26

WIJ ZIJN 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!

Appelhaven 26  Hoorn,
tel: 0229 27 10 10

www.debourgondier-hoorn.nl

Heerlijk uit eten in een authentieke Westfriese sfeer!
*Sfeervol *Kindvriendelijk *Nostalgisch *Betaalbaar

*Terrassen *Ruime parkeergelegenheid *Open Haard

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur
Westerblokker 171 - 1695AE Blokker - Tel: (0229)232679 - www.nadorst.nl

Flank steak
Bavette

100 gram   3.90
Scharrelslagerij Hoorn Zaak vol Smaak

Kerkstraat 4 1621 CW Hoorn 
Tel.0229-238030

Website – www.scharrelslagerhoorn.nl 
Email – info@scharrelslagerhoorn.nl

Stuur uw foto  o.v.v. 
”fotowedstrijd 
Hoorn” voor 15 sep-
tember 2016  naar 
info@ardsmedia.nl
 

De mooiste foto 
komt in de volgende 
editie van de Bour-
gondische Beleving 
en wint een heerlijk 
diner bij Restaurant 
De Bourgondiër 
in Hoorn.



Watertaxi € 2,50 p.p.
Rondvaart 60 minuten + consumptie € 12,50 p.p.

Diverse op- en afstap locaties.

www.watertaxihoorn.nl | info@watertaxihoorn.nl

Wij zijn geopend van 
woensdag t/m zondag. 
De keuken is geopend voor 
lunch tussen 12.00 - 14.30 uur 
en diner van 18.00 - 22.00 uur.

Bierkade 2, 1621 BE Hoorn
Tel. 0229 - 50 83 23
info@marquerestaurant.nl
www.marquerestaurant.nl

Dagelijks geopend voor 
lunch en diner, met een 

uitzicht over de historische 
haven!

Café ‘t Schippershuis 
Veermanskade 1 1621 AN Hoorn 

0229-214269  
info@schippershuishoorn.nl

Het maakt niet uit in welk seizoen en bij welk weertype u 
Hoorn bezoekt. In deze bruisende havenstad valt altijd wel er-
gens iets te beleven en te genieten. Van de bezienswaardighe-
den uit het rijke VOC-verleden tot de verrassende muzikale en 
culturele evenementen, van de vele bijzondere musea tot de 
gezellige winkelstraatjes. Jaarlijks genieten duizenden mensen 
in Hoorn, kloppend hart van West-Friesland.

Hoorn is een echte winkelstad, met een sfeervol centrum en 
een gevarieerd winkelaanbod. Of het nu om mode gaat, antiek, 
curiosa, boeken of sieraden, alles is er te vinden! In de binnenstad 
worden het hele jaar door diverse markten opgebouwd. 

De Hoornse haven heeft in de loop der eeuwen een grote rol 
gespeeld in het karakter en de ontwikkeling van de stad. Eens ver-
trekpunt van de VOC en tegenwoordig een geliefde ankerplaats 
voor watersporters en zeildagtochten. 

Terrasjes, cafeetjes en restaurantjes zijn er te kust en te keur, in 
de hele stad. Hoorn heeft een bloeiend cultureel 
leven en biedt tijdens 

jaarlijkse evenementen een podium voor muziek, kunst 
en theater. De vele oude en nieuwe schatten zijn te vinden in de 
bijzondere Hoornse musea, voor jong en oud. Een aanrader is een 
nostalgische rit door het Westfriese land met de museumstoom-
tram. Of een bezoek aan VOC-museumschip de Halve Maen op 
het Oostereiland. Deze mooie plek kunt u gemakkelijk met de 
watertaxi of de elektrische citytours bereiken.
 
In de zomer voeren stadswandelingen door oude straten en 
poortjes, langs de vele 
schitterende monumenten 
die de stad rijk is. Deze en 
al die andere schatten 
maken Hoorn uniek. 
En: ze zijn eenvoudig te 
ontdekken. 

Hoorn moet je voelen!

Voor evenementen, tips en informatie

www.vvvhoorn.nl       www.mooihoorn
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Welkom in Hoorn



Deze uitgebreide variant van een klassiek lopend chocola-
detaartje komt uit de keuken van De Bourgondiër in Hoorn. 
De chocoladecreatie met zoete, frisse en bittere accenten 
en een vleugje vanille verkoopt circa 60 keer per week. 
Vooral vrouwen en jongeren bestellen het. Het gerecht staat 
9 maanden per jaar op de kaart en verdwijnt als het toe-
ristenseizoen begint.  ´Het werk wat eraan zit en de lange 
afbaktijd van 15 minuten komen dan niet van pas´,  vertelt 
eigenaar Broekmeulen
 
Maak van een simpel chocoladetaartje een complete 
smaakbeleving.’
‘Alles wat we toevoegen smaakt lekker bij elkaar en bij 
chocolade. Het bijzondere is, alle componenten op het bord 
een eigen functie hebben. De frisse lemon curd hangt mooi 
aan tegen het zoet. Het bittertje van de bloedsinaasappel 
benadrukt het bittere van de chocolade en past ook weer 
goed bij het zoet. Door de verschillende kleuren ziet het 
bord er mooi uit.’

ingrediënten
120 g pure chocolade 
120 g boter 
80 g eiwit 
80 g eigeel 
50 g suiker 
50 g bloem 

lemon curd
100 g suiker 
2 eieren 
2 citroenen 
1 tl maïzena 
60 g boter
 

sinaasappelsaus
2,5 dl sinaasappelsap 
250 g suiker 
1 vanillestok 
bloedsinaasappel

Bereiding
- Smelt voor het taartje de chocolade en de boter au bain-marie. Klop het eiwit 
en eigeel en de suiker samen op. Schep het chocolademengsel door het eimeng-
sel. Spatel de gezeefde bloem erdoor. Vet koffiekoppen goed in met boter en 
verdeel het beslag over de koppen. Laat minstens vier uur opstijven in de koeling.   
- Verwarm voor de lemon curd de suiker, de eieren, het sap van 2 citroenen en de 
zest van ½ citroen au bain marie tot 70oC. Roer de maïzena erdoor. Monteer de 
curd met blokjes koude boter. Passeer door een zeef. Koel terug in de koelkast.
- Kook voor de sinaasappelsaus het gezeefde sinaasappelsap met de suiker en 
de vanillestok in tot de gewenste dikte.
- Doe de lemon curd en de sinaasappelsaus voor de mise en place in spuitflesjes. 
Snijd de bloedsinaasappel uit in partjes.
Bak het taartje exact 15 minuten af in een combi-steamer op 180 graden
Garneer het bord met de lemon curd, de saus en de sinaasappelpartjes. Los en 
zet het taartje met behulp van een spatel op het bord.
 

Hoeveel tijd en arbeid zit eraan vast?
‘De meeste tijd en arbeid zit in het voorbereiden en afbak-
ken van de taartjes. Als het beslag gemaakt is moet het 
minstens vier uur in de koelkast rusten. Afbakken duurt ook 
nog eens 15 minuten. 

Waarom moet het beslag rusten?
‘Anders komt het niet goed in een keer op als je het afbakt. 
Dat afbakken moet overigens in precies 15 minuten gebeu-
ren. Een minuut korter 
en het taartje loopt leeg 
op het bord. Een minuut 
korten en het is door en 
door gaar. Trouwens ook 
belangrijk voor het
 lossen: vet kopjes royaal 
in met boter voordat je 
het beslag erin doen.’ 

Recept Lopend chocoladetaartje
met lemon curd en sinaasappelsausHet Zandvoorts Museum 

•  zet zich in om het erfgoed van Zandvoort te  
 behouden.
•  het richt zich op de historische en hedendaagse  
 identiteit van Zandvoort.
•  biedt een scala aan wisseltentoonstellingen,  
 lezingen, rondleidingen, creatieve workshops,  
 de erfgoedleerlijn en het Museumpodium.

De collectie van het Zandvoorts Museum is een 
kleine, maar unieke collectie. Van gebruiksvoor-
werpen, serviezen, scheepsmodellen, prenten, 
badkleding, schilderijen tot aan een prachtige 
glasnegatieven collectie. Het pand 
waarin het Zandvoorts Museum zich 
heeft gevestigd, dateert uit 1897.

Zandvoorts Museum
Swaluestraat 1, 2042 KB Zandvoort
www.zandvoortsmuseum.nl
facebook.com/MuseumZandvoort



Het museum is gevestigd in het voormalige stoomgemaal “Vier Noorder Koggen” aan het 
IJsselmeer. Het stoomgemaal is bijna 150 jaar oud en werkt nog steeds!

Het museum houdt de geschiedenis van zowel het gemaal de “Vier Noorder Koggen” 
alsmede de ontwikkeling en betekenis van stoommachines levend. De originele pompen 
en een groot aantal prachtige machines, die bijna allemaal op stoom kunnen draaien, 
geven een mooi tijdsbeeld weer. Stoom was belangrijk en stoom is belangrijk in ons 
dagelijks leven.

Een belangrijk onderdeel van het museum is de oorspronkelijke installatie. De indrukwek-
kende centrifugaal pomp en zijn aandrijving geven een fantastisch beeld waartoe men 
ruim 100 jaar geleden al in staat was. De stoommachine die de aanleiding was van 
de grote Industriële Revolutie is heden ten dage vervangen door andere meer efficiënte 
krachtbronnen. In het museum restaureren en bewaren wij een scala aan machines uit dit 
stoomverleden. Zonder hun indrukwekkende kracht en prestaties waren wij niet gekomen 
waar we nu zijn. In en om het museum kunt u vele machines bewonderen en op gezette 
tijden kunt u zelf aanschouwen hoe de machines werken.

Het Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik, T: 0227- 544 732
www.stoommachinemuseum.nl

Een plek vol verwondering!



“De Beukenhof”
Voor verse melk,yoghurt en kwark | Tevens verkopen  

wij mosterd, jam, biologische honing e.d. | Ook maken  
wij leuke kadomandjes.

Westerstraat 50
1655 LC Sijbekarspel

0229-591246

NiEuW 

Boerenijs

van eigen

melk!

Flanksteak met gepofte sherrytomaatjes 
en jus van rode wijn

43

Ingrediënten
•  4 flanksteaks (steaks uit de flank van het rund)
 Gepofte Sherrytomaatjes
•  500 gram sherrytomaatjes
•  1 vanillestokje
•  2 teentjes knoflook
•  50 ml olijfolie
•  1 tl poedersuiker
•  Zout en peper
  Rodewijnjus
•  Het bewaarde vocht van de gebakken flanksteaks
•  1 eetlepel mosterd
•  1 theelepel tomatenpuree
•  1 theelepel provencaalse kruiden
•  2 eetlepels boter
•  Half fijngesnipperd uitje
•  1 teentje knoflook
•  1 glas water
•  Half glas rode wijn
•  Beetje aardappelzetmeel (of maïzena)

Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden celsius. Houd de 
kroontjes op de tomaatjes en spel ze met houd wa-
ter. Leg ze in een ovenschaal. Voeg olijfolie toe en 
knoflook en de vanille die je uit de stengel schraapt 
met een mesje. Drapeer dit over de tomaten. Breng 
op smaak met zout en peper en strooi de poedersui-
ker er bij. Meng goed. Plaats aluminiumfolie over de 
schaal en laat de tomaten 10 a 15 minuten poffen.

Smelt ondertussen boter in een koekenpan, fruit het 
uitje, de knoflook en voeg kruiden toe. Voeg daarna 
de tomatenpuree toe en laat even ontzuren. Blus af 
met rode wijn. Voeg nog wat water toe en bind de 
jus met een beetje aardappelzetmeel. Laat 1 minuut 
zachtjes doorkoken en breng op smaak met zout 
en peper.

Bak de flanksteaks in een hete pan met een beetje 
boter, schroei alle kanten mooi dicht zodat sappen 
en smaak behouden blijven. Bestrooi met peper en 
zout aan beide kanten. Leg op een bordje en bak af 
in de oven op 180 graden celcius., circa 6 minuten.

bron: www.scharrelslagerhoorn.nl

Een unieke logeerbelevenis op een historische plek 
Gastenkamers Aletta Boon is gevestigd in het voor-
huis van een karakteristiek Alkmaars stadspand. Het 
huis heeft historische details én is van alle moderne 
gemakken voorzien. Gemoedelijkheid, heerlijke 
kamers, persoonlijke aandacht… u wordt bij ons 
volledig in de watten gelegd.

Groot Nieuwland 34, 1811 ET Alkmaar
06-224 134 24, www.bbalkmaar.nl 

De schilderijen van Marius van 
Dokkum worden gekenmerkt door 
de vele details en vaak met een 
humoristische ondertoon. Verder 
omvat zijn werk ook portretten, 
stillevens en landschappen.
Expositie van 29 juni t/m 
10 september 2016.
Woensdag t/m vrijdag: 
13.00 – 17.00 u.
Zaterdag:                        
11.00 – 17.00 u.
Expositieruimte ‘De Mantel’ 
Hornpad 19 - 1619 BP Andijk 
Tel. 0228 - 59 14 25  
www.expositieruimtedemantel.nl  
www.advedi.nl

Expositie van de kunstschilder 
Marius van Dokkum in Andijk



Vaartochtjes met de Hoornse Schouw

In Hoorn leeft op de zuidwestpunt van het Oostereiland 
al sinds twintig jaar een warme belangstelling voor een 
origineel Hoorns visserschip, de vissermanschouw.  Vrij-
willigers van de stichting De Hoornse Schouw spannen 
zich in om de originele schepen de HN 20 (bj. 1934) en 
de HN I (bj. 1916)  te onderhouden, te restaureren en te 
varen. Hiermee dragen zij bij aan het behoud van deze 
unieke vaartuigen, maar ook het levendig houden van 
de geschiedenis van de Zuiderzeevisserij. 
Het Hoornse havenbeeld werd in het begin van de twin-
tigste eeuw vooral bepaald door de aanwezigheid deze 
vissermanschouwen, de zogenoemde Spekbakken. 
IJzeren schepen die gemaakt zijn om in het ondiepe 
water rond Hoorn te kunnen vissen. 
De HN 20 en de HN I zijn in eigendom van voornoemde 
stichting. 

In de komende maanden kunt u tegen een geringe 
betaling meevaren op elke zaterdagmiddag. U treft de 

schouwtjes aan bij de aanleg-
steiger van de museumhaven 
van het Centrum Varend 
Erfgoed op het Oostereiland.

De schipper en zijn maat  kunnen 
tijdens de tochtjes veel uitleggen over de werking van 
het schip en de geschiedenis van de Zuiderzeevisserij.

Onze activiteiten komende zomer: Spekbakkentreffen, 
24en 25 juni in het Zuiderzeemuseum; Visserijdagen 
19-20 augustus Zuiderzeemuseum; KLinknagelrace 
26-27 augustus Hoorn en tevens 100jarig jubileum van 
de schouw HN I.

U kunt via onze website www.dehoornseschouw.nl 
contact maken voor vragen/info of aanvraag verhuur. 
Ook kan men op ons bezoekadres Oostereiland langs-
komen: Schuijteskade 22 te Hoorn.

4544

In de schatkamers van de bakker hangt de sfeer 
van vroeger en de geur van verse koek. Levendig en 
gastvrij voor jong en oud. 3 keer gekozen tot leukste 
Kindermuseum van Nederland. Met enthousiasme, 
kennis en kunde van de bevlogen bakkers wordt u 
ontvangen.

Bij binnenkomst klingelt de deurbel en zet u meteen een 
stap terug in de tijd; de oude winkel, een bedrijvige bak-
kerij en nog meer demonstratieruimtes met chocolade, 
marsepein, suikerwerk en ijs. Zie hoe het gemaakt en ver-
werkt worden, tot een lekkernij òf tot eetbaar kunstwerk. 
Voor kinderen zijn er altijd lekkere extra activiteiten, en 
dat zonder extra kosten en zonder reserveren. Gewoon 
handen uit de mouwen en de bakker helpen. 
Maar ook voor volwassenen is het ook hét adres voor een 
lekkere en interessante informatie over bijna vergeten 
historische bakkerstechnieken! Een heerlijk geurig feest 
van herkenning.

Dit jaar is er ook een expositie over kunst en de bakker. 
‘Bakkerskunst’ meandert in het gebied tussen kunst en 
kitsch, door een meerdere kunsthistorische periodes en 
langs vele technieken, in ruim 100 kunstwerken langs bak-
ker en kunstenaar….

Als u van 1 juli tot en met 31 augustus met de Stoomtram 
naar Medemblik komt, dan kunt u gratis naar de Medem-
blikker Musea. Dus niet alleen naar het Bakkerijmuseum, 
maar ook naar Kasteel Radboud, de Bijenstal en het Neder-
lands Stoommachinemuseum!

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

Het lekkerste museum van Nederland
Bakkerijmuseum ‘de oude bakkerij’



Wat van dichtbij komt is lekker
Streekproducten:

De streekproducten uit Hollands Kroon hebben op 
het gebied van smaak en kwaliteit heel wat te bieden. 
Jarenlange ervaring en een grote professionaliteit van 
producenten en verwerkers dragen hiertoe bij. Er gaat 
een wereld voor u open.

Lekkernijen uit Hollands Kroon 
Wieringer Jodenkoeken, Wieringer bier en de Dijk van 
een Mosterd met zeekool die zijn oorsprong vindt op de 
Afsluitdijk: heerlijke Wieringer lekkernijen, samengesteld 
in pakketten door het Wieringer Pakhuis. Verder zijn er 
bedrijven gespecialiseerd in champignons, reukvrije knof-
look, paprika, tomaten, pannenkoekenmeel, kersenwijn en 
ijssla. Deze producten zijn veelal te koop op markten, bra-
derieën en andere evenementen. Ze worden echter ook op 

locatie geproduceerd en verkocht. Proef Hollands Kroon! 
Bezoek de website van Wonderlijk Wieringen en in septem-
ber de boerenversmarkt, www.deboerenversmarkt.nl
Daarnaast zijn er in Hollands Kroon tal van agrarische ex-
cursies waar u geïnformeerd wordt over het produktiepro-
ces en waar u uiteraard kunt 
proeven .

ZeeVerse vis
Het gezondste dat er is. 
Vrijdags lopen de Wieringer vissers met hun kotters de 
haven van Den Oever binnen. Aan boord: de allerbeste 
kwaliteit vis. Die kunt u direct, op de haven, kopen. Op 
zaterdagen is de ZeeVerse Vismarkt van Wieringen van 9 
tot 12.00 uur geopend. U vindt hier een uniek aanbod van 
vis en schaal- en schelpdieren en iedere week anders. Zó 
uit zee, zó op de vistafel. Verser kan het gewoon niet.

Culinaire recepten van de Wadden 
vind je op de website van Heerlijke 
recepten voor Waddengoud-
producten en  op de website van 
de Stichting Waddengoud.
Voor meer informatie over streek-
produkten kunt u ook eens een kijkje 
nemen op www.bezoekhollandskroon.nl 

Streekproducten: eerlijke producten met een rijke 
geschiedenis of traditie. 

hethert.com
contact@hethert.com

CATTENHAGESTRAAT 12

1411 CT  |  Naarden

Het Hert heeft een 
uitgebreide lunch-, diner- 

en wijnkaart en een wisselend 

3 gangen menu voor 18,50!

-  reserveren 035 6948055 of via de site  -

HEERLIJK ETEN IN HET GOOI
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Graskunst bij Museum IJsselstein
De weide als muze, van halm tot vergezicht, van Co Westerik tot Zoro Feigl 

11 juni - 18 september 2016

Museum IJsselstein (MIJ) presenteert van 11 juni t/m 18 
september ‘Graskunst bij MIJ’, een prikkelende tentoonstel-
ling over gras als materiaal én inspiratiebron in beeldende 
kunst en vormgeving. Van negentiende-eeuwse landschappen 
tot hedendaagse beelden van Marjolijn Mandersloot. En van 
digitaal gecomponeerde kunst van Eelco Brand tot een bank 
van tuinafval van Jurgen Bey. 

De tentoonstelling brengt een grote diversiteit aan werken samen 
en voert de bezoeker langs schilderijen, foto’s, video’s, kostuums, 
designobjecten en speciaal op locatie gemaakte installaties. 
Behalve in het museum is de tentoonstelling ook op andere span-
nende locaties in de historische binnenstad van IJsselstein te zien, 
waaronder de zestiende-eeuwse Kasteeltoren, de zolder van het 
Historische Stadhuis en De Waag. Stap deze zomer in de wereld 
van graskunst en laat je verrassen bij MIJ.

Deelnemende kunstenaars zijn: Eelco Brand, Wouter van Buuren, 
Jan Dibbets, Zoro Feigl, Daan de Jong, Claudy Jongstra, Klaas 
Kloosterboer, Jeroen Komen, Ellen Kooi, Jan Koster, Marijke Lom-
baers, Studio Makkink & Bey, Marjolijn Mandersloot, Hans van der 

Meer, Myriam Mihindou, Bob Negryn, George 
Noordanus, Henk Peeters, De Plantenfabriek, 
Jos de Putter, Fedor van Rossem, Johanna 
Schweizer, Jessica Skowroneck, Titus Swart, 
Angenelle Thijssen, Hans Ubbink, Levi van Veluw, 
Kees Wennekendonk, Co Westerik, Freija Wouters.

Het museum dat je omarmt
Museum IJsselstein (MIJ) wil het dichtbije 
verbijzonderen en het bijzondere dichtbij brengen. 
MIJ is dé plek waar IJsselstein en de wereld elkaar 
ontmoeten. Laat je leiden door de vaste opstelling 
waarin de nadruk ligt op de IJsselsteinse geschiedenis 
en laat je inspireren door de wisseltentoonstellingen 
waarin hedendaagse kunst en cultuur de boventoon 
voeren. MIJ toont spannende combinaties en verbindt 
verleden en heden aan actuele thema’s. 

Museum IJsselstein
Walkade 2-4,  3401 DS IJsselstein
t. 030 - 688 6800
e. info@museumijsselstein.nl
w. www.museumijsselstein.nl

Openingstijden 
Woensdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur48

Verken Noord-Holland 
vanuit het hart

Midden in het mooie Noord-Hollandse landschap, 
tussen boomgaarden en landerijen, ligt Nieuwe Nie-
dorp. De ligging van het lintdorp is heel centraal en 
bijzonder geschikt om heel Noord-Holland te verken-
nen. Kortom, verken de provincie vanuit het hart.

De grote steden Alkmaar, Schagen en Hoorn zijn goed 
per fiets en auto te bereiken en bieden vele beziens-
waardigheden. Het karakteristieke dorp heeft alle mo-
derne winkelvoorzieningen. In de omgeving bevinden 
zich vele typische Noord-Hollandse stolpboerderijen 
met boomgaarden, bollenvelden, veeteelt en akker-
bouw. Een zeer gevarieerd landschap.

West-Friesland kent een lange traditie van dijken 
bouwen om gebieden droog of juist nat te houden. Dit 
gebeurde in het begin, in de 10e eeuw, meestal niet 
echt gestructureerd over het hele gebied, het betroffen 
erg kleine en lage dijken. De Westfriese Omringdijk, 
een 126 km lange dijk, ontstond door de koppeling van 
verschillende korte dijken in de regio. Een fietstocht 
over de dijk biedt prachtige vergezichten en unieke 
bezienswaardigheden.

Eelco Brand, Gras, 2005
Ellen Kooi, Sibilini-Rim, 2006

Johanna Schweizer, Takkenman, 2016



BLOEMKUNST
in Kasteel Groeneveld

8 t/m 16 oktober 
Kasteel Groeneveld in Baarn, altijd al 
een sprookje, is voor één week de 
hof van Flora. Elke zaal zal in een 
andere sfeer worden ingericht door 
de crème de la crème aan bloem-
kunstenaars.
Mis dit evenement niet!
Boek tot 1 augustus online kaarten 
met vroegboekkorting via 
www.staatsbosbeheer/bloemkunst2016 
betaalt u €10,- in plaats van €12,50. 

Wat is er mooier dan één bloem? 
Tienduizend bloemen!

8-16 o k t o b e r 2016
By Dümmen Orange TM

Kasteel Groeneveld

De 18e eeuwse buitenplaats Kasteel Groeneveld te Baarn is 
één van de mooiste voorbeelden van een buitenhuis uit die 
tijd. Sinds de 17e eeuw kwamen regenten en kooplieden naar 
buitenplaatsen om op enige afstand van de stad te genieten 
van het goede leven: rust, ruimte, frisse lucht, natuur, cultuur, 
lekker eten, ontmoetingen en goede gesprekken. Nog steeds 
komen mensen in grote getale naar Groeneveld om van deze 
geneugten te proeven. 

Kasteel Groeneveld nu 
Kasteel Groeneveld maakt nu deel uit van Staatsbosbeheer. Groen 
en bloei is het leidende thema binnen de kasteelmuren, waaraan 
uiting wordt gegeven middels inspirerende debatten, evenemen-
ten, tentoonstellingen en educatieve activiteiten.

Bloemkunst 2016
Hoogtepunt in 2016 is de expositie ‘Bloemkunst’. Van 8 tot 16 ok-
tober zijn de schitterende stijlkamers ingericht met bloemstukken 
gearrangeerd door de crème de la crème onder de bloemkunste-
naars. Een oase aan bloemen en planten in trendsettende ontwer-
pen domineren de kamers. De bezoeker krijgt een indruk van wat 
er mogelijk is voor bloemkunstenaars, onder wie kampioenen, die 
met alledaagse bloemen en planten aan de slag gaan. Bloemkunst 
is een explosie van creativiteit. U wacht een bijzondere ervaring. 
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0294-261385

info@forth.nl

Wijnbar brasserie Fort H
Herengracht 119
1398 AE Muiden

Engels landschapspark
Overweldigd door alle groei 
en bloei binnen de muren van kasteel Groeneveld? Dan is de 
kasteeltuin de plek om even op adem te komen. Deze werd oor-
spronkelijk aangelegd in de strenge Hollandse Barokke stijl. Eind 
18e en begin 19e eeuw is het park omgevormd naar de Engelse 
landschapsstijl met waterpartijen, beken, slingerende paden, 
heuvels, boompartijen en solitaire bomen. In de jaren tachtig van 
de vorige eeuw is het park gerestaureerd zijn de essenties van de 
Franse en de Engelse stijl in elkaar geschoven. De moestuin met 
bloementuin, boomgaard, kruidentuin en moestuin en de ijskelder, 
die dateert uit de 19e eeuw, zijn onderdeel van het park.

Meer informatie: www.kasteelgroeneveld.nl
Kaarten voor ‘Bloemkunst’ zijn online te bestellen via 
http://www.staatsbosbeheer.nl/bloemkunst2016. 
Vul bij het boeken de code bloemkunstAM2016 in en u krijgt  
€2,50 korting. U betaalt dan € 10 in plaats van €12,50. 

Aan de rand van een van de oudste dorpen van Noord-
Holland, Limmen, ligt Bed en Breakfast: Shepherds-
house.
Shepherdshouse is een knus vrijstaande boerderij uit 
1844, maar verbouwd naar de huidige maatstaven.
Omgeven door uitgestrekte weilanden en dicht aan de 
kust, is het ideaal voor de natuur-
liefhebber die er graag op uit trekt.

Shepherd’s House
Provinciale weg 4, 1906 BA Limmen
T: 072-5054003, M: 06-42867913
E-mail: info@shepherdshouse.nl
www.shepherdshouse.nl

Kasteel Groeneveld in Baarn, altijd al
een sprookje, is voor één week de
hof van Flora. Elke zaal zal in een
andere sfeer worden ingericht door
de crème de la crème aan bloem-
kunstenaars. Mis dit evenement niet!
Boek online uw kaarten via
www.staatsbosbeheer/bloemkunst2016
en krijg €2,50 korting met de code: 
bloemkunstAM2016
U betaalt dan €10,- in plaats van €12,50.



Het is ons een genoegen u aan
boord te verwelkomen

Welk schip of welk vaargebied u ook kiest...

de bemanning van Rederij Belle is alleen

maar bezig om het u naar de zin te maken.

Om samen met u een route uit te stippelen,

bezoeken onderweg te regelen, de catering

optimaal te verzorgen en u en uw gasten te

verwennen. We hebben een uitgebreid 

vaargebied, waaronder Vecht, Amstel en

Amsterdamse grachten. Neem de proef 

op de som en bel ons voor een idee of een

vrijblijvende offerte.

w w w. r e d e r i j b e l l e . n l

elleB

0294 261 433  • info@rederijbelle.nl

R e d e r i j

Café ‘t Helletje
Stationsweg 13 te  Weesp

Terras aan de Vecht. 
Verhuur van elektrische sloepen!

Watersport 

TIP
Van 
harte 

welkom!

   
  www.muidenmaritiem.nl 

Zin in een feest in Weesp?

Zin in een feest in Weesp? Kom dan eind augustus 
naar het S&B feest!
Op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 
2016 wordt de 39e editie van het Sluis-en-bruggen-
feest in Weesp georganiseerd. Het feest wat ooit 
lokaal ontstaan is, wordt tegenwoordig bezocht 
vanuit alle hoeken van Nederland. 

Waar vind je tegenwoordig nog een gratis toegankelijk 
feest met diverse buitenpodia, waar zowel bekende als 
onbekende artiesten op vrijdag en zaterdag optreden? 
Zin om even te shoppen? In de binnenstad staan meer 
dan 200 kramen op de braderie, bemand door onder 
andere Weesper detaillisten. Ook kinderen kunnen 
tijdens deze dagen hun lol op. Afgelopen jaar was het 
kinderwaterparadijs een groot succes en deze vindt dit 
jaar op de vrijdag plaats. Zaterdag is er de kindervrij-
markt, kinderviswedstrijd en een speelstraat waar de 
kinderen zich kunnen vermaken met knutselen, spring-
kussens en dansen.

Voor de (aankomende) sportievelingen is er ook vol-
doende uitdaging. Op donderdagavond staan alle ver-

enigingen uit Weesp op de verenigingenmarkt en is er 
traditiegetrouw de volwassen Wild Water Race. In deze 
race strijden teams tegen elkaar op een spectaculair 
waterparcours. Op zaterdag vindt op hetzelfde water, 
de Kom van Weesp, ook het touwtrekken plaats. Op 
pontons proberen teams elkaar het water in te trekken, 
om zo de mooiste prijzen binnen te slepen.

Kijk voor het volledige programma van het feest op 
www.sbfeest.nl of www.welkominweesp.nl
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Eeterij de Schalkse, Ossenmarkt 12a, Weesp, Tel: 0294-413544, www.deschalse.nl

Heerlijk genieten van 
het uitzicht op de Lange 
Vechtbrug, met  een 
drankje, een hapje of 
allebei. Nergens zit je 
mooier dan op het terras 
aan de Vecht van
Eeterij de Schalkse.

...genieten aan de Vecht

Uniek met een verleden van 1200 jaar
Uitermeer en zijn fort:
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Paviljoen Uit&Meer is een heel bijzonder restaurant. 
Het ligt immers in een omgeving met een oeroude 
en belangrijke geschiedenis… al in een oorkonde uit 
de jaren  777-866 wordt Uitermeer genoemd. Het 
lag aan de monding van het Naardermeer, dat daar 
uitwaterde op de Vecht. In de veertiende eeuw werd 
die monding afgedamd. Er lag in de Middeleeuwen 
bij Uitermeer ook een kasteel. De Hollandse graaf 
Jan van Beieren, oom van Jacoba, zou omstreeks 
1426 dit slot hebben laten slechten.

Uitermeer speelde een belangrijke militaire en eco-
nomische rol in de daaropvolgende eeuwen, onder 
andere tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In 1672 werd 
de Uitermeerse sluis versterkt en in 1673 werd het ge-
lijknamige aardenwerken fort gebouwd. In 1845 werd 
bij Uitermeer - als onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie - een torenfort met een doorsnee van 30 
meter gebouwd. In 1913 werd het fort onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam. 

In 1996 werd de Stelling van Amsterdam, met daarin 
ook Uitermeer, op de Werelderfgoedlijst van Unesco 
geplaatst. De provincie nam het monument in 2005 
over en droeg het in 2009 in erfpacht over aan de 
Stichting Uiteraard Uitermeer. Al eerder - in de jaren 
2003-2005 - was gewerkt aan consolidatie van fort en 
terrein, en in het jaar daarop werd de sluis uitgegraven. 
Deze sluis en toegangsbrug zijn uniek. Evenals het fort 
zelf en Paviljoen Uit&Meer. 

Dr. Anne Doedens
www.annedoedens.com 

www.webshopdeparabool.nl - www.deparabool.nl

Nieuw in onze webshop!

Kleurrijke en originele producten, 
ontworpen door onze kleurmeesters.
 
Neem gauw een kijkje op onze 
webshop en geef jezelf of een ander 
een portie kleur cadeau!

www.webshopdeparabool.nl                  www.deparabool.nl
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Vlakbij Amsterdam ligt het mooiste en best bewaarde 
middeleeuwse kasteel van Nederland. Het is een unieke 
plek voor een heerlijk dagje uit. De Middeleeuwse rou-
tes, een rondleiding door de Gouden Eeuw, een sfeervol 
slotplein met gezellig terras, prachtige historische 
tuinen met groentes van vroeger, vestingwallen met 
picknicktafels en uitzicht over de Vecht en het IJmeer, je 
vindt het hier allemaal.

De rondleiding door de museumzalen is inbegrepen bij het 
toegangskaartje. Hier hoor je hoe mensen in de 17e eeuw in 
het kasteel woonden. En natuurlijk beklim je de Westerto-
ren, onderdeel van de Ridderroute. Je komt dan ook in de 
Wapenzaal met harnassen. In de Torenroute ligt de nadruk 
op de verdediging van het kasteel. Kinderen kunnen een 
riddermedaille verdienen als ze de speurtocht doen.

De valkenier is van dinsdag tot en met zondag aanwezig 
met roofvogels en vertelt over de valkenjacht. In het Wa-
terschild paviljoen kom je alles te weten over de geschiede-
nis van het kasteel en water, inclusief een spetterende 
waterbeleving!

Neem gerust je eigen picknickmand mee of ga lekker zitten 
op het terras van de Taveerne. Vergeet niet een kijkje te 
nemen in de Museumshop!

Het Muiderslot is goed bereikbaar met het openbaar ver-
voer vanaf het Amstelstation.  Ook zijn er leuke fietsroutes 
vanuit Amsterdam via Diemen over de Natuurboulevard. 
Kijk op www.muiderslot.nl voor meer informatie.

Muiderslot, 
beleef geschiedenis in het echt
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