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Na de gezellige lange zomeravonden staat de herfst en winter weer op ons te wachten.
Een tijd waarin het weer omslaat, de dagen korter worden en de Nederlanders het fijn
vinden om de knusheid op te zoeken. Samen een mooie wandeling te maken en te
genieten van wat dit seizoen te bieden heeft.
COMMITMENT MET ONZE GASTEN
Sinds de start van het coronavirus in maart zijn wij als bedrijf gedwongen nog creatiever
na te denken over hetgeen wij aanbieden, onze service en de mogelijkheden om toch te
blijven optimaliseren. En dat allemaal binnen de coronamaatregelen van de overheid.
Elke dag van de week ben ik bezig om het bedrijf de sturing te geven, zodat ook in de
toekomst de zekerheid voor een vakantie op de Veluwe gegarandeerd is.
Als Boshoek-team zijn wij sterk gebleven. Door de commitment met onze gasten weet
ik zeker dat wij dit te boven gaan komen. Ook dit seizoen kijken wij samen met de gast
hoe wij het plezier kunnen behouden en de veiligheid kunnen waarborgen om heerlijk op
vakantie te gaan. De samenwerking met de gast vind ik dan ook erg belangrijk en zeer
waardevol.
PAS OP DE PLAATS, MAAR WEL INSPELEN OP BEHOEFTE
Als ondernemer is een lange termijn strategie vaak leidend. Toch heb ik gemerkt dat we
juist door het coronavirus beter zijn gaan plannen. Wij maken een pas op de plaats en
hebben onze strategie en visie waar nodig aangepast. De behoefte naar kamperen met
privé sanitair werd door de maatregelen zo sterk, dat wij zelfs de plannen om in 2021
meer privé sanitair kampeerplekken te realiseren, naar voren hebben gehaald. Zo waren
er afgelopen zomer meer plekken met eigen sanitaire mogelijkheden te boeken.
En ik kan nu al zeggen dat in 2021 dit nog meer plekken zullen zijn.
Het aanbod aan verblijfsmogelijkheden wat wij nu hebben, zullen wij optimaliseren.
Door geen grote investeringen te doen, maar wel te blijven optimaliseren hopen wij op
een groot effect in beleving en persoonlijke aandacht. Een punt in onze visie die wij blijven
doorvoeren, om zo de gast te kunnen blijven bieden wat zij nodig heeft om écht te kunnen
genieten op vakantie, ondanks de coronamaatregelen.
KERST VIER JE NOOIT ALLEEN
Het blijft een onzekere tijd. Hoe gaat de situatie zich ontwikkelen? Niemand weet het.
Ondanks alle maatregelen maak ook ik mij sterk, zodat de gasten tijdens de vakantie dit
najaar kunnen genieten op ons park. Zeker met de feestdagen in het vooruitzicht.
Niemand mag Kerst alleen vieren. Het samen zijn, het vakantiegevoel, dit willen we niet
kwijt raken. Schouders eronder en genieten van kostbare tijd samen!
				

Rick Otter - Algemeen Directeur
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DAT DE BOSHOEK CONTINU IN BEWEGING
IS, IS INMIDDELS WEL DUIDELIJK. ELK
JAAR IS ER VERNIEUWING MERKBAAR OP
HET PARK. NIEUWE VAKANTIEHUISJES,
VERHUIZING VAN DE RECEPTIE, NIEUWE
SPEELTUIN OF UITBREIDEN VAN HET
ANIMATIEPROGRAMMA. WIJ HOUDEN
ERVAN!
Als we terugkijken naar de basis waar De
Boshoek ooit mee gestart is, is dat nu nog
steeds te zien. Ja er waren activiteiten voor
kinderen, er was een speeltuin op het park
en ook Western Plaza mét snackbar was er al
snel. In de loop van de jaren zijn de faciliteiten
en de uitstraling van het park meegegroeid
om de vakantiegast te bieden wat zij nodig
heeft.
WESTERN PLAZA | DE SNACKBAR. Wat eerst
een kantine was waar je koffie kon drinken is
na jaren omgebouwd naar bruin café met bar.
De bar is altijd in ere gebleven. Daar omheen
is Western Plaza gevormd, wat nu een multi-

functioneel eetcafé is met snackbar,
ondergrondse bowlingbanen, ruimte die je
kunt afhuren voor feest, evenement of
groepsdiner en groot terras met
Schatertheater waar veel LIVE-muziek
en kinderactiviteiten plaatsvinden.

4

TERUG IN DE TIJD
KIDSCLUB. Van alleen knutselen tot een
hip continurooster tijdens de vakantie. Er
is een hoop veranderd. De Kidsclub was
tot begin 2020 gevestigd achter de winkel.
Een prima ruimte waar beneden
geknutseld en gedanst kon worden.
Boven was een ruimte gecreëerd voor
tieners met een kleine bioscoop, een
chillplek en een biljardtafel.
De stallen van de Ponyclub op de
camping hebben ruimte gemaakt voor de
nieuwe Kidsclub. Er is een all-in concept
gemaakt met themahoeken, meer buiten
en binnen speelplezier en een
animatiemenukaart, zodat je helemaal
zelf kunt kiezen wat je wilt gaan doen.
Er is zelfs een continurooster in de
zomervakantie, zodat de ouder(s) ook
even tot rust kunnen komen en de kids
een leuke tijd kunnen beleven.

DE WINKEL. Het beeld dat een vakantiepark een parkshop nodig heeft is uiteraard op
De Boshoek ook zo geweest. Maar dat dit een standaard winkel moet blijven met sigaretten
achter de kassa, sfeerloze winkelschappen en weinig persoonlijkheid, is natuurlijk niet waar.
In 2019 hebben wij De Markt gelanceerd. Een sfeervolle winkel waar de Veluwse sfeer helemaal
in verwerkt is. Zo kun je jouw eigen yoghurt tappen, zelf een flesje wijn vullen en kiezen welk
Veluwse specialiteit jij wil proeven. Elke dag verse broodjes zijn vanzelfsprekend en de open
sfeer past helemaal bij het ‘Boshoekgevoel’ van nu.

SPEELTUINEN. Spelen hoort bij vakantie
vieren. Want het cliché ‘als de kinderen
zich vermaken, geniet je als ouder ook’
is tijdloos. Vroeger zag een speeltuin er
wat anders uit dan hoe het nu is. Alhoewel de tijdloze speelelementen nog
steeds in nieuwe speeltuinen wordt toegepast. Zo zijn de glijbaan en wipkip ook
nu nog in trek bij jonge kinderen. Maar
dan in een nieuw jasje. Er zijn inmiddels
veel speeltuinen te vinden. Van zandbak
tot de grote Klauterhoeve op de
camping. Voorlopig blijven de
airtrampoline, kabelbaan, schommels
en evenwichtsbalk echt nog wel even bestaan. Want de kids hebben veel plezier!
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WINTERDIP
DIKKE LAGEN BEWOLKING, KORTE DAGEN
EN VOORLOPIG GEEN WARM WEER IN AANTOCHT.
KLINKT REDELIJK DEPRIMEREND ALLEMAAL.

Samen schaatsen, veel sneeuw en lekker de hele
dag onder een dekentje met warme chocolademelk
films kijken klinkt natuurlijk hemels. En als we al
de bekende kerstliedjes horen, krijgen we al
helemaal zin in die magische en romantische
sferen rond Kerst en Oud en Nieuw. Maar als deze
tijd daadwerkelijk aanbreekt, klimmen we toch
allen gauw van onze roze wolk af.
De winterdip is coming.
In het donker vertrekken én in het donker weer
thuiskomen is de realiteit. Daarnaast helpen die drie
truien onder je dikke winterjas ook niet mee om je even
sexy te voelen. We missen het zonnetje, voelen ons
vermoeid en kunnen eindeloos slapen. We hebben vaak
meer honger en voelen ons sneller somber. Gelukkig
zijn er tal van tips om die winterdip tegen te gaan om te
kunnen genieten van de komende maanden.
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TIP 1: WEES ACTIEF
Als je een winterdip hebt, heb je nergens echt zin in. Je
wilt thuis blijven en in bed liggen. Maar de truc is om dit
juist niét te doen. Ga juist naar die wintermarkt, liefst in
een ver stadje verderop. Het helpt ook om een
dagprogramma voor jezelf op te stellen met dingen
die jij leuk vindt. Je voelt je gegarandeerd beter.
TIP 2: GEBRUIK LICHT
Dat we zon- en daglicht tekort komen in de winter moge
duidelijk zijn. Zorg daarom zelf voor goede lampen in
huis waarmee je het daglicht zo goed mogelijk na kan
bootsen. Dit geeft al een minder donker gevoel. Een
Wake-Up light biedt ook uitkomst bij het lastige opstaan
in de ochtend.
TIP 3: LET’S GO OUTSIDE
Buiten is het koud, dus blijven we liever binnen. Maar
waarom eigenlijk? Tegen kou kan je je prima kleden.

ULTIEM

ULTIEMOVERWINTEREN
TOP 4

Met deze vier mogelijkheden kan het
extra ultiem overwinteren goed beginnen.
De accommodaties zijn allen gelegen
op ons prachtige park op de Veluwe.
Dan maar even die drie truien aan. Ga juist vaker naar buiten, het
liefst overdag voor dat zeldzame daglicht natuurlijk, en loop een flink
rondje of ga hardlopen. Als je dit dagelijks doet, merk je zeker
verschil en voelt het ‘binnen zijn’ ook zo opgesloten.
TIP 4: PLAN EEN VAKANTIE
Je bezig houden met het “weg” zijn is erg goed tegen je dip. Zet
desnoods een opgooitentje in je huis als reizen niet mogelijk is, maar
doe iets. Vakantie is noodzakelijk. Ook, nee juist, in deze tijd.
TIP 5: GA SPORTEN
Een avondje op de bank onder dat zachte fleece dekentje met een
zak chips, klinkt als een goed idee. Maar niet als dat al de derde keer
is deze week. Zorg ervoor dat je genoeg sport. Als je eenmaal bezig
bent met sporten, ben je vaak toch heel blij dat je gegaan bent en de
belangrijkste bijkomstigheid, je krijgt er energie van.

HOTELKAMER

TIP 6: LET OP JE VOEDING
Naast chips is ook chocola iets waar we ons maar al te graag aan
vergrijpen in de winter. Toch is het goed om te letten op wat je eet.
Suikers geven voor korte tijd energie, maar daarna voel je je niet veel
beter. Probeer daarom zoveel mogelijk groente en fruit te eten, want
van al die vitamientjes krijg je wél energie.
TIP 7: BLIJF SOCIAAL CONTACT HOUDEN
Vaak heb je minder behoeften aan sociale contacten als je wat
somber bent. Je bent liever alleen. Toch kan je dit gevoel maar beter
negeren en je juist onder de mensen bevinden. Ga leuke dingen doen
met vrienden, maak een praatje met onbekende mensen en vermijd
de sociale plekken niét.

HOTELLODGE

TIP 8: BLIJF POSITIEF
Is het koud, regenachtig, mors je tandpasta op je shirt en zit eigenlijk
alles gewoon flink tegen? Je kan hier lang van balen. Niet doen, laat
het gewoon over je heen komen en probeer je gedachten om te leiden.
Denk niet: “ik haat deze kou”, maar verander het in iets positiefs,
zoals: “De kou is niet fijn, maar het is beter dan regen”. Je hebt
meer invloed dan we beseffen op je mentale gesteldheid door vaker
positief te denken.
TIP 9: RITME
Deze mag natuurlijk niet ontbreken in dit winterdip tips rijtje.
Zorg voor vaste tijden om te slapen en op te staan.
Ritme hebben is heel belangrijk om je goed te voelen!

SAFARICHALET

Leuk en aardig al deze tips. Maar eigenlijk komt het hier op
neer; zorg extra, extra, extra goed voor jezelf.
Juist in deze periode. Hup, geniet!

FAMILIELODGE
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KNEUTERIGHEID
TEN TOP
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OP PAD

WAT MOET JE NOU OP VAKANTIE GAAN DOEN
ALS HET VAN DAT ZEIKWEER IS? EN DAT ALLE
LEUKE SPONTANE ACTIVITEITEN BEPERKT OF
GEANNULEERD WORDEN DOOR HET CORONAVIRUS.

SJOELEN

MARKETING STAGAIRE MANOUK DEELT HAAR
DIY KNEUTERIGHEID TIPS VOOR OP VAKANTIE.

Oh nee, ben je nou net je sjoelbak vergeten mee
te nemen? Geen probleem, met een beetje
improvisatie kom je een heel eind. Gebruik
bijvoorbeeld de vloer om de steentjes over de
schuiven. Zet vervolgens willekeurige objecten op
de grond om de ‘poortjes’ te creëren. Denk
bijvoorbeeld aan een pak appelsap of een pak boter.
Je kunt hierbij de gaten van de poortjes natuurlijk
ook zo klein of groot maken als je zelf wilt en hier
de puntentelling op aanpassen.
Het enige wat je nu nog nodig hebt zijn de
sjoelstenen. Ook hier is improvisatie weer het
toverwoord. Gebruik bijvoorbeeld je muntgeld,
rolletjes plakband, dopjes van verpakkingen of
theezakjes desnoods. Alles fungeert, zolang er
maar mee geschoven kan worden.
Het doel van het sjoelspel is om zoveel mogelijk
punten te scoren. Je hebt hiervoor drie beurten
per speler. Bij de eerste beurt gooit en speler alle
stenen, met als doel de poortjes aan de achterkant.
Alle sjoelstenen die niet volledig in de poortjes zijn
verdwenen en nog uitsteken, worden opgehaald en
gebruikt voor de tweede beurt. Dit proces herhaalt
zich tot de derde beurt. Na drie beurten is de ronde
voor deze speler afgelopen en worden alle punten
opgeteld van de sjoelstenen achter de poortjes.
De puntentelling bij sjoelen is als volgt:
als er in elk vak één schijf zit dan krijg je twintig
punten. Heb je er overal twee in dan krijg je veertig
punten, bij drie is dat zestig enzovoorts. Zodra het
aantal stenen bekend is wat in elke bak zit, blijven
er in sommige vakken nog losse stenen over. Deze
stenen worden opgeteld volgens de score die dat
vak heeft. Het totaal van de twintig-vouden en de
losse stenen is je eindscore.
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Hoe maak ik zelf dan zulke gekleurde stokjes?
Nou dat hoeft gelukkig helemaal niet. Het originele
spel is weliswaar met stokjes, maar wie zegt dat je
dit niet met andere voorwerpen kunt spelen?
Probeer het bijvoorbeeld eens uit met bestek.
Hierbij zijn de lepels bijvoorbeeld moeilijker dan
de messen en zijn dus ook meer punten waard.
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TWISTER
WIE BEN IK?

MIKADO

Bij Mikado draait het spel om het oprapen van
stokjes. De stokjes worden vastgehouden en
tegelijkertijd losgelaten waardoor ze op een
grote stapel terecht komen. Één voor één worden
de stokjes dan opgeraapt, zonder de rest te laten
bewegen. Bewegen ze wel, dan ben je af en gaat de
beurt naar de volgende speler. Lukt het wel om een
stokje op te rapen zonder de rest te bewegen, dan
mag je nog een keer. Wanneer alle stokjes zijn
opgeraapt, is het spel afgelopen en worden de
punten geteld. De stokjes hebben verschillende
kleuren en zijn op basis daarvan ook meer of
minder punten waard. Zo zijn er bijvoorbeeld
minder stokjes aanwezig van de hogere punten.

Tenzij je gekleurd papier en plakband bij de hand
hebt, is dit spel wellicht iets moeilijker om zelf te
maken. Daarom zou je ook een twist aan het spel
kunnen geven. In plaats van het draaibord zal er
iemand om de beurt een kleur kunnen kiezen en
voet of hand. In plaats van dat deze kleur op een
mat te vinden is, moet deze gezocht worden in of
rondom jouw vakantiehuisje.

Elke speler krijgt een kaartje op zijn of haar
voorhoofd waarop een naam geschreven staat.
De speler moet raden welke naam er op dit kaartje
staat en dus wie hij of zij is. Dit gebeurt door om de
beurt vragen te stellen die met ja of nee
beantwoord kunnen worden. Als het antwoord ja
is, mag de speler nog een vraag stellen. Als het
antwoord nee is, mag de volgende speler een vraag
stellen. Degene die als eerste weet wie hij of zij
is, is de winnaar en het spel is afgelopen wanneer
iedereen weet wie hij of zij is.

Zet de timer op een afgesproken tijd. Degene die
niet de juiste kleur heeft gevonden of niet het juiste
lichaamsdeel gebruikt binnen de tijd, is af.
En oja, je mag ook niet omvallen op die plek. Het
grote voordeel is dat je natuurlijk andere kleuren
kunt uitkiezen dan de standaard bekende kleuren.
Zo kun je het precies aanpassen aan de plek waar
je bent!

Dit is heel gemakkelijk zelf te maken en
stiekem nog wel leuker ook. Je hebt hierdoor
geheel de vrije keus welke naam er komt te staan.
Je hebt alleen pen, papier en plakband nodig. Als je
geen plakband hebt, kun je er ook voor kiezen om
de papiertjes op de kop voor de spelers op tafel te
leggen. Mocht één van de andere spelers dan even
vergeten wie iemand ook al weer was, kan er even
op het papier gekeken worden. Mijn extra tip: Je
kunt het spel variëren door er ‘wat ben ik?’ van te
maken. Dit maakt de keuzes vrijwel eindeloos, denk
aan objecten, dieren, beroepen, locaties etc.

TIME IS UP

OP PAD
Dit is een wat moderner spel wat allemaal draait
om de kwaliteit van het beste omschrijven. Ondanks
dat dit een bestaand spel is, dat je in de winkel kunt
kopen, kun je dit gemakkelijk zelf
nabootsen met pen en papier.
Maak tenminste twee teams en schrijf per team een
aantal kaartjes met titels van voorwerpen, dieren,
mensen en locaties. Dit stapeltje geef je aan het
andere team. Het spel bestaat uit drie rondes met
elk dertig seconden. In de eerste ronde wordt er
één iemand uit het team gekozen om een
kaartje te pakken van de stapel en een
beschrijving te geven. Die persoon mag wat op het
kaartje staat alleen beschrijven zonder de titel te
noemen. Wanneer de rest van het team het geraden
heeft, krijgt dit team het kaartje ter overwinning. De
bedoeling is om zo veel mogelijk kaartjes per ronde
te raden. Wanneer de tijd op is, mag het andere
team starten met de kaartjes die het andere team
voor ze gemaakt heeft. Wanneer alle kaartjes op
zijn, worden de punten per team opgeteld.
Vervolgens worden alle kaartjes weer bij elkaar
gegooid voor de volgende ronde. Je zult denken;
‘ja maar dan weet je toch al wat er op de kaartjes
staat?’ Klopt, maar je zult snel ervaren dat ieder
een eigen methode heeft van omschrijven.
De tweede ronde moeten de kaartjes namelijk
omschreven worden door middel van één woord.
Hier geldt ook weer dat het de bedoeling is om
zoveel mogelijk kaartjes te raden per ronde.
Wanneer alle kaartjes weer op zijn, worden opnieuw
de punten per team geteld. Daarna is het tijd voor
de derde en laatste ronde. Bij deze ronde mag er
helemaal niks meer omschreven worden. Het is de
bedoeling om de kaartjes uit te beelden.

K!

E
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H
TIP: HAAL

IS DAT DIY’EN NIKS VOOR JOU?
HAAL DAN HET KIDSPAKKET
BIJ DE RECEPTIE MET
HET HUPSAKEESSIE SPEL!
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SPIJKERPOEPEN

OP PAD

Ook zo’n Oud Hollandse klassieker die de
meesten van ons wel gespeeld hebben. Het spel is
vrij simpel, maar is soms moeilijker dan het lijkt.
De spelers krijgen een touw om hun middel of aan
het lusje van een broek gebonden. Aan dit touw zit
een spijker vast die aan de achterkant van de speler
hangt. Er staat een lege fles op de grond, meestal
zijn dit bierflesjes, maar fles met een grote opening
kan ook om het makkelijker te maken. Als het spel
van start gaat, moeten de spelers de spijker die
tussen hun benen hangt zo snel mogelijk in de fles
laten zakken. Uiteraard gaat dit zonder de handen
of hulpmiddelen. Je kunt ervoor kiezen om de tijd
en scores bij te houden.
Maar waar haal je nou spijkers vandaan? Nou
gelukkig is dit spel ook gemakkelijk te spelen met
een vervanger, zoals bijvoorbeeld een stift of pen.
Een lege fles is ook gemakkelijk te
regelen, desnoods moet de wijn maar open.
Het enige dat dan nog overblijft is een touwtje.
Mocht je dit niet bij de hand hebben, zou je andere
draadjes of snoertjes kunnen gebruiken. Denk
bijvoorbeeld aan opladers of oortjes. Let er dan
wel op dat het niet beschadigd.

Hopelijk geeft dit genoeg inspiratie om lekker aan
het spelen te gaan. Zoals misschien al wel opviel bij
de voorbeelden hierboven, kun je heel veel doen met
die oude vertrouwde pen en papier. Veel bordspellen
zijn zelf te maken. Denk bijvoorbeeld aan
Mens Erger Je Niet, Zeeslag of Pictionary.
Je zou zelfs nog je eigen kaartspel kunnen tekenen
en vervolgens allerlei kaartspellen spelen.
Kortom, zelfs al regent het, zijn de winkels
gesloten of mogen we vanwege corona niet eens
op pad, je hoeft je niet te vervelen!

“Thuis op de Veluwe”

Bent u op zoek naar uw droom chalet of
een goede investering voor jaren?
De verkoopbemiddelaar voor
vakantiewoningen op de mooiste
plekken van de Veluwe.
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WWW.VELUWECHALETS.NL

Ga voorzichtig om met de spiraal, vang de stokken
tijdens het stokvangspel, stapel de enorme Jenga
blokken en werk tactisch met de spiegelkast.
Er is genoeg te spellen tijdens het Oud Hollandse
Spelletjes arrangement op De Boshoek.
Ideaal om te doen als het buiten regent,
sneeuwt of stormt.
WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL

LET’S PLAY
TOGETHER

ADVERTENTIE
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IK WENS
JE GROOT
GELUK
IN KLEINE
DINGEN

WAT WENS JIJ MIJ MET KERST?

DEEL JOUW WENS TIJDENS
DE KERSTDAGEN IN ONZE
WENSBOOM OP HET HERTENVELD.
14

ULTIEM

HOOGTE
PUNTJE
SNEAKY KERST SEKS

ULTIEMINTIEM
BOEK EEN NACHTJE WEG OP
DE BOSHOEK MET EXTRA OPTIES
OM DE AVOND INTIEM TE STARTEN.

Seks op momenten dat het eigenlijk niet kan, is stiekem
het meest opwindende wat er is. Zeker als je bij je ouders
of schoonouders blijft slapen na het kerstdiner. Maar
betrapt worden staat natuurlijk niet op je wensenlijstje.
Met deze tips valt het niemand op dat jullie samen het
hoogtepunt van de avond beleven.
TIP 1 KIES EEN GESCHIKT MOMENT
Daarmee bedoelen we dat je niet gezamelijk tijdens het
hoofdgerecht gaat opstaan om naar de slaapkamer te
lopen. Na het eten, als iedereen rumoerig aan het
borrelen is, is het een veel geschikter moment om er
tussenuit te sneaken. Als iedereen elkaar overschreeuwt,
is jullie vrijpartij ook meteen een stuk minder hoorbaar.
TIP 2 WEES STIL
Dat klinkt logisch, vooral als je ouders of schoonouders in
de kamer naast jullie slapen. Maar stil kan ook heel
spannend zijn. Fluister in elkaars oor waar je van geniet.
en wat is er nou opwindender als hij of zij een hand om je
mond legt zodat je geluiden gesmoord worden. Rrrr.
TIP 3 OF MAAK JUIST HEEL VEEL LAWAAI
Zet het volume van de bekende kersthits net wat hoger. De
gasten vermaken zich uitstekend met een feestje dat steeds
gezelliger wordt en jullie vermaken je ondertussen ook
prima. Vergeet alleen niet de parkregels, anders worden
jullie alsnog betrapt na wat klachten.
TIP 4 KIES JE STANDJE WIJS
Je hebt van die schoonouders of familieleden die pardoes
de slaapkamer binnen komen lopen terwijl ze weten dat
jullie al in bed liggen. In dat geval is spoonen altijd het
beste standje. Je ligt dan lepeltjeslepeltje. Als iemand toch
binnen loopt, ziet hij of zij alleen dat jullie knus tegen elkaar
aan liggen onder de dekens. Super handig!
TIP 5 VERMIJD PIEPENDE BEDDEN
Als je in een bed ligt dat al piept als je je omdraait in je
slaap, dan weet je, dit is een no go voor een stevige
stoeipartij. Iedereen zal de ritmische geluiden uit duizenden
herkennen. Versleep dan even het matras naar de vloer.
Of doe het staand.
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FEEST
DER
HERKENNING
DE SCHARENSLIEP
DE LETTERZETTER
DE KANTKLOSSER
DE KLOMPENMAKER
KEN JIJ ZE NOG?
TOEN ALLEDAAGS
TEGENWOORDIG EEN
BIJZONDERHEID
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Zin in een ouderwets leuk uitje? Het
Oude Ambachten & Speelgoed Museum in
Terschuur geeft je een unieke kijk in de
wereld van toen. Want wie kent ze nog, de
beroepen uit vervlogen tijden? Toen alledaags,
tegenwoordig een bijzonderheid.
Ga je naar het Oude Ambachten & Speelgoed
Museum, dan maak je kennis met ruim 160
(deels vooroorlogse) oude ambachten,
beroepen en winkeltjes. Loop bijvoorbeeld een
oude smidse in, bezoek een leerlooier, een
scharensliep, een slager en een schoolklasje
zoals het vroeger was. Er zijn altijd mensen
aanwezig die ambachten demonstreren.
Naast de oude ambachten vind je ook een
indrukwekkende verzameling van oud en
antiek speelgoed met ouderwetse spelletjes,
poppenhuizen, rijdende treinen, Dinky Toys,
antieke beren, Meccanodozen en ga zo maar
door! Er is voor uren (kijk) plezier!
Hoe ouder je bent, hoe meer je herkent
Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum is
leuk voor jong en oud. Voor de ouderen onder
ons is het een feest der herkenning. Zo herken
je misschien wel voorwerpen die je vroeger
tegenkwam tijdens een bezoek aan opa en
oma? Of wellicht zitten er voorwerpen tussen
die je zelf nog hebt gebruikt. Hoe ouder je bent,
hoe meer je herkent.
Kinderen ervaren juist hoe het was om te leven
in een tijd zonder elektriciteit, tv’s en internet.
Het museum heeft ook speurtochten door het
verleden voor zowel jongere als oudere
kinderen. Binnen is er een doe ruimte met
leuke spelletjes en buiten is er een heus Oud
Hollands spellenplein. Ga spijkerbroek hangen,
spijkerslaan of doe de was op de
oude manier.

COME ON BARBIE
LET’S GO PARTY
Barbie, wie kent haar niet? Dé populairste pop
ter wereld heeft een taille om bij weg te dromen
en grijze haren en rimpels kent ze niet. Het is
bijna jaloersmakend en dat terwijl ze de
zestig al is gepasseerd!
Wil je zien hoe Barbie er vroeger uitzag en
hoe ze gedurende tientallen jaren altijd is
meegegaan met de tijd?
Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum
organiseert in de periode vanaf 1 juli 2020 tot
en met 28 februari 2021 de expositie ‘Barbie &
Ken, al bijna zestig jaar een setje’.

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 uur tot 17.00 uur
+ Geheel rolstoelvriendelijk
+ Voldoende gratis parkeerplek
+ Oplaadpunt voor elektrische fietsen
+ Kom je met een grote familie of groep?
Dan zijn er ook arrangementen bij te boeken
Rijksweg 87
3784 LV Terschuur
0342-46 20 60

www.ambachtenmuseum.nl
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SLAAP
DIERTJE
SLAAP
BATMAN IN WINTERSLAAP
OP DE VELUWE
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OP PAD

‘Een vleermuis is gewoon een vleermuis’.
Tot je weet dat er in ons land twintig
verschillende vleermuissoorten leven.
Dertien van deze soorten komen ook in
Gelderland voor. Dus ook op de Veluwe.

zzz

Op het eerste gezicht lijken ze allemaal op elkaar,
maar ze zijn toch allemaal heel verschillend. In
Nederland kan je de volgende ‘Batmans’
tegenkomen: de Baardvleermuis, de Bechsteins
vleermuis, de Bosvleermuis, de Brandt’s
vleermuis, de bruine of gewone Grootoorvleermuis,
de Franjestaart, de gewone Dwergvleermuis, de
Grijze Grootoorvleermuis, de Grote Rosse
vleermuis, de Ingekorven vleermuis, de kleine en
grote Hoefijzerneus, de Laatvlieger, de
Meervleermuis, de Mopsvleermuis, de Noordse
vleermuis, de Rosse vleermuis, de Ruige
Dwergvleermuis, de Tweekleurige vleermuis,
de Vale vleermuis en de Watervleermuis.
Wat een aantal met elkaar gemeen hebben, is dat
ze nu in een diepe, diepe winterslaap zijn.

WIST JE DAT?
Vleermuizen zijn de enige
zoogdieren die écht kunnen vliegen, dat
maakt ze uniek.
Elke vleugel van een vleermuis, is
eigenlijk één grote hand. De huid tussen de
‘vingers’ en de benen vormt de vleugel.
Een volwassen vleermuis eet
gemakkelijk 1.000 insecten per uur. Dus
last van muggen? Neem een vleermuis als
huisdier!
Vleermuizen jagen door middel van
‘echolocatie’ . Ze lokaliseren dingen
door het weerkaatsen van geluidsgolven.
Er zijn soorten die een winterslaap
houden, terwijl sommige soorten juist de
zon achterna vliegen.

zz

Bij vleermuizen zijn de armen en benen helemaal
aangepast om te kunnen vliegen. Daardoor kunnen
vleermuizen niet zelf een nest maken, een gat in
een boom hakken of een hol graven. Vleermuizen
zijn daardoor voor hun verblijfplaatsen helemaal
aangewezen op al bestaande omstandigheden. Dit
weerhoudt vleermuizen er niet van een breed scala
aan verblijfplaatsen te gebruiken. Vaak gebruiken
ze voor iedere mogelijke weersomstandigheid en
voor elk seizoen een aparte nieuwe plek. Sommige
soorten, zoals de gewone Dwergvleermuis,
overwinteren bijvoorbeeld in oude ijskelders,
bunkers of in een bezinkingskelder van een oud
zwembad. Weer andere soorten, zoals de Rosse
vleermuis, brengen de winter door in holtes in
dikke bomen.
Een aantal vleermuizen houden een winterslaap van
ongeveer vijf maanden. In hun winterverblijf zakt de
temperatuur van een vleermuis naar de
omgevingstemperatuur. De hartslag daalt naar
ongeveer 20 a 30 slagen per minuut. Normaal is dit
bij het jagen 400 slagen per minuut. De ademhaling
wordt eens in de vijf a zes minuten. De vleermuis
kan maar liefst vijf maanden zonder voedsel omdat
het zijn vet bijna niet verteert. Je mag de vleermuis
daarom ook nooit wakker maken tijdens de
winterslaap, want het wakker worden kost heel veel
energie. Zij heeft dan niet voldoende vetreserves
waardoor zij het niet zal redden tot het einde van
de winter.
In de overwinteringsplaats moet een constante
temperatuur heersen, het mag niet vriezen en ook
niet warmer zijn dan 10 graden. Ook moet het er bij
voorkeur vochtig zijn, om uitdroging van de
vleermuis te voorkomen.
Tijdens de winterslaap is het vaak makkelijker om
de vleermuissoorten te tellen. Het tellen is
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belangrijk om een beeld te krijgen van de aantallen en
de verspreiding van deze vliegende zoogdiertjes in
Nederland. Zoogdiermonitoring voert jaarlijks deze
onderzoeken uit in heel Nederland, waarbij nauw wordt
samengewerkt met het Centraal Bureau voor de Statistie.
Ze hopen zo antwoorden te krijgen op vragen als; gaan
soorten in aantal achteruit of juist vooruit? Hebben de
zoogdieren baat bij de aanleg van natuurgebieden?
Veel tellingen worden uitgevoerd in een klein groepje
vrijwilligers. Per overwinteringsobject wordt er een
telleider aangewezen. Deze persoon is verantwoordelijk
voor het uitvoeren van de telling en alles wat daarbij komt
kijken.
Het is soms knap lastig om de verschillende soorten van
elkaar te onderscheiden. Vaak zitten ze erg diep
weggekropen in een gat of kier en dan zie je alleen een
oortje. Enkele werkgroepen organiseren regelmatig een
workshop over het herkennen van dieren in winterslaap,
waarbij aan de hand van foto’s de determinatiekenmerken
geleerd worden.
Om verstoring van de vleermuizen bij het tellen te
voorkomen moet men zich strikt houden aan de
volgende regels:
1. Raak de vleermuizen niet aan.
2. Rook niet in het winterobject en draag geen sterke
parfum of aftershave.
3. Maak geen lawaai.
4. Beweeg je rustig. Let er bij nauwe doorgangen op dat
kleding en/of rugzak niet langs muren en plafonds
schuren
5. Blijf niet langer bij een gevonden vleermuis staan dan
nodig is om te determineren, dit om te voorkomen dat
de vleermuis wakker wordt van de lichaamswarmte of
warmte van de zaklamp.
6. Fotografeer alleen vleermuizen wanneer je twijfelt over
de determinatie. Liever niet!
7. Gebruik alleen elektrische lampen en geen
halogeenstralers, maar de nieuwe generatie LED
lampen.
8. Sluit, indien mogelijk, de toegang zo snel mogelijk na
binnenkomst af.
9. Schrijf niet op muren en al helemaal niet naast een
vleermuis.
10. Objecten waar vleermuizen aan of achter
hangen mogen niet verplaatst worden
11. In kwetsbare objecten met veel vrij hangende dieren is
het aan te raden een mondkapje te dragen om
warmte-uitstraling te beperken. In plaats van een
mondkapje kan ook gebruik worden gemaakt van een
snorkel, waarbij de snorkel naar achteren gericht wordt.
12. Wanneer je merkt dat een vleermuis kenmerken van
verstoring vertoont, zoals omkrullende oren of
bewegen, blijf dan niet bij die vleermuis staan maar ga
direct verder.
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Tijdens de inventarisaties worden bekende
vleermuisplekken op de Veluwe onderzocht. Vaak zijn
dit cultuurhistorische gebouwtjes die mede vanwege
de vleermuizen in stand gehouden worden. Dit jaar zijn
tijdens die inventarisaties, in de omgeving van Renkum,
bijvoorbeeld de Baardvleermuis, de Franjestaart, de
Grootoorvleermuizen en de Watervleermuis in grotere
aantalen gevonden. Een mooie en fijne score!
Want de vleermuis heeft het niet gemakkelijk.
Het aantal insecten waar ze van leven neemt af en het
vinden van een geschikte plek om te overwinteren is
helemaal niet zo eenvoudig meer. Verder is de
lichtvervuiling nog een probleem voor ze. Het zijn
nachtdieren die in de schemering op jacht gaan. Hun
ogen zijn hierop aangepast en ze maken gebruik van
echolocatie om niet ergens tegenaan te vliegen of om hun
prooi te vangen. Licht maakt hen echter heel erg in de
war.
Staatsbosbeheer beheert o.a. speciale vleermuiskelders
maar ook ‘gewone’ gebouwen kan je vleermuisvriendelijk
maken. Op de site van de Vleermuizenwerkgroep
Nederland staat een schat aan informatie om de vleermuizen in Nederland te helpen. Wil je ook een keer mee
met een telling? Lees voor meer informatie:
www.natuurcentrumveluwe.nl
Wat je nu direct al kan doen voor de vleermuis?
Hang een vleermuiskast op in je tuin om ze
woningruimte te bieden.

MAAK DE VLEERMUIS
NOOIT WAKKER
TIJDENS DE
WINTERSLAAP

ADVERTENTIE

18 en 19 september 2021 - Voorthuizen
Naast de
24-uurs
estafette
-ﬁetstoc
ht,

NIEUW in
2021:
DA

GTOCHTE
N!

400 km - 80 km - 40km
Kies zelf, samen of als team een afstand en
fiets voor een toekomst zonder dementie.

Doe mee met je familie, vrienden of collega’s en steun
dementieonderzoek. Informatie en aanmelden op

2bike4alzheimer.nl
Partners:

DER EBOSHOEK
C R E ATIE PAR K
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FOTOGENIEK
AMERSFOORT

DE HISTORISCHE BINNENSTAD
IS EEN PLAATJE, MET EEN
INSPIRERENDE MIX VAN
OUD EN NIEUW.
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IN DE STAD

Facilitair Manager Manon neemt je graag mee naar haar geboortestad Amersfoort.
Het is volgens haar 100% de moeite waard om deze vakantie te bezichtigen. De binnenstad
is lekker compact, maar zit vol mooie straatjes, leuke restaurants, creatieve plekken en
bijzondere winkels. Aan bezienswaardigheden in Amersfoort bovendien geen gebrek: je kunt
hier een volle dag genieten. Amersfoort is namelijk ontzettend fotogeniek. Verken alles met
een camera in de hand en ontdek de mooiste straten, hofjes en doorkijkjes.
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Vanuit de verte zie je hem al opdoemen terwijl je het
centrum bereikt: de Onze Lieve Vrouwetoren van
ruim 98 meter hoog. Zij wordt ook wel De Lange Jan
genoemd. Volgens sommige berekeningen is het
exact het middelpunt van Nederland. Je kunt de toren
met 346 treden beklimmen. Op het plein onder de
toren kan je bij de VVV een tocht naar boven boeken.
Het is het absoluut waard! Tip: ga wel op een heldere
dag, want het verre uitzicht over Amersfoort is
fenomenaal.
Amersfoort wordt ommuurd door een eeuwenoude
stadsmuur. Om deze muur loopt een wandelpad waar
je heerlijk langs het water loopt én ook nog eens veel
van de stad ziet. Plof zeker even neer op één van de
prachtige bankjes. Onderweg is niet alleen de oude
stadsmuur een bezienswaardigheid. Je loopt langs De
Stier – ter hoogte van De Kamp -, een kunstwerk van
de Amersfoortse kunstenaars ATM Model Art. Ook
passeer je de Monnikendam, een unieke waterbrug.
En als laatste natuurlijk ook één van dé boegbeelden
van Amersfoort, de Koppelpoort.

PLOF ZEKER EVEN NEER
OP ÉÉN VAN DE PRACHTIGE
STADSBANKJES
De Koppelpoort is van de mooiste gebouwen van de
stad. Deze poort is zowel een water- als een
landpoort en is daarmee een unicum in Nederland.
Hij stamt uit 1425 en maakt deel uit van de tweede
omwalling van de stad. Tip: duik even de Drie Ringen
in voor een biertje in de oudste bierbrouwerij van
Amersfoort!
Door de Koppelpoort, langs de Eem loop je snel
richting de ‘nieuwe stad’. Hier hangt een speciale
ongedwongen sfeer. Strijk bij Het Lokaal even neer
voor een kopje koffie. Ze hebben er een prijs
gewonnen voor de lekkerste koffie van Nederland!
Verlekker je daarna ook even bij de streeksupermarkt
vol verse producten.
Ooit eens gegeten in een restaurant met een
Michelinster? Dit is je kans. De Saffraan is hip en
design, want vooral de locatie is hier opmerkelijk.
Men eet namelijk in een verbouwde klipper die nog in
het kanaal ligt.
Ook even wat cultuur snuiven? Dat doe je op het
moderne Eemplein. In het Eemhuis is een van de
mooiste bibliotheken van Nederland gevestigd.
Echt de moeite waard om even naar binnen te
wandelen. Vooral de leeszaal met maar liefst acht
terrassen is prachtig om te zien.
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Ook Kunsthal KadE vind je onder het dak van het
Eemhuis. Hier zijn wisselende tentoonstellingen te
zien op het gebied van hedendaagse kunst,
architectuur, vormgeving en design.
Liever genieten van ‘oud’ Amersfoort? Vervolg je route
met een ander rondje. Er bestaat namelijk ook een
ander ‘soort’ stadsmuur. Amersfoort barstte uit haar
voegen en daarom werden de gracht en stadsmuur
verlegd. Met de stenen van de stadsmuur werden
destijds huizen gebouwd. De zogeheten
Muurhuizen. Ontdek de vergeten straatjes,
indrukwekkende panden, gekke huisjes en vooral
heel veel fotogenieke plekjes.
Niet ver van de Muurhuizen ligt het Mondriaanhuis.
De kunstenaar Pieter Cornelis Mondriaan is in1872 in
Amersfoort geboren .In het museum word je
meegenomen in het leven van Mondriaan.
Zigzaggend wandel je daarna door het oude centrum,
over pittoreske klinkerstraatjes, gezellige pleintjes en

WANDEL ZIGZAGGEND
DOOR DE PITTORESKE
KLINKERSTRAATJES
door smalle steegjes. Op het Hof, een groot plein
midden in het centrum, is er regelmatig een grote
markt. Wandel langs de St. Joriskerk en dan door een
smal steegje naar de Krommestraat. Beter bekend
als het leukste straatje van Amersfoort. Hij zit
namelijk bomvol leuke boetiekjes én horeca. En is
een lust voor het oog!
Stap sowieso even binnen in de Dille & Kamille. Je
denkt misschien, ze hebben toch overal een Dille
& Kamille? Klopt, maar dit is echt een heel mooi filiaal in een oude stadsbrouwerij. Het is een
prachtige winkel met verschillende verdiepingen en
een uitgebreid assortiment.
Ook de Waterlijn is er te vinden, van waaruit
jaarlijks 50.000 belangstellenden een rondvaart door
de Amersfoortse grachten maken. Bekijk Amersfoort
vanuit een ander perspectief. Kies voor de Westroute,
de Oostroute, de Tweede Muurroute en de
Heiligenbergerbeekroute. Allen even prachtig!
De Lange straat, de naam zegt het eigenlijk al, het
is een lange straat waar alle grote winkels en ketens
zitten. Het is dé winkelstraat waar je zeker een hele
tijd zoet bent. Ook de Varkensmarkt en het Sint
Jorisplein zijn aanraders op het gebied van leuke
shops. Omdat winkeliers sinds september 2013 zelf
mogen bepalen wanneer ze open zijn, zijn veel
winkels op zondagen geopend.
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Vergeet absoluut niet even te ‘terrassen’ op de Onze
Lieve Vrouwekerkhof. Het is hier elk seizoen
gezellig. Drink een goed glas bier bij het Stadscafé of
bij Marktzicht. Je kijkt dan uit op de fotogenieke
Onze Lieve Vrouwetoren. Er zijn hier ook genoeg
restaurantjes om je buikje te vullen.
Heb je het ‘geheime’ Krankeledenplantsoen, ook
al ontdekt? Wat mij betreft het gezelligste terras in
Amersfoort. Loungebanken in de ene hoek, wit
terrasmeubilair in de andere, picknicktafels en
schommelstoelen. Soms vervult het het plantsoen
meer dan alleen een terrasfunctie. Het beschutte
pleintje wordt dan omgebouwd tot festivallocatie.
Al moe van het lopen? Begrijpelijk. Er is zoveel te zien
en te bewonderen in Amersfoort, dat een dagje terug
komen misschien wel de beste tip is.
Wat absoluut niet vergeten mag worden is de
dierentuin DierenPark Amersfoort, gelegen aan de
westzijde van Amersfoort aan de rand van het
bosgebied Birkhoven. Het park heeft een oppervlakte
van ca. 20 ha en is de meest speelse dierentuin van
Nederland. Elke wereld is anders en elke wereld
ontdek je op een andere manier. Vergeet niet een
tijdslot te reserveren wanneer je van plan bent om
langs te gaan!

De VVV adviseert je met
plezier over de leukste
bezienswaardigheden en
activiteiten in de stad en de
omgeving.
Kom je met het OV?
Amersfoort is goed te bereiken
met het openbaar vervoer. Het
treinstation is ongeveer vijftien
minuten lopen van de stad.
Plan je reis via www.9292ov.nl
Kom je met de auto? Doen!
Plan dan ook tripjes naar Kamp
Amersfoort, Kasteel Groeneveld
in Baarn of Paleis Soestdijk.
Allen zijn minder dan 20
minuten rijden en aanraders als
je de binnenstad al hebt gezien.
In Amersfoort is het elke zondag
koopzondag! De meeste winkels
in de binnenstad,
wijkwinkelcentra en het
Eemplein zijn dan open van
12.00 tot 17.00 uur.
26

ADVERTENTIE

27

RECEPT VAN DE CHEF
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HET STOOF
POTJE
VAN OMA

MET LAURIER EN KRUIDNAGEL
Vroeger, toen ik als klein knaapje regelmatig bij mijn oma
op bezoek ging, rook ik de overheerlijke geur van oma’s
kookkunsten altijd al bij de voordeur. Het zorgde voor een
hartverwarmend welkom.
Een gevoel wat ik nu ook altijd probeer te bereiken bij alle
gasten die speciaal bij mij komen eten. En wat is er nou
lekkerder dan een stoofpotje tijdens deze koude en
herfstachtige dagen?
Ingrediënten:
750 gram sucadelappen
een glas rode wijn
2 middelgrote uien
3 tomaten
1 winterwortel
½ prei
½ knolselderij
2 blikjes tomatenpuree
(room)boter
1 laurierblaadje
5 kruidnagels
2 tenen knoflook
400 ml vleesbouillon van tablet
bloem

Was alle groenten en snijd deze in grove stukken.
Snijd de ui in ringen. Bestrooi de sucadelappen aan
beide kanten met wat bloem, peper en zout naar
wens. Verhit de (room)boter in een grote braadpan
en schroei het vlees op hoog vuur goed dicht. Haal
het vlees daarna uit de pan.
u7
Bak de uien, winterwortel, knolselderij en prei met
de knoflook en kruidnagels. Voeg vervolgens de
tomatenpuree toe en kook dit even mee. Blus het
geheel af met de rode wijn en voeg de bouillon toe.
Voeg de tomaten erbij en roer alles een keer goed
door. Schep het vlees vervolgens weer terug in de
pan. Zorg ervoor dat het vlees volledig in de
boullion zit. Voeg het laurierblaadje toe. Laat het nu
een uurtje of 5 doorpruttelen. Serveer met een
beetje peterselie en ga samen ‘even terug in de tijd’.
Eetsmakelijk en een fijne vakantie!
Michel - Chefkok Western Plaza

CHECK DE
MENUKAARTEN
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VOORTSCHE BOCK

VOORTSCHE VORST

Onze Bock is een bokbier met een volle, moutige
smaak. Het heeft heerlijke geurtonen door de speciale gebruikte bovengist. Bock bevat 6,5% alcohol.

De Vorst is stevig winterbier, maar het hoeft niet
flink onder nul te vriezen om dit vorstelijke
gerstenat tot je te nemen.

Wij hebben ons gehouden aan de bekende
bokbierstijl maar er wel onze eigen ‘touch’
aan toegevoegd. De Bock bevat midden-donkere
gerstemouten, typische hopsoorten die in bockbier
gebruikt worden, donkere suiker en een bijzondere
bovengist die de moutige geur
versterkt en er een verrassende toon aan
toevoegt.

De Vorst wordt speciaal gebrouwen voor de
koudere maanden. Het is een hooggistend vol,
donker en lichtzoet bier dat je zeker zal
opwarmen met zijn alcoholpercentage van 8,8%.

Voortsche Bock wordt het lekkerst gedronken uit
het ‘Voortsche’ bierglas op een temperatuur
tussen de 7 en 9 °C.

Door het toepassen van (half)donkere
moutsoorten, uitgekiende hopsoorten, kruiden,
gekaramelliseerde suikers en uiteraard onze
speciale gist heeft de Vorst echt zijn eigen
karakter.
Voortsche Vorst wordt het lekkerst gedronken uit
het ‘Voortsche’ bierglas op een temperatuur
tussen de 8 en 10°C.

VOORTSCHE BIEREN ZIJN VERKRIJGBAAR IN DE MARKT
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TRICK
OR
TREAT
HALLOWEEN, HET FEEST WAARBIJ
IEDEREEN ZO ENG MOGELIJK VERKLEED
GAAT EN ELKAAR DE STUIPEN OP HET
LIJF JAAGT. EN DAT VINDEN WE DAN NOG
LEUK OOK! MAAR WAAROM DOEN WE
DAT TOCH IN VREDESNAAM?
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ELKAAR DE STUIPEN
OP HET LIJF JAGEN
ANIMATIE TEAMLEIDER ANATASCHA
KIJKT ER WEL NAAR UIT
Halloween is voor Anatascha, teamleider animatie, hét
moment waar ze naar toeleeft na de topdrukte van het
hoogseizoen. Samen met haar animatieteam kan ze flink
uitpakken tijdens Halloween, want De Boshoek wordt al
jaren omgetuned tot Recreatiepark De Rillingen.
Bij Halloween denkt men gelijk aan trick- or- treat
vanuit de Verenigde Staten of Canada, waar er uitgebreid
gegriezeld wordt. Je zou wellicht denken dat Halloween
afstamt van deze landen, maar dat is niet zo. Halloween
wordt daar pas sinds de 19e eeuw gevierd, terwijl het een
eeuwenoud feest is. Al in de vijfde eeuw voor Christus
werd dit feest gevierd door de Kelten die te vinden waren
in Groot Brittannië. Volgens de Keltische kalender begon
het nieuwe jaar op 1 november en was 31 oktober dus
eigenlijk een Oudjaarsdag. Dit was het moment waarop
het oogstseizoen voorbij was, het graan in de schuur
lag en het vee in stal. Kortom, het was wel tijd voor een
feestje met grootse feestmalen.

Is Halloween dan een ‘gezellig’ feestje?
De Kelten geloofden dat op deze oudejaarsdag de deur
naar de onderwereld openstond. Hierdoor konden de
zielen van de overledenen onze wereld betreden.
Degrote feestmalen werden klaargemaakt ter ere van
deze zielen, waarbij er plaatsen voor hen werden
vrijgehouden aan de tafels om hen te vergezellen. Maar
dat deze deur van de onderwereld openstond, betekende
ook dat minder gewenste wezens, zoals ‘demonen’ onze
wereld konden betreden.
Om zich te beschermen, probeerden ze deze vijandige
wezens af te schrikken door enge maskers te dragen
en zich te verzamelen om een groot vuur. Wanneer men
dacht dat je toch bezeten raakte door een slechte geest,
kon je direct geofferd worden in dit vuur. Iedereen deed
dus zijn best om een goed eng masker te dragen. Het is
dan ook niet vreemd te bedenken dat hier de
verkleedpartijen van tegenwoordig van afstammen.

Waar komt dan het trick- or- treat vandaan?
De feestdag, zoals we die nu kennen, heeft niet alleen
Keltische invloeden, maar ook Christelijke invloeden. De
naam Halloween komt van “All Hallows Eve” wat Engels
is voor Allerheiligenavond. Deze dag was ingevoerd in
het Christendom om alle christelijke heiligen te eren. Dit
wordt gedaan op 1 November. Later kwam hier ook de
Allerzielen bij, wat de dag erna wordt gevierd.
Op deze dag worden de overledenen herdacht, wat
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CORONA MONDMASKERS
IN HALLOWEEN STYLE
dus weer overeenkomt met de Keltische feestdag. De
avond voor deze dagen, dus op 31 oktober, werden er
door Christenen zielenkoeken of zielencakes gebakken.
Groepen kinderen en armen gingen dan langs de deuren
om te bedelen voor deze koeken. Het idee was dat voor
elke koek dat gegeten werd, er een ziel uit het vagevuur
verdween en zijn of haar weg vond naar de hemel. Je zou
dus kunnen zeggen dat het van belang is om koekjes te
eten tijdens Halloween. Men denkt dat trick- or- treat
hier zijn oorsprong vond.

patiënten, artsen of zelfbedachte virussen zien. Allen
met griezelige mondmaskers of enge gezichtsmaskers.

Waarom is Halloween zo in opkomst?

Tijdens Halloween wordt het park op diverse plekken
omgetoverd in Recreatiepark De Rillingen. De Receptie,
de Kidsclub en het Hotel zullen versierd zijn met
allerlei Halloween items. Het beloofd een spooktaculair
weekend te worden!

Wat vroeger nog een klein feestje voor de echte
liefhebbers en griezelfans was, groeit in rap tempo uit
tot een breed gevierd feest. Het is waarschijnlijk een
gelukkige samenloop van omstandigheden: de timing is
perfect en het sluit aan bij de moderne tijd. Wat opvalt
is dat we steeds meer in een ‘belevingseconomie’ zitten.
Mensen willen ergens bij zijn. Ze willen het beleven en
ergens aan deelnemen.
Natuurlijk spelen ook bedrijven in op de hele Halloween
hype. Supermarkten verkopen bijvoorbeeld opeens
Halloween-cupcakes en bij het tankstations kun je
plotseling pompoenen kopen. Commercie speelt dus een
heel belangrijke rol bij dit soort evenementen.

Wat ook een opvallende trend is van de laatste jaren, zijn
de koppelkostuums. Je kent ze wel, de ANWB
stelletjes, maar dan in Halloween style. Dit kan van alles
zijn, zoals een ufo en een alien, een verwondde Bonnie
en Clyde of een griezelige Batman en Robin.

Wat is nou precies Recreatiepark De Rillingen ?

Kids kunnen tijdens De Knutsel hun eigen trick- ortreat lampion maken, om te gebruiken tijdens hun tocht
langs de deuren. We bakken samen (zielen)koekjes die
vast heerlijk zullen gaan smaken. Daarnaast zijn er nog
genoeg andere spannende activiteiten waaronder
monster bowlen, een spannende Halloween show en een
kampvuur. Maar de kers op de taart is zeker de grote
spooktocht. Pas goed op voor sp(r)ookachtige wezens
zoals de boze heks die van alles in haar schild voert.
Ontdek er-WAS-eens-een-Hertenveld, dat wordt
sp(r)ookachtig eng.

Wat zijn nu dan de Halloween trends?
In Nederland zien we Halloween vooral terug
doormiddel van de griezelige versieringen. Denk aan
uitgesneden pompoens met een lichtje erin,
spinnenwebben, spoken en vleermuizen. Vaak is een
uitgedost huis een teken om te mogen aanbellen voor
lekkere trick- or- treat snoepjes tijdens Halloween. Er
worden hedendaags ook grote
evenementen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de Walibi
Frightnights, om een groter publiek te trekken.
Steeds vaker word de verkleedkleding geïnspireerd op de
actualiteiten of op beroemdheden. Denk bijvoorbeeld aan
Donald Trump, de president van Amerika. Mensen laten
zich ook inspireren door films of series zoals
bijvoorbeeld de horrorfilm IT, waarbij de hoofdpersoon
een clown is. Andere veelbesproken onderwerpen van dit
jaar zijn Area 51 en de SpaceX van Elon Musk.
Waarschijnlijk zullen er dit jaar meer enge aliens en
astronauten rondlopen. En vergeet niet hét onderwerp
van 2020; het Coronavirus. We gaan vast veel enge
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BEKIJK HET VOLLEDIGE

HALLOWEEN PROGRAMMA
V00R 17 EN 18 OKTOBER
EN GEEF JE ALVAST OP VOOR AL
DEZE SP(R)OOKACHTIGE
ACTIVITEITEN
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I REALLY
REALLY
LOVE MY
CAMPER

EEN VASTE GAST AAN HET WOORD
Gerrit Knap | 52 jaar oud | Hotelgast

Hoi, wie ben jij?
“Ik ben Gerrit Knap, ik ben 52 jaar oud en woon in
Schiedam. Ik ben vrachtwagenchaffeur van beroep.
Hiervoor was ik een aannemer van beroep. Drie jaar
geleden ben ik een prive project begonnen, waar ik
redelijk veel uurtjes aan kwijt ben.”
Een privé project?
“Ja dat klopt. Een project wat ik eigenlijk al jaren
wilde gaan uitvoeren. Maar ik kon nooit de juiste
‘start of basis’ vinden. Ik ben namelijk bezig om een
camper te bouwen, van de grond af aan.“
Dat is een unieke hobby; een camper bouwen!
“Ja dat klopt. Ik ben nu al drie jaar, drie dagen in
de week hard aan het bouwen in een loods hier 1,5
kilometer vandaan. Daar staat een oude kazarne met
veel loodsen, de ideale plek om mijn liefde in rust af
te maken.”
Waarom verblijf je de laatste jaren als vaste gast
in Hotel De Boshoek?
“Ik reed voorheen elke keer heen en weer. Toen
kwam ik op het idee om in een fijn en betaalbaar
hotel te overnachten. Want het is wel elke keer een
uur heen en een uur terug. Kostbare tijd die ik liever
besteed aan het bouwen van mijn camper.”|
Wanneer is je camper klaar?
“Ik gok redelijk vlot. Dan kan ik eindelijk op pad
met mijn zelfontworpen camper. Over een tijdje heb ik
vast heel veel interessante reisverhalen.”
Dus ons gesprek wordt vervolgt?
“Jazeker!”
LEES BELEEF. EDITIE 3
VOOR HET VERVOLG.

HOTEL DE BOSHOEK
SUPERIOR ERKENNING
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HOE BELEEF JIJ
DE#BELEEFDEBOSHOEK
BOSHOEK?
Tag ons in je mooiste, leukste, spannendste,
gezelligste of fijnste moment op De Boshoek
via onze socials. Je maakt dan direct
kans op een gratis overnachting in ons hotel.
Check hier de eerste BELEEFers!

OPVALLENDE REISTRENDS
DOOR HET CORONAVIRUS

Stilletjes al aan het dromen van je volgende
vakantie? Wel, je bent niet de enige. Uit een
enquête van Tripadvisor blijkt namelijk dat 82% al
uitkijkt naar een nieuwe reis tijdens de huidige reis.
Al zal die er wellicht ietsje anders uitzien dan je
eerdere reisgedrag.

Harder
Renate Winter-De

Niemand weet hoe onze toekomstige reizen
er precies uit zullen zien tijdens deze
coronacrisis zonder een echt einde in zicht. Maar
als we de nieuwe reistrends mogen geloven, gaan
we vooral in het binnenland of bij onze buurlanden
opzoek naar rust en ontspanning. En dat kunnen
we als De Boshoek alleen maar toejuichen.
Roadtrip
Stippel je trip maar uit met je tijdelijke
huisje achter je auto.

Saartje

mLS

Weg van de massa
Social distance is nog een tijdje het nieuwe
normaal. Meer dan logisch dat we massa’s
willen ontwijken.
En...Actie!
We willen beleven. Actie en avontuur! We gaan
genieten van wandel-, fiets- of surfvakanties.
Kleine vakantiewoningen en hotels
Is ‘support your locals‘ de laatste weken ook
jouw motto? We steunen nu graag kleinschalige
ondernemeningen en dus geen all-in vakantie.
B-locaties
We zoeken naar kleinere, onbeminde plekken
om rustig te flaneren en te ontdekken.
Vrienden en familie
We merken misschien nu pas hoe hard we
onze ‘harde kern’ missen. Tijd voor héél véél
quality time!

omp

ins-Pl
Tanja Pr

Geen social?
Insturen kan ook via
marketing@deboshoek.nl
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ADVERTENTIE

LET’S GET
THIS PARTEA
STARTED

Kom op De Boshoek genieten van
verschillende soorten High Tea arrangementen
zoals een traditionele High Tea, een High Wine
of een High Tea speciaal voor kinderen.
Kijk op onze website voor meer informatie.

WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL
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WIJ ZIJN KEESSIE EN WILLIE!

KIDS SPECIAL
Hoi! Wij wonen al meer dan 50 jaar op De
Boshoek. Maar heel, heel lang geleden
heette het hier ‘Camping ’t Bos Hoekje’.
Deze naam hebben wij zelf verzonnen, nadat
we vriendjes zijn geworden op deze plek. Wil
je precies weten hoe wij deze naam bedacht
hebben? Oké hier komt het:
In Voorthuizen woonde een hele bekende
barones: Barones de Harremaat. Zij
bewoonde het grootste en mooiste huis in
heel Voorthuizen. Het huis stond op een heel
groot landgoed met een prachtig groen bos
ernaast. Willie werkte toen voor de barones.
Ze las haar vaak mooie verhalen voor, want
dat is waar de barones erg van hield.
Op een dag zag Willie, met haar grote roze
bril, een vrolijke jongen aan komen lopen.
Dit was Keessie en hij was op zoek naar een
slaapplek na al zijn wilde, verre reizen. Hij
had namelijk al veel plaatsen op de wereld
gezien. De barones wilde graag alle
reisverhalen horen en daarom mocht hij zijn
tentje op de hoek naast het bos opzetten.
Keessie had genoeg leuke dingen

TOP 3
MUST SEE
WHAT’S UP
MY BROOD

meegemaakt op reis en vertelde er graag
over. Willie vond de verhalen altijd super
spannend en luisterde graag naar zijn
avonturen. Andere mensen hoorden over
deze verhalen en wilden deze ook in het echt
horen. Deze mensen plaatsten hun tentjes
naast die van Keessie, zodat ze niks zouden
missen.
Na verloop van tijd was de barones zo
geïnspireerd geraakt van zijn reisverhalen
dat ze zelf ook op reis is gegaan en zo haar
eigen avonturen kon gaan beleven. Het
landgoed werd toen van Keessie en Willie. Ze
besloten er gelijk een camping van te maken,
‘Camping ’t Bos Hoekje’.
We zijn nog steeds als mascottes op het park
te vinden. En de avonturen, die we samen
hebben meegemaakt, worden nog steeds
met plezier verteld. Kom jij ook avonturen
beleven?

OEN!
DOEN DOEN D
N ERBIJ
BAKJE POPCOR
OP ONS
EN DE TOP 3
AL BEKIJKEN.
A
N
A
K
E
B
U
T
U
YO

DE
PAPIERFABRIEK

DANS MEE!

IET!

SCAN EN GEN
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HOE KOM IK
BIJ
WI

KIJK ONLINE VOOR HET
ANIMATIEPROGRAMMA EN
BELEEF ALLE AVONTUREN!

WWW.DEBOSHOEK.NL/ANIMATIEPROGRAMMA
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KIDS SPECIAL

RARARARARA

WAAR IS DIT?
en dit?
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Wat ga
jij vandaag
doen?
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DOEN DOEN DOEN!
GOOI JOUW BRIEF IN DE
BRIEVENBUS VAN KEESSIE EN
WILLIE. JE VINDT HEM
TEGENOVER WESTERN PLAZA.

VERGEET JE NIET JE
EIGEN ADRES OP TE
ANG JE
IJV
SCHR EN? DAN ONTV
N
VA
G
EEN KAARTJE TERU
E
LLI
WI
EN
KEESSIE

?
RARA WAT BEN IK

A: een EZEL
B: EEN hert
C: een hond
juiste antwoord: b

TEKEN jij willie

AF?
iemenukaarten?
at
im
n
a
de
ar
a
n
Benieuwd
bladzijde om
Sla dan nu deze
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HOOGSEIZOEN

ZOMERVAKANTIE | MEIVAKANTIE | PASEN | PINKSTEREN | HEMELVAARTSWEEKEND
ACTIVITEITEN VAN ‘S MORGENS TO ‘S MIDDAGS!
HEBBEN DE OUDERS OOK EVEN RUST

CONTINUDAGEN
SPECIALE THEMADAGEN
SHOW OP THEMADAG
BINGO

KIDS HEBBEN
ALTIJD PRIJS!

LIVE MUZIEK
THEATER
KNUTSELS
PLEZIERPLEIN

MET EEN MARKT EN
GAVE SPRINGKUSSENS!

MINIDISCO
SPORT EN SPEL

€ SOMMIGE ACTIVITEITEN
!
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KOSTEN GELD
INSCHRIJVEN VERPLICHT

ANIMATIEPROGRAMMA

DOEN DOEN DOEN DOEN DOEN DOEN!
MAAK JIJ IETS VETS MEE?
TAG ONS DAN MET#BELEEFDEBOSHOEK

MIDDENSEIZOEN

VOORJAARSVAKANTIE | HERFSTVAKANTIE | KERSTVAKANTIE | EXTRA WEKEN VOOR
EN NA MEIVAKANTIE

KNUTSEL
SPORT EN SPEL
MINIDISCO
SPECIALE DAGEN
HALLOWEEN
SP(R)OOKACHTIG ENG
17 EN 18 OKTOBER

SINTERKLAAS

WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS
5 EN 6 DECEMBER

KERSTfeest

LET’S SPARKLE IN HET WINTERDORP
27 EN 30 DECEMBER

€ SOMMIGE ACTIVITEITEN
!

KOSTEN GELD
INSCHRIJVEN VERPLICHT

KIJK ONLINE VOOR MEER INFORMATIE
OVER HET ANIMATIEPROGRAMMA!

WWW.DEBOSHOEK.NL/AMIMATIEPROGRAMMA
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ANIMATIEPROGRAMMA

LAAGSEIZOEN

BUITEN SCHOOLVAKANTIES EN FEESTDAGEN

KNUTSELS
SPORT EN SPEL

DE TOFSTE WATGAJ

IJMAKENKNUTSELS

:

WINDMOLE

VRIJ SPELEN

DINO/ UNIC
KLEIKUNST
DROMENVA

N

ORN ZOUTC

EN

REATIE

NGER
VAKANTIE F
OTOLIJST
SCHILDERIJ
HOUTEN AU
TO OF VLIEG
TUIG

CHECK ONZE
BOSHOEK APP, WAAR ALLE
ACTIVITEITEN

E!
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U
E
I
N
E
O
H
E
O
J

WORDEN UITGELEGD.
HEBBEN, HEBBEN, HEBBEN!

€ SOMMIGE ACTIVITEITEN
KOSTEN GELD

!

INSCHRIJVEN VERPLICHT

KIJK ONLINE VOOR MEER INFORMATIE
OVER HET ANIMATIEPROGRAMMA!

WWW.DEBOSHOEK.NL/AMIMATIEPROGRAMMA
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Pannenkoekenboerderij & Eeterij

oonn
De Tolboom GewGen
iete

,
ZONNIG
RUIM
IG
EN RUST N
GELEGE
!
TERRAS

Pannenkoekenboerderij De Tolboom is gevestigd in een monumentale boerderij uit 1901.
Bij ons kunt u Gewoon Genieten. Uiteraard van onze overheerlijke pannenkoeken,
maar ook van onze hoofdgerechten, salades en huisgemaakte appeltaart.
Onze locatie is sfeervol ingericht en leent zich goed voor feesten en partijen.

Hoevelakenseweg 89, 3784 WG Terschuur • Tel. 0342 - 461514
Pannenkoekenboerderij De Tolboom www.detolboom.com

SEIZOENSFAVORIET
ELKE EDITIE PRESENTEREN WIJ DE FAVORIET
VAN HET SEIZOEN OM SNEL TE BOEKEN

Ruime groepsaccommodatie voor 20 personen
met 6 slaapkamers, 2 bedsteden en 3 badkamers.
De perfecte locatie om toch met voldoende
afstand even samen te zijn.
www.deboshoek.nl/accommodaties

45
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OP PAD

STUIN

INVESTEREN IN EEN VOORMALIGZWEMBAD OP DE VELUWE
OM DAAR DE TUIN OVER GOD TOT IN DETAIL NA TE BOUWEN.
DAT IS WAT CHRISTELIJK ONDERNEMER ERIK WILLEMSEN
VOL PASSIE HEEFT GEDAAN.

‘De Binnentuin over God’ een titel die direct mijn
aandacht trok toen de folder op de balie van onze
kampeerreceptie gelegd werd. ‘Ontdek God de Vader
als Schepper, Jezus Christus als de Weg en de Heilige
Geest als het vernieuwende Water’. Ongelofig maar
getriggert ging marketing medewerkster Ilja op pad.
Is het een bedevaartsoort, zoals het bekende
Lourdes in Frankrijk? Is het een kerk? Of een
museum? Misschien een themapark zoals de
Efteling? Of toch gewoon een tuin? Eerlijk toegegeven
was ik een beetje lacherig toen ik in de auto stapte
met mijn camera en notitieblok. Ik, die een speciale
rondleiding zou krijgen over het geloof. Ik, die God ziet
als een ver-van-mijn-bed-show. Ik, die juist sceptisch
kan zijn over het geloof.
Terwijl ik de borden volg richting de ‘Binnentuin over
God’ schijnt er een prachtig zonlicht door de bomen
die de blaadjes doen spiegelen. Ik werd direct
overspoeld met een bepaald soort rust terwijl ik
het kiezelpad onder de auto hoor knisperen. Ik stop
midden in het bos, op de parkeerplaats met prachtig
hoge naaldbomen om me heen. Wat hangt hier een
rust, wat een inspirerende locatie.
Ik wandel richting de ingang van de tuin. Er is hier
nog niemand aanwezig. Alleen ik en een fluitende
vogel hoog in de boom. Dan komt Erik Willemsen met
een vriendelijke glimlach aangelopen. Hij opent
ZOMERBRADERIE
Voorthuizen - Bunckmanplein
speciaal voor mij de deuren die toegang geven tot de
14, 21, 28 juli entuin,
4,11,18
dieaugustus
hij in juni 2017 voor het eerst opende.

!
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Erik neemt me mee naar de eerste ruimte waar hij
vol overgave begint met zijn interessante verhaal. Een
verhaal dat je twee uur lang meeneemt door vier
verschillende ‘zwembadruimtes’. Van het grote diepe
bad tot aan de peuterbadjes, allemaal omgebouwd
door vijf internationale kunstenaars die het nabootsen
van een rots tot in detail onder de knie hebben.
In de grot, met waanzinnig mooie beelden van het
heelal, worden mij vragen gesteld waar ik even niet
mijn woordje klaar voor heb. Één vraag is mij tot de
dag van vandaag bijgebleven; ‘is het allemaal niet
heel toevallig?’ We weten als mensen vrij veel, door
wetenschap en onderzoek. We weten vrij exact hoe
het heelal in elkaar zit. We weten de afstanden, we
weten snelheden en we weten in welke baan wij als
wereld draaien. Maar als wij zo snel rondjes draaien,
één procentje dichterbij de zon dan zouden we
verbranden. Één procentje verder weg dan zouden we
bevriezen en komen we ergens een ander planeetje
tegen, klappen we compleet uit elkaar met deze
snelheid. Is het dan niet heel toevallig dat we exact
‘juist’ draaien? De eerste regel van de Bijbel is dan
ook: in het begin, schiep God de hemel.
We lopen door naar de tweede ruimte. Hier wordt
doormiddel van een prachtige film in de rots
kippenvel gecreeerd door het tonen van de mooiste
natuurbeelden op aarde. Even vergeet je alles om je
heen en bekijk je de mooiste plekjes waar je morgen
het liefst naar toe wilt gaan om je in het echt te
verbazen. Dit is duidelijk een ode aan Gods
schepping.
Schuin lopen we naar beneden, wat voorheen diende
voor de ouderen om rustig te water te gaan. Het licht
in deze ruimte overvalt me direct. 20.000 LED lampjes
achter een wit doek creeeren een serene sfeer in de
belangrijkste ruimte van deze rondleiding. Hier staat
het pronkstuk; een levensgrote replica van Jezus’
vermeende graf in Jeruzalem. Alles is zo tot in de
puntjes afgewerkt en verzorgd, dat je begint te
twijfelen of die druiventak niet toch echt is.
Erik vertelt heel helder, aan de hand van een soort
hiërogliefen op de rotsen, wat Jezus kan betekenen
voor een ieder. Hoe Jezus dient als brug tussen God
en de mens. Een boodschap die nog eens wordt
benadrukt in de vorm van een kruis, die twee rotsen
met elkaar verbindt en waar je overheen kan lopen.
Zo wordt de basis van het christelijk geloof
langzaamaan steeds helderder voor mij. Juist omdat
het visueel wordt uitgelegd door de verschillende
elementen in de ruimte. Het is knap dat ik, vaak met
mijn directe woordje, stil begin te raken. Positief stil,
aangezien het verhaal me aan het denken zet.

48

OP PAD

49

OP PAD
Erik vertelt zo gepassioneerd hoe hij het geloof
beleeft. Hij respecteerd ieder. Dus wie er ook komt,
een moslim of welke achtergrond dan ook, hij
respecteer dat. Discussies zijn er niet, maar juist
openheid om te delen met elkaar.
In de derde ruimte klim je via de oude zwembadtrap
omhoog richting het licht en het geluid van stromend
water. Je gaat lekkerlijk vanuit het dieptepunt naar
het hoogtepunt. Hier begint het laatste gedeelte van
de rondleiding, waar Erik vertelt over de kracht van
De Heilige Geest op een plek waar voorheen peuters
aan het spetteren waren in de peuterbadjes.
We verlaten de ruimte met een hoofd vol informatie.
Erik vraagt na afloop oprecht geinteresseerd wat de
rondleiding met mij gedaan heeft. Ik ben dan eventjes
blij dat er een ruimte is om te gaan zitten om eerst
toch nog even circa tien minuten te genieten van een
glaasje water, alvorens ik een antwoord paraat heb.
Ja, het maakt echt indruk op me. Het zet me aan het
denken en zeker door de manier hoe Erik zijn geloof
vol passie met mij deelt.
De tuin wordt nu vaak bezorgd door gelovigen. Maar
Erik hoopt met deze tuin ook ongelovigen wat mee te
geven. Om hen het verhaal te vertellen, juist nu men
zich wat minder comfortabel voelt in deze roerige tijd.
Het geloof kan dan helpen. Daarnaast leven we in een
tijd van haast, drukte, verplichtingen en moeten, heel
veel moeten! Zo hebben we weinig tijd om echt even
stil te staan bij het geloof. In deze tuin sta je visueel
wel even stil. Dat is mij ook overkomen.
Ik drink mijn water leeg en bedank Erik voor deze
inspirerende rondleiding. Ik krijg een interactieve
bijbel mee wat handig is voor een brede doelgroep.
Maar ik loop vooral weg met een hoofd vol met
getriggerde verhalen die ik minder snel ga vergeten
dan bijvoorbeeld een lesje godsdienst op mijn
basisschool bijna twintig jaar terug.

WIL JE DE BINNENTUIN
OVER GOD OOK MET EIGEN
OGEN ERVAREN?
RESERVEER ONLINE

WWW.BINNENTUINOVERGOD.NL
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ADVERTENTIE

HAAL DE RUST IN HUIS MET EEN TWEEDE HUIS
Wanneer je van de ene kant naar de andere kant van het land moet reizen voor je werk is een tweede huis
midden in de rust van De Veluwe de ideale uitkomst. Zo heeft Michael zijn plekje gevonden op
De Boshoek, als doorreisplek maar ook zeker voor de vakanties samen met zijn vrouw en kinderen.

			
			
			

“Als ik hier het park oprijd, geeft
dat direct rust. Het is net het
gevoel alsof je even vakantie hebt,
heel ontspannen.” Michael woont met
zijn gezin in het westen van het land. Door nieuwe werk
ontwikkelingen moet hij regelmatig in Almelo zijn en
besloot opzoek te gaan naar een plekje bij De Boshoek.
Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is inderdaad nog
wel even rijden vanaf Voorthuizen, maar dat is het voor
Michael meer dan waard. “Ik had ook dichterbij kunnen
zoeken, maar ik vind het heel fijn om uit die omgeving te
zijn, waardoor ik echt tot rust kan komen. De Boshoek ligt
mooi in het midden van het land en de De Veluwe is
geweldig. Op het park is het gezellig, met leuke mensen.
Ik voel me hier echt thuis.”
Eigenlijk is dit Michaels ‘tweede tweede huis’. Niet alleen
is het een tweedehands chalet, ook is dit de tweede keer
dat Michael met zijn gezin een chalet kocht op De Boshoek.
“We hebben ooit een gloednieuw huisje laten bouwen op
het park. Dit gebruikten we vooral voor de vakanties en de
weekenden. We zijn toen toch weggegaan omdat het strand
lonkte. Tussendoor zijn we nog wel vaak terug geweest als
gast. Maar nu we eenmaal weer een chalet hebben
gekocht, merkten we dat we de ontspanning hier hadden
gemist. Waarschijnlijk is het nog relaxter omdat het
tweedehands chalet nu ook dient als doorrreisplek. Bij het
nieuwe chalet voelde dat nog wel eens anders. Toen voelde
het soms als een verplichting om er gebruik van te maken,

willen verblijven.” Zo heeft Michael nog plannen om zijn
tweedehands chalet stap voor stap op te knappen. “Dit
betekent overigens niet dat je standaard moet verbouwen
in een tweedehands chalet. Wij konden er juist gelijk in!
Er zijn genoeg instapklare chalets op het park.”
Een recreatiepark is misschien niet het eerste waar je aan
denkt wanneer je op zoek bent naar een doorreisplek voor
je werk. “De gastvrijheid is hier echt enorm. Je hebt alles
in je directe omgeving. Van de horeca tot supermarkt De
Markt. Als je ziet hoe de De Boshoek zich verder door aan
het ontwikkelen is met allemaal nieuwe chaletjes erbij, kan
het alleen nog maar beter worden. En hoe ideaal is het
animatieprogramma tijdens de zomermaanden.”
Michael is erg blij met de keuze voor dit chalet. “Ik ben
eigenlijk blijer met deze dan met de vorige. Niet alleen
doordat het gevoel van de verplichting weg is, maar ook de
locatie op het park is sterk verbeterd. We staan nu in een
vrij rustig laantje, dat is beter voor mijn wat drukke aard.
Ik zou daarom ook als tip willen meegeven dat wanneer je
geinterreseerd bent om een chalet te kopen, je echt een
nachtje weg op het park moet boeken om de sfeer goed te
proeven. Ik denk dat je dan snel overtuigd bent.”

WE HADDEN DE ONTSPANNING GEMIST
Michael heeft ervoor gekozen om het chalet niet te
verhuren aan gasten. “Het voordeel hiervan is dat je
chalet altijd beschikbaar is. Dat geeft mij een enorme
vrijheid. Ik kan van alles aanpassen aan mijn huisje, zodat
het echt mijn plekje wordt. Ik hoef gelukkig geen rekening
te hoeven houden met andere gasten die in mijn huisje

ONDERDEEL VAN DE BOSHOEK

MEER INFORMATIE? KIJK OP
WWW.CHALET-KOPEN.COM
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DE VELUWSE
HOROSCOOP
21 JANUARI T/M 18 FEBRUARI
ROODBORST

Jij bent gevoelig en vind het soms moeilijk om je emotie te uiten. Je wilt graag presteren maar zit
soms jezelf in de weg. Net als een roodborst ben jij gedisciplineerd en kun je goed alleen werken.
Je verplicht jezelf om wat je doet, zeer goed te doen. Probeer hier ook eens van af te wijken. Mooie
dingen zullen op jou pad komen, en je zult liefde ontvangen. Verberg je niet achter je schild maar
laat zien wie je bent.
Kernwoorden voor 2021: weloverwogen keuzes, groei van sociale kring en frisse start

19 FEBRUARI T/M 20 MAART
RODE MIER

Jij houdt ervan om de wereld om je heen te ordenen. Met je scherpe blik zal je gevoelig zijn voor
elk detail in je omgeving. Je voelt je uitstekend thuis in de natuur en je hebt een natuurlijke aanleg
voor alles wat gezond voor je is. Jij hebt van nature een bepaalde netheid in jouw omgeving. Wanneer er iets onverwachts gebeurt, probeer dan jouw eigenschappen te gebruiken om hier mee om
te gaan. Mensen werken graag met jou samen want je bent een echte aanpakker. En hebt alles
goed onder controle. Jij bouwt aan een toekomst samen met jouw omgeving. Net als mieren, zij
werken ook nauwkeurig samen.
Kernwoorden voor 2021: erkenning voor je werk, compassie voor anderen en focus

21 MAART T/M 20 APRIL
EDELHERT

Jij bent een actief persoon, altijd opzoek naar avontuur en laat je altijd uitdagen door anderen. Je
beschikt over veel energie en houd er niet van om op tijd naar bed te gaan. Je houd van spelletjes
en wilt altijd graag winnen. Net als een edelhert die vecht voor zijn positie! Je bent rechtdoorzee
en houd van eerlijkheid, je vindt het niet fijn als mensen oneerlijk zijn. Jouw eigenschappen zullen
goed van pas komen!
Kernwoorden voor 2021: stabilisatie, zoektocht, stap omhoog in carrière en loyale vrienden

21 APRIL T/M 21 MEI
WILD ZWIJN

Jij bent rustig van aard, maar als het er op aankomt weet jij goed te vertellen wat je wel en niet
leuk vindt. Je houdt van een opgeruimde omgeving, dit geeft rust in jouw hoofd. Als iemand jou
eenmaal kwaad maakt kun je ook echt door het lint gaan. Net als een wild zwijn, die kun je soms
ook maar beter met rust laten, zeker als hij jongen heeft. Houd dan ook mensen uit jou buurt die
jou van streek kunnen maken. Zoek de rust op die je ook hebt verdiend. J
Kernwoorden voor 2021: grote persoonlijke verandering, diepere emotionele relaties en wijsheid

22 MEI T/M 21 JUNI
VOS

Jij wilt graag alles weten! En bent zeer nieuwsgierig van aard. Je zit boordevol vragen en wilt graag
alles zelf kunnen. Je bent zeer intelligent, maar af en toe heb je wel hulp nodig om je te focussen
op wat echt belangrijk is. Als je eenmaal het rode draad te pakken hebt ben je niet te stoppen. Net
als een vos, die gaat recht op zijn doelen af. Zorg dan ook dat je je doelen goed in beeld hebt. En ga
ervoor!
Kernwoorden voor 2021: nieuwe ontmoetingen, ambities nastreven en je hart volgen

22 JUNI T/M 23 JULI
DAS

Jij vind het fijn om je terug te trekken op een rustige plek, je houd niet van grote groepen mensen.
Hier blijf jij liever ver vandaan. Je houd van de rust lekker in je eigen cocon net als een das in zijn
eigen burcht. Kom hier eens uit! Mooie dingen staan op jou te wachten. Zolang jij je terug trekt
zal je jezelf niet ontwikkelen. Pak de uitdagingen die je krijgt aangereikt met twee handen aan. Er
staat een mooie toekomst te wachten.
Kernwoorden voor 2021: negativiteit loslaten, zorgzaam voor dierbaren en lekker in je vel zitten
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SOCIAL MEDIA MEDEWERKSTER LISA VERDIEPT
ZICH GRAAG MET JOU IN JE HOROSCOOP.
WELK VELUWS DIER BEN JIJ? EN WAT ZIJN JOUW
BELANGRIJKSTE KERNWOORDEN VOOR 2021?

24 JULI T/M 23 AUGUSTUS
BOOMMARTER

Jij weet wat je wilt en gaat ervoor! Je bent ambitieus en heel positief gestemd. Samen met je
wilskracht krijg jij heel veel voor elkaar. Net als de boommarter leef jij soms solitair, op jezelf en
onafhankelijk van anderen. Dit kan jou enorm eigenwijs maken. Probeer eens wat vaker te luisteren naar advies van de mensen om je heen. Ze hebben goede bedoelingen en kunnen ook echt
gelijk hebben.
Kernwoorden voor 2021: romantiek, passie, verandering in carrière en discipline

24 AUGUSTUS T/M 23 SEPTEMBER

REE

Jij bent behulpzaam en zeer oplettend. Jij vind het best pretti om alleen te zijn. Maar als de
koude maar gezellige winterdagen er aan komen, bevind je je liever tussen de mensen. Alleen is
ook maar zo alleen. Je blijft wel graag bij je vertrouwde ‘kudde’ die je zorgvuldig hebt opgebouwd
in de loop der jaren. Je zorgt ervoor dat de groep altijd bij elkaar blijft. Hierdoor kan je nog wel
eens jezelf vergeten en wegcijferen. Besteed daarom ook eens tijd aan jezelf! Vlucht niet als er
gevaar is, maar pak je problemen direct beet. Hierdoor zal je meer rust ervaren en nog meer genieten van je vertrouwde ‘kudde’.
Kernwoorden voor 2021: serieuze liefde, verbouwing of verhuizing en leergierigheid

24 SEPTEMBER T/M 23 OKTOBER
ZWALUW

Jij bent emotioneel betrokken. Je bent gevoelig voor je omgeving en voor sfeer. Jij kan soms
gedrag van anderen kopiëren, wat niet altijd goed uitkomt. Maar je leeft je wel altijd in. Zo voel je
anderen goed aan. Net als een zwaluw vind je het fijn om met de juiste wind mee te gaan. Het is
belangrijk voor jou om in een veilige omgeving te zijn met jouw vrienden en familie. Zorg dat je
aandacht besteed aan de juiste mensen. Wat je geeft krijg je terug!
Kernwoorden voor 2021: stabiele vriendschappen, gezondheid, genezing en wijsheden opdoen

24 OKTOBER T/M 22 NOVEMBER
SPECHT

Jij bent optimistisch, iedere dag is voor jou een feestje! Jij bent slim en altijd opzoek naar uitdaging. Je bent zeer actief net als een specht. Jij wilt weten hoe alles in zijn werk gaat. Pas hier wel
mee op, want voor anderen kan dit soms ook vervelend zijn. Je houd van plezier, hoe gekker hoe
beter. Maak hier dan ook gebruik van, mensen zullen jou waarderen zoals je echt bent.
Kernwoorden voor 2021: onafhankelijkheid, medeleven en financiële verbetering

23 NOVEMBER T/M 22 DECEMBER
HAGEDIS

Jij voelt feilloos aan hoe het met een ander gesteld is. Je reageert sterk om je omgeving, en kan
net als een hagedis zich probleemloos aanpassen aan de situatie. Pas wel op dat je hierdoor niet
jezelf voorbij loopt. Jij maakt anderen altijd aan het lachen! Probeer dan ook eens iemand op te
vrolijken die dit nodig heeft. Je zult zien dat je hierdoor zelf groeit als persoon.
Kernwoorden voor 2021: groot geluk, stabiele thuisbasis en waardevolle les in rijkdom

23 DECEMBER T/M 20 JANUARI
MOEFLON

Jij bent betrouwbaar en loyaal. Jij bent iemand waar anderen op kunnen bouwen en ze volgen
graag jouw ambitie. Jij bent verstandig en hebt een goede kijk op je eigen gedrag. Net als de
moeflon heb je goed ontwikkelde zintuigen, je weet precies wat er aan de hand is. Aan discipline
heb jij zeker geen gebrek, maar vergeet niet om af en toe ook te genieten van het leven. Doe eens
lekker gek en heb meer plezier.
Kernwoorden voor 2021: volwassenheid, creativiteit en zelfredzaamheid
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ERIBA EN DETHLEFFS
CARAVANDEALER

Occasions, onderhoud, schadeherstel
& accessoires shop.

GET
FIT

WEG MET DE CORONAKILO’S

Na de ‘intelligente lockdown’ is bij bijna de helft van
alle volwassen Nederlanders het gewicht toegenomen.
Uit onderzoek van Happy Weight blijkt dat vooral
mannen het zwaar hebben. De belangrijkste oorzaak:
we snoepen wat af en drinken graag nog een extra
glaasje alcohol.
Ga aan de slag tijdens je vakantie op De Boshoek en
neem afscheid van die extra kilo’s die alleen maar in de
weg gaan zitten.

Albert Plesmanstraat 6 - 3772 MN Barneveld
Tel: 0342 - 40 00 10
www.schaffelaar-caravans.nl
info@schaffelaar-caravans.nl

Just Beauty
Hair, Nails & More

SPORTCENTRUM BELLEVUE
VOORTHUIZEN

Personal training, voedingcoach,
groepslessen, sauna en zonnenbank

ANGEL’S GYM
BARNEVELD

Jeugdlessen van kickboksen tot hiphop, fysio,
voedingscoach, kinderopvang, groepslessen

SPORT SOCIETY
BARNEVELD

E-gym, small group training, personal training,
fysio, voedingscoach, groepslessen

DO-IT
BARNEVELD

E-gym, fitness, groepslessen, squash,
persoonlijke begeleiding

Recreatiepark De Boshoek
Demi 06-19411009 | Wilma 06-49038428
Wij werken volledig op afspraak

www.justbeauty.nl
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VAKANTIECOACH

vragen aan onze
vakantiecoach

LIEVE TRUDY,
..

Ik ben dit jaar aan de beurt om ons jaarlijkse
familieweekend te plannen. Een traditie die mijn
ouders al 20 jaar in stand houden. Maar eerlijk
gezegd zie ik er zo tegenop. Het is ieder jaar zo’n
gespannen gedoe. Ik wil echt wel rekening houden
met alles en iedereen maar hoe doe je dat met zo’n
grote groep? Iedereen heeft zijn eigen bagage en
wensen. Om maar niet te spreken over mijn exteem
puberende dochter die helemaal geen zin heeft om
de familie te zien. De moed zakt bij voorbaat al in
mijn schoenen. Heb je advies of tips? Groet, Joke
Zoals jij het nu beschrijft lijkt het me best een
hele opgave. Het inspireert niet echt om je er mee
bezig te gaan houden en er met plezier naar uit te
kijken. Het is ook een grote verantwoording, dus kan
best begrijpen dat je er tegenop ziet. Focus je eerst
op de basis; een mooie accommodatie uitzoeken en
bedenk daarna leuke uitjes. Stel geinteresseerde
vragen aan de groep. Bijvoorbeeld aan je dochter;
“hoe wil jij dat het weekend er uit ziet?” Laat ze allen
hun eigen programma opstellen. Ideaal want er is
vast van alles te doen op het park wat je uitkiest!
Succes!

..

Op advies van mijn vrouw moet ik er een weekje
tussenuit om ‘mijn hoofd leeg te gaan maken’.
Ik heb een nogal hectische en nare tijd achter de
rug en mijn ouders en vrouw hebben al een huisje
geboekt voor een midweek als een soort verassing.
Ik ben blij natuurlijk maar hoe ga ik dat nu invullen zo’n hele week in m’n eentje? En knap ik daar
inderdaad van op? Groet, Arnoud
Ik begrijp dat dit een hele uitdaging is, zeker als je
niet gewend bent om alleen op vakantie te gaan,
Want hoe kan je je hoofd leegmaken in je eentje? En
lost dat echt iets op? Thuis heb je altijd genoeg
afleiding, vooral als je een druk gezin hebt. Straks
heb je even niemand anders, behalve jezelf. Genoeg

tijd en ruimte voor veel gedachten. Misschien een
goede vraag die je jezelf alvast kan stellen; wat wil je
deze dagen in gedachten hebben? Een leeg hoofd is
wel heel leeg... Dus wat wil je wel denken?
Schrijf dat op. Hou een dagboekje bij met alle leuke,
inspirerende gedachten die je wel in je hoofd wilt.
Zoek de natuur op. Het is gebleken dat het groen van
de natuur ontspant en je weer lucht kan geven. En
vooral; geef jezelf toestemming om te ontspannen.
Ik denk dat je er heel erg van opknapt. Doen!

..

Mijn vriend en ik hebben nu zo’n half jaar een
relatie. We hebben alle twee kinderen uit een
eerdere relatie. Nu willen wij een weekendje weg
boeken met zijn allen om zo de kinderen beter aan
elkaar te laten wennen. Ze kennen elkaar wel al,
maar samen een weekend weg is nieuw. Nu wil ik
zo graag dat het een groot succes word en ben bang
voor teleurstelling. Mijn vriend is veel relaxter en
zegt vaak, “joh, maak je niet zo druk. Het komt
allemaal goed. Niks aan de hand.” Maar ik denk
daar toch anders over. Zijn dochter zit bijvoorbeeld
constant te appen met haar moeder. Stel dat ze dat
ook tijdens dat weekend doet? Ik heb geen zin in
bemoeienis van haar moeder. Ik wil gewoon geen
gedoe! Heb jij advies? Groetjes, Anita
Ik begrijp dat het spannend is zo’n ‘wenweekend’
met zijn allen. Je wil graag van 2 verschillende
gezinnen er 1 maken. Je hoopt op succes en je wil
het graag heel goed doen. Vaak hangt er ook wel
veel af van zo’n weekend. Acceptatie is een
belangrijke factor. Kinderen hebben vaak een
loyaliteitsconflict. Zij zijn bang om de andere
ouder te kwetsen, als ze de nieuwe partner van
vader of moeder aardig vinden. Het is vaak
gecompliceerd en hoe relaxter jij daar mee omgaat
en het de tijd geeft, hoe makkelijker het gaat. Jouw
stress om het goed te doen doet niemand goed.
Geef het tijd en relax. En vooral.. geniet!
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AAN HET WOORD

CREATIEVE
ROLLERCOASTER
ONTMOET ONZE COLLEGA

Met een creatieve moeder en een opa die graag op
entertainment niveau zijn collega’s bij de
brandweer vermaakte, is het niet verwonderlijk dat
José met de functie event manager helemaal op
haar plek zit bij De Boshoek.
“Niets komt aanwaaien natuurlijk. Ik heb er zelf ook
een beetje mijn best voor moeten doen, maar dat
heb ik vol passie gedaan.” Na haar jarenlange
ervaring op de planken, bij een amateur
toneelvereniging, sloot José zich aan bij een
Sporttheatergroep. “Hier leer je theater maken uit
het niets. Dit heeft er voor gezorgd dat mijn
improvisatievermogen sterk is ontwikkeld. Ook
kwam er een grote dosis humor bovendrijven, die
daarna gelukkig nooit meer weg is gegaan en die ik
dagelijks inzet in mijn werk.”
José heeft vroeger als bijbaantje bij een camping
gewerkt in het animatieteam. “Wat heb ik toen
genoten van de sfeer en de kinderen. Elke dag was
een waar cadeautje om te mogen werken! En hoe
leuk is het als je er ook nog voor betaald werd.”
Het creëren van een ‘nieuwe’ wereld waar kinderen
geholpen worden om het beste uit zichzelf te halen
en om plezier te geven, waar ze de rest van hun
leven aan terug denken, was voor José opeens ‘
Dé Droombaan’. “Want hoe heerlijk is het als je met
jouw creativiteit kinderen op ‘aan’ kan zetten, om
vanuit niets iets moois te creëren. Om vriendjes en
vriendinnetjes te maken op een sportieve en
spelende manier.”
Haar ‘droombaan’ vond ze bijna zeven jaar geleden
bij De Boshoek. “Ik zit hier in een heerlijke creatieve
rollercoaster die eigenlijk nooit stil staat. Samen met
kanjers van collega’s proberen wij van ons werk jullie
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‘tijdelijke’ thuis te maken, maar dan wel met een
snufje vakantiegevoel.
Het ‘iedereen naar de zin maken‘ is een onmogelijke
opgave’, maar bij kinderen lijkt het een stuk
eenvoudiger. Zij willen enkel en alleen even gezien
worden. Het samen spelen met de kinderen of juist
dat stukje ‘alleen’ zijn zonder het gezin, geeft ook het
kind de kans om zichzelf te zijn in zijn of haar eigen
vakantiewereld.”
José is zelf ook moeder van een prachtige tien-jarige
dochter. “Ik ben door het krijgen van mijn dochter
een vakantiepark heel anders gaan beleven. Ik kwam
altijd met een extra tas vol spelletjes en
knutselspullen aan alsof je nooit meer naar huis
ging en begon vol goede moed met een fijne
vakantie hebben. Na een paar dagen was er één
kleurplaat (onaf)gemaakt, badmintonnen kon al niet
meer, want het shutteltje lag bij de buurman op de
caravan en de zinnen; ‘ik vind dat niet zo leuk’ samen
met ‘ik heb er nu even geen zin in’ geboren. Ik heb
het animatieteam gelijk als een verademing gezien,
wat fijn dat ze er zijn! Want weet je hoe leuk het is
om te knutselen en spelen zonder mama.”
JOUW ULTIEME VAKANTIETIP?
“Als ouder heb je het af en toe nodig om even op
jezelf te zijn, maar een kind heeft dit ook echt nodig.
Zonder papa of mama, even in hun eigen
vakantiewereld. Dus loslaten, vertrouwen en
genieten.”

xx José
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DAGELIJKS VERSE BROODJES
TIJDENS JE VAKANTIE
OOK 24/7 ONLINE TE BESTELLEN
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