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De zomer komt eraan en daarbij denken wij direct aan: vakantie!
Een mooie tijd waar met veel plezier naar wordt uitgekeken. We hebben met z’n allen
al meer dan een jaar de nodige coronabeperkingen en dat heeft voor menigeen de
vakantieplannen doen veranderen. Een vakantie in het buitenland is op dit moment
niet zo vanzelfsprekend. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel; velen van ons hebben
de schoonheid van ons eigen land (her)ontdekt!
Vorig jaar al, was het ineens een heel andere zomer dan die we voor ogen hadden maar
dat bleek soms best fijn! Geen autorit van dagen, geen files, geen “zwarte zaterdag”. Wij
hopen allemaal dat de aankomende zomer meer vrijheden biedt tijdens deze langdurige
pandemie. Als de coronacrisis ons iets heeft geleerd dan is het wel dat als je een beetje
creatief bent, je een hele fijne zomer kan beleven. Want wat er bij De Boshoek niet kan,
kan ergens anders ook niet dus het heeft totaal geen zin je daartegen te verzetten. Maak
gewoon een mooie tijd van de zomervakantie, daar is de tijd te kostbaar voor.
Geniet van de andere omgeving waar je tijdelijk verblijft, onze mooie Veluwe met talloze
wandel- en fietsroutes. Ontdek dat Nederland soms ook kan aanvoelen als een stukje
Ibiza, Zweden of Duitsland. Geniet saampjes of met het hele gezin, van elkaar in de mooie
natuur, bij een gezellige BBQ, een leuk gezelschapsspel, een picknick in het bos. Noem
maar op! Dit jaar hebben we hartstikke leuke plannen die hopelijk door kunnen gaan.
Zo niet? Dan bedenken we wel weer iets anders wat minstens zo leuk is. Er kan gelukkig
nog best veel wel!
In de tijd dat de horeca gesloten moest blijven hebben we het terras en de bar bij Western
Plaza grondig opgeknapt. Een grote overkapping is geplaatst waar we hopelijk vele mooie
avonden kunnen doorbrengen, een nieuw theater, prachtige nieuwe aankleding en frisse
planten.
Als je focust op de mogelijkheden die er wel zijn dan zul je een heerlijke vakantie hebben,
dingen ontdekken die je nog niet wist of kende en ervaren dat ook deze zomer heel veel te
bieden heeft!
Wij wensen je dan ook een ontzettend fijne (zomer)vakantie toe!
							Rick Otter
							Algemeen directeur
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VAN OUD
NAAR NIEUW
MARY OTTER (VROUW VAN EIGENAAR,
TWEEDE GENERATIE) BLIKT TERUG

Van 1986 tot 2011 hebben Mary en haar
man Eric Otter samen in de Wellness Villa
gewoond. Dit was een bijzondere tijd
met veel herinneringen. Het was een fijn
huis om in te wonen, onze zoon Justin
Otter is hier geboren en onze jongens
zijn hier opgegroeid.
Het wonen op het vakantiepark had ook een
keerzijde. We waren altijd 24/7 aan het werk.
Als de receptie einde van de middag dicht ging
namen wij de administratie mee naar huis voor
de gasten die later zouden aankomen. Ook was
er in deze tijd geen mobiele telefoon, dus wij
moesten altijd bereikbaar zijn. De laatste jaren
werd het alleen maar drukker.
De voormalige apparatuur van het buitenbad werd
vernieuwd. Wij hebben de oude materialen
overgenomen en een eigen zwembad aangelegd
in onze tuin. Voor de jongens was dit geweldig,
aangezien wij zelf weinig op vakantie konden gaan
in verband met het bedrijf. Hadden ze toch een
heerlijke plek om te spelen. En ook voor onszelf,
na het werk konden wij ons hier even ontspannen.
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ULTIEMVERNIEUWD
TOP 4

In 2011 hebben wij het besluit genomen om niet meer
op het vakantiepark te wonen. We hadden een huis
gekocht 700 meter van De Boshoek vandaan. We wilde
minder gaan werken en op een plek gaan wonen waar
wij ons privé leven konden hebben. Want als je als
eigenaar op een vakantiepark woont weet iedereen je te
vinden. Onze jongens gingen steeds meer in het bedrijf
werken en wij konden het wat meer gaan loslaten. Dit
was een goede keuze.
Toen eenmaal de Villa leeg stond wilden wij hier een
groepsaccommodatie van maken. We hebben nog zitten
twijfelen over lang verhuur, maar het huis is perfect
voor vakanties en weekendjes weg. Zeker voor gezinnen
en gezelschappen. We hadden de bouwtekeningen er
bij gepakt en gekeken wat de mogelijkheden waren.
Onze oude garage hebben we omgebouwd tot twee
hotelkamers. Hier konden dan ook 4 personen slapen.
We hebben een aantal aanpassingen gedaan zodat er
18 personen in de villa konden overnachten. Door de
jaren heen hebben we diverse keren de villa verbouwd,
aangepast en upgrades gegeven.

“ONZE JONGENS ZIJN

HIER OPGEGROEID!”

We hebben de afgelopen winter absoluut
niet stilgezeten! Het park heeft een
aantal verbouwingen ondergaan. De mooiste
vernieuwingen staan hier voor je op een rij!

VOORTSE VILLA

WESTERN PLAZA BAR

Begin 2021 zijn we begonnen met een grootste verbouwing.
We hebben de vloeren vervangen, de badkamers zijn
vernieuwd en alles is geschilderd. Het nieuwe thema is
hotel chique! De slaapkamers zijn voorzien van mooie
luxe bedden. Daarom hebben wij ook besloten om
terug te gaan naar 14 personen zodat er meer ruimte
ontstaat in de slaapkamers.
In 2022 staan de keuken en woonkamer op de planning
om te renoveren, hier komt dan een mooie keuken met
kookeiland en wijnkoelkast ect. We willen er echt een
luxe villa van maken. Er zijn ook tekeningen gemaakt
om de tuin een make-over te geven, dit gaat echt
prachtig worden!

WESTERN PLAZA TERRAS

Dit past helemaal bij de groei die De Boshoek op dit
moment mee maakt. Mijn zoon Rick (algemeen
directeur) heeft een frisse blik naar het bedrijf. Ik vind
het prachtig en verfrissend. Ik ben daarom ook erg trots
en kijk positief naar de toekomst van De Boshoek.

PIRATENSCHIP
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WE HEBBEN ER EEN WINTER LANG NAAR GESNAKT!
MAAR DE PRACHTIGE ZOMERDAGEN ZIJN ER WEER VOLOP EN DAT
IS HET MOMENT OM LEKKER NAAR HET TERRAS TE GAAN.

TIJD
VOOR HET
TERRAS!
WESTERN PLAZA
Op De Boshoek kan je heerlijk genieten van
het vernieuwde terras bij Western Plaza.
Er is een nieuwe bar waar je heerlijke
cocktails en gin tonic kan bestellen.
Wil je liever een hapje eten dan is de
schnitzel een echte aanrader!
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Maar tijdens je vakantie wil je natuurlijk ook
ontdekken wat de regio nog meer te bieden
heeft. Voorthuizen is een gezellig dorp met
veel terrassen. Of je nu een lekker middagje
wilt borrelen of liever uitgebreid een hapje
wilt eten, er is voor elk wat wils. We zetten
onze 4 favorieten voor je op een rij inclusief
tips wat je niet mag missen van de kaart.

ULTIEM

ULTIEMBORRELEN
TOP 4

Voorthuizen heeft tijdens de zomer genoeg
terrassen. Voor elk wat wils is er iets te
vinden. Van cocktails tot een lekkere lunch.
Kwaliteit is niet ver weg.
GRAND CAFÉ WIJNTJE
In het hart van Voorthuizen, aan het mooie
Bunckmanplein, bevindt zich het sfeervolle
restaurant Wijntje. In de zomermaanden is de
zonnige serre de ideale plek om samen te borrelen
en heerlijk te relaxen in de aangename fauteuils.
Het terras is daarom een echte aanrader in de
zomer. Bestel als je wilt borrelen eens de roze Gin
Tonic en als je een hapje wilt eten de carpaccio en
als hoofdgerecht de tournedos. Deze komt vers van
de lokale slagerij Geert Mulderij.
GIGI’S, WINE & DINE
Gigi’s is een oriëntaals restaurant met onder andere
gerechten uit de Chinese, Thaise en Japanse keuken.
Heb je zin in een heerlijke sushi? Dan ben je hier
zeker aan het juiste adres! Gigi’s maakt gebruik
van dagverse producten en gastvrijheid staat bij
hen hoog in het vaandel. Ideaal voor een first date,
een cocktail en een klein hapje of de perfecte avond
afsluiten met een lekker glaasje wijn.
DE BUNCKMAN
Het zonnige terras van Grand Café De Bunckman
ligt in hartje Voorthuizen aan het bekende
bunckmanplein en is 7 dagen per week geopend
voor lunch, borrel en diner. Dit is misschien wel
het bekendste grand café van Voorthuizen.

GRAND CAFÉ WIJNTJE

GIGI’S WINE & DINE

Terwijl de kinderen spelen in de fontein voor het
terras kan jij genieten van een goed glas wijn.
Woutbrood met gebakken Oriëntaalse kip is hier
echt een aanrader! Wees welkom en geniet.
DE LINDEBOOM
Café de Lindeboom is al jarenlang een begrip in
Voorthuizen en omstreken. Waar op de huidige
locatie in de jaren 40 een melkboer zat, werden
destijds al ‘stiekem’ achter de schermen de nodige
borrels genuttigd.
Al gauw bleek dat de gezelligheid en de hoeveelheid
borrels uit de hand liepen en werd er besloten om
op deze locatie, een horecabedrijf te beginnen.

DE BUNCKMAN

Het echte dorpscafé beschikt nog steeds over
hetzelfde dorpse karakter waar jong en oud
naartoe komen om gezamenlijk van een borrel
en de gezelligheid te genieten. Houd je van een
biertje? Probeer dan zeker hier eens een
speciaalbier van de bierkaart!

DE LINDEBOOM
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“VE RK EN DE VE LU WE

KOM OOK KLIMMEN IN
KLIMBOSHARDERWIJK.NL

Y!”
VANUIT EEN stoere BUGGY!”

VOOR JONG EN OUD
COMBINEER MET O.A. BBQ!
VRIJGEZELLENFEESTTIP!
OOK KINDERFEESTJES
TE BO EK EN BIJ :

WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL

VOOR DE BESTE

KOM KLIMMEN IN HET grootste
KLIMBOS VAN NEDERLAND!
Geschikt voor jong & oud

10 parcoursen

Nabijgelegen horeca

Dichtbij parkeren

Klimmen op 25 meter hoogte!

Fietsen door de bomen

WWW.KLIMBOSGARDEREN.NL

PUTTERWEG 81 • GARDEREN • 085-0645246

VELUWE BELEVING!

Stap op de stoere

E-Chopper

“H O E S N E L O N TS
N A P JI J

UIT DE BOER

EN ESCAPEROOM?”
?”

I n c l u s ie f
IS
m o o ie G R A T
r o ut e s !
• INTERACTIEVE SPEURTOCHT
• E-BIKE • E-MOUNTAINBIKE
• E-LOOPFIETS • KLIMBOS • EN MEER!

www.veluwespecialist.nl
Garderen | Harderwijk | Hoenderloo | Otterlo | Uddel | Voorthuizen
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BIJ BOERDERIJ T’ WESTDORP
OOK BOERENBUITENSPELEN
VANAF 6 PERSONEN
OOK MET LUNCH OF DINER
TE BO EK EN BIJ :

WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL

GEZELLIGHEID, EEN LEKKER STUKJE VLEES
EN EEN GLAASJE WIJN! BBQ’EN HOORT ER
BIJ TIJDENS JE VAKANTIE!

TYPISCH ZOMER

OPERATIONEEL DIRECTRICE CHANTAL
OVER BBQ’EN OP DE CAMPING

		 BBQ-TIPS
VOOR OP

DE CAMPING
DE ZOMER IS BIJ UITSTEK HÉT SEIZOEN VOOR
EEN BARBECUE! BIJ DE EERSTE ZONNESTRALEN
RUIK JE HET AL, DE GEUR VAN SMEULENDE
KOOLTJES DIE HET KLASSIEKE SPEKLAPJE OF
HAMBURGERTJE VERWARMEN. TIJDENS JE
VAKANTIE KAN EEN AVONDJE BBQ’EN
NATUURLIJK NIET ONTBREKEN. MAAR HOE
ZORG JE NU VOOR DAT PERFECTE STUKJE
VLEES OP CAMPING? IK ZET 3 TIPS VOOR JE
OP EEN RIJ!

TIP 3: EXPIRIMENTEER MET ETEN

Starten met een speklap en eindigen met een
hamburger en worstjes kan natuurlijk altijd. Net
als stokbrood met kruidenboter. Maar hoe leuk is
het als jij een echte 5-sterren maaltijd weet te
maken! Je kan een aardappel poffen op de barbecue.
Prik met een vork wat gaatjes in de aardappel,
besprenkel dit royaal met olie, zeezout en zwarte
peper, wikkel hem in aluminiumfolie en laat deze
langzaam 20-30 minuten garen op de barbecue.

TIP 1: VEILIGHEID BOVEN ALLES!

Voor wat groente kan je heel makkelijk een gevulde
puntpaprika met geitenkaas en walnoten maken.
Snijd ze doormidden en bestrooi de binnenkant met
een beetje peper. Vul ze met geitenkaas en druk
er een paar stukjes walnoot tussen. Doe er ook een
beetje honing en tijm op. Leg ze ongeveer 5 minuten
op de barbecue, let op dat de onderkant snel zwart
wordt, je kan ze daarom ook op aluminium folie
leggen. Leg er dan ook een paar plakjes courgette
met zout en peper bij!

TIP 2: KIES DE JUISTE WARMTEBRON

Voor de echte vleesliefhebbers kan je ook een
heerlijke spare-rib bereiden. Wikkel de streng in
aluminiumfolie, laat deze langzaam garen op de
barbecue met de bolle kant naar boven. Na ca. 30
minuten heb je een heerlijk malse spare-rib!

Voordat je gaat bbq’en check je natuurlijk even de
huisregels van het park. Bij De Boshoek is bbq’en
toegestaan, tenzij er code rood voor het weer is afgegeven. Zorg dat je een emmer water bij de hand
hebt voor als het mis gaat. Stook je barbecue niet op
met spiritus of andere gevaarlijke middelen, maar
gebruik aanmaakblokjes. Wil je sneller je kolen of
briquetten op temperatuur hebben? Gebruik dan
een firestarter.
Je kan tegenwoordig op verschillende manieren
bbq’en. Denk aan electrisch, op gas of old school
kolen of briquetten. Het ligt volledig aan jou wat de
voorkeur heeft. Op de camping is electrisch bbq’en
vaak lastiger omdat je meestal te weinig ampêre
hiervoor hebt. Wil je met kolen of briquetten werken
dan is het handig om te weten dat kolen sneller
warm worden en briquetten langer warm blijven.
Heb je zelf geen barbecue mee? Huur dan bij
De Boshoek een barbecue compleet met een
barbecuepakket! Scan daarvoor de QR-code.

Zelfs je nagerecht kan op de barbecue bereid
worden. Snijd een banaan open in de holle kant,
vul deze extra met wat stukjes chocola en als
extraatje nog twee marshmellows. Wikkel hem
in folie en laat deze 5-10 minuten liggen tot alles
gesmolten is. Eet smakelijk!
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HOP HOP HOP

PAARDJE IN GALOP
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OP PAD

ALS ECHTE PAARDENGEK IS LISA ALTIJD OP
ZOEK NAAR DE MOOISTE RUITERROUTES. IN
GALOP OVER DE VLAKTES IS EEN DROOM DIE
UIT KOMT!

VRIJHEID

SOCIAL MEDIA COÖRDINATOR LISA DEELT HAAR
BESTE RUITERROUTES OP DE VELUWE.
Met je paard rijden door de prachtige bossen of de mooie
uitgestrekte heide van de Veluwe is toch echt wel bijzonder.
Samen met een dier de natuur in blijft een geweldige
ervaring!
De stilte, de rust en de mooie natuur geven mij een
ontspannen gevoel. Na een drukke werkdag ga ik het liefst
een uurtje het bos in, zo kun je je hoofd even helemaal leeg
maken. Het is raar, maar als je op je paard stapt ben je even
los van alles wat je bezig houdt omdat je op je paard focust en
de omgeving. En daarom is het ook de ultieme ontspanning!
Een paard voelt feilloos aan als ik niet goed in mijn vel zit.
Het maakt mij bewust en daardoor kan ik alles even los
laten. De verbinding tussen mens en dier is zo bijzonder.
Als ik met Jaguar (mijn paard) de bossen in ga, ontdekken
we nog iedere keer nieuwe plekken. Een mooi stukje heide,
bijzondere bezienswaardigheden of een heerlijk stuk om even
lekker hard te gaan! Want een beetje actie hoort er ook bij.
Het is niet alleen leuk voor mij, maar ook voor mijn paard.
Ik merk dat wekelijks een bosrit goed is voor de ontspanning
en een goede afwisseling in de training.

“DE STILTE, DE RUST EN

DE MOOIE NATUUR GEVEN
		 EEN ONTSPANNEN GEVOEL!”
Het liefst rijd ik in de bossen in de omgeving van Elspeet,
hier is het echt prachtig en ook heerlijk rustig. Hier kom je
niet zoveel wandelaars en fietsers tegen. Er zijn ook plekken
waar je echt alleen met een paard kunt komen. Af en toe
komen we dan ook wild tegen, het mooie is dat herten en
paarden niet echt bang zijn voor elkaar. Zo staan wij dus wel
eens oog in oog met een edelhert. Hoe geweldig is dat!
Daarnaast is het natuurlijk ook een goede workout, je
verbrand ongeveer 300 calorieën per uur als je op een
paard zit. En je krijgt er gespierde benen, armen en buik
van. Tijdens de Coronacrisis is paardrijden een sport
die nog wel uitgeoefend kan worden. Ondanks dat er geen
wedstrijden zijn, kunnen we altijd nog de ontspanning
opzoeken. Dat is toch ook een reden waarom ik een paard
heb. Hierbij een aantal ultieme buitenritten die op mijn
lijstje staan:
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ELSPETERHEIDE

Vanuit het toeristische dorpje Vierhouten ligt een
mooie ruiterroute over de Elspeterheide. Deze
heide bevind zich in een driehoek tussen Elspeet,
Vierhouten en de N310.
De Elspeterheide is, net als de Ermelosche heide,
een van de mooiste plekken van de Veluwe.
Heidelandschap voelt altijd weids en groots aan.
Het is net of je je een beetje in het buitenland
bevindt. Vooral in de maand augustus als de
heide in bloei staat is deze route prachtig paars
gekleurd en levert dat geweldige foto’s op!
Doordat het een glooiende heide is heb je vaak een
prachtig uitzicht over het hele gebied. Daarnaast
zijn heuvels een goede training voor mijn paard.

“HEIDELANDSCHAP
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Deze rit kun je starten bij de parkeerplaats Hulshorster
zand. Als je langs de Hierdense beek doorrijdt naar
de Leuvenumse Beek kom je uiteindelijk uit bij de
Ermelosche heide en Schaapskooi. Deze rit gaat
eerst door een prachtig bos die zomers vaak
verkoelend aanvoelt vanwege de beek die er
doorheen stroomt. Als je bij de heide aankomt kijk
je je ogen uit! Het is zo prachtig! Doordat de heide
brede tankbanen heeft kun je hier wel met vier
paarden naast elkaar rijden. Vaak ga ik dan ook
met mijn vriendinnen samen een buitenrit maken en
galopperen wij samen naast elkaar over de heide.
Ook is de Schaapskooi een ultieme tip om eens
te bezoeken, te voet, op de fiets of met een paard.
De Schaapskooi biedt onderdak aan de Ermelose
schaapskudde, die bestaat uit zo’n 300 schapen.
Bezoekers mogen niet in de kooi, maar kunnen
door de geopende deuren naar binnen kijken. In
de wintermaanden staan de schapen in de kooi en
in februari en maart staat het vol met lammetjes
en moederschapen. De rest van het jaar gaat de
schaapskudde vrijwel dagelijks naar de hei met de
herder en honden. Zo heb je tijdens het rijden over
de heide een grote kans om de herder met zijn
kudde schapen tegen te komen.

VOELT ALTIJD WEIDS
EN GROOT AAN!”

KOOTWIJKERZAND

ERMELOSCHE HEIDE



Galopperen over de zandvlaktes? Ook dat kan
op de Veluwe. In Kootwijk heb je geweldige
zandverstuivingen, hier kun je oneindig ver rijden
over de open vlaktes. Laat je even helemaal gaan
en geef je paard de vrije teugels. Je kunt met een
paard 20 tot 50 km per uur halen als je flink gas
geeft. Hoe gaaf is dat!
Het is mogelijk om een mooie buitenrit te maken
rond het bekendste gebouw van Radio Kootwijk, ook
bekend als De Kathedraal. Een zendstation dat in
de jaren twintig van de vorige eeuw werd gebouwd
voor radiotelegrafisch contact met toenmalig
Nederlands-Indië. Deze tocht op de Midden Veluwe
gaat door bossen, heide en zandverstuivingen.
De paden zijn veelal zandpaden, voldoende breed
en via een knooppuntensysteem makkelijk te volgen.
Tussen knooppunt 49 en 15 is een rustpunt met
aanbindpaal voor je paard ingericht met een prachtig
uitzicht.

Dit is het bos van de dansende bomen, een
magische plek. Midden in het bos vind je het
Solse gat, dit is een diepte kuil, die in de ijstijd al
is ontstaan door een draaikolk in gletsjerwater.
Door het uitgraven van leem is het gat nog verder
uitgediept. Maar er wordt ook gezegd dat hier
vroeger een klooster heeft gestaan wat tijdens
een storm op kerstavond is verdwenen. Men zegt
dat het hier in de avond nog steeds spookt.
Omdat het zo’n groot bos is kun je hier uren in
verdwalen! Het is namelijk een aaneengesloten
bos van 3300 hectare liggend tussen Ermelo,
Putten en Garderen.
In het Speulderbos vind je een monumentale
Veluwse boerderij uit 1765 genaamd ‘Boshuis
Drie’. Hier kan je jouw paard tijdelijk stallen en
kan je een tussenstop maken voor een kopje
koffie met een appeltaartje. Echt een aanrader!
Na een ontspannen stop tussendoor stap je weer
op je paard en galoppeer je over de Veluwetrail
verder. Houd wel je ogen goed open want er is
zoveel te zien! Je komt namelijk makkelijk wild
tegen zoals herten, reeën of wilde zwijnen.

“HOUD JE OGEN OPEN!

EXTRA INFO

HET SPEULDERBOS

OP PAD

Overal in de bossen vind je ook paaltjes met
aangeduide ruiterroutes. De Veluwe heeft meer
dan 500km aan ruiterroutes. Het is zeker de moeite
waard deze eens op te zoeken en je rit uit te
stippelen.
In 1996 is de stichting Veluwe Trail opgericht
en heeft diverse prachtige lange ruiterroutes
uitgestippeld over de veluwe. Via de website
van hippisch toerisme kan je diverse kaarten en
routes aanschaffen om jouw rit uit te plannen.

ER IS ZOVEEL


TE ZIEN!”

!

AARD
P
N
E
E
R
U
U
TIP: H

JE KAN EEN PAARD HUREN
BIJ STAL JACOBS IN
VOORTHUIZEN OF DE
TT-RANCH IN HULSHORST
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Ga met elkaar de strijd aan op de bowlingbanen. Speel interactieve spellen,
win van de naastgelegen baan of bowl jouw eigen fantasiedier bij elkaar.
Bestel eenvoudig een drankje vanaf de bowlingbaan. Je kan het
bowlen ook combineren met een smakelijk arrangement!

WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL

LET’S PLAY
TOGETHER
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ADVERTENTIE

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

Prachtige safaritent die
jouw glampingavonturen
helemaal waar maakt!
Geniet van de zwoele
zomeravonden tijdens
deze kampeerervaring.
Beschikbaar van 4 tot
12 personen.
www.deboshoek.nl/
accommodaties
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OLD TIME
FAVOURITES!
Wie heeft er vroeger geen speelgoedbeer,
trein of poppen gehad? In het Oude
Ambachten & Speelgoed Museum vind je
o.a. grote collecties aan Steiff beren, dé Rolls
Royce onder de teddyberen, poppenhuizen,
treinen, Dinky Toys, beren en meccanodozen.
Maar welke was nu het meest gewild?
NR. 3: STEIFF TEDDYBEREN
Deze beren van Duitse makelij worden al meer
dan een eeuw verkocht en oudere exemplaren
kunnen best kostbaar zijn. Hét kenmerk van de
Steiff beren (en van de andere knuffeldieren
die het bedrijf maakt) is het metalen knopje in
het linkeroor van het speelgoed.
NR. 2: SPEELGOEDTREINEN
Het museum herbergt een enorme collectie aan
treinen. Er zijn maar liefst acht spoorbanen die je
zelf kunt bedienen met een knop. Het afgelopen
jaar is de populairiteit van modeltreinen plots
enorm toegenomen, dankzij de coronacrisis.
Bekende merken zoals Fleischmann en Märklin zijn ook te bewonderen in het museum. Doe
inspiratie op hoe jij thuis jouw modelspoor
16

wilt of kunt inrichten en maak het kind in je weer even
wakker! Modeltreinen zijn namelijk weer helemaal hip
anno 2021!
NR. 1: BARBIE
Met stip op nummer 1, Barbie. Wie kent haar niet? Bij
velen stond deze populaire pop op het verlanglijstje.
En nog steeds is dit een veel gebruikt speelgoed.
Wil je zien hoe Barbie er vroeger uitzag en hoe ze
gedurende tientallen jaren altijd is meegegaan met
de tijd? Het museum heeft tientallen Barbies in de
vitrines staan.
Barbie is al ruim 60 jaar een setje met Ken en heeft
hiermee haar eerste plaats als old time favourite meer
dan verdient! Barbie heeft inmiddels veel soorten
kapsels, vervoersmiddelen en kledingstukken gekend.
MEER OLD TIME FAVOURITES ONDEKKEN?
Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum heeft een
indrukwekkende verzameling ambachten en oud en
antiek speelgoed. Zo herken je misschien wel voorwerpen
die je vroeger tegenkwam tijdens een bezoek aan opa
en oma? Hoe ouder je bent, hoe meer je herkent!

ADVERTORIAL

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m zaterdag: 10.00-17.00 uur
Zondag: 11.00-17.00 uur (in april-okt)
Maandag: 10.00-17.00 (in juli-aug)
•
•
•
•

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
Bestel je tickets online via:

WWW.AMBACHTENMUSEUM.NL

HALLO MENEER DE UIL...
WAAR BRENGT U
ONS NAAR TOE?
NAAR FABELTJESLAND?
UH, JA FABELTJESLAND!
Heb je ook altijd met veel plezier gekeken naar dit
beste kinderprogramma aller tijden?
Kom dan tijdens deze expositie herinneringen
ophalen en maak kennis met Meneer de Uil, Bor
de Wolf, Lowieke de Vos (Hatsikidee), de pinnige
Juffrouw Ooievaar, Truus de Mier (tuut-tu-tu-tuut)
en vele andere bewoners van het Grote Dierenbos.
Zij zijn tot en met december dit jaar te vinden in
Terschuur.
Koop daarom nu online jouw ticket!

WWW.AMBACHTENMUSEUM.NL17

Wist je dat ...
... je bij ons kunt
whatsappen met de
ﬁetsenmaker?
06-51483919

e alle
... je ook onlin
ruikte
nieuwe en geb
ﬁetsen vindt?

... je online
een ﬁetsreparatie
kunt inplannen?
(zie website)

ks
htstree
c
e
r
e
j
...
et
ailen m
m
t
n
u
k
?
kplaats
r
e
w
e
d
aats@
werkpl
rs.nl
t2wiele
s
r
o
h
n
leije

... wij heel erg blij
zijn met je bezoek
aan onze winkel?

... je online
alle ar tikelen kunt
bestellen en binnen
48 uur geleverd
krijgt?

... wij indie
n
gewenst sm
s’en
als je ﬁetsr
eparatie
klaar is?

... je bij ons gratis
zelf de ﬁetsband
kunt oppompen?

n
ltijd ee
... wij a
s
leenﬁet
gratis
ben?
ar heb
a
b
k
i
h
c
bes

plan
uw reparatie
direct online

... wij indie
n nodig
een lekke b
and
binnen 1 u
ur
repareren?

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

:
:
:
:
:

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 -

18:00 uur
18:00 uur
18:00 uur
20:00 uur
16:00 uur

Apeldoornsestraat 35 • 3781 PM Voorthuizen • 0342-47 65 35 • www.leijenhorst2wielers.nl
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AAN HET WOORD
MODDERIGE PAADJES, CROSSEN
DOOR DE BOSSEN. LEKKER VIES
WORDEN EN DAARNA GENIETEN
VAN EEN KOPJE KOFFIE!
TEAMLEIDER TECHNISCHE DIENST LEO
OVER MOUNTAINBIKEN OP DE VELUWE.

2. WAT IS JOUW TOP 3 MOOISTE
ROUTES IN DE OMGEVING?
In Lunteren, bij Camping de
Goudsberg kun je opstappen en kan
je combineren met Ede en Otterloo.
De Postbank Arnhem en de route
Amerongen. Deze is weer te koppelen
met Rhenen en Zeist. Maar vanaf De
Boshoek kun je ook overal het bos in,
als je op de Apeldoornsestraat bent
kun je eigenlijk overal links en rechts
het bos in fietsen.
3. WAT VOOR GEVOEL GEEFT JOU
HET FIETSEN IN DE NATUUR?
Tot rust komen, de omgeving en de
natuur. Je ziet zoveel mooie dingen
en je komt op plekken waar je niet te
voet of op een standaard fiets kunt
komen. Ik kan tijdens het fietsen mijn
hoofd lekker leeg maken. Daarnaast
is het een goede workout, wij fietsen
altijd drie uur op zondag ochtend
en daar verbrand ik ongeveer 1000
calorieën mee.
4. HEB JE ONDERWEG WEL EENS
EEN LEKKE BAND GEHAD?
Ja dat heb ik wel eens meegemaakt,
toen hebben we tijdens de rit de band
geplakt. Of je moet helaas een stukje
lopen. Gelukkig ben ik vaak met
iemand anders of met een groep en
er is altijd wel iemand die een
plaksetje bij zich heeft.
5. RAAK JE NOOIT DE WEG KWIJT?
OF HOE DOE JE DAT?
Dat komt soms wel eens voor maar
dan fiets ik gewoon een stukje
verder naar een punt wat ik dan
weer herken. Of ik pak mijn telefoon

De Veluwe is het op één na grootste
natuurgebied van Nederland. Woest, wild en
alle ruimte om je heen. Uitgestrekte bossen,
glooiende heide en unieke zandverstuivingen.
Schitterende omgeving om een mountainbike
te pakken. Samen met je vrienden, familie
of collega’s.

erbij en kijk ik even op Google Maps.
Tegenwoordig is dat makkelijker dan
vroeger.
6. WAT IS JOUW ULTIEME TIP VOOR
IEMAND DIE VOOR HET EERST GAAT
MOUNTAINBIKEN?
Draag een helm! Het is hardstikke
gevaarlijk. Ik ben zelf ook wel eens
gevallen. We waren met z’n drieën
aan het fietsen en ik reed achter
aan. Degene voor mij weken uit voor
een boomstronk, maar ik had deze
niet gezien. Ik klapte voorover en
mijn helm was dwars doormidden
gebroken.
Nog een tip aan iedereen die gaat
mountainbiken: maak er echt een
uitje van, geniet van de rust en de
mooie natuur om je heen. En zorg
ervoor dat je lekker zit op je fiets zodat
je geen last krijgt van je lichaam.
7. WAT MOET JE ALTIJD BIJ JE
HEBBEN?
Een telefoon, mocht er iets gebeuren
onderweg of je raakt de weg kwijt
kun je altijd iemand bellen. Je hebt
bijna altijd wel bereik in het bos. En
een bandenplak setje mocht je een
lekke band krijgen. En een bidon met
water en een Snelle Jelle voor een
energie boost.
8. WAAROM ZOU JE DEZE SPORT
AANRADEN AAN ANDEREN?
Met de mountainbike kom je in een
hele andere omgeving, je kunt de
kleine smalle paadjes pakken. Met
heuveltjes en obstakels en daarom
wordt het ook wel een extreme sport
genoemd. Het is zeker leuk om dit
eens te gaan uitproberen.
9. WELKE TIPS HEB JIJ VOOR EEN
GEZIN MET KINDEREN DIE GRAAG
WIL MOUNTAINBIKEN?
Ga korte afstanden fietsen, met
weinig klimmen. Zo is het ook leuk
vol te houden voor kinderen. En zoek
onderweg een mooi plekje om
bijvoorbeeld te gaan picknicken.

Foto’s: Pixabay & Leo

1. HOE BEN JE BEGONNEN MET
MOUNTAINBIKEN?
Een collega van mij deed aan
mountainbiken, toen ben ik een
paar keer met hem mee geweest
en heeft hij mij besmet met het virus.
Uiteindelijk heb ik mijn eigen fiets
gekocht en vanuit daar is de hobby
gaan groeien. En heb ik door de tijd
heen steeds een luxere fiets gekocht.

MOUNTAINBIKEN
VOLGENS LEO
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ZIN IN EEN POTJE
MIDGETGOLF?
Wie daag jij uit? Meer informatie
krijg je bij de receptie, dan kun
je gelijk jouw stick en balletje
ophalen. Reserveren is niet
nodig. Veel plezier!

T. van Dasselaar
Hoofdstraat 171 • Voorthuizen • 0342-471440
vitaminebron@gmail.com

Samen op één locatie!
Openingstijden:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

13:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00

vrijdag
zaterdag
zondag

09:00 - 21:00
09:00 - 17:00
gesloten

Hoofdstraat 167 • 3781 AE Voorthuizen • Tel. 0342 464 098

Uw liefde voor uw huisdier
is de passie van ons vak

Wij behandelen gezelschapsdieren
op afspraak. Bel daarvoor binnen
onze openingstijden: (0342)-47 13 16.

Afspraken zijn ook mogelijk op
woensdagavond en zaterdagochtend.
Open: Ma t/m vrij: van 08.00 - 18.00 uur.

SPOEDGEVAL?
(0342) 47 13 16
24/7 bereikbaar

EVERTSENLAAN 18, 3781 TB VOORTHUIZEN | INFO@DAPVUG.NL | WWW.DAPVUG.NL
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IN DE STAD

ZELF WOON IK
MIDDEN OP DE
VELUWE, NAMELIJK
IN APELDOORN.
DAAROM VIND IK
HET BIJZONDER
LEUK OM IETS
OVER MIJN
GEBOORTEPLAATS
TE DELEN MET
ONZE GASTEN.
HOOFD FRONT
OFFICE JUDITH OVER
HAAR HOMETOWN
APELDOORN

Foto: Paleis Het Loo

AUTHENTIEK
APELDOORN
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IN DE STAD
Ik woon in de wijk Het Loo, vlakbij Paleis Het Loo,
dus leuke informatie hierover mag natuurlijk niet
ontbreken.
Je kunt heerlijk wandelen door de prachtige tuinen
bij het Paleis, genieten van een drankje op het terras
en op het Stallenplein de luxe auto’s en koetsen
bewonderen die gebruikt zijn door leden van het
Koninklijk Huis.

Aanrader is een bezoek aan Het Oude Loo, dit
jachtslot met gracht is twee maanden per jaar te
bezoeken, meestal in de maanden april en mei. In
dit park vind je onder andere de Beeldenvijver, een
kegelbaan en een doolhof. In de maand mei bloeien
de rododendrons en de azalea’s. In de gracht rondom
het slot zwemmen grote karpers en mooie zwanen.
Een dagkaart voor het Paleispark inclusief toegang
tot Het Oude Loo en het Stallenplein is 2 euro per
dag (vanaf 12 jaar en ouder).
De overige maanden van het jaar wordt het jachtslot
gebruikt door leden van het Koninklijk Huis. Kijk
voor meer informatie hierover op de website van
Kroondomein Het Loo.

Foto: Paleis Het Loo

Het Paleispark, de tuinen en het Stallenplein zijn
dagelijks geopend, bekijk voor meer informatie en
de tarieven de site van Paleis Het Loo. Het Paleis
zelf wordt momenteel verbouwd en de verbouwing
zal in 2022 gereed zijn.

“STADSPARK BERG & BOS:
KONINGIN WILHELMINA HEEFT
HIER NOG GESCHILDERD!”
Aan de rand van Apeldoorn, in de wijk Berg en
Bos, bevinden zich de Apenheul en het Stadspark
Berg en Bos, deze parken grenzen aan elkaar. In
de Apenheul verblijven ruim 300 apen van zo’n
35 verschillende soorten die thuishoren in Afrika,
Zuid-Amerika en Azië. Veel van de dieren zijn niet
in hokken opgesloten: gaas of tralies zie je er bijna
niet. Grenzend aan zowel de Apenheul als aan de
Kroondomeinen bevindt zich Stadspark Berg & Bos.

Voor groene evenementen is de bosweide een unieke
locatie. Zomers vindt hier het Openlucht Filmfestival
plaats. Dit is een beleving die je niet mag missen
als filmliefhebber!
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Foto: Vue Cinemas

Het gedeelte rond de mooie grote bosvijver met
fonteinen, dicht bij de ingang, is aangelegd met veel
bloeiende planten langs de paden. Bij de bosvijver
staat de Stenen Bank waar koningin Wilhelmina
nog geschilderd heeft. Er is ook een speelweide,
er zijn uitkijktorens en mooie wandelroutes.
De toegang tot het gehele park is gratis.

IN DE STAD
De Apenheul is natuurlijk erg leuk voor het hele
gezin, maar ook de Koningin Julianatoren mag
niet ontbreken in dit rijtje. Julianatoren is een
pretpark, gelegen ten westen van Apeldoorn, op
ca. 20 autominuten van De Boshoek. Julianatoren
dankt zijn naam aan de uit 1910 stammende toren
die bij het pretpark staat, destijds genaamd de
Prinses Juliana Toren, genoemd naar de in 1909
geboren prinses Juliana. De toren heeft de status
van rijksmonument.

Foto: Apenheul

In Apeldoorn Zuid vind je ook het Kinderparadijs
Malkenschoten. Bij Kinderparadijs Malkenschoten
maken kinderen in de leeftijd van 0 tot ca. 12 jaar
kennis met de leuke en bijzondere dieren op de
kinderboerderij. Daarnaast brengen de kinderen
een bezoek aan boer Binky, de mascotte, die op de
boerderij woont. Bij Kinderparadijs Malkenschoten
ben je met de hele familie een leuke dag uit en de
kinderen kunnen heerlijk spelen in de speeltuin,
het klim-en klauterparcours, de spetterplek, of bij
het verkeersplein. Ook kan je er waterfietsen.

GENIET NA HET SHOPPEN OP

EEN VAN DE VELE TERRASSEN!
Het Oranjepark is een park centraal gelegen in
Apeldoorn, waar regelmatig wat te doen is.
Verschillende concerten, marktjes, eetfestijnen en
tal van andere activiteiten. In de zomermaanden
treden er elke zondag bands op. Doordat het park
centraal gelegen is in de stad, is het goed bereikbaar. Wanneer er geen geplande activiteiten zijn,
kun je in het gras heerlijk van het weer genieten.
Aan het midden van winkelstraat de Hoofdstraat
ligt het gezellige Raadhuisplein. Met het gemeentehuis op de achtergrond, zijn er veel terrassen waar
je neer kunt strijken voor een lekkere kop koffie,
lunch of diner. De Notaris, Jules Verne en Hotel et
le Café de Paris hebben alle een heerlijke kaart
voor allerlei gelegenheden. Als er mensen trouwen
in het gemeentehuis, heb je vanaf deze terrassen
een prachtig uitzicht op het bruidspaar én een
concert van de klokken van het gemeentehuis.
Als je vanaf het Raadhuisplein doorloopt op de
Hoofdstraat, kom je vanzelf op het Caterplein.
Op dit plein vind je veel Apeldoornse kroegen die
populair zijn op de uitgaansavonden. Maar ook hier
zijn er vele terrasjes waar je na een dagje shoppen
kunt gaan zitten. Zo is er de Ierse pub Finnegan’s,
de Graaf van Vlaanderen, Rockcafé Ozzy en de Babbel.
Hier kan je een lekker middag- of avondmaaltijd
nuttigen. Het Caterplein ligt ook op loopafstand van
stadsschouwburg Orpheus. Als je ’s avonds naar
een voorstelling gaat, is dit de ideale plek om te
eten. Ook bioscoop Vue Apeldoorn ligt op een paar
meter van de gezellige terrassen aan het Caterplein.
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IN DE STAD
Het Leienplein ligt op de hoek van de Korenstraat
en de Nieuwstraat. In de zomer verandert dit plein
in een groot terras waar bijvoorbeeld Het Nieuws
van Apeldoorn en Café & Tapas De Buren lekkere
drankjes en hapjes serveren. Ook bij Brasserie
M’Joy en de Firma Van Veldhuizen kun je terecht
voor uniekeen lekkere gerechten. Daarnaast kun je
op het Leienplein regelmatig terecht voor een feestje:
van een barbecue tot een bruisende Koningsdag.
Al deze heerlijke terrassen en pleinen kan je
natuurlijk prima bezoeken tijdens een gezellig dagje
shoppen. Apeldoorn is hier heel geschikt voor en
heeft een groot aanbod aan uiteenlopende winkels.
Ook op een regenachtige dag kan je terecht in
Apeldoorn. Je kan dan lekker winkelen en struinen
in de Oranjerie. Dit winkelcemtrum is volledig
overdekt en de parkeerplaats bevind zich er onder.
De paraplu kan je dus lekker thuis laten.

DE STAD IS OMRINGD DOOR
PRACHTIGE BOSSEN EN
RIJKE NATUUR
Ook voor wandelaars kan je in Apeldoorn je hart
ophalen. Je kan diverse stadswandelingen doen,
langs de winkelstraten, bars en cafe’s maar ook
langs alle koninklijke bezienswaardigheden,
jugenstil en architectuur. Maar dat niet alleen,
Apeldoorn is omringd door bossen van de
prachtige veluwe en Kroondomein Het Loo .
Dit is het grootste aaneengesloten landgoed in
Nederland en kenmerkt zich door een rijke
cultuurhistorie, grote biologische diversiteit en veel
landschapsschoon. Het ademt rust, schoonheid en
harmonie uit in een uitgestrekt en groot landschap.
Wil je wandelen met je hond, dan is ‘t Leesten een
plek waar je geweest moet zijn. Hier is namelijk ook
een populair hondenlosloopbos. Het gebied is volledig
omheind en honden mogen, binnen de hekken,
overal het hele jaar door los lopen. Het losloopgebied heeft afwisselend leuke kleine paadjes en
mooie grote lanen. In het midden is een open plek
waar de honden heerlijk kunnen rennen.
Naast het omheinde losloopgebied is er ook een
Natte Neuzenroute van 3,1 km. De Natte Neuzenroute loopt deels door het losloopgebied en deels
daarbuiten. Op deze route mogen honden los lopen,
mits onder appel. De route loopt zowel met de klok
mee als tegen de klok in.
Wil je na afloop iets eten of drinken, dan kan dat bij
Horecagelegenheid de Ugchelse Berg.

24

ULTIEM
Apeldoorn heeft een bijzondere band met Het Huis van
Oranje. Naast het feit dat Prinses Margriet en haar man
Pieter van Vollenhoven in Apeldoorn wonen, zijn er ook
diverse kunstwerken in Apeldoorn geschonken aan de
Koninklijke Familie, zijn er bijzondere wandelingen uitgezet
in de bossen én zijn een aantal Apeldoornse bedrijven
zelfs officieel hofleverancier. De Naald is misschien wel
het bekendste kunstwerk in Apeldoorn en De Naald was
in 1901 een cadeau van de inwoners van Apeldoorn aan
het bruidspaar koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Een
recenter huwelijkscadeau is De Kus op het stationsplein.
Deze is door gemeente Apeldoorn aangeboden aan Prins
Willem-Alexander en Prinses Máxima ter ere van hun
huwelijk.
De Grote Kerk, gelegen aan de Loo Laan, kent iedereen
die in Apeldoorn is geweest wel. De afstand tussen de
kerk en de bekende ‘Naald’ is precies 1000 meter. De
eerste steen werd op 16 april 1891 gelegd door de nog
jeugdige Koningin Wilhelmina. De kerk wordt zo nu en
dan ook nog gebruikt door de Oranjes.

ULTIEMKONINKLIJK
TOP 4

Apeldoorn is een prachtige groene stad met een
rijke koninklijke historie. Dit is te zien op veel
plekken in Apeldoorn.

DE NAALD

Iedere stad heeft verborgen plekken, zo ook de Apeldoornse
binnenstad. Slechts enkelen kennen het bestaan van
de Prinsengang: een supersmal steegje dat het gezellige
Raadhuisplein en de Deventerstraat met elkaar verbindt.
Nooit geweten of gezien? Je bent niet de enige. Dit steegje
zit zelfs zo goed verborgen dat het gerucht gaat dat de
overgrootvader van Koning Willem-Alexander, Prins
Hendrik, de steeg gebruikte als sluiproute naar zijn
favoriete kroeg!

RESTAURANTTIPS
VAN JUDITH:

DE PRINSENGANG

RESTAURANT POPPE
Paslaan 7, 7311 AH Apeldoorn
Telefoon (055) 522 32 86

RESTAURANT
DE HEERLIJCKHEYT HET LOO
Koningstraat 1, 7315HR Apeldoorn
Telefoon: (055) 521 39 97

DE GROTE KERK

RESTAURANT
DE WILDE PIETERS
Hoofdstraat 175, 7311AZ Apeldoorn
Telefoon (055) 521 97 71

SIZZLES AT THE PARK
Kerklaan 17, 7311AA Apeldoorn
Telefoon (055) 578 9222

DE KUS
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ADVERTENTIE

DE BOS
HOEK
IN JE
BROEK
Z A K!

DER EBOSHOEK
C R E AT I E PA R K
BOEKING INZIEN &
EXTRA’S BIJBOEKEN
PLATTEGROND &
FACILITEITEN

LAATSTE
BOSHOEK
NIEUWS
DIGITALE LEESMAP
BIJBESTELLEN
ANIMATIEPROGRAMMA
EN INSCHRIJVEN!

ACTUELE
OPENINGSTIJDEN
EENVOUDIG BROODJES EN
ETEN BESTELLEN

APP STORE

GOOGLE PLAY

DOWNLOAD NOW!
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ADVERTENTIE

ERVAAR IETS
NIEUWS
DEZE ZOMER

Nieuw te boeken vanaf medio juli! Stap
op een totaal vernieuwde, unieke electrische
brommer en cruise over de prachtigste paden
van de Veluwe!

WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL
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GLAMPING
IN TIJDEN

VAN CORONA

VEEL MENSEN TREKKEN ER LANGZAAM WEER OP UIT. ER WORDEN WEER
VAKANTIES GEBOEKT, VAAK IN EIGEN LAND OF ELDERS IN EUROPA. EN WAAR IS
HET TIJDENS CORONA NU BETER VAKANTIE VIEREN DAN IN EEN SAFARITENT?
WE HEBBEN OP EEN RIJTJE GEZET WAAROM SAFARITENTEN DE IDEALE LOCATIE
ZIJN VOOR HET VIEREN VAN VAKANTIE IN DE HUIDIGE SAMENLEVING.
RUIME PLEKKEN
1,5 meter afstand houden van de buren? Geen
probleem! Safaritenten staan op ruime plekken,
van vaak wel meer dan 100 m2.
EIGEN BADKAMER
Geen gedoe met ingewikkelde looproutes door
het toiletgebouw want de meeste safaritenten
hebben een eigen badkamer.
EIGEN KEUKEN
Met glamping beschikken de gasten vaak over
een eigen keuken en een ruime eethoek. Het
is dus niet nodig om buiten de deur te eten,
waardoor drukte prima vermeden kan worden.
FRISSE LUCHT EN VENTILATIE
Een safaritent heeft rondom ventilatieramen en
zelfs een ademend tentdoek! Zo ervaren gasten
in een tent alle voordelen van buiten.
RUIM OPGEZETTE TENTEN
Glampingtenten zijn zeer ruim opgezet. Ze
hebben aparte slaapkamers en er zijn zelfs
glampingtenten met 2 verdiepingen!
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BIJZONDERE OVERNACHTINGEN
Veel Nederlanders bleven in 2020 in Nederland
en waren op zoek naar iets unieks. Overnachten
in een volledig ingerichte safaritent is een
bijzondere ervaring.
DICHT BIJ DE NATUUR
Buiten zijn en in contact staan met de natuur is
in trek geraakt. Frisse lucht is een belangrijke
factor om een virus als Corona buiten de deur
te houden. Wakker worden en vanuit de tent de
vogeltjes horen fluiten, hoe heerlijk is dat!
DE LUXE VAN THUIS
Het is zelfs mogelijk om in een safaritent met
vaatwasser te overnachten. Gasten willen
steeds meer gemak en luxe, maar dan wel
met de sfeer van een camping. Wanneer ga jij
glamperen?

HOE BELEEF JIJ
DE BOSHOEK?
#BELEEFDEBOSHOEK
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 BELEEFers!

WINNAAR
BELEEF

ne
Kimberly de brui

AAN HET WOORD
WAAR MOET JE OP LETTEN ALS JE
EEN EIGEN CHALET WILT KOPEN?
SALES MEDEWERKER ALIES GEEFT
JE GRAAG TIPS HOE JIJ HET BESTE
KAN INVESTEREN IN JOUW
EIGEN STUKJE VAKANTIEGELUK!
KIES JE VOOR EEN BESTAAND PARK OF EEN NIEUW PARK?
Ons advies is om te investeren in een bestaand park op een locatie
die goed bereikbaar is. Dat er genoeg te doen is voor jong en oud
op het park, maar ook in de omgeving. En het hele jaar geopend is.
Een bestaand park is goed ontwikkeld en heeft een grote
naamsbekendheid. Daarbij is het team goed op elkaar ingesteld.
WAAROM EEN RECREATIECHALET?
Interessant rendement met een relatief lage investering
Belasting voordeel door middel van KOR regeling
21% BTW terug van je investering via de belasting
HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE BEZETTING VAN JE
CHALET IN HET LAAGSEIZOEN?
Kies voor een park dat het hele jaar door geopend is. Dat er genoeg
buiten en binnen faciliteiten zijn. Denk aan binnenzwembad en
bowling, maar ook aan fietsverhuur of andere sportieve activiteiten.
Extra faciliteiten bij het chalet, zoals een sauna en/of jacuzzi geeft
ook extra aandacht. En uiteraard animatie voor de kinderen.

“DE BOSHOEK HEEFT

HET ALLEMAAL!”
empkes
Linsey K

k
n v ewij

Marjolei

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

WAAROM EEN VERHUUR BEMIDDELINGSOVEREENKOMST?
Zo zijn er duidelijke afspraken tussen het park en de investeerder.
En is het contractueel opzegbaar na 5 jaar per kalenderjaar.
KIES JE VOOR EEN HUURKAVEL OF KOOPKAVEL?
Ons advies is om voor een huurkavel te kiezen en wel hierom:
Lagere investering
Sneller rendement
Geen commissies
Zelfde zekerheid als met een koopkavel
Meeliften in de faciliteiten
WANNEER MAAK JE GEBRUIK VAN JE EIGEN CHALET?
Wij adviseren om buiten de schoolvakanties en in de wintermaanden
gebruik te maken van je eigen chalet. Op deze manier haal je het
meeste rendement uit je eigen chalet, omdat er tijdens de schoolvakanties een vollere bezetting is. Het blijft natuurlijk je eigen chalet
en je bent vrij om er gebruik van te maken wanneer jij dat wilt, maar
denk wel aan je rendement.
WAT IS GOEDE MARKETING VOOR JE CHALET?
Goede boekingsmodule op de website
Goede vindbaarheid via zoekmachines zoals Google
Goede aansluiting met touroperators
Bereik en interactie via social media
Promotie filmpjes op website en Youtube
Wil je meer informatie over het kopen van je
eigen chalet? Neem dan contact met ons op!
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		 ZOMERSE
COCKTAILS
 VOOR IEDEREEN
Aah! De zomer! Lange zwoele zomeravonden,
heerlijke barbeque’s en gezelligheid samen. Dan
mag een zomerse cocktail mag natuurlijk niet
ontbreken. Daarom hebben we de lekkerste
cocktails voor je op een rij gezet! Om ze zelf te
maken, maar je kan ze natuurlijk ook bestellen
op ons terras bij Western Plaza!

SUMMERMALIBU
Dit is een cocktail die echt iedereen kan maken! In
een handomdraai maak je een heerlijke cocktail
waarmee je je zo op de stranden van Malibu waant.
Benodigdheden:
• Mooi glas
• IJsblokjes
• 30 ml Malibu coconut
• 0,2 l Crystal Clear
• Citroen
• Limoen
Schenk 30 ml Malibu in een glas, knijp het sap
uit 1 partje citroen. Schenk daarna een glas (0,2l)
Crystal Clear erbij en vul de rest van het glas met
ijsblokjes. Doe er 2 schijfjes limoen, 1 schijfje
citroen en een vrolijk rietje bij in, neem een slokje en
geniet van deze heerlijke zoete en frisse cocktail.
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TEQUILASUNRISE
De Tequilla sunrise is de beste zonsopgang die je
je kan wensen in de zomer. Het is een heerlijke
tropische cocktail waarbij de rode grenadine
een ware zonsopkomst creëert in je glas!
Benodigdheden:
• Mooi glas
• Rietje
• Eetlepel
• 30 ml Tequila
• 0,2 l Sinaasappelsap
• Scheutje grenadine siroop
• IJsblokjes
• Sinaasappelschijfjes
Doe de Tequila in een mooi groot glas en schenk
daarna het sinaasappelsap erbij. Vul de rest van je
glas op met ijsblokjes en 2 sinaasappelschijfjes.
Roer het geheel goed door zodat de Tequila goed
door het sinaasappelsap gemengd wordt. Zet voor
de sier ook een schijfje op de rand van je glas. Nu
mag je de zon op laten komen! Gebruik hiervoor
een eetlepel, schenk hier een scheutje grenadine
siroop op en laat deze langs de rand in je mix
vallen voor een prachtig effect. Rietje erbij en
genieten maar!

TYPISCH ZOMER

RIJ
LV

RIJ
LV

COHO
AL

COHO
AL

PURPLERAIN

SUNNYMOCKTAIL

Feest in een glas! Dat is wat de purple rain is. Deze
vrolijke blauwe bijna lichtgevende cocktail doet het
goed tijdens een feestje. Je proeft de gezelligheid
van de Caribbean.

Natuurlijk hoeft een lekker zomers drankje niet
altijd alcohol te bevatten. De Sunny Mocktail is een
heerlijk drankje, geschikt voor jong en oud, die
dorstlessend, verfrissend en ook nog eens super
lekker is! Doe mij deze iedere dag maar!

Benodigdheden:
• Longdrinkglas
• IJsblokjes
• 25 ml Blue Curaçao
• 1 flesje Flügel
• 0,2 l 7-up
• Suiker
Je begint met het versieren van je longdrinkglas.
Dip de rand van je glas in een beetje water en
vervolgens in de suiker zodat je een mooie
kristallen rand krijgt. Doe daarna de Blue Curaçao
in het glas en daarna de 7-up en vul het glas verder
met ijs. Roer het geheel goed door zodat alles mooi
gemengt is en je een egaal blauwe kleur hebt. Doe
als laatste, vlak voor je hem gaat drinken, het flesje
Flügel er op zijn kop in en aanschouw hoe mooi de
Flügel zich vermengt met de rest. Na deze cocktail
wil jij gegarandeerd met de voetjes van de vloer!

Benodigdheden:
• Mooi glas of bokaal
• IJsblokjes
• 0,2 l Royal Club giner ale
• Spa rood
• 3 sinaasappel schijfjes
• 4 muntblaadjes en een topje munt
Doe de ginger ale in het glas, samen met ca. 4
blaadjes munt en 3 sinaasappelschijfjes. Doe er
een handvol ijsblokjes bij, roer het goed door en vul
het glas verder aan met Spa rood. Versier het glas
door een topje munt boven op het ijs te leggen en
er een kleurrijk rietje in te steken.
Cheers to the summer!
Marieke
Horeca Manager
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ERIBA EN DETHLEFFS
CARAVANDEALER

Occasions, onderhoud, schadeherstel
& accessoires shop.

G. VAN MAANEN VOORTHUIZEN
al méér dan 28 jaar uw
Partner in Reiniging
Hogedrukreinigers
Veeg-/Zuigmachines
Schrobmachines

Stof-/Waterzuigers
Hogedruk Schuim
Systemen

Wassen zonder krassen!
in onze ,,state-of-art’’

TEXTIELWASSTRAAT
(Hoogte bus max. 2.80 mtr.)
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
(vrijdagavond tot 20.00 uur)
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Kaartverkoop bij de kassa van Hubo XL

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

KARCHER VOORTHUIZEN
Baron van Nagellstraat 90a
3781 AT Voorthuizen
(+31) 342 – 474 555

info@karchervoorthuizen.nl
www.karchervoorthuizen.nl

Wat doe jij met je tijd?

VERBINDINGSWEG 39 • 3781 LR VOORTHUIZEN
TEL: 0342-464509

BRUNA VOORTHUIZEN
Van Den Berglaan 2a-b • Voorthuizen
Tel.: 0342 471 770
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VOORTHUIZEN.HUBO.NL
KASTENOPMAATGEMAAKT.NL

ADVERTENTIE

HOE BELEEF JIJ
DE BOSHOEK?
#BELEEFDEBOSHOEK

#BELEEFDEBOSHOEK
Hoe beleef jij De Boshoek?
Tag ons in je mooiste, leukste,
spannendste, gezelligste of
fijnste moment op De Boshoek
via onze socials en maak kans
op een gratis overnachting in
ons vier sterren hotel.
Geen social? Insturen kan ook
via marketing@deboshoek.nl
Kijk voor meer informatie en
de voorwaarden op onze website.
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ONMISBAAR BIJ
JE ZOEKTOCHT!
SMARTPHONE OF GPS
Om te weten waar je zoeken
moet heb je een smartphone
nodig met de Geocaching App
of via www.geocaching.com
om de coördinaten in te
voeren in je GPS.
PEN/POTLOOD
Natuurlijk om je naam in
het gevonden logrolletje te
zetten!
MAGNEET
Maak deze vast aan een
touwtje, sommige caches
zijn alleen via een magneetje
te krijgen.
PINCET
Voor als je iets kleins ergens
uit moet zien te krijgen.
SPIEGELTJE
Sommige caches zijn
verstopt achter iets waar je
alleen met een spiegeltje
achter kan kijken.
JUISTE KLEDING
Zorg voor de juiste kleding,
soms komen laarzen of goede
wandelschoenen van pas.
MULTITOOL OF ZAKMES
Een Zwitsers zakmes of
multitool zorgt ervoor dat je
eigenlijk elke cache wel kunt
openen.
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S’WERELDS
GROOTSTE
SCHATTENJAC

ACHT

OP PAD

ALTIJD, ALTIJD, ALTIJD
EEN PEN MEENEMEN!
GRAFISCH VORMGEVER NICOLLE LEGT UIT WAT
GEOCACHEN EIGENLIJK IS

MISSCHIEN HEB JE WEL EENS MENSEN ZIEN ZOEKEN
MET EEN GPS OF TELEFOON IN DE HAND TERWIJL JIJ
JE AFVRAAGT WAT ZE DAAR IN HEMELSNAAM AAN
HET DOEN ZIJN. DAARNA TREKKEN ZE EEN PLASTIC
KOKERTJE OF IETS ANDERS ONDER EEN STEEN
VANDAAN, HALEN HIER EEN PAPIERTJE UIT EN
ZETTEN H
 UN NAAM HIEROP.
Grote kans dat deze mensen aan het geocachen zijn. Dit
is een wereldwijd (deels online) spel waarbij over de hele
wereld echte schatten (caches) verstopt zijn en jij via de
Geocaching App of website aan de hand van coördinaten
deze kunt vinden en kunt ‘loggen’ door je naam in/op het
cacherolletje (logboekje in de cache) te zetten.
De charme van geocachen is dat je dit dus overal kan
doen. Bij jou om de hoek ligt misschien wel een cache.
Deze is dan in de echte wereld verstopt en wordt in de
app weergegeven zodat jij hem kan zoeken. Jouw GPS
of smartphone brengt je enkel in de buurt van de
cachelocatie. Wanneer je in de buurt bent, gebruik je
je ogen, handen en creativiteit om de cache te vinden.
Het is een leuke bezigheid, vooral als je ergens bent waar
je de regio nog niet zo goed kent. De meeste caches liggen
namelijk op locaties waarvan de cachelegger vind dat jij
als zoeker hier heen moet komen, omdat er wat moois te
zien is of omdat het een leuke wandeling is om te doen.
Geocaches zijn vaak vermomd als rotsen, stenen,
vogelhuisjes of andere alledaagse voorwerpen, dus
denk buiten de (cache)box.
Er zijn verschillende soorten caches, zoals; traditionals
(dit zijn de gewone caches), multicashes, mystery cache,
earth cache. Zo zijn er nog meer soorten caches, die je
gaandeweg ontdekt.
Wil je er op uit gaan en aan de slag met geocachen heb
je de app nodig. Je kan gratis deelnemen, dan zijn er
een aantal mogelijkheden niet beschikbaar. Wil je je er
helemaal instorten kan je het beste een jaarabonnement
afnemen van ca. €30,-.
Je kan zelf bepalen of je alleen wilt geocachen of dat je
met je partner, kinderen of hond op pad wilt.
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Foto: Pixabay

GEOCACHE WOORDENBOEKJE:
Bonus-cache: Cache die pas
gevonden kan worden na het
vinden van een aantal andere
caches.

Petling: Cache in de vorm
van een kunststof buisje (wat
lijkt op een reageerbuisje) met
schroefdop.

Cache: Dit kan van alles zijn.
Bevat een container en een
logboek.

Rating: Twee getallen van 1-5
(1=makkelijk, 5=moeilijk) die de
moeilijkheid en het terrein waar
de cache zich bevind aangeven.

Earthcache: Hierbij word je
naar een locatie gestuurd en
is dit juist de cache.
Loggen: Het noteren van je
naam, datum, tijd e.d. bij het
vinden van een cache in het
cache-logboek.
Multicache: Een route met
meerdere caches/waypoints.
Mysterycache:Een puzzel/
raadsel die je eerst thuis moet
oplossen om de coördinaten te
verkrijgen
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Stapeltellen: Je telt alle cijfers
bij elkaar op tot je op 1 cijfer
komt. Vb: getal 93. De cijfers
optellen geeft 12, optellen van
deze cijfers geeft 3.
Traveler Bug (TB’s): Dit is een
genummerd voorwerp dat van
cache naar cache reist.
Way-point (wp): In coördinaten
vastgelegd belangrijk punt waar
je heen wordt gestuurd om de
cache te vinden.

Rondom De Boshoek zijn zeker 30 tot 50 caches
verstopt. Er is een route van ca 12 km rondom
Voorthuizen bestaande uit 31 traditional caches.
Je kan deze ronde te voet of met de fiets doen.
Deze cacheroute start je vanaf De Boshoek. Je
begint dan gewoon halverwege bij cache VRw20
(GC8JTM3, dit is de code waarmee je de cache in
de app kan vinden) aan de Harremaatweg.
Iets verder weg ligt er een rondje van 10 caches
bij Landgoed Appel (GC678Z7). Deze ronde neemt
dan ongeveer 1,5 uur in beslag en neemt je mee
over het prachtige landgoed en is een oase van
rust en ruimte.
Vergeet tijdens het zoeken niet te genieten van
de omgeving, je komt namelijk op plekken waar
je anders niet komt en houdt de basisregels van
geocachen in acht; respecteer de natuur, probeer
niks te vernielen en leg altijd alles weer terug
zoals je het gevonden hebt. Happy hunting!

I REALLY
REALLY
LOVE...

ULTIEM

GLAMPING

Zal je altijd zien; boek je een weekend weg in eigen
land, regent het pijpenstelen. En dat terwijl je nou
net zou gaan kamperen… Voor een verhaal in VROUW
Magazine trouwens.
Eigenlijk ben ik meer van het gezellige kleine
hotelletje dan van de camping. De tochten als kind
over een onherbergzaam kampeerterrein met een
wc-rol onder de arm (en dat je dan struikelde over
iemands scheerlijn en met je snufferd in het natte
gras terecht kwam) hebben er behoorlijk ingehakt.
Net als het middernachtelijk geultjes graven omdat
anders de tent onder water liep…
Maar alles voor een goed verhaal. En die hotelletjes
zijn, dankzij corona, ook niet meer wat het is geweest.
Geen koffie in de lobby, geen gin/tonic in de hotelbar.
De sjeu is er een beetje vanaf. ‘Joh’, je kan bij ons ook
glamperen’, zegt Linda van De Boshoek. Glamperen,
dat is dus kamperen, maar dan met een echt bed.
En een kacheltje voor de koudere nachten, een eigen
badkamer, een veranda met een zeildoek waaronder
je lekker droog zit en -je gelooft het niet- een afwasmachine. Ik kampeer en heb een afwasmachine tot
mijn beschikking… Hoe dan?
We hoeven er eigenlijk niet veel woorden aan vuil
te maken: ook kamperen in de regen heeft zo z’n
charme. Je zit best gezellig op zo’n bankje met een
boek of een breiwerk terwijl de regen ritmisch je
gitaar spelende zoon begeleidt, je man koffie zet en
de hond de reisstress van zich af slaapt. Nee, ik denk
niet dat ik heel blij geworden was als ik dit weekend
had doorgebracht in een klamme tent met een lek
luchtbed en een butagasbrandertje, maar in zo’n
glampingtent? Dat was echt prima te doen. Zeker
omdat ze dus ook nog een ontbijt kwamen brengen!
Ik hoefde niet eens door de regen om broodjes te
halen. Volgende keer neem ik de zon mee. Benieuwd
hoe het dan is.
MARJOLEIN HURKMANS
Columnist VROUW
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Just Beauty

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

www.justbeauty.nl

Voor het lekkerste brood en banket van de Veluwe,
moet u bij de Soete Suikerbol in Voorthuizen zijn.
Al onze producten zijn dagvers en worden
ambachtelijk voor u bereid
Openingstijden
Ma. t/m do. 07.30-18.00 uur
Vrijdag 07.30-20.00 uur
Zaterdag 07.30-16.00 uur

LEKKER EEN
BALLETJE SLAAN?
Een fanatieke work-out of gewoon lekker even over en weer slaan. Laat zien
wat jij kan op de tennisbaan! Voor accessoires, zoals rackets, kan je terecht
bij de receptie. De betaalde borg krijg je na het inleveren van het materiaal

Ook op de camping waar u verblijft,
kunt u onze heerlijke broodjes bestellen!
Hoofdstraat 210, Voorthuizen • 0342-471385
info@desuikerbol.nl • www.desuikerbol.nl
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gewoon weer terug.

TARIEVEN:
Huur tennisracket: € 2,50
Borg tennisracket: € 5,-

DIT
BEN
IK

>

Miranda
MAAR JE MAG ME OOK Miran
NOEMEN!
IK BEN NU 49 JAAR OUD EN WERK SINDS maart 2019
MIJN NAAM IS

BIJ DE BOSHOEK EN BEN WERKZAAM ALS

ontbijtmedewerker

Ik omschrijf mezelf graag in deze 3 woorden;
1:
2:
3:

Behulpzaa m
Spontaan
Vrolijk

De beste manier om mijn werkweek te starten is:

vroeg beginnen en alles perfect klaar te maken!
Maar dit is zeker de beste manier om het weekend te vieren:
Met vrienden borrelen
Dit maakt de boshoek uniek voor mij:
Omgaan met de gasten door ze een lekker
buffet voor te zetten
Zo vier ik het liefste mijn vakantie:
In de zon in Kroatie
Nummer 1 op mijn Bucketlist is:
Ik heb altijd al een keer naar Hawai gewild
De hotspot van de Veluwe is volgens mij:
Wandelen en fietsen in de bossen
Mijn leukste herinnering op de boshoek is:
Omgang met de gasten en personeelsfeestjes
met collega’s!
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VAKANTIECOACH

zomerse vragen aan
onze vakantiecoach

zoals elke vrouw ken ook ik pre-vakantie-stress.
Waar mijn man zich eindeloos aan ergert, maar ik
nodig lijk te hebben om daarna lekker te ontspannen.
Ik wil graag zeker weten dat ik alles ingepakt heb,
alle spelletjes mee zijn en ook wil ik weten waar ik
wie z’n zwemkleding heb gestopt, want eenmaal op
vakantie willen de kinderen als eerste zwemmen!
Dit vind ik helemaal geen probleem, want dit is mijn
manier om van de vakantie te kunnen genieten.
Maar waar ik echt niet tegen kan, is de terug-naar-huis- stress. Dit is namelijk nog een slagje erger.
Om een of andere reden past alles wat in de koffer zat
er niet meer in, lijkt de plek in de auto nóg kleiner
en is iedereen zo in de vakantiestemming dat ik
niemand aan het inpakken krijg. Graag wil ik van
deze stress af, want de ontspanning die ik voelde
van het op vakantie zijn, is compleet weg en zo kom
ik alsnog super gestrest thuis. En is naar mijn idee
dan het nut van op vakantie teniet gedaan. Kun jij
mij helpen, Trudy?


GROETJES, SANNE
Hoi Sanne, wat goed om te lezen dat jij echt kunt
ontspannen op vakantie! Het geeft inderdaad niet dat
je pre-vakantie-stress ervaart. Het is jouw manier
om daarna volledig van de vakantie te genieten.
Super! Misschien kun je het omschrijven als
preontspanning-focus, dan klinkt het minder
negatief. Als ik jouw verhaal lees, dan denk ik
aan de gezinsdynamiek. Iedereen in jouw gezin kan
optimaal ontspannen op vakantie. Dat is super fijn!
Maar alleen jij ervaart de stress dat alles weer
ingepakt dient te worden voor de terugreis naar
huis. Het kan jou helpen om verantwoordelijkheden
uit handen te geven. Wellicht zijn jouw kinderen oud
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genoeg om zelf hun koffer weer in te pakken, kan
jouw man vast heel goed de auto inpakken en verdien
jij nog even een rust momentje met frisse limonade (of
wijn) en een lekkere zonnestraal. Probeer wat eerder
te beginnen met delegeren tegen het einde van de
vakantie. Zo verlaagt het stressniveau en kun je ook
ontspannen weer naar huis. Lekker genieten, Sanne!
Liefs, Trudy

OVERVERHIT HOOFD

TERUG NAAR HUIS

LIEVE TRUDY,

Beste Trudy, ik heb een vraag waar ik al een poosje
mee zit. Iets waarvan ik dacht: dat is toch heel
normaal als je je zo voelt? Maar toen mijn vriendin
uit oprechtheid vroeg waarom ik altijd maar zo
buitenadem ben, zo snel op mijn tenen getrapt ben
en moeilijk tegen verandering kan, dacht ik:
misschien is dit toch niet zo normaal. Ondanks
de hoge zomer temperaturen zijn niet alleen de
buitentemperaturen oververhit, maar is ook mijn
hoofd een paar graden te heet. Ik merk dat ik moeilijk
kan ontspannen, altijd hoog in mijn adem zit en
eigenlijk snel buiten adem. Kun jij mij dé tip vertellen
hoe ik kan ontspannen op vakantie? Want dat is toch
wel dé tijd om alleen van een warme zomer te
genieten ipv de hete temperaturen in mijn hoofd.

GR. ANTON
Hé Anton, wat een mooie vraag van jouw vriendin. En
een zeer terechte vraag als ik jouw verhaal zo lees.
Gelukkig kan ik jou vertellen dat een hoge adem,
moeilijk tegen verandering kunnen en snel op jouw
tenen getrapt zijn heel normaal is. Het is alleen niet
prettig en vaak helemaal niet nodig. Dus het is hoog
nodig dat je jezelf aanleert om niet meer zo gespannen
te zijn. Klinkt zo simpel he? Ik snap dat je dat nog niet

ULTIEM
zo volledig voelt. Een tip voor jou is om eens bewust
jouw lijf te voelen als je lekker op de veranda van
jouw vakantiehuisje zit. Voel de stoel, ruik de geur
van het frisse gras, bekijk bewust wat er om je heen
gebeurt. Neem alles goed in je op. Wanneer je
volledig focust op je lijf, leer je bewust te voelen.
Hiermee kun je jezelf aanleren lager te ademen,
meer te ontspannen en meer aan te kunnen. Ook op
vakantie! Dus ga snel op vakantie om deze tips
te oefenen. Succes Anton!

ULTIEMONTSPANNEN
TOP 4

Je wilt in de zomer leuke dingen ondernemen en
maximaal genieten van het mooie weer. Juist een
stukje ontspaning is dan zo gek nog niet! Daarom
vier tips om in de regio te ontspannen.

HEIMWEE

Liefs, Trudy
Hallo Trudy, het cliché ‘als de kinderen genieten,
dan genieten de ouders ook’ klopt zeker! Maar het
is in mijn geval ook zo dat ‘als de kinderen niet
genieten, dan genieten de ouders ook niet’. Wij
kijken altijd erg uit naar vakantie met het hele
gezin. Maar mijn puberdochter heeft al sinds jonge
leeftijd erg last van heimwee. Haar eigen omgeving,
haar eigen bed, haar eigen kamer en vooral haar
eigen vriendinnen geven haar rust en vertrouwen.
Ook al gaan wij al jaren met dezelfde caravan op
vakantie, de heimwee blijft. Hoe kan ik voor mijn
dochter zorgen dat zij (en wij) meer van de vakantie
kunnen genieten, zij meer vertrouwen heeft in
vakantievriendinnetjes en deze tijdelijke omgeving
haar ook rust gaat geven?

GROETJES, IRIS
Hé Iris, wat fijn om te lezen dat je zo’n goede band
hebt met jouw puberdochter. Het is oh zo belangrijk
dat ze een veilige basis heeft en haar zorgen kan
delen. Volgens mij zit dat wel goed. Heimwee is iets
wat jarenlang kan duren voordat je er een beetje
mee om kan gaan. Zelfs volwassenen kunnen heimwee
ervaren. Wat jouw dochter kan helpen, is met haar
praten over verwachtingen. Wat verwacht zij op
vakantie? Wat verwacht zij van een vakantievriendinnetje?
Want het aanpassen van verwachtingen kan een hele
hoop schelen.
Als je weet wat je kunt verwachten, dan kun je daar
ook naar handelen. En misschien een keertje extra
bellen met het vriendinnetje thuis kan ook rust
geven. Probeer wat van haar kamer thuis mee te
nemen in de caravan. Dat kan haar nét dat beetje
gevoel van thuis meegeven, zodat ze ook op vakantie
rust en vertrouwen kan ervaren. Haar eigen kussen
meenemen kan ook wonderen doen! Mocht jij zelf
ook last van deze gevoelens hebben gehad (vroeger
of nu) kun je haar ook vertellen hoe jij daar zelf mee
omgegaan bent. Vaak kopiëren kinderen gedrag van
hun ouders. En in dit geval zou dat natuurlijk heel
fijn zijn als zij op die manier wat minder heimwee zal
ervaren. Veel vakantieplezier toegewenst!

SAUNADROME PUTTEN

SPA VELUWE

ZWALUWHOEVE

Liefs, Trudy

THERMEN BUSLOO
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Een dag
shoppen bij
Roetgerink
Op meer dan 6.500m2, verspreid over

verschillende afdelingen en verdeeld in

uiteenlopende stijlen, bieden wij u meer
dan 450 Nederlandse én internationale

Eigen Brasserie -1854
met gezellig terras

mode- en schoenenmerken voor dames,

Schoenenwinkel
aan de overkant

heren en kids, altijd volgens de laatste

modetrends! Wij verwelkomen u graag,
onze vakkundige modeadviseurs
staan voor u klaar in Enter!

Personal Shopper Service
op afspraak

Fashion Giftbox, een unieke
Fashion & Food beleving

SHOP OOK ONLINE
ROETGERINK.NL

Check onze website vóór uw bezoek, voor de meest actuele Corona-maatregelen

mode & schoenen
Dorpsstraat 148, Enter
0547 - 38 17 66
www.roetgerink.nl
/roetgerinkmode

OOR DAMES, HEREN EN KIDS

OOR ALLE GELEGENHEDEN

P

VAKKUNDIGE EN GESPECIALISEERDE

VOLDOENDE GRATIS

MODEADVIESEURS

PARKEERGELEGENHEID

EIGEN VERMAAKATELIER,

MEER DAN 6.500 M2

AK KLAAR TERWIJL U WACHT

VOORDELEN VOOR VASTE

KLANTEN MET DE FASHION CARD

MODE EN SCHOENEN

EIGEN BRASSERIE R-1854 AAN DE

MEER DAN 350 MODEMERKEN
ONDER ÉÉN DAK

VOOR DAMES, HEREN EN KIDS

OVERKANT MET GEZELLIG TERRAS

VOOR ALLE GELEGENHEDEN

MEER DAN 350 MODEMERKEN

MEER DAN 6.500 M

VOOR DAMES, HEREN EN KIDS

Voor dames, heren en kids
voor alle gelegenheden
MODE EN SCHOENEN

350 +

SCHOENENCOLLECTIE

MEER DAN 6.500 M2

VOOR ALLE GELEGENHEDEN

KINDERBIOSCOOP OP

Uitgebreide
schoenencollectie

GEZELLIGE KOFFIEKÖKK’N

EIGEN VERMAAKATELIER,

ONZE KINDERAFDELING

MEER DAN 350 MODEMERKEN
ONDER ÉÉN DAK

VOOR ALLE GELEGENHEDEN

P

EIGEN VERMAAKATELIER,

KLANTEN MET DE FASHION CARD

VAKKUNDIGE EN GESPECIALISEERDE
MODEADVIESEURS

24/7 ONLINE WEBSHOP

Voldoende gratis
parkeergelegenheid

FASHION & FOOD CAB

MODEADVIESEURS

P

VOORDELEN VOOR VASTE
PARKEERGELEGENHEID ONZE KINDERAFDELING
GEZELLIGE KOFFIEKÖKK’N
SCHOENENCOLLECTIE
EEN LIFT TE BEREIKEN
VAAK KLAAR TERWIJL
U WACHT
KLANTEN MET DE FASHION CARD

VOORDELEN VOOR VASTE

EIGEN BRASSERIE R-1854 AAN DE

TAXI SERVICE MET DE

24/7 ONLINE WEBSHOP

GEZELLIGE
KOFFIEKÖKK’N
MEER DAN
6.500 M2
MODE EN SCHOENEN

EIGEN BRASSERIE R-1854 AAN DE

350 +

TAXI SERVICE MET DE

350 +
UITGEBEREIDE

SCHOENENCOLLECTIE
MEER
DAN 350 MODEMERKEN
ONDER ÉÉN DAK

FASHION
& FOOD CAB
ALLE AFDELINGEN
VIA
MEER DAN 350 MODEMERKEN
EEN LIFT TE BEREIKEN

GEZELLIGE KOFFIEKÖKK’N

SCHOENENCOLLECTIE

VOOR DA

VOOR AL

24

Alle afdelingen via
een lift te bereiken

OVERKANT MET GEZELLIG TERRAS
MEER DAN 6.500 M2

MODE EN SCHOENEN
VOLDOENDE GRATIS
GRATIS KOPJE KOFFIE IN ONZE ONDER ÉÉN DAK
UITGEBEREIDE

PARKEERGELEGENHEID

Voordelen voor onze vaste
klanten met de fashion card

GRATIS KOPJE KOFFIE IN ONZE
UITGEBEREIDE
EIGEN VERMAAKATELIER,
WWW.ROETGERINK.NL KINDERBIOSCOOP OP

GRATIS KOPJE KOFFIE IN ONZE

Gratis kopje koffie in onze
gezellige Koffiekökk'n

PARKEERGELEGENHEID

24
TAXI SERVICE MET DE

VAKKUNDIGE EN GESPECIALISEERDE
VOLDOENDE
GRATIS
ALLE AFDELINGEN
VIA

24
KINDERBIOSCOOP OP

VOORDELEN VOOR VASTE

P

VOLDOENDE GRATIS

MODEADVIESEURS

Eigen vakkundig atelier, vaak
klaar terwijl u koffie drinkt

VAAK KLAAR TERWIJL U WACHT
VOOR DAMES, HEREN EN KIDS
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ALLE AFDELINGEN VIA

VAKKUNDIGE EN GESPECIALISEERDE

Maatpakken en -overhemden
met de perfecte pasvorm

ONDER ÉÉN DAK

ALLE AFDELINGEN VIA
GRATIS KOPJE KOFFIE IN ONZE
UITGEBEREIDE
EEN LIFT TE BEREIKEN
MODE EN SCHOENEN

Dorpsstraat 139a, Enter
+
350
0547 - 38 80 60
www.brasserier1854.nl
/r1854

350 +

2

24/7 ONLINE WEBSHOP

WWW.ROETGERINK.NL
KINDERBIOSCOOP
OP
VOOR DAMES, HEREN EN KIDS
ONZE KINDERAFDELING
VOOR ALLE GELEGENHEDEN

EIGEN V
VAKKUNDIGE E
VAAK KLAA
MODE

24

Kinderbioscoop op
onze kinderafdeling

EIGEN BRASSERIE R-1854ALLE
AAN DE
24/7 ONLINE
AFDELINGENTAXI
VIA SERVICE MET DE KINDERBIOSCOOP
OP WEBSHOP EIGEN VERMAAKATELIER,
OVERKANT MET GEZELLIGEEN
TERRAS
FASHION & FOOD CAB ONZE KINDERAFDELING
WWW.ROETGERINK.NLVAAK KLAAR TERWIJL U WACHT
LIFT TE BEREIKEN

VOORDEL

KLANTEN MET

AVONTUUR
IS DICHTERBIJ
DAN JE DENKT

Reserveer nu je tickets op

NMM.NL

Ruim 10.000 m2 kampeerplezier

MEER DAN
100 DINO’S

en heel veel te doen!
KIJK OP DINOLAND.NL
VOOR MEER INFORMATIE

Alles voor jouw avontuur
vind je bij de kampeerspecialist
Kampeerwereld.nl | Harderwijkerweg 183 | 3852 AC Ermelo | Tel: 0341 41 40 13

Volg ons via:

Willemsvaart 19, 8019 AB Zwolle | t. 038 - 468 02 60
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tO
DO

LEKKER UIT ETEN
HOTEL RESTAURANT DE VOSSENBERG:
Dit ideaal gelegen restaurant in Vierhouten heeft
een gezellig (beach)terras, ideaal om te vertoeven
na een wandeling of fietstocht. Ze bieden verse
Velwuse streek- en seizoensproducten en hebben
regelmatig op zondag Live Cooking en muziek.
www.hoteldevossenberg.nl

HANS EN GRIETJE ZEEWOLDE:
Het meest magische pannenkoekenhuis en
speelpark van Nederland! Gelegen in het prachtige
Zeewolde, vlak naast de Veluwe en makkelijk
bereikbaar vanaf de snelweg. Sprookjes worden
werkelijkheid en je stoutste dromen komen uit...

LEKKER BUITEN SPELEN!
ULTIEMETIP

VAN MARKETING MANAGER
LINDA
“RESERVEER EEN
BEWEGENDE TAFEL ÉN
ONTDEK ALLE VERSCHOLEN
GANGEN IN HET
RESTAURANT!“

!
!

KINDERNACHTSAFARI
Hoenderloo - Stichting Hoge
Veluwe - Diverse data

ZOMERBRADERIE
Voorthuizen - Bunckmanplein
20, 27 juli & 3, 10, 17, 24 augustus
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CRESCENT PARK HARDERWIJK:
Een avontuurlijke wandelroute van bijna 4 km,
mudrunobstakels, een gestrand piratenschip en
een eigen ‘regenvariant’ van eb en vloed in
Harderwijk. Dit is een heel bijzonder speel- en
doepark voor jong en oud!

NATUURSPEELTUIN IN PARK SCHOTHORST:
De natuurspeelplaats van Park Schothorst is de
grootste natuurspeelplaats in Amersfoort. De
waterpomp is één van de favoriete onderdelen.
Geulen graven, dammetjes bouwen en vooral veel
water pompen, fantastisch!

BLOTEVOETENPAD TWELLO:
Loop 2,5 kilometer op je blote voeten over het
landgoed. Voel het gras, de modder en het zand
tussen je tenen. Op het blotevoetenpad ontdek je
de natuur op een avontuurlijke manier. Leuk voor
jong, leuk voor oud! Nadat je het Blotevoetenpad
hebt gelopen, rust je lekker uit in ‘De Groene
Huiskamer’.

tO
DO

LEKKER BEZOEKEN
WANDELROUTE CULTUURHISTORIE:
Wandeling van 8 km langs cultuurhistorische
plekken in het Sprielder- en Speulderbos op
de Veluwe! Je start en eindigd de wandeling bij
Boshuis Drie. Start je wandeling met deze link:

VERSCHOLEN DORP VIERHOUTEN:
Het Verscholen Dorp was een onderduikerskamp.
Het werd in de oorlogsjaren opgericht en bestond
uit 9 hutten in een zeer dicht bos, tussen Nunspeet
en Vierhouten. Tijdens WW2 hebben hier zo’n 80
mensen een veilige schuilplaats gevonden.

ULTIEMETIP

VAN MANAGER SALES
CLAUDIA

“GA NA JE BEZOEK NAAR
HALTE ASSEL VOOR EEN
HEERLIJK FRIETJE EN DE
LEKKERSTE SOFTIJSJES!“

!
!

SUSKE EN WISKE FIETSTOCHT
Fiets in ca. 2,5 uur langs de plekken
van “Verraad op de Veluwe”.

ZIE DE VELUWE LEEFT
Ga op pad met een gids en spot de
wilde bewoners van de Veluwe.

LANDGOED STAVERDEN:
Al sinds 1984 is Paleis Het Loo een museum.
De ingerichte kamers en zalen van het paleis
laten zien hoe de Oranjes er 300 jaar lang
woonden en werkten. Er worden rondleidingen
en evenementen gehouden.

BOSTOREN LANDGOED SCHOVENHORST:
Kijk uit over Amersfoort, de Veluwe en de
windmolens in de polder. Eenmaal op de top van
dit architectonische hoogstandje word je beloond
met een prachtig uitzicht. Beklim de 40 meter
hoge Bostoren en ontdek het met eigen ogen!

RADIO KOOTWIJK:
Ruige omgeving en beschermd natuurgebied.
Daar ligt het het imposante gebouw van Radio
Kootwijk dat in het hart van de Veluwe staat. In
een groot open gebied, omringd door Nederlands
grootste bos. In de schoolvakanties wordt Radio
Kootwijk geregeld opengesteld voor publiek.

PLUKTUIN VOOR JOU:
Even ontspannen, een bosje bloemen of bakje
fruit plukken, en daarna genieten van een kopje
koffie of thee in de boomgaard. Iedereen is welkom
om mee te genieten van onze bloemen en fruit.

MEER INFORMATIE? WWW.DEBOSHOEK.NL/TODO
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GEWELDIGE-ENTHOUSIASTE-DOLLE-AVONTUREN-ACTIE-NUMMERLIJST
Wat heb jij deze vakantie allemaal gedaan? Vink de activiteiten op de lijst af
zodra je deze gedaan hebt!

1

Ingecheckt bij de kids-check in!

2

Gezwommen in het zwembad

3

GevoetbalD

4 Gebowld
5 Midgetgolf gespeeld
6 Gedanst met Keessie en Willie
7

IN ALLE SPEELTUINEN GESPEELD

8

Geknutseld bij de kidsclub

9 Op de airtrampoline gesprongen
10 Tafeltennis gespeeld

OEFEN ALVAST JE DANSPASJES OP
HET YOUTUBEKANAAL VAN KEESSIE
EN WILLIE!
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ADVERTENTIE

WELKOM BIJ
AL MEER DAN 50 JAAR IS DIT GEZELLIGE EN
BETAALBARE EETHUISJE EEN BEGRIP IN
VOORTHUIZEN EN OMGEVING.

leukste
restaurant en
,
speeltuin van het dorp
Met Ons eigen
kabouterbos!

De unieke ligging in de bossen van
de Veluwe maakt ‘Eethuisje de
Heuveltjes’ tot een ideaal vertrek- en
rustpunt voor een ontspannen dagje
uit. Voor heerlijke koffie, ijsjes,
pannenkoeken, plates en meer
ben je aan het juiste adres!
Naast de lekkerste pannenkoeken,
spare-ribs van de Veluwe en frietjes
heeft het Eethuisje de Heuveltjes
een grote speeltuin en eigen
kabouterbos!

ONZE 5 FAVORIETEN
BOEREN SPECIAAL PANNENKOEK (SPEK/
KAAS/UI/CHAMPIGNON)
PETERSEN PANNENKOEK (SPEK/BRIE/
WALNOTEN/HONING/RUCOLA)
SPARE-RIBS MENU
BOEREN (WIENER) SCHNITZEL MENU
VERS SOFTIJS

Apeldoornsestraat 36-1
ca.
10 m
in.
3781 PN Voorthuizen
T: 0342 – 47 22 43
www.eethuisjedeheuveltjes.nl
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SAFAR

I OP DE VELUWE

I

n de zomer is er van alles te zien en te doen op de
Veluwe. Zeker sinds we te maken hebben met
Corona zijn we creatiever geworden in hoe pad gaan!
Het leukste is misschien wel dat we de natuur om ons
heen meer zijn gaan zien als mogelijkheid tot vermaak.

met De kids!

Maar hoe doe je dat met je kinderen? Simpel! Ga op safari in
eigen land met de volgende tips:

TIP 1: KINDVRIENDELIJKE
WANDELROUTES

Vrijwel elke gemeente of elk natuurgebied
heeft wel een leuke kinderroute uitgezet.
Denk aan kabouterpaden, blotevoetenpaden,
je kan het zo leuk niet bedenken of het is er!
Zo is er is er in Nunspeet een kabouterpad,
waar je bij bezoekerscentrum Nunspeet
een heuse knapzak met opdrachtjes kann
krijgen. In Twello ligt het blote voeten pad!
Hier kunnen je met het je gezin wandelen
door het gras, springen in de modder
en over grote keien heen stappen! Dat is
nog eens safari!

1: schotse Hooglander
Deze prachtige dieren kun je goed
spotten in het bos nabij Terlet. Ze
zijn zelden agressief, zeker niet
wanneer ruime afstand wordt
gehouden.

4: WILD ZWIJN

Jaren geleden wa
s de zwijn een
zeldzaamheid door
overbejaging.
Tegenwoordig is de
populatie zo
groot dat je hem he
el goed tegen
kan komen. Je ka
n deze dieren
het beste rond de
schemer
spotten en vanuit
je auto het
veiligt. Een zwijn
met jongen
is namelijk
niet zo lief!
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OP PAD

TIP 2: SPOORZOEKEN

GRAFISCH VORMGEVER
NICOLLE DEELT TIPS OVER
DE VELUWSE NATUUR

Soms lijkt het alsof je helemaal alleen bent
in het bos. Maar niets is minder waar!
Het bos zit vol met dieren. Ze laten
allemaal een spoor achter. Kijk maar
eens goed, zie je de voetsporen van een
reetje of een wild zwijn? Heeft het net geregend,
dan zie je misschien wel vogelvoetjes in de modder
staan.

Spoor zoeken is heel leuk en gaat lang niet alleen over
voetstappen maar nog veel meer. Denk eens aan vraatsporen, schraapsporen, slaapplekken, uitwerpselen,
veren, haren en botten en wildpaadjes. Op de volgende
pagina vind je een overzicht met sporen die hier voor
kunnen komen. Welke heb jij al gezien?

2: EDELHERT

Het edelhert is misschien wel het
toonbeeld van de veluwe! Wist je
dat zijn gewei wel tot 12 kilo kan
wegen! Edelherten zijn schuw en
kunnen goed ruiken en horen.
Wees dus geduldig en alert, wie
weet wordt je dan beloond!

n

ij
Wild zw
t
edelher



3: VOS

e
echte sluw
Vossen zijn gen en
jon
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n in een
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overwinte
ingangen.
hol met 2
etje heet
Een mann
en een
een rekel
oervos.
vrouwtje m

TIP 3: SPOT THE BIG 5
Je hoeft helemaal niet naar Afrika om een Big Five te
spotten. De Veluwe heeft haar eigen Big Five die je kan
spotten, ze staan hiernaast afgebeeld. Tussen Otterlo en
Hoenderloo loopt een weg. Vanaf hier zijn wildobservatie
plekken de Schuilkelder en Millelamel bereikbaar.
Een ideale plek om de Big Five te spotten.
Ook erg handig is het om een safari met
de boswachter of tocht met een gids van
Staatsbosbeheer te boeken. De beste tijd om
deze dieren te zien is tijdens het schemer.

5: REE

je geit,
heet bok, een vrouwt
Een mannetjes ree
rong.
sp
n
ee
p
f en een groe
een jong een reekal
eft
he
e
schichtig. De re
ook deze dieren zijn
asland, je kunt ze
gr
voorkeur aan open
in weilanden.
regelmatig spotten
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SPOORZOEKEN

Als je goed kijkt zie je dat
er van alles heeft gelopen
. Op de
camping of in het bos. Ov
eral zie je sporen! Welke
heb jij al gespot?

WILD ZWIJN
VOS

EGEL
KONIJN

REE
EDELHERT
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KIDS SPECIAL

WIJ ZIJN KEESS

IE EN WILLIE!
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Het is rood en ligt op het strand?

Hoe kun je een bal zo gooien dat
hij vanzelf bij je terugkomt? De
bal zit nergens aan vast, stuitert
nergens tegenaan en er is niemand
anders in de buurt.

Wat heeft 6 benen, 2 hoofden, 4 oren,
2 handen, maar loopt op 4 voeten?
Benieuwd naar de antwoorden? Check pagina 57.
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KIJK ONLINE VOOR HET
ANIMATIEPROGRAMMA EN
BELEEF ALLE AVONTUREN!

WWW.DEBOSHOEK.NL/ANIMATIEPROGRAMMA

KIDS SPECIAL

spaghettispel

tti eten.
Willie wil graag spaghe
ten om de
Zij mist nog ingredien
r lekker
spaghetti super de pupe
om de
te maken. Help jij mee
ingredienten te vinden?
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HEB JE OOIT WEL EENS
EEN SLANG GEGETEN
OP BROOD?
Keessie en Willie laten je zien
dat dit écht lekker is!
Natuurlijk geen echte slang,
maar een slang gemaakt van
groente, kaas en kip.

DOEN

54

!
N
E
O
D
N
E
O
D

KIDS SPECIAL

Zorg dat je alle ingredienten hebt.
Snijd de paprika in sliertjes, twee
kleine blokjes en een grotere
sliert die je in het midden
opensnijd als een slangentong.
Snijd je olijf in 4 plakjes, de
buitenkantjes heb je niet nodig,
de twee ringetjes worden de oogjes.
Pak een half stokbrood en snijd
deze open.

Beleg het stokbrood met sla,
kaas en kipfilet. Doe er daarna
de sliertjes paprika op.
Leg de bovenkant van het brood er
weer op en snijd het in 6 stukken.
Het kontje van het stokbrood
wordt de kop van de slang.
Steek in de kop van de slang de
tong, en leg de 2 olijfschijfjes en
kleine paprikablokjes als oogjes
neer.

KIJK ONLINE ALLE
AFLEVERINGEN VAN
WHAT’S UP JE BROOD
MET KEESSIE
ABONNEER JE OOK OP
ONS YOUTUBE KANAAL!
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ANIMATIEPROGRAMMA
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VAKANTIEC
H
Chillen

E C K L I S T:

Plezier maken
Lekker eten

(vul deze zelf in!)
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WWW.DEBOSHOEK.NL/ANIMATIEPROGRAMMA
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UIT DE OMGEVING
OP PAD

OVERWINTEREN

VAN WILD ZWIJN
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Woordzoeker:
Keessie en Willie op vakantie

Rebus:
Op vakantie

Rara waar is dit:
1:
2: Buitenzwembad
3: Piratenschip

Raadsels:
1: Roodkrabje
2: Omhoog
3: Een paard en ruiter
ANTWOORDEN PAGINA 54:

DAGELIJKS VERSE BROODJES
TIJDENS JE VAKANTIE
OOK 24/7 ONLINE TE BESTELLEN
#BELEEFDEBOSHOEK
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