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Als kind rondlopen op een camping is een bijzonder
iets. Waar je thuis de straat niet uit mag of niet op
de weg mag spelen, is een camping als het ware een
speelparadijs. Wanneer je als kleine hummel daar
rondloopt, voelt het terrein ook vele malen
groter dan wanneer je er met een volwassen blik
naar kijkt. De huurbungalows en het chalet
gedeelte waar mijn vriendjes zaten, leken extreem
ver uit elkaar te liggen.
Maar op de camping mocht ik helemaal zelf naar
mijn vriendjes toe lopen en tijdens deze wandeling
vond ik in ieder hoekje weer een nieuwe plek waar
ik kon gaan spelen. Er was een zwembad om de
hoek, er was bijna iedere avond een disco waar ik
met vriendjes, die ik die dag ontmoet had, naar toe
kon. Volgens mij droomt ieder kind hier van!
Ik kan er eigenlijk nog wel een schepje bovenop
doen. Ik ben namelijk echt opgegroeid op De
Boshoek, wat eerst in handen was van mijn opa en
oma en vader en moeder. Ik maakte hier dus naast
de vakanties, bijna elke dag wel bijzondere dingen
mee. Die zijn nu stuk voor stuk mooie herinneringen
geworden.

“De camping was als het
ware mijn speelparadijs”
Op het park werden de vaste jaarplaatsen al snel
heel populair. Hierdoor kwamen vriendjes, die ik
elke vakantie wel maakte, vaak elk weekend en
elke vakantie weer terug. We konden gaan
zwemmen, voetballen en spelen in de speeltuinen.
Het terrein was voor mij een groot speelveld. Elke
dag kwamen we tijd te kort en hadden we plezier
voor tien. Naast alle lol heb ik natuurlijk ook veel
geholpen. Mijn ouders vonden het dan ook
belangrijk om mij, als oudste broer zijnde, een
verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen. Zo
kreeg ik kleine taakjes toegedeeld, waar ik dan
verantwoordelijk voor was.
Al vanaf mijn derde hielp ik mijn moeder mee met
blaadjes vegen en toen ik ouder werd mocht ik ook
grasmaaien. Het meest trots was ik op de
skelterverhuur, wat ik in mijn eentje opgezet had.
Toen ik ongeveer vijftien was kreeg ik mijn eerste
echte bijbaantje bij de technische dienst op het park.
Het was veelzijdig en leerzaam, maar vooral erg leuk
om nu onderdeel te zijn van De Boshoek.
Al deze mooie herinneringen zijn voor mij goud
waard. Ze bezorgen mij elke keer een glimlach.
Zulke mooie herinneringen gun ik iedereen die De
Boshoek leert kennen, daarom wens ik iedereen een
hele bijzondere tijd toe!
Rick Otter - Algemeen Directeur
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THIRD
IN A
ROW
Op je oude dag is het mooi om te kunnen
bedenken wat je je kinderen kan nalaten.
Een belangrijk erfstuk wat al jaren in de familie
is, een huis vol mooie herinnering of gewoon
een berg geld? Maar wat is er mooier dan het
na kunnen laten van een familiebedrijf, waar je
eigen kind vanaf peuter af aan al heeft
rondgelopen en zijn eerste werkervaring heeft
opgedaan? Dit geluk heeft de familie Otter.

1968
De Boshoek is opgericht door Kees en Wil Otter,

zij kochten een stuk grond dat gelegen was aan de
rand van Voorthuizen. Het bestond uit niets meer dan
weiland en wat bos. Met gedrevenheid en passie werd
het klaar gemaakt om als camping te gaan dienen;
De Boshoek. Kees stond toendertijd met een bordje
langs de snelweg te zwaaien, om de eerste camping
gasten te lokken.
Na het eerste jaar groeide De Boshoek in een rap
tempo. Wil opende een gezellige bar, waar ze elke dag
werkzaam was en alle gasten hartelijk verwelkomde. Er werd elektra op het terrein aangelegd en er
kwam een tweede kampeerweide. De vraag naar meer
campingplaatsen bleef groeien en betrokken gasten
hielpen mee om De Boshoek weiland voor weiland
groter te maken.

1972
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Onder leiding van Eric heeft de Technische Dienst in
1974 allerlei nieuwe accommodaties weten te
realiseren. Hierdoor hadden gasten keuze uit
verschillende soorten verblijven, waardoor er ook
meer variatie in type vakantie mogelijk werd. Het park
werd nu ook echt een park.

1977

In 1977 verkreeg De Boshoek haar eerste echte logo,
geheel met de hand ontworpen door een goede kennis
van de Familie Otter. Het lijkt enigszins op een familie
wapen met een aantal verborgen details. Deze
vertellen het verhaal van De Boshoek.

1988

Een belangrijke groei maakte Kees en Wil in 1988.
Het Vakantiepark de Koperen Pomp en De Huiskamp
werden aangekocht. Het inmiddels grote
campingterrein werd uitgebreid van 5 naar 14
hectare. Deze uitbreiding zou er voor gaan zorgen dat
er nieuwe kansen en mogelijkheden zouden
aandienen. Zo bouwden ze allerlei nieuwe
accommodaties, waaronder de stenen bungalows.

1994
Het stokje werd in 1994 overgedragen aan de tweede

generatie Otter. Eric en zijn vrouw Mary voerden veel
veranderingen door en droegen direct hun steentje bij
aan het verwezenlijken van de droom van Kees en Wil.
De Boshoek moest blijven groeien en de fijnste plek
worden om De Veluwe te beleven.
Door de realisatie van het overdekte zwembad en de
bowlingbaan in 2000 wisten ook inwoners van
Voorthuizen en omstreken De Boshoek te vinden. Ze
waren niet langer alleen maar een vakantiepark, maar
er kon ook genoten worden van een heerlijk dagje weg.

Kees stond met een bordje langs de snelweg te
zwaaien, om de eerste campinggasten te lokken

Het eerste zwembad ontstond. Athans zwembad,
het was meer een poeltje met een stenen muurtje
rondom, maar het was perfect voor de warme
zomermaanden. De Boshoek werd ook interessant
voor gezinnen met kinderen, die zich konden
vermaken in deze poel. De aanvragen voor vaste

TERUG IN DE TIJD

jaarplaatsen steeg. Wie had dat ooit durven dromen?
Gasten die graag vast wilde terugkomen om samen
met Kees en Wil vakantie te vieren op het stukje grond
dat eerst nog een kaal weiland was. Het park zette een
flinke stap in de moderne richting en dit beviel veel
gasten erg goed. Ook het grote talent van zoon Eric
kwam goed van pas. Hij is een echte ‘handige Harrrie’
en een ware aanwinst voor het groeiende bedrijf. De
tweede generatie Otter kwam hierdoor in beeld om De
Boshoek over te nemen.

Eric en Mary hebben samen twee zoons gekregen,
genaamd Rick en Justin. De Boshoek was voor beiden
hun thuis, de speelplaats en de vakantie. Hun eerste
werkervaring deden zij al vroeg op. Zo was Rick hoofd
blaadjes ruimen en deed Justin ervaring op met de
skelters repareren.

2009

In 2009 werd de receptie op de Harremaatweg
geopend en daarbij ook de eerste 12 hotelkamers.
De Boshoek bleef groeien naar 18,5 hectare met het
nieuwe kampeergedeelte.

2014

Sinds 2014 staat officieel de derde generatie Otter aan
het roer. Rick heeft zich ontwikkeld als Algemeen

Directeur en Justin is in de voetsporen getreden van
zijn vader en is hoofd Technische Dienst. De broers
zetten nu samen de droom voort: De Boshoek
laten groeien. Van een weiland met wat bos naar
een 18,5 hectare groot park waar gasten De Veluwe
ontspannen en actief kunnen beleven.
De vierde generatie Otter krijgt straks een mooi
cadeau als nalatenschap.
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ULTIEM

Zet dan je afwezigheidsmelding een dag eerder aan en een dag
later uit. Dit zorgt ervoor dat je rustig kan afsluiten en opstarten.

EN NU

ONTSPANNEN
MAAR HOE?

Niets is zo heerlijk als een welverdiende
vakantie na een jaar hard ploeteren op het
werk, thuis en in je sociale leven.
De accommodatie is geboekt, de koffers
staan klaar en de routeplanner staat al
weken correct ingevuld. De broodjes voor
onderweg zijn gesmeerd en de pakjes
appelsap staan koud. Je hoeft je alleen
nog maar even over te geven aan die rust
en de welverdiende ontspanning.
Maar hoe?
Ja, hoe kom je nou in die ontspanmodus? Hoe
kan je het werk echt even achter je laten? En
hoe kan je je geen zorgen gaan maken over het
huishouden thuis?
Ga eens lekker zitten
Want je bent eindelijk ingecheckt na misschien
wel een lange reis. Vanaf vanmorgen ben je al in
touw; nog snel even de enorme toilettas na het
tandenpoetsen in een overvolle tas zien te
proppen, om vervolgens een spelletje Tetris te
spelen met je bagage om het passend in de kofferbak te krijgen. En met een beetje pech had je
een betweterige partner naast je die je
nauwlettend in de gaten hield en het altijd
beter wist.
Nu ben je echt op vakantie. Pak direct je spullen
uit. Dat geeft rust, omdat je toch nog in die reis
roes zit. En daarna? Dan ga je zitten. Gewoon
even zitten. Plan dus voor deze aankomstdag
niks anders meer in.
Laat je relaties weten dat je met vakantie bent
Oeps. Misschien vergeten. Stel je
afwezigheidsmelding op je e-mail in als dat nog
even kan. En oh ja; vergeet niet je voicemail
meteen aan te passen. Wil je een echte pro zijn?
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Vertel ook je collega’s dat je met vakantie gaat. De meeste, met
gezond verstand gezegende collega’s, laten het wel uit hun hoofd
om je dan te appen of te bellen over die lastige presentatie.

ULTIEMONTSPANNEN
TOP 4

Met deze vier toppers kan het ultiem
ontspannen vrij snel echt beginnen.
De accommodaties zijn allen gelegen
op ons prachtige park op de Veluwe.

Over appen gesproken, zit je in een app groep van je werk?
Stap er even uit, terwijl je op vakantie bent, anders blijf je
geconfronteerd worden met de deadlines op het werk, waar jij
je dan misschien weer verantwoordelijk voor voelt.
Moet je onverhoopt toch echt bereikbaar zijn voor het werk in de
vakantie, omdat je functie dat van je vraagt? Laat je relaties dan
weten dat je bereikbaar bent op afgesproken tijden. Dan weten
zowel je collega’s als je partner waar ze aan toe zijn en ben jij
niet de hele dag op je telefoon aan het gluren.
Niks willen doen, werkt niet
Niks doen lijkt heerlijk om je te ontspannen maar het werkt
vaak niet. Doordat er nog veel stresshormonen in je lichaam
aanwezig zijn voel je je onrustig in het begin van de vakantie.
Ga lekker wandelen in de natuur of maak een fietstocht.
Hierdoor komt er serotonine vrij en dat geeft je een goed gevoel.
Ons lichaam is erop gebouwd om te bewegen en zich hierdoor
goed te voelen. En wanneer je in de natuur bent, kom je ook
nog eens vanzelf tot rust.
Doe waar jij zin in hebt
Ja, hè hè... Daarvoor ben je op vakantie. Maar toch is dit
misschien wel de belangrijkste tip; doe tijdens de vakantie ook
dingen alleen. Blijf bijvoorbeeld nog even alleen aan het
zwembad liggen, drink alleen een drankje op een terrasje of maak
een wandeling. En voel je hierover vooral niet schuldig of
egoïstisch. Vakantie is ook bedoeld om dichter bij jezelf te komen.

TREKKERSHUT

SAFARILODGE

Verwonder je
Waarneming en stemming hangen nauw samen. Neem met
aandacht waar, kijk en luister met aandacht naar je omgeving. En
verwonder je! Kijk naar de ondergaande zon, voel de wind
waaien langs je gezicht en neem het landschap in je op. Dit
ontspant direct en geeft je een goed gevoel. Het zijn deze kleine
dingen die het grootste geluk brengen en ze blijven je het
langste bij.
Begin na je vakantie niet meteen met (keihard) werken
Want je bent dat relaxte gevoel zo weer kwijt hoor. Geniet nog
even van wat rust, start langzaam weer op en laat de endorfines
nog maar even lekker door je lijf stromen. Maak in de eerste
werkweek na je vakantie niet teveel afspraken

SAFARICHALET

Plan een nieuwe vakantie
En tevens onze top tip. Niets is zo deprimerend als de gedachte
dat je weer een jaar moet wachten voordat je weer op vakantie
mag. Plan daarom gewoon nog een vakantie of een weekendje
weg! Dan heb je weer iets om naar uit te kijken en ga je met
meer plezier weer aan het werk, vouw je de was net met wat meer
energie op of dweil je met een glimlach de vloer.

VELUWELODGE
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SAMEN
IN HET
ZADEL
TEGEN
DEMENTIE
Joke Melenhorst, deelneemster team
GOAC: “Als casemanager dementie heb
ik dagelijks contact met mensen met
dementie en hun naasten. Een kijkje in
hun leven laat me zien wat voor impact
deze vreselijke ziekte heeft. Een
oplossing voor de ziekte van Alzheimer
en andere vormen van dementie is er nog
niet. Daarom meldde ik me samen met
tien collega’s aan voor 2bike4alzheimer,

ADVERTENTIE

Doe jij ook mee?

19 | 09 | 2020
20 | 09 | 2020
Recreatiepark De Boshoek

Kijk voor meer info op:
www.2bike4alzheimer.nl
GOEDE DOELEN DAG
13 | 06 | 2020
Recreatiepark De Boshoek
Een obstakel run voor
Alzheimer Nederland

EXCLUSIEF DEALER VAN
ERIBA CARAVANS!!
Occasions, onderhoud,
schadeherstel & accessoires shop.
Albert Plesmanstraat 6 - 3772 MN Barneveld
Tel: 0342 - 40 00 10
www.schaffelaar-caravans.nl
info@schaffelaar-caravans.nl

VERBINDINGSWEG 39 • 3781 LR VOORTHUIZEN
TEL: 0342-464509
VOORTHUIZEN.HUBO.NL
KASTENOPMAATGEMAAKT.NL

VOORDELIG
OP VAKANTIE

Er is altijd een ALDI in de buurt.

hét jaarlijkse fietsevenement
van Alzheimer Nederland.
Als team fietsten we in totaal 400
kilometer in 24 uur en zamelen geld in
voor dementieonderzoek. Het was echt
een geweldige ervaring! Als je een
sportieve uitdaging zoekt, een
hartverwarmende sfeer en onbegrensd
enthousiasme moet je zeker meedoen.
Wij zijn in ieder geval in 2020 weer
van de partij!”
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Barneveld Theaterplein 7
Voorthuizen Kerkstraat 12
aldi.nl
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OP PAD

DE TIJD DAT VOGELSPOTTEN
ALLEEN EEN BEZIGHEID WAS
VOOR OUDE MANNEN MET KAKI
JASSEN EN EEN BAARD, LIGT
DEFINITIEF ACHTER ONS.
VOGELS KIJKEN IS BOOMING.
De webcams die de Vogelbescherming
jaarlijks op nesten in ons land zet, trekken
ruim 1,2 miljoen unieke bezoekers. En ook
in reallife hebben vogels anno 2020 geen
gebrek aan aandacht. Ruim 53.000 mensen
zaten afgelopen januari bibberend in de tuin
om mee te doen aan de nationale
vogeltelling. Nog een niveautje hoger
stijgt ook het aantal mensen dat er
daadwerkelijk op uit trekt om vogels te
spotten. Ook Erik-Jan, medewerker van de
Technische Dienst op De Boshoek, is een
passievol vogelaar.
Waarom trok de natuur je zo aan?
“Dit heb ik vanaf kleins af aan altijd gehad.
Buiten was ik te vinden. Lekker ontdekken
en nieuwe avonturen beleven.”
Erik-Jan ging vroeger ook vaak met een
andere vriend wild kijken. “Zwijnen enzo.
Die kan je hier ook zien op de Veluwe. Super
mooi!.” Zo begon de liefde steeds meer te
groeien voor de natuur. “Ik kocht een bakje
bij de Action, waar ik dan kevertjes in stopte.
Met een loep ging ik ze van dichtbij bekijken.
Ook paddenstoelen heb ik altijd bewonderd.”

IK ZIE ZE
VLIEGEN

VOGELS KIJKEN MET ERIK-JAN - MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST.
“HET BIEDT MIJ SPANNING ÉN ONTSPANNING.”
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Je mooiste vondst?
“Het mooiste wat ik ooit in Nederland
gevonden heb? Ja, dat is zeker een vliegend
hert. Dat is een hele zeldzame kever. Die had
ik gewoon in het bakje zitten en achteraf wist
ik pas dat die zo zeldzaam was.”
Wanneer ben je precies begonnen
met vogelspotten?
“Eigenlijk pas op de middelbare school. Ik
had dus altijd al wat interesse in de natuur
en ik ontmoette toen een jongen. Hij keek
vogels en vroeg of ik een keer mee ging. Dat
vond ik een leuk plan.
We hebben toen ook samen een cursus
vogelspotten gevolgd, georganiseerd door de
Vogelbescherming. Zij organiseren af en toe
een interessante cursus over tuinvogels.
We hebben toen een grote ronde door Zeist
gelopen. Dat was eigenlijk mijn eerste echte
vogelspot ervaring. En gaandeweg koop je
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PAK OOK JE VERREKIJKER
EN SPOT DEZE VOGELS
OP DE VELUWE

een paar boeken en er zijn een aantal websites die ik
ben gaan volgen. En zo is het stiekem een
beetje uit de hand gelopen.”
Erik-Jan gaat tegenwoordig elke zaterdag op pad
samen met een vogelmaatje die bij hem om de hoek
woont. “We maken dan samen een ronde.”
Verder wordt elk vrij uurtje van Erik-Jan ingezet
om zich te verdiepen in vogels.

OP PAD

Kom je vaak andere vogelspotters tegen?
“Ja, als je gaat vogelen kom je altijd andere vogelaars
tegen. Gewoon een beetje socializen en zo nieuwe
vrienden maken. Het is echt wel een leuk wereldje!
Heel af en toe ga ik alleen op pad, maar bijna nooit.
Dat is gewoon niet zo gezellig. En een beetje
gezelligheid is toch wel leuk.”
Wat gebruik je allemaal bij het vogelspotten?
“Een verrekijker is belangrijk. Ik heb zelf ook een
telescoop. Dat is handig voor het wad, bij de
Waddenzee. Daar zijn veel Steltlopers en daarmee
kan je ze heel dichtbij halen. Verder heb ik ook een
goede camera met een grote lens. Een 400 mm met
vast brandpunt. Verder gebruik ik mijn mobiel voor de
route. En eten en drinken mee is natuurlijk handig.”

“ALS TWITCHER
WIL JE DIE ENE
DAN OOK ECHT
OP JE LIJSTJE

Waar ga je dan zoal heen?
“Oh breek me de bek niet open. Ik heb alle hoeken van
Nederland al wel gezien. Soms ga je voor een bepaalde
vogel naar Texel, ben je daar 20 minuten en ga je weer
terug. Ga je naar de volgende.”
Erik-Jan zijn favoriete plek is de Maasvlakte. Daar
zitten elk najaar veel zeldzaamheden. “Dat komt vooral
omdat het daar heel licht is door de industrie en vogels
vliegen graag naar het licht toe.”
Ook Texel is een favoriet vogel eiland voor Erik-Jan.
Je hebt daar elk voor- en najaar het Dutch Birding
Weekend, waar heel veel vogelaars uit Nederland naar
toe gaan om zeldzaamheden te vinden. “Diegene die de
grootste zeldzaamheid vindt, die wint een
verrekijker. Dit zorgt voor een leuke competitie
onderling! En je komt iedereen weer tegen en dat is
alleen maar gezellig.”
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ROODBORSTJE

HEBBEN STAAN”
ROODBORSTTAPUIT
op Tenerife geweest, een prachtige vogelspot eiland en
binnenkort gaan we naar Cuba.”
Volgens mij ben jij heel fanatiek?
“Ja, ik ben echt heel fanatiek. Er zijn heel veel
verschillende takken in vogelaar zijn. Je hebt gewoon
de normale vogelaar; die geniet van alle vogelsoorten,
zoals de mus of de grote bonte specht. Maar je hebt
ook een twitcher en die gaat echt achter alle
zeldzaamheden aan. Vooral in het voor- en najaar, dan
is de grote vogeltrek en vliegen ook allerlei bijzondere
vogels mee. Als twitcher wil je dan ook echt die ene op
je lijstje hebben staan en ga je achter die vogels aan.”

Ga je ook wel eens op de Veluwe vogelspotten?
“Als beginnend vogelaar is het zeker leuk om op de
Veluwe te gaan spotten. Vooral met een gids en een
goede verrekijker. Of je koopt gewoon een vogelboek,
gaat het bos in en kijkt of je vogels herkent uit het
boek. Gewoon kijken wat je tegenkomt. En goed
luisteren natuurlijk! Ja, vogelgeluiden herkennen is in
het begin heel lastig, daar heb je ook bepaalde
websites voor om de geluiden op te zoeken. Daar leer
je onwijs veel van! Ik nam het altijd op met mijn
telefoon en ging het dan vergelijken.”

Heb je een lievelingsvogel?
“Dat is de scharrelaar, die komt niet in Nederland voor,
maar wel in Zuid Europa. Het is een schitterende
blauwe vogel en hij lijkt een beetje op een kauwtje.
Die kun je wel hier in Nederland vinden. Een soort van
kraai achtige en als hij vliegt dan heeft hij schitterende
blauwe vleugels. Helaas heb ik hem zelf nog nooit
gezien, dat is wel echt een droom. Ik ben er een keer
voor naar Texel gesjeesd, omdat vrienden zeiden dat hij
er zat. Toen ik aankwam was hij al weg.”

Ben je ook wel eens in het buitenland geweest
om te spotten?
“Ja zeker. We gaan, met een vast groepje, elk jaar wel
een keer een vogelbestemming af. Zo zijn we een keer

Komen er door het veranderende klimaat ook
andere vogels naar Nederland toe?
“Je merkt wel dat er meer Zuid- Europese soorten
hierheen komen. Het is maar net hoe de wind staat,

want de wind is heel belangrijk in de vogelaarswereld.
Wanneer er zuiderwind is, tijdens de najaarstrek, dan
vliegen de vogels lager en is er dus minder weerstand
voor ze. Voor vogelaars is het dan ook makkelijker om
een vogel te spotten. Sommige vogels blijven in
Nederland omdat de temperatuur hier net zo
aangenaam is als waar ze vandaan komen. Het heeft
dus geen nut om weer weg te trekken.
Soms komen er ook unieke buitenlandse vogels met
de boot mee, want die kunnen dat hele stuk nooit zelf
vliegen. Deze soorten landen op een boot onderweg en
laten zich meevaren om op krachten te komen. Zo spot
je nog wel eens wat!”

KUIFLEEUWERIK

Heb je nog tips voor beginners?
“Je hebt de site ‘www.waarneming.nl’, waar je al je
waarnemingen kan invoeren die je gezien hebt. Het
liefst met een duidelijke foto erbij zodat er bewijs is.
Hier help je het vogelonderzoek namelijk enorm mee.
Er wordt zo een vogelatlas gemaakt om te kijken of de
vogelstand voor of achteruit gaat.”
“Verder is er een tabblad met het kopje ‘gebieden’.
Als je op vakantie gaat, bijvoorbeeld naar De Boshoek,
kan je zien welke vogels er op de Veluwe te spotten
zijn. Neem altijd een verrekijker en een vogelboekje
mee, zo wordt je vanzelf een vogelaar.
Het is echt verslavend!”

GRUTTO
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ADVERTORIAL

FEEST VAN HERKENNING VOOR OUD
EN VERBAZING VOOR JONG

Op zoek naar een unieke belevenis voor
jong en oud? Kom naar het Oude
Ambachten & Speelgoed Museum in
Terschuur. Het museum geeft je een
unieke kijk in de wereld van toen.
Met maar liefst 160, deels vooroorlogse,
ambachten, beroepen en winkeltjes is er een
hoop te bewonderen. Daarnaast wordt er ook een
waardevolle en omvangrijke collectie antiek
speelgoed, waaronder Meccano, Dinky Toys,
treinen en porseleinen poppen en poppenhuizen
gepresenteerd. Er is voor uren (kijk) plezier!
Van agrariër tot museumeigenaar, het kan raar
lopen in een mensenleven. “Mijn vader Kees kocht
oude landbouwvoertuigen en gereedschappen op
om zijn toenmalige boerenbedrijf met landwinkel te
verfraaien”, zegt zoon Ronald. “Allemaal voor meer
beleving voor de bezoekers. Precies datgene wat
ons museum tot op de dag van vandaag probeert
te bewerkstelligen. De meeste stukken mag je hier
daarom aanraken en uitproberen. Of even een gekke
foto of selfie maken met de spullen.”
In 1995 ontstond het Oude Ambachten & Speelgoed
Museum op de huidige locatie en in juni 2020 viert
het museum alweer zijn 25 jarige jubileum. Volgens
Ronald is het museum inmiddels uitgegroeid tot het
grootste particuliere museum van Nederland.
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FLOOR (9): “IK VOND HET HEEL LEUK OM SAMEN
MET MIJN BROER DE SPEURTOCHT TE MAKEN .
EN DIE MENEER BIJ DE DRUKKER, WAAR IK ZELF
EEN KAARTJE KON DRUKKEN WAS HEEL TOF!”

DE SCHARENSLIEP
DE LETTERZETTER
DE KANTKLOSSER
DE KLOMPENMAKER
KEN JIJ ZE NOG?
TOEN ALLEDAAGS
TEGENWOORDIG EEN
BIJZONDERHEID

KOM HET VERLEDEN ONTDEKKEN
Weet jij hoe het vroeger ging op school? Of hoe jouw
opa en oma de was deden? Maak aan de hand van
een speurtocht een ontdekkingsreis door het
verleden en beleef zelf hoe de mensen vroeger
leefden, dachten en werkten. Ook kun je meerdere
dagen in de week vrijwilligers aan het werk zien die
ambachten zoals spinnen, glas in lood zetten en een
drukkerij weer tot leven wekken.
Je sluit deze interessante reis af in het
speelgoedmuseum, recht boven het ambachten
museum. Hier vind je naast een grote verzameling
antiek speelgoed ook een leuke speelruimte
voor de kinderen.
Ook buiten valt genoeg te beleven bij het Oud
Hollands Spellen Plein. Nog even steltlopen,
zaklopen, hoefijzerwerpen of spijkerbroek hangen,
het kan hier allemaal! Tussendoor of na afloop zin in
een lekker stukje taart of een heerlijke lunch? Dat
kan. In het museumcafé kan je gezellig uitrusten
van deze ontdekkingsreis terug in de tijd.

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag tot en met zaterdag
van 10.00 uur tot 17.00 uur
April tot en met september
extra op zondagen geopend
van 11.00 uur tot 17.00 uur
+ Geheel rolstoelvriendelijk
+ Voldoende gratis parkeerplek
+ Oplaadpunt voor elektrische fietsen
+ Kom je met een grote familie of
groep (vanaf 9 personen) dan zijn er
ook arrangementen bij te boeken
Rijksweg 87
3784 LV Terschuur
0342-46 20 60

www.ambachtenmuseum.nl
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ADVERTORIAL

EEN VOORPROEFJE

OP DE MAT LIGT EEN KAARTJE MET TWEE SIERLIJK GESCHREVEN
NAMEN ER OP EN EEN BLINKENDE RING IN HET MIDDEN.

Het kaartje voor het huwelijk van een goede vriend
van je ligt op de mat. Een uitnodiging om als gast het
liefdeskoppel een lach op hun gezicht te bezorgen en
ze een warm liefdes gevoel te geven. Want per slot
van rekening veranderd er een hoop die dag. Maar
stiekem heb je niet zo veel zin om de hele dag
geconfronteerd te worden met een ‘uber happy
couple’, zeker niet als je al een lange tijd vrijgezel
bent. Dit overkwam Justin - hoofd Technische Dienst
van De Boshoek.
Justin ontmoette zijn huidige vrouw op de bruiloft van
een vriend van hem. Een huwelijk waar zijn eigen leven
dus compleet veranderde. Hij zag haar en kon eigenlijk
meteen zeggen dat het liefde op het eerste gezicht
was. Charis, de vrouw van zijn huwelijksdroom.
Samen maakten ze die dag een voorproefje mee van
hun eigen droomdag 5 jaar later.
Justin stapte vol lef op haar af en sprak haar aan,
eerst een beetje ongemakkelijk, maar al gauw vonden
ze samen hun draai. In de tijd na hun eerste
ontmoeting hebben ze veel afgesproken. Hij nam haar
mee op verschillende dates, lekker ergens eten of een
drankje doen in een kroeg. Vol met eindeloze,
diepgaande gesprekken over hun jeugd en ambities.
Ze konden gelijk goed samen lachen, met rode
wangetjes van het vele blozen.
Na twee maanden wist Justin 100% zeker dat Charis
de vrouw van zijn leven was. Ze voldoet aan alles waar
hij toen op hoopte. “Ze was lief en zorgzaam, maar
tegelijk ook lekker pittig en knap. Eigenlijk klopte het
complete plaatje”, vertelt Justin, nog steeds met
glinsterende ogen. Hij hoefde gelukkig niet lang in
spanning te zitten, met het idee dat wat hij voelde niet
wederzijds zou zijn. Ze spraken al snel hun gevoelens
naar elkaar uit en de relatie was een feit.
Na ongeveer drie jaar ontstond bij Justin het idee om
Charis ten huwelijk te vragen. Iets wat hij stiekem toch
het allerliefste zou willen doen met de vrouw van zijn
leven. Toen ze samen een tripje gepland hadden naar
Berlijn, zag hij een mooie kans om daar het aanzoek te
gaan doen. Maar hoe? Moest het groots zijn, in het
openbaar? Of juist in privacy, romantisch met z’n
tweeën? Zou hij de ring ergens verstoppen? Of hem na
16

een mooie speech zelf om haar vinger schuiven?
Charis kreeg het plan door, een soort van
‘vrouweninstinct of vermoeden’, en was het voor Justin
alleen nog maar van belang om het op een moment te
doen waarop ze het niet zou verwachten.
Toen ze samen in de hotelkamer in Berlijn waren en
het zonlicht mooi naar binnen scheen, is hij op zijn
knieën gegaan en heeft hij haar de vraag gesteld.
“Wil je met me trouwen?” Dit toverde meteen een
glimlach op Charis haar gezicht. Ze was dol
enthousiast, gelukkig en toch nog verrast.
Charis had eigenlijk haar eigen droomhuwelijk al
uitgedacht. Toch zijn ze samen in het proces gestapt
van het organiseren van deze dag. Justin wist al snel
dat hij als locatie ‘Hotel De Boshoek’, voorheen ‘Proef’
wilde gebruiken. Het heeft een prachtige grote
halfronde zaal en altijd een mooie lichtval.
Zij vonden het belangrijk dat alle gasten een plek
kregen om te overnachten, zodat iedereen een drankje
kon drinken. Zo kon iedereen net zo veel genieten van
deze dag zoals Justin en Charis van plan waren. Het
kiezen van de juiste bloemen, de smaken van de
bruidstaart en de aankleding van de locatie ging het
stel erg gemakkelijk af. Fijn, want de datum naderde
vrij rap.
Op 17-06-2017 was de dag dat het voorproefje eindelijk
waarheid werd. De zaal was prachtig aangekleed, met
een rode loper in het midden en aan beide kanten
sierlijke stoelen vol met warme gezichten van familie
en vrienden. Rechts stond een bandje te spelen en
links stond de heerlijke bruidstaart te stralen.

“HET WAREN WAARSCHIJNLIJK
MAAR VIJF MINUTEN, MAAR HET
VOELDE ALS HONDERD”

“IK KON NIET ANDERS DAN IN
DE PRACHTIGE OGEN VAN
MIJN VROUW KIJKEN”

De zenuwen bleven nog wel even hangen. “Ik had nog
een beetje trilhandjes bij het aansnijden van de taart.
Heel onhandig kan ik je vertelen. Pas toen het feest
eenmaal begon verdwenen ze helemaal.”
Het nummer ‘Thinking Out Loud ‘ van Ed Sheeran
kwam door de speakers en de openingsdans kon
beginnen. Ze hadden een aantal maanden van
tevoren op een dansschool een openingsdans
geoefend en vol trots kon Justin zijn vrouw de
dansvloer op trekken. “Het was het mooiste moment.
Elk getraind stapje ging goed en ik kon niet anders dan
in de prachtige ogen van mijn vrouw kijken”.
Als je dacht dat het niet nog mooier en romantischer
kon; kort na het huwelijk kwam ook nog de
kinderwens van Justin uit. Een prachtig zoontje,
genaamd Lias, kwam in hun leven en maakt nu van
Justin en Charis een ‘uber happy couple’.

OOK TROUWPLANNEN?
KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR ALLE
MOGELIJKHEDEN. DAN MAKEN WE ER
SAMEN EEN DROOMDAG VAN.
WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL

“De meeste zenuwen voelde ik tijdens het wachten bij
het altaar. Totdat Charis binnen zou komen lopen
samen met haar vader, die haar weg zou geven aan
mij. Het waren waarschijnlijk maar vijf minuten maar
het voelde als honderd”, vertelt Justin.
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OP PAD

OP VAKANTIE
MET JE HOND?
OP DE BOSHOEK
BEN JE SAMEN
WELKOM.

VOOR DE BESTE

grootste stuifzandgebied van WestEuropa. De weidsheid van het gebied
maakt me zo blij dat ik rondjes ren van
vreugde.
En dan als klapper: Nationaal Park De
Hoge Veluwe, een te gek natuurpark waar
je kunt wandelen, fietsen en zelfs met de
auto naar binnen mag. Vanaf De
Boshoek ben je met de auto in twintig
minuten bij de ingang in de plaats Otterlo.
Wij huren wel eens een bakfiets, ik zit dan
heerlijk in de bak en mijn baasje moet
dan flink trappen. Op de fiets kun je het
park super goed verkennen en stoppen
waar je maar wilt om een wandeling te
maken. In dit park moet ik dus echt wel
aan de lijn lopen. Hier lopen namelijk
enorm grote edelherten, dat zijn de
koningen van het park en ze hebben
enorme geweien, als ik daar achteraan
ga heb ik een heel groot probleem.

VIER
VOETER
VRIENDELIJK
		
		

“Na ruim zes jaar in Spanje te 			
hebben gewoond, verruilde ik 			
het Spaanse voor het Veluwse. En wat is
het hier fantastisch! Ik moest natuurlijk nog wel wat
bijleren op de hondenschool, maar ik ben met vlag en
wimpel geslaagd. Omdat ik goed kan luisteren, loop ik
heerlijk los op de Veluwe, in de gebieden waar dat mag.
Want zodra mijn lieve baasje Claudia - Sales manager
van De Boshoek, haar rugtas pakt met hondensnoepjes en
een flesje water, dan weet ik al hoe laat het is. We gaan
op pad!
Wat is er voor mijn baasje leuker dan met mij gaan
wandelen en struinen over de Veluwe? Heerlijk frisse lucht
opsnuiven, tegen struikjes aanplassen en lekker rennen.
Nog leuker is het om met mijn speurneus een wildspoor
op te pikken, daar achteraan te gaan terwijl mijn baasje, in
alle staten, achter mij aanrent en mijn naam schreeuwt. Je
begrijpt natuurlijk wel, dat als ik wild ruik, ik even niet
18

meer zo goed luister. Jachtinstinct zit in mijn genen,
de natuur roept en ik antwoord direct. Zo vangt mijn
neus de geur van wilde zwijntjes. Dat is soms wel even
oppassen hoor. Ze zien er heel lief uit, vooral de baby
zwijntjes, maar als je een mama zwijn met haar baby’tjes
tegenkomt in het bos, dan moet je afstand houden. De
mama beschermt namelijk haar kroost met haar leven
en zwijnen zijn heel erg sterk. Behalve dat er dieren op de
grond leven in het Veluwse bos, leven er ook veel dieren in
de bomen. Eekhoorntjes, ik ben dol op eekhoorntjes! Wij
hebben dezelfde kleur vacht. Dat verbindt ons. En ik vind
het natuurlijk ook heel leuk om even een sprintje te trekken als ik een eekhoorntje zie. Ze zijn zo snel en springen
van de ene naar de andere boom.
Het bosgebied vlakbij De Boshoek is ook super. Als je
vanaf daar naar de Apeldoornsestraat loopt, heb je overal
plekken waar je zo het bos inloopt. Maar mijn favoriet is
toch wel het natuurreservaat Kootwijkerzand, dit is het

VELUWE BELEVING!

Stap op de stoere

E-Chopper

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
• TWIZY • E-LOOPFIETS • EN MEER!

Mijn baasje vindt eigenlijk de herfst op
de Veluwe de mooiste tijd, als de
hertenbronst begint. Het zal mij een
worst wezen; voorjaar, zomer, winter,
herfst... Als ze mij maar meeneemt naar
de pracht van de natuur.

www.veluwespecialist.nl
Garderen | Harderwijk | Hoenderloo | Otterlo | Voorthuizen

Alle honden van Nederland, kom naar de
Veluwe! En o ja...Neem je baasje mee!”
Een

van Manu

Op de Veluwe mag je hond
los in de volgende gebieden:
Kootwijkerduin: 56 ha groot, niet
omrasterd. Exacte locatie: tussen de
spoorwegovergang en het
pannenkoekenhuis aan de Nieuw
Milligenseweg in Kootwijk. Aan de overkant
van de weg ligt een grote parkeerplaats.

Voor hetdagelijks
lekkerste brood
en banket
de Veluwe,
Wij verkopen
heerlijk
versvanbrood
en banke

Harskamp: bij de parkeerplaats aan de
N310, ter hoogte van de Hoog Buurloseweg.
Het gebied is zo’n 17 ha groot en omheind.

moet u bij de Soete Suikerbol in Voorthuizen zijn

De Soete Suikerbol

Al onze
producten
zijn dagvers-entel.
worden
Hoofdstraat
206
- Voorthuizen
0342471385

Speulderbos- en Sprielderbos: bij Putten.
Prins Hendrikweg, Putten, bij Koudhoorn
tussen de Garderenseweg, Arnhemse
Karweg en de Hessenweg.
Apeldoornsestraat bij Voorthuizen,
tussen de Harderwijkerkarweg, Hoge
Boeschoterweg en Apeldoornsestraat.
Het Wilbrinkbos: ten noorden van de
Apeldoornseweg. 123 ha groot, bestaat uit
bossen, een grote zandwal, grasland,
houtwallen en kleine heideveldjes. Honden
kunnen lekker spelen in het zand! En ze
mogen heerlijk loslopen.

ambachtelijk voor u bereid

www.desuikerbol.nl
Openingstijden
Ma. t/m do. 8.00-18.00 uur
Vrijdag 8.00-20.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur
www.desuikerbol.nl
info@desuikerbol.nl
0342-471385

Ook op de camping waar u verblijft, kunt u onze heerlijke
broodjes bestellen
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OP PAD IN VOORTHUIZEN PUTTEN
BARNEVELD GARDEREN ERMELO

BELEEF DE BOSHOEK
OPENDAG EN OPENING
VAN DE KIDSCLUB
11 april 2020
Feestelijke opening van een
nieuwe locatie en een
opendag op het park.

tO
DO

10 APRIL 2020 ZANDSCULPTURENFESTIJN
Oude Barnevelderweg 5 - Garderen
`t Veluws Zandsculpturenfestijn is dé trekpleister voor het hele gezin. Het is ieder jaar weer een
verrassing wat de zand- kunstenaars hebben gemaakt. Het thema dit jaar is “75 jaar bevrijding”.
Geopend van 10 april t/m 31 oktober 2020. Toegang is gratis tot 5 jaar, kinderen van 6 t/m 12 jaar
€ 4,50 en voor 13 jaar en ouder € 9,50.
11 APRIL 2020 VOORTHUIZEN STRAALT		
Centrum Voorthuizen
Stralen tijdens bruisende activiteiten en genieten van de gezellige braderie, heerlijke muziek
en optredens van koren, presentaties van lokale verenigingen en sportclubs. Met een gezellig
horecaplein vol terrassen en natuurlijk allerlei spelletjes.
17 MEI 2020 VELUWSE BOKKENTOCHT
Verschillende opstapplaatsen
De Veluwse Bokkentocht is de fietstocht over de Veluwe van ongeveer 30 á 35 kilometer. Fiets
door de Veluwse bossen, over het platteland, langs verschillende gezellige cafés/restaurants.
Er worden overal verschillende lente- of bockbieren getapt en op vertoon van je
Bokkentochtkaart krijg je een heerlijk hapje van het huis. Bij elk café ontvang je een stempel
en een volle kaart is een Veluwse Bokkenkruisje waard. Vergeet niet je kaartje te bestellen.
Deze zijn snel uitverkocht! €10,- per kaart
6 JUNI 2020 SCHAAPSCHEERDERSFEEST
Postweg 50 - Ermelo
Stichting Schapedrift Ermelo organiseert het jaarlijkse schaapscheerdersfeest bij De
Schaapskooi in Ermelo. De laatste schapen van de kudde worden dan geschoren. Jong en oud
kunnen hun behendigheid testen met een touwparcours en boogschieten. Kinderen kunnen
herdersstokken versieren, schaapjes knutselen en zich laten schminken. Er zijn kramen met
wol- hobby- en schapenproducten en de technieken van het wol spinnen, kaarden, vilten en
weven wordt getoond. Entree €1,50 per persoon.
6 JUNI 2020 HALVE MARATHON VAN ERMELO
Centrum Ermelo
De tiende editie van de Halve Marathon van Ermelo. Dat belooft een groot feest te worden.
Er kunnen vier afstanden gelopen worden.

OP PAD IN VOORTHUIZEN PUTTEN
BARNEVELD GARDEREN ERMELO

VAN RECEPTIONISTE LISA
“BESTEL SNEL JE KAARTEN
EN NEEM JE BIKINI OF
ZWEMBROEK MEE! DIT
MOET JE MEEMAKEN!”

ULTIEMETIP

VAN RECEPTIONISTE MELANIE
“HET IS EEN SCHITTEREND
GEZICHT OM AL DIE
BALLONNEN IN DE
LUCHT TE ZIEN.”

20 JUNI 2020 FÊTE DE LA MUSIQUE
		
Centrum Ermelo
De hele dag vinden er verschillende muzikale optredens plaats in en rondom het centrum van
Ermelo. Bandjes, dansgroepen, koren, zangers, dichters, workshops. Alles zal de revue
passeren, er is dus voor elk wat wils!

ROMMELMARKT
Voorthuizen - Wilbrinkstraat
4 juli en 1 augustus

4 JULI 2020 GELDERPOP ZEUMEREN
		
Recreatiepark Zeumeren
Verdeeld over drie podia is er voor elk wat wils! Op de grote buiten “Live Stage” treden dé
populairste Nederlandse popbands van dit moment op en in de “Helden Dancetent” ga je los op
bekende Nederlandse en Gelderse DJ-helden. Liever lekker meezingen? In het “Meezing Café”
is het de hele dag feest! Check online de Line-up. Bestel snel je kaartje online, want op = op.
Kosten? €39,35 per persoon.

ZOMERBRADERIE
Voorthuizen - Bunckmanplein
14, 21, 28 juli en 4,11,18 augustus

4 JULI 2020 VOORTHUIZEN DWEILT
		
Centrum Voorthuizen
Als je van dweilorkesten houdt is Voorthuizen Dweilt een ware must om naar toe te gaan. Uit de
wijde omgeving en van ver daarbuiten komen de orkesten en bezoekers toegestroomd om van
de muzikale kunsten te genieten. In 2020 is alweer de 16e editie van de gezelligste muziek dag
van het jaar! Tevens wordt er in het centrum een gezellige braderie gehouden.

!
!

BELEEF DE BOSHOEK
GOEDE DOELEN DAG:
ALZHEIMER NEDERLAND
13 juni 2020
Spectaculaire obstakelrun
voor volwassenen en kids.

20 JUNI 2020 GARDEREN SLAAT DOOR
Putterweg 60 - Garderen
Garderen zet éénmaal per jaar het hele dorp op zijn kop met artiesten, workshops, foodtrucks,
sport en andere activiteiten. Het evenement is gratis te bezoeken en wordt gehouden
in het centrum.
27 JUNI 2020 BOELDAG
		
Kerkplein in de Hoofdstraat - Garderen
Een traditie, elk jaar op de laatste zaterdag van juni. Een gezellige ontmoetingsdag met een
verkoop van tweedehands spullen, lekkere versnaperingen, een loting en een publieksveiling.

11 JULI 2020 VOORTHUIZEN LOOPT		
Bunckmanplein - Voorthuizen
Het hardloopevenement van Voorthuizen, het evenement waar sportiviteit en gezelligheid
hand-in-hand gaan. Iedereen is welkom van jong tot oud, want sporten en hardlopen is
gezond voor lichaam en geest.
11 JULI 2020 BIJENDAG SCHAAPSKOOI ERMELO		
Postweg 50 - Ermelo
De bijenstal met zijn bijenvolken kan bekeken worden. Imkers geven uitleg over het houden
van bijen en over de bijen zelf. Er kan honing geproefd worden en kinderen kunnen waskaarsen
maken of een honingpotje laten vullen.
31 JULI TOT 1 AUGUSTUS BURGBIEREN BIERFEEST		
Putterweg 45 - Ermelo
Ook dit jaar zullen ongeveer 18 Nederlandse brouwers je weer met open armen ontvangen op
het prachtig bierfeest om hun eigen speciaalbieren te presenteren. Dus niks wijnen, wijnen,
wijnen. Nee bieren, bieren, bieren! Koop een bierglas inclusief 2 consumptiemuntjes voor €10,-

20 JUNI 2020 DE VOORTSCHE BBQ BOKAAL
Centrum Voorthuizen
De Tweede Strijd om de Voortsche BBQ Bokaal op het Horecaplein in het centrum van
Voorthuizen. Vijftien teams doen mee om hun bbq talenten te laten zien en proeven.

ULTIEMETIP

18 JULI 2020 GEIN OP HET PLEIN			
Centrum Ermelo
Winkelcentrum De Enk en het Pauwenplein worden eventjes het feestterrein voor jong en oud
De winkeliers en horecaondernemers organiseren dit zomerse evenement. Er is van alles te
proeven en te doen. En natuurlijk horen hier zomerse hitjes bij.

8 AUGUSTUS 2020 KINDERFESTIVAL		 Centrum Ermelo
Midden in de heerlijke zomer organiseert VVV Ermelo tussen de braderieën door het Ermelo’s
kinderfestival. Een evenement met heel veel verschillende activiteiten voor kinderen. Het festival
zal plaatsvinden op welgeteld zeven “pleinen”, door het hele centrum heen. Er zullen diversen
sport- en spel activiteiten te doen zijn voor kinderen.
26 TOT 29 AUGUSTUS 2020 BALLON FIËSTA		
Kasteel Barneveld
Een avond op de Koewei is een unieke belevenis voor jong en oud. Zo dichtbij zoveel
heteluchtballonnen ben je waarschijnlijk nog nooit geweest! Het is een prachtig gezicht hoe
deze grote luchtballonnen worden opgeblazen, omhoog worden getrokken en klaar staan voor
vertrek. Prachtig hoe alle luchtballonnen boven de bomen uitstijgen. Toegang voor volwassenen
€ 5,00, kinderen 5 t/m 12 jaar € 2,00 en voor tribune plaatsen betaal je € 3,00 extra.
27 AUGUSTUS OLDTIMER EVENEMENT		
Bunckmanplein Voorthuizen
De laatste donderdag van augustus is het tijd voor het Oldtimer Evenement. Zoals ieder jaar
wordt het ook dit jaar weer een spektakel, met bijzondere auto’s, motoren, tractoren,
vrachtwagens en 2-wielers.
28 AUGUSTUS 2020 GROEVENBEEK KLASIEK
Putterweg 230 - Ermelo
Landgoed Oud Groevenbeek is eventjes het decor voor een prachtig gratis openluchtconcert.
Het belooft wederom een avond bomvol prachtige klassieke muziek te worden. Een must voor je
oren! Neem je wel je eigen stoel mee?
28 AUGUSTUS 2020 RAADHUISPLEIN CONCERT
Raadhuisplein - Barneveld
Heerlijke zomeravondmuziek, licht en luchtig. De derde editie van het Raadhuispleinconcert
wordt zomers in de sfeervolle ambiance van het oude raadhuis van Barneveld.

!
!
!

OUD VELUWSE MARKT
Barneveld - Centrum
23, 30 juli en 6, 13, 20, 27 augustus

ZOMERAVONDBRADERIE
Ermelo - Centrum
14 juli en 4, 11, 18, 25 augustus

ZOMERBRADERIE
Garderen - Centrum
12 augustus

29 AUGUSTUS 2020 POLO EN COUNTRY FAIR
Donkeresteeg 20 - Putten
Een mooi outdoor evenement gericht op bijzondere polowedstrijden, gecombineerd met een
Country Fair. Een Nederlandse commentator legt uit wat er gebeurt op het poloveld. Voor de
kinderen zijn er roofvogels en pony-ritjes. Op de Country Fair staan tientallen kraampjes met
luxe artikelen.
29 AUGUSTUS 2020 EAT N BEAT
		
Hoek van de Putterweg - Ermelo
De zesde editie van Eat N Beat staat weer in het teken van ‘Genieten’. Overdag staan er diverse
foodtrucks met lekker eten en drinken. Alleen maar ‘Genieten’ en relaxen met zijn allen van het
zonnetje en van elkaar. In de avond ‘Genieten’ we gewoon door, maar dan kunnen ook de voetjes
van de vloer. Verschillende dj’s maken er een echt Ermelo’s feestje van.
19 SEPTEMBER 2020 FLORALIA
		
Centrum Voorthuizen
Voorthuizen verandert even in een “bloemig” strijdtoneel voor prachtig uitgedoste corsowagens,
allemaal door mensenhanden gemaakt. Ook zijn er volop randactiviteiten zoals een
seniorenochtend, scholencompetitie, mozaïeken voor kinderen en een kindercorso.
Kortom een festival voor jong en oud!
MEER INFORMATIE? WWW.DEBOSHOEK.NL/TODO
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OP PAD

ONTDEK DE VELUWE.
HUUR EEN FIETS BIJ DE
BOSHOEK, DOWNLOAD DE
FIETS APP EN HAAL HET
MAXIMALE UIT JE
FIETSTOCHT!
De app is speciaal ontwikkeld om het fietsen
van knooppuntroutes nog eenvoudiger te
maken. Jouw smartphone veranderd in een
routebegeleider die met jou meefietst, zodat
je altijd op de juiste route bent en je niks van
de Veluwe mist.
Ontvang onderweg een melding als er een
afstapmoment in de buurt is en laat je leiden
door het slimme kompas. Ontvang daarnaast
interessante en bijzondere afstapmomenten.
Deze locaties liggen vaak niet direct aan je
fietsroute, maar wel in de buurt. Door de
innovatieve techniek van de app kun je direct
de fietsroute hiernaartoe opvragen en weer
terug naar het knooppunt. Op deze manier
kun je jouw fietsroute helemaal naar eigen
wens inrichten en ontdek je de mooiste
plekken die je normaal gesproken voorbij zou
fietsen.

JIJ WEET
DE WEG
Het mooie aan fietsen op de Veluwe is de enorme diversiteit.
Trappend door de bossen, langs heidevelden en vennetjes
ontdek je de grootse natuur en valt je oog op ieder detail.
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Foto: Jurjen Drenth in samenwerking met VisitVeluwe

Gelijk een mooie fietsroute fietsen die
langs De Boshoek komt?
Scan onderstaande route en ga op weg,
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OP PAD

BELEEF
DE MOOISTE

1

AFSTAPMOMENTJES
Of je nu korte of lange fietstochten maakt, dichtbij of
juist ver van huis, alleen, als duo, met kinderen of met
een groep: fietsen geeft een gevoel van vrijheid en
ontspanning. Met al je zintuigen het landschap beleven.
En op eigen kracht, in eigen tempo de prachtige
omgeving ontdekken.
Om nog meer ‘wauw’ momentjes te beleven zijn er de
speciale afstapmomenten. Momentjes die eigenlijk niet
in je fietsroute mogen ontbreken. Wij lichten er graag vijf
voor je uit, in de omgeving van De Boshoek

1
2
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WILBRINKBOS
Oude bomen en grillige boomstronken maken dat
je in het Wilbrinkbos een speciale sfeer proeft. In de
omgeving staat het bos bekend als ‘Het
Heuveltjesbos’ vanwege de kenmerkende
zandheuvels. Het pad op deze zandwal is diep
uitgesleten door de vele wandelaars en
mountainbikers die dit heuvelachtige landschap
erg kunnen waarderen. Door het intensieve gebruik
liggen veel boomwortels bovengronds wat prachtige
plaatjes oplevert.
KASTEEL DE VANENBURG
Kasteel de Vanenburg is een prachtig pareltje.
De perfecte uitvalsbasis voor ruimte en rust, maar
ook stijl en klasse. Het kasteel dient tegenwoordig
als een hotel, restaurant, congres- en trouwlocatie
en is gevestigd op een 17e-eeuws landgoed,
centraal gelegen in het hart van Nederland.

3
4
5

2
Het hotel wordt omgeven door prachtige Franse
tuinen en een groots park. Een waar sprookje op
De Veluwe!
MOLEN HET HERT
Het rijksmonument herinnert aan de tijd waarin de
korenvelden het beeld van de Puttereng bepaalden.
De naam verwijst naar het op de molen
aangebrachte gemeentewapen, waarin een hert
voorkomt. De molen wordt nog gebruikt voor het
malen van graan, zoals gerst, maïs en tarwe voor
consumptie en veevoer.

3

4

5

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

HOTEL DE BOSHOEK
Een sfeervolle rustplek om even bij te komen van
een actieve fietstocht met een goede kop koffie en
wat lekkers. Ook leuk; maak het bezoek aan het vier
sterren hotel compleet met een comfortabele nacht
in een van de kamers en start de volgende dag met
een stevig ontbijt, om vervolgens de fietsroute
verder af te maken.
LANDGOED DE SALENTEIN
Oorspronkelijk stond op deze plaats een uit de 16e
eeuw daterende boerenhofstede “Groot Vaneveld”.
In de 18e en 19e eeuw was het landgoed eigendom
van de familie Van Westerveld. Zij breidde de
boerderij uit en verfraaide deze. Zo werd de basis
gelegd voor de buitenplaats die Salentein genoemd
werd. Het pand is erkend als rijksmonument
vanwege de ouderdom, de architectuur en de
kenmerkende ligging. Ook de tuin en het park, een
tweetal bruggen, een koetshuis met schuur, een
dorsmolen, een dubbele dienstwoning, een
grafkelder en een tuinmuur met schuur zijn als
rijksmonument erkend.

Luxe groepsaccommodatie voor 24 personen
met 11 slaapkamers en 4 badkamers.
De perfecte locatie voor jouw volgende
familieweekend of vriendenweekend.
www.deboshoek.nl/accommodaties
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IK BEN
HELEMAAL

ONDERSTEBOVEN

VAN JOU

ZO PLAN JE HET MEEST ROMANTISCHE
WEEKENDJE WEG ÓÓIT VOOR JE GELIEFDE.

Even 100% samen zijn met je geliefde is
natuurlijk al heerlijk, maar je kunt het nu
nóg romantischer maken. Met deze tips
gaat dat gegarandeerd lukken.

1 | BOEK STIEKEM EEN VAKANTIE
Als je je lover wilt verrassen, wil je natuurlijk een
bestemming die écht op en top romantiek uitstraalt.
Als je niet naar het buitenland wilt, zijn er genoeg
leuke bestemmingen in Nederland. Er is nog zoveel
moois te ontdekken.
En het fijne is: alles is bereikbaar met het
openbaar vervoer. Wat betekent dat je veel tijd hebt
voor elkaar. Je kunt lekker gaan zitten, relaxen en
voor je het weet kom je aan in het hartje van de stad.

2 | STROOI MET HINTS
Het blijft natuurlijk een verrassing waar jullie heen
gaan, maar dat betekent niet dat je niet met hints
mag strooien. Voordat jullie weg gaan, kun je je lover
een week lang iedere dag een hint geven op een
originele manier. Bijvoorbeeld: als je naar Apeldoorn
gaat, koop dan een paar rozen en maak de doorntjes
opvallend goud, leg een paar Apeldoornse Moppen
op een bordje bij de koffie of geef een kaart met op
de voorkant een paar apen.

3 | BOEK VAN TEVOREN RESTAURANTS
Een restaurantje uitzoeken in een vreemde stad kan
nog best een crime zijn. En niets zo vervelend als
hongerig door de straten zwerven op zoek naar dat
ene perfecte tentje waar het eten zalig is en de sfeer
gezellig. Reserveer daarom van tevoren al een
tafeltje bij een paar restaurants. Zo hebben jullie
meer tijd voor elkaar in plaats van dat jullie
teleurgesteld raken en uiteindelijk belanden in een
fastfood restaurant.
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ULTIEM

ULTIEMETIP
4 | VERSTOP HANDGESCHREVEN BRIEFJES
In de jaszak, in de koffer of onder zijn of haar
kussen. Niets zo romantisch als een lief,
handgeschreven briefje met een gevoel dat recht uit
je hart spreekt. Je kan bijvoorbeeld ook ‘cadeautjes’
op de papiertjes schrijven zoals ‘lever dit briefje in
en krijg een kusje’ of ‘1 gratis massage’.

BOEK GELIJK EEN WELLNESS
ACCOMMODATIE OP DE BOSHOEK
MET ROZENBLAADJES, EEN FLESJE
CHAMPAGNE EN CHOCOLADE.

5 | NEEM WAXINELICHTJES MEE
Kaarslicht is natuurlijk het toppunt van romantiek.
Neem daarom waxinelichtjes mee in je koffer. En zet
ze in je accommodatie wanneer je lover snel even
naar het toilet is. Zet ze neer in de vorm van een
hart of gewoon kriskras door de kamer voor de
ultieme romantiek. Als je het écht goed wilt doen,
kun je ook nog rozenblaadjes meenemen of
bijboeken. Een avond zwijmelen terwijl jullie elkaar
diep in de ogen kijken gegarandeerd.

6 | TREK VERLEIDELIJKE KLEDING AAN
Naast dat je zelf blij wordt als je weet dat je er goed
uit ziet, doe je je lover ook een plezier met
spannende of uitdagende kleding. Na het in de ogen
staren bij kaarslicht, zijn jullie helemaal in de
zevende hemel en ontmoeten jullie elkaar
misschien wel tussen de lakens...

7 | PAK MASSAGE-OLIE IN
Als jullie de spanning nog even willen opbouwen is
een massage natuurlijk fantastisch. Een
koppelmassage reserveren in een lokale spa kan
natuurlijk ook. Het zal zorgen dat jullie helemaal
ontspannen zijn en rozig terugkeren.

8 | SOMS IS HET SIMPELSTE HET ALLERLIEFSTE
Romantiek hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.
Soms zijn de kleinste dingen juist de liefste dingen.
Neem een kleedje mee, koop een lekkere fles wijn,
wat te knabbelen en ga ergens op een mooi plekje
zitten. Aan het water, in het park. Gewoon jullie
tweetjes. Dat is alles wat je nodig hebt voor een
fijne tijd.

HEB JE ZIN GEKREGEN OM ROMANTISCH
WEG TE GAAN SAMEN MET JE LOVER?
WAAR WACHT JE DAN NOG OP?
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WARME
GEITENKAAS
SALADE

RECEPT VAN DE CHEF

MET HONING, APPEL EN SPEK
Geitenkaas is lekker in alle seizoenen. In de herfst
combineer ik het graag met pompoen en in de
zomer is het heerlijk in een salade. Ideaal voor de
lunch, prima als bijgerecht en minstens zo lekker
als hoofdgerecht op een zomerse avond. Ook nog
eens gezond, vullend en snel in elkaar te flansen.
Ideaal voor op de vakantie, toch?

1/2 Elstar appel
25 gram walnoten
35 gram gemengde slasoorten
20 gram pittenmix
80 gram geitenkaas
1 eetlepel honing- mosterd dressing
1 takje kervel
3 cherry tomaatjes
20 gram komkommer
20 gram ontbijtspek
1 eetlepel honing
Verwijder het klokkenhuis uit de appel en snijd
de appel in gelijkwaardige blokjes. Pluk de
slasoorten in kleine stukjes, doe dit voorzichtig
zodat ze niet kneuzen. Was ze in koud water. Snijd de
cherry tomaatjes doormidden. Snijd de komkommer
doormidden, schraap het vruchtvlees met een
theelepel uit de komkommer zodat je een halve
maan krijgt. Snijd hiervan plakjes.
Bak de pittenmix goudbruin in een koekenpan met
een klein scheutje olie. Leg ze op een keukenpapier
om het olie eruit te laten trekken. Meng alles door
elkaar en leg dit in een mooi diep bord.
Leg de geitenkaas op een vet vrij papiertje en
drapeer hier de honing over. Zet de geitenkaas circa
5 min in een voorverwarmde oven op 180 graden.
Wacht tot de geitenkaas goudbruin is geworden.
Bak het ontbijtspek in de koekenpan tot deze lekker
knapperig is.
Leg de geitenkaas en het ontbijtspek op de
gemengde salade in het bord. Besprenkel het
met wat honing mosterd dressing en maak
het af met een takje kervel.

Eetsmakelijk en een fijne vakantie!
Michel - Chefkok Western Plaza
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ADVERTENTIE

WAT DRINKEN
WE VANDAAG?

B

PARTYPAN
IER
&
Lekker
happen
met z‘n allen!
URGERS

VOORTSCHE BIEREN ZIJN
VERKRIJGBAAR In DE MARKT

M

24,50
60 STUKS

Het is vrijdagmiddag, de werkweek zit er
bijna weer op en ik zit deze keer toch met
wat spanning te wachten. Er staat namelijk
een avondje met mijn vier vrienden gepland,
maar ik heb geen enkel idee wat we gaan
doen! Ik word om 17.30 uur opgehaald door
Tim en het enige wat ik weet, is dat we ergens
in de buurt van Voorthuizen moeten zijn.

Hapjespan

Keuze en combinaties mogelijk
met: gewone wings, pittige wings,
zoete wings, gehaktballetjes (met of
zonder saus) en party-satéspiesjes.

L

32,50
80 STUKS

XL

49,50
135 STUKS

VOORTSCHE VLIER

VOORTSCHE DWAES

De Vlier wordt gebrouwen voor de warme
maanden, vanaf de eerste warme zonnestralen in
het voorjaar tot en met de nazomer. De Vlier heeft
een alcoholpercentage van 5% en is een heerlijke
dorstlesser. Onze Vlier is vernoemd naar de
vlierbloesem die het bier een heerlijke geur geeft.
Het is licht troebel door het gebruik van
tarwemout.

Onze Dwaes is een vol, maar toch gemakkelijk
drinkbaar bier, waar het hele jaar van genoten kan
worden. Een Dwaes gaat er altijd in. De speciale
bovengist geeft onze Dwaes heerlijke smaaktonen
met een fris hoppig accent en een licht zoetje bij
een alcoholpercentage van 7%.

De Vlier ontleent zijn smaak aan de gistculturen
die speciaal voor De Vlier geselecteerd zijn.
Door het toepassen van tarwe en speltmout,
lichte gerstemout, aromahop, vlierbloesem en
citrusschillen heeft de Vlier een zonnige plek
veroverd.
Drink de Voortsche Vlier het lekkerst uit de
koelkast, op ongeveer 7 °C, in het ‘Voortsche’
bierglas.
Tip! Net zoals bij ieder bier met tarwe:
half inschenken, flesje paar keer ronddraaien
en dan de rest inschenken.

Na ontelbare brouwsels -waarbij we, al dan niet
bewust, steeds de receptuur veranderden- zijn
wij tot deze onverwachte smaak gekomen. Te
Dwaes voor woorden. Dit bier is klaar om te
worden geproefd.
Naast zuiver water gebruiken we een mengsel van
lichte en (half)donkere moutsoorten, aangevuld
met fijne hopbellen, koriander en uiteraard ons
speciale gist.
De Voortsche Dwaes wordt het lekkerst
gedronken uit de koelkast, op circa 7-9 °C, uit
het ‘Voortsche’ bierglas.

Volg nu met al je vrienden de Workshop ‘Bier en Burgers’
en kom alles te weten over het gouden water en
creëer samen jullie favoriete fastfood; een hamburger.
Meer informatie? Kijk op onze website.
WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL
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Een paar uur later staan we voor de deur van
Hotel De Boshoek. We worden ontvangen door
onze gastheer die ons meteen een lokaal biertje
in de hand duwt. Dat begint gelijk al goed!

Langzaamaan wordt het steeds duidelijker wat
we gaan doen. Bier drinken en burgers bouwen,
wat wil je nog meer met je beste vrienden op
een zomerse vrijdagavond? Tijdens de
workshop
50proeven we verschillende lokale
biertjes en ervaren de geuren, kleuren en
5 PERSONEN
smaken van dit ambachtelijke gebrouwen
Met grote
gouden water.

24,

Kipdönerpan

broodjes
saus
Onze gastheer
ons
uit dat we verschillende
50 legten

32,

burgers gaan maken, de indeling maken we
10 PERSONEN
volledig zelf en voor dat we het weten, staan we
als rasechte chefkoks
om al dat
Volgaan
onshet
viafornuis
Facebook
lekkers te bereiden.

49,50

De avond eindigt met het maken van een
15 PERSONEN
lekker toetje en dan goed uitbuiken. We duiken
nog de kroeg in, want we hebben tenslotte toch
een BOB aangewezen. Als bewijs krijgen we
de recepten mee, zodat het thuisfront ook echt
geloofd dat we gekookt hebben!
KIP2DAY BARNEVELD
Burgemeester Kuntzelaan 21
3771 EP Barneveld
0342 - 49 00 77
barneveld@kip2day.com

KIP2DAY EDE
Parkweide 22
6718 DJ Ede
0318 - 308153
ede@kip2day.com

KIP2DAY VOORTHUIZEN
Hoofdstraat 157 B
3781 AD Voorthuizen
0342 - 47 33 66
voorthuizen@kip2day.com
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IN DE STAD
Hanzestad Harderwijk heeft álles in huis om
voor iedereen een geslaagde stedentrip te zijn.
Een historische binnenstad met een rijke
geschiedenis, goede restaurants en hippe
hotspots, de Veluwe als voortuin en het
Veluwemeer in de achtertuin. Er zijn weinig
steden in Nederland te vinden die zoveel te
bieden hebben op zo’n klein oppervlak.
Ilja - Marketing medewerkster van De Boshoek
deelt graag de mooiste plekjes van Harderwijk.
Ontdek ze zelf tijdens een bezoek aan deze stad.

NIETS
MOET
VEEL
MAG

Maak direct een stadswandeling om alle mooie
straatjes, historische gebouwen, middeleeuwse
poorten, eeuwenoude stadsmuur, doorkijkjes en
verborgen hoekjes te ontdekken. Harderwijk heeft
meer verhaal dan je verwacht. Wandel door het
Hortuspark, langs het Linneaus torentje en het
Kloosterplein. Maak een stop bij het Marius van Dokkum
museum, dat gevestigd is in één van de mooiste panden
en bekijk het werk van deze kunstenaar.
De Paradijspoort geeft je toegang tot de
Smeepoortenbrink, een van de pittoreske pleintjes in
de stad. Een paar stappen verder en je staat voor de
historische zeewering, de Zeebeer. Deze stoere stenen
bescherming van de stad is nu ook een
originele Harderwieker specialiteit: de Ouderwetse
Bakkerij verkoopt een gelijknamig brood (cake)
rijkelijk gevuld met abrikozen, noten en amandel.
Tussen het Blokhuis en de Grote Kerk vind je de
mooiste straatjes van de stad: de Blokhuissteeg,
Burgtstraat en Straat van Sevenhuysen. Volg kriskras
de straten door de oude stad en je komt bij de
Vischmarkt. Door de Vischpoort, die toegang biedt
tot de Strandboulevard en haven, werd vroeger de vis
aangevoerd.
Wandel door de Kleine en Grote Oosterwijck naar de
oude vissershaven met Molen de Hoop. Een
authentieke stellingmolen uit 1778 die nog steeds als
korenmolen in gebruik is. Tijdens de openingstijden
ben je welkom om het imposante, houten gevaarte
van binnen te bekijken. Met een beetje geluk draait de
molen en zie je hoe het maalproces in zijn werk gaat.

HEERLIJK
HARDERWIJK
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Foto: Michiel Verbeek

DE STAD IN MET ILJA - MARKETING MEDEWERKSTER.
“HANZESTAD HARDERWIJK VERRAST. ER IS ZOVEEL TE ZIEN,
TE DOEN, TE PROEVEN EN TE BELEVEN.”

Wandel door naar de vischafslag en de scheepshelling.
Hier ligt de bruine vloot, die je het gevoel van vroeger
geeft. Leuk om tijdens de zomermaanden hier aan
boord te stappen van een sloep of rondvaartboot om de
stad vanaf het Veluwemeer te bewonderen.
Op steenworp afstand van de mooie, historische
binnenstad ligt het Stadsstrand. Een eiland met een
heerlijk zandstrand dat uitnodigt om je schoenen uit
te trekken en met je blote voeten het Wolderwijd in te
wandelen. Het water is overal kniediep dus kinderen
kunnen hier veilig in het water spelen, terwijl ouders
vanaf een kleedje toekijken.
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Neem zelf iets lekkers mee of wandel even naar het
strandpaviljoen voor een ijskoud biertje, wijntje of iets
te knabbelen.
Voor culinaire liefhebbers is Harderwijk een waar
walhalla! Zo zijn er diverse palingrokerijen en
vishandels gevestigd met de meest uiteenlopende
soorten vis en visproducten. Ook zijn er talrijke
koffietentjes en eetcafés.
Wil je eens echt luxe uit eten? Ga dan naar De Basiliek
met één Michelinster, 16 GaultMillau punten en ze
staan op de 56e plaats in de Lekker Top-100. Iedere
dag is een nieuwe uitdaging voor Chef Rik om nog
beter te worden en de gastronomische belevenis waar
te blijven maken. Of reserveer een tafeltje bij
’t Nonnetje, een specialiteitenrestaurant met maar
liefst twee Michelinsterren. Je wordt er meegenomen
op een reis door de culinaire wereld van chef Michel
van der Kroft. De gerechten worden bereid met de
mooiste en pure biologische seizoensproducten,
waarbij smaak het belangrijkste is.

Foto: Made by Ellen | Cynthia Schultz

IN DE STAD

Het uitgaangsleven in Harderwijk bruist. Zo is
De Boterlap al jaren een begrip en weet iedereen het
te vinden voor een goede kop koffie, een biertje of een
goed glas wijn. In het weekend worden de lekkerste
beats gedraaid en wordt er tot in de vroege uurtjes
gedanst. Ook Sir Jack is een dansje waard.
Doordeweeks is het een gezellig muziekcafé en in
het weekend een discotheek met house, dubstep en
rockmuziek.

MAAK ER EEN
SMAAKVOLLE BELEVING VAN

Logeren in de stad kan bij drie sterren Hotel
Monopole, gelegen aan het einde van de boulevard.
Het is een vriendelijk familiehotel. De unieke ligging is
de ideale uitvalsbasis voor een ontspannen verblijf.
Als de zon zakt, is het uitzicht bij helder weer
adembenemend over het Wolderwijd.
De binnenstad kent een goed en gevarieerd
winkelaanbod om lekker te gaan shoppen. Natuurlijk
ontbreken de bekende winkelketens niet, maar juist de
mix met de kleinere zelfstandige ondernemers maakt
Harderwijk een plezierige stad om te winkelen. Zo zijn
er genoeg pareltjes van winkels waar je wat anders
vindt dan dertien-in-een-dozijn.
Neem eens een kijkje bij ‘De Garage’. Deze winkel
heeft een super leuk concept: mooie kleding, sieraden,
woondeco van Tutze en een barbier van barbershop
Nero in één pand. Ook toe aan een compleet nieuwe
outfit? Ga dan langs bij ‘Duelle’, waar de dames je met
alle liefde helpen.
Ook ‘Bij Juut’ mag niet ontbreken tijdens je shopdagje,
een woonwinkel voor een landelijk interieur. Je vindt
hier diverse Scandinavische merken. De winkel is knus
34
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IN DE STAD
ingericht met kussens, plaids, keuken artikelen,
kaarsen, zeepjes en mooie krijtverven.
Ook leuk is om even op een zaterdag over
de weekmarkt op het Kloosterplein te lopen. Je vindt
hier verse vis, groenten, fruit, stoffen, bloemen,
planten, dierbenodigdheden, een poelier, schoenen,
turkse specialiteiten, verse warme stroopwafels en
nog veel meer. Regelmatig organiseren de
marktkooplieden leuke activiteiten zoals een proeverij
of een optreden van een koor.
Wat je ook absoluut moet doen is met je kinderen naar
het Het Dolfinarium gaan, het grootste
zeezoogdierenpark van Europa. Je vindt hier zeker
voor een dag plezier. Dolfijnen nemen je mee op
wereldreis tijdens een spetterende show. Bulderende
zeeleeuwen spatten je nat. Kolossale walrussen
komen je bekijken als je met je neus tegen de
glaswand staat. En roggen laten zich zelfs kietelen!
En als kers op de taart, ligt De Zwaluwhoeve in
Hierden ook nog op steenworp afstand. Het Sauna- en
Wellness resort biedt volop wellness-beleving.
Er zijn sinds kort weer nieuwe sauna’s en er is zelfs
een strand aangelegd voor de zomerperiode!

Voor al je vragen over de
must-sees, stadswandelingen,
voorstellingen, rondvaarten,
musea, fiets- en wandelroutes,
restaurants en overnachtingsmogelijkheden kan je langs het
Toeristisch Informatie Punt (TIP)
Markt 10 in Harderwijk.
Kom je met het OV?
Harderwijk is goed te bereiken
met het openbaar vervoer. Het
treinstation (tussen Amersfoort
en Zwolle) is ongeveer vijftien
minuten lopen van de stad. Plan
je reis via www.9292ov.nl

Stichting
Een lach is in
een f lits voorbij,
maar de
herinnering
eraan
blijft altijd…

Powered by Van Hoorne Entertainment

Kom je met de auto?
Parkeer de auto in de ‘Van de
Houtwal parkeergarage’. De
eerste twee uur zijn gratis.
In juni, juli en augustus zijn een
groot aantal winkels in de
binnenstad elke zondag
geopend tussen 12.00 en
17.00 uur.

Veel kinderen in Nederland verkeren helaas
niet altijd in de situatie om regelmatig te
lachen, wegens een ernstige ziekte of een
trauma. Voor deze kinderen organiseert
stichting ‘Lach voor een Dag’ een complete
dag uit naar het theater, waarop het kind even
alle zorgen kan vergeten en kan lachen. Niet
alleen die ene dag, maar elke keer wanneer hij
of zij terugdenkt aan dat mooie moment.

Geef een lach!
Kent u iemand die een
bijzondere dag in het
theater verdient? Ga dan
naar de website om een
Doneren
kind aan te melden
Wilt u de stichting
steunen? Maak uw
donatie over op
NL34RABO 0120826135

ww w.
w.L ach voo ree nD ag. nl
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INVESTEREN IN
FAMILIEGELUK

ADVERTORIAL

Entree
v.a. 4,0
0

EEN RECREATIEWONING KOPEN OP DE VELUWE
Wanneer je besluit te investeren, is beleggen in
onroerend goed meestal niet het eerste waaraan
je denkt. Toch kan het geen kwaad om je hierin te
verdiepen: het is een relatief veilige investering én
je kunt er een interessant rendement mee behalen.
Bernie en Frouke hebben de stap genomen om met
hun spaarcenten een recreatiewoning te kopen op
De Boshoek via Chalet-Kopen.com.
“Een recreatiewoning is namelijk een aantrekkelijk en
tastbaar alternatief voor het vele geld dat ‘soms bijna
dood’ op een rekening staat”, aldus Bernie. “Het
rendement zit niet direct in klinkende euro’s, maar in
het feit dat je gewoon iets doet met je geld waar je
veelal een relaxed gevoel, frisse lucht, zon, bos en
gezelligheid bij krijgt.”
Het idee van investeren begon bij Bernie en Frouke zo’n
drie jaar geleden echt te borrelen. “We wilden ons
kapitaal krachtiger maken, want als we niks doen,
verandert er ook niks, aldus Frouke. “Toen zijn wij vrij
vlot op onderzoek uitgegaan. We twijfelden eerst over
een camper, maar dat was minder interessant voor
onze toekomst. We wilden iets kopen waar we zelf ook
van konden genieten, naast dat het ook rendement zou
opleveren.”
Een recreatiewoning kan je veel geld besparen. Je
investeert namelijk eenmalig in het vakantiehuis en je
vakantieadres is altijd beschikbaar. Op de dagen dat je
er niet bent kan het door De Boshoek verhuurt worden.
Daarnaast is het aantal vakantiegangers op
vakantieparken met 12% gestegen ten opzichte van
vorig jaar. Het aantal toeristen in Nederland vanuit
binnen- en buitenland blijft stijgen, dit zorgt voor een
hoge bezetting, het hele jaar door. Zeker op de Veluwe!
Want de Veluwe is één van de mooiste natuurgebieden
van Nederland. Het gebied is veelzijdiger dan je denkt
en ideaal om vanuit het vakantiepark te ontdekken.

HET IS HIER ECHT
ONZE ‘BACKYARD OF
AMSTERDAM’
“De Boshoek geeft ons rust, iets wat we jaren nooit
ervaren hebben. We hielden niet van wandelen, niet van
fietsen en noem maar op. Maar er is een bepaalde rust
hier op het park en in de omgeving wat ons ontzettend
aansprak. Het is hier echt onze ‘backyard of
Amsterdam’. Zeker met de Finse Grill Kota in
onze tuin.”
Bernie en Frouke hebben in 2011 hun dochter Lotte,
verloren. Dit was een enorm intense en zware tijd. Een
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ervaring die ervoor zorgde dat ze meer wilden gaan
genieten in het leven. Echt investeren in familiegeluk.
En de rust. “Ja, die rust is belangrijk. We wilden iets
hebben om er even uit te kunnen. Een plek waar we
onze rust kunnen pakken, want thuis gaat alles gewoon
door en hier eventjes niet. Hier zijn we echt even weg,
samen met onze kinderen Tara en Bram. Die het hier
overigens echt geweldig vinden! Zij ervaren het
chalet als hun eigen plekje. Dat was vroeger wel
anders tijdens andere vakanties. Dan was hun
‘plekje’ niet echt eigen, een beetje kil dus. Nu is het
wel eigen en geeft dat dus een bepaalde rust. Ze voelen
zich thuis. Iets wat wij graag onze gasten willen
laten ervaren.”

Bijschoterweg 2, 3781 LP Voorthuizen • 06-21338239
www.maisdoolhofvoorthuizen.nl

De Boshoek verhuurt met alle liefde je
recreatiewoning. Zij rekent wel een provisie over de
behaalde huurinkomsten. In ruil voor deze provisie
zorgen zij voor de administratieve- en
onderhoudswerkzaamheden zoals het onderhoud van
het park, het professioneel verhuren van het chalet,
de check-ins en outs en het promoten van het chalet
volgens de marketing strategie van De Boshoek.
“Soms vind ik het wel lastig dat er anderen in ons
chalet zitten. Ik ben heel secuur en zuinig op mijn
spullen en 9 van de 10 keer gaat het goed, maar soms
gaat er ook wel eens wat stuk. Dat moet je meemaken,
hoe vervelend ook, om het los te kunnen laten”, aldus
Frouke. “We willen het chalet ook zo vaak mogelijk
controleren of alles nog goed is. Want hoe mooier en
beter we het onderhouden, hoe meer het ook
oplevert.”

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

Het avontuurlijkste dagje uit!
Ruim 10.000 m2 kampeerplezier

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de
website van Chalet-Kopen.com, waar ook alle woning
mogelijkheden gepresenteerd worden.
“Het is voor ons een hele goede stap geweest. Als je je
goed voelt op het park en je kan het doen, moet je het
doen! Want investeren in familiegeluk is het meer
dan waard.”
WWW.CHALET-KOPEN.COM

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

Volg ons via:
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KIDS SPECIAL

ADVERTORIAL

TIJD VOOR
EEN FEESTJE
Karin zit in de auto te
wachten op haar dochter. Met rode
konen en grote ogen ploft Aysha naast haar neer,
nadat ze rennend de school uit vloog. Karin start de auto en
begint te rijden. Het moment dat Aysha begint met de stortvloed
aan vragen en verhalen. Herkenbaar?
“Mam! Volgende week mag ik naar Kirstens feestje! De hele klas mag mee en
weet je wat? Het moest eigenlijk een verrassing blijven, maar ik ben haar beste, beste
vriendin dus ik mocht het weten. We gaan naar de nieuwe Frozen! Tof hé? En mag ik dan
verkleed als Elsa mam, please? Want Kirsten gaat ook als Elsa. En daarna gaan we met z’n
allen pizza eten en ik mag dan naast haar zitten! En wat gaan we voor kadootje kopen, mam? Ik
wil wel het leukste kadootje kopen hoor, want ik ben haar beste, beste vriendin voor het leven! Dat
zegt ze tegen me, écht! Lief hé?”
Karin schrikt. De hele klas? Mee naar een feestje? Is dit nu de trend? Naar de film met 26 kids?
Mijn hemel. Haar dochter Aysha is zelf over 2 weken jarig en wordt dan 8 jaar. Karin heeft het internet
al afgestruind naar leuke feestjes. Genoeg te vinden hoor, maar als je zelf niet heel creatief bent of veel
tijd hebt, dan is dat nog een hele klus. En het geeft ook een druk. Een soort concurrentie druk tussen
ouders onderling. Als je soms ziet waar die moeders allemaal mee aankomen zetten qua traktaties, dat
zijn ware kunstwerken! Waar is bijvoorbeeld het ouderwetse zakje chips gebleven? En het
eenvoudige huis, tuin en keuken kinderfeestje? Gewoon met koekhappen of zaklopen? Het was toch
altijd hartstikke leuk en spannend met gewone spelletjes thuis aan de keukentafel? En moeders die
de kaarsjes aansteekt op de zelfgebakken appeltaart? Tijden veranderen. Feestjes veranderen.
Tja, op een gegeven moment ontkom je er niet meer aan; je moet een ‘wauw’ feestje
organiseren. Maar wat houdt dat ‘wauw’ dan eigenlijk in tegenwoordig? In het Algemeen
Nederlands Woordenboek lezen we dat ‘wauw’ staat voor een uitroep van verbazing,
verwondering, vaak ook van bewondering of enthousiasme. Een redelijk veeleisend
feestje dus. Krijg je bij het idee en vooral bij de vertaling van ‘wauw’ alleen al rode
vlekken in je nek? Wij helpen je graag uit de brand!
En hoe ideaal is het dat het tegenwoordig allemaal online te
regelen is, van het bowlen tot de onvergetelijk avonturen op
quads? Met een stukje taart of een pizza party?
Nu is het alleen nog een kwestie
van kiezen.

OOK EEN WAUW
FEESTJE ORGANISEREN?
KIJK ONLINE VOOR
ALLE MOGELIJKHEDEN.
WWW.EVENTSOPDEVELUWE.NL
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WIJ ZIJN KEESSIE EN WILLIE!
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
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?

, aller,
r
e
l
l
a
e
d
n
e
b
Ik
aller grootste
ie fan!
Keessie en Will
Naam: Davin
Leeftijd: 6 jaar oud
Op De Boshoek: al jaaaaren
LEUKSTE HERINNERING?
Met Keessie en Willie dansen
en zingen tijdens de MiniDisco.
En samen ijsjes eten en glijden
van de glijbaan. En het
knutselen bij de Kidsclub!
DOEN?
Ik zou wel een keer met
Keessie en Willie een frietje
willen eten en samen slapen in
de Kids bungalow zonder mama.
DURF?
Als ik wat groter ben, dan zou ik
wel met Keessie in een cross
auto’tje willen crossen door het
bos achter De Boshoek.
WAARHEID?
Ik wil eigenlijk elke dag naar
De Boshoek om samen met
Keessie en Willie avonturen
te beleven.

DOEN DOEN DOEN!
ABONNEER JE OP ONS
YOUTUBE KANAAL!

KIJK ONLINE VOOR HET
ANIMATIEPROGRAMMA EN
BELEEF ALLE AVONTUREN!

WWW.DEBOSHOEK.NL/ANIMATIEPROGRAMMA
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HUPSAKEESSIE JE MEe?

Voor dit spel heb je pionnen en
een dobbelsteen nodig. De speler
die het hoogste aantal ogen gooit
mag beginnen. Begin bij start,
kom langs de receptie en eindig
bij De Klauterhoeve. Wie als
eerste bij de Klauterhoeve is,
heeft gewonnen!

DE SPELREGELS
Keessie en Willie gaan frietjes eten
in Western Plaza. Sla 1 beurt over.

OORDJES ZOEKEN!
KOM WE GAAN WT I W - CAMPING
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Keessie en Willie zijn dol op de
MiniDisco bij het Schatertheater,
zing 4 regels van jouw favoriete hit.
Keessie wil even midgetgolfen en is
nog lang niet klaar met spelen.
Gooi nog een keer.

Hoe kom ik
bij willie?

Willie leest een boek met
verschillende opdrachtjes. De
persoon links naast jou bedenkt voor
jou een opdracht welke je nu moet
uitvoeren.
Willie is haar boek vergeten, ga
terug naar plaats 19 en wacht op je
beurt.
O, o... Keessie is de sleutel
verloren van zijn huisje. Ga terug
naar de receptie.
Keessie is stiekem even gaan
bowlen bij Bedrock Bowling. Hij
heeft super de puper veel plezier,
gooi nog een keer!
Keessie en Willie moeten vaak
samen lachen. Kies een speler uit.
Jullie kijken elkaar aan zonder te
lachen. De persoon die het eerst
lacht is af in deze opdracht.
De persoon die deze opdracht
wint (dus niet als eerste lacht)
mag 5 plaatsen vooruit.
Keessie is dol op grapjes. Vertel
een leuke mop of een raadsel.

erg VAN?
r
e
p
su
IJ
J
U
O
H
WAAR
+TIE!
-K
P=K
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ED=U

M=V

-R
E=A

Als Keessie en Willie er bijna zijn
zingen ze hier een liedje over.
Zing dat liedje.

?
RARA WAAR IS DIT

En dit?

En dit?

EN DEZE DAN?

DOEN DOEN DOEN!
GA MET ONS OP REIS EN
HAAL JE KIDSPASPOORT OP
BIJ DE RECEPTIE!
43

ANIMATIEPROGRAMMA

de watgaanweallemaaldoenagenda
ANIMATIEPROGRAMMA

10:00

MA

12:00

11:00

13:00

ZOMERVAKANTIE
MEIVAKANTIE
PASEN
PINKSTEREN
HEMELVAARTSWEEKEND
15:00

14:00

KNUTSEL INLOOP

FUNMIX

KIDSCLUB

KIDSCLUB

4-12

17:00

16:00

KIDSCLUB

€

4-12

SPORTMIX

MINIDISCO
THEATER

SPORTVELD

!

DO

!

VR

3-12

SPORTMIX

MEET EN
GREET

SPORTVELD

THEATER

KIDSCLUB

8-12

0-3

0-3

KIDSCLUB

!
AL

€

VOLW

KIDSCLUB

€

SPORTVELD

SPEL

BINGO

KIDSCLUB

WESTERN PLAZA

PARADE
KEESSIE HALTE

8-12

8-12

2-8
THEATER
KEESSIE
EN WILLIE

OUTDOOR

0-3

AL

4-12

SPORTVELD

8-12

8-12

2-8

THEATER

SPORTMIX

SPORTVELD

THEATER

8-12
8-12

FEESTAVOND
- PUBQUIZ
WESTERN PLAZA

2-8

THEATER

AL

VOLW
* SPEL

LEEFTIJD

8-12
2-8

!

INSCHRIJVEN VERPLICHT

*

VERVALT IN HET HEMELVAARTSWEEKEND
PARADE: DE EINDTIJD KAN EEN HALF UUR
VERSCHILLEN
CONTINUDAG: KIND MOET ZINDELIJK ZIJN
EN GEEN MIDDAGSLAAPJE NODIG HEBBEN

KIDSCLUB

* PARADE
KEESSIE HALTE

AL

8-12

€ ER ZIJN KOSTEN AAN VERBONDEN
8-12

AL

* WILLIE
LEEST VOOR

WESTERN PLAZA

VOLW

DE LEUKSTE MUST
DO’S
VAN HET SEIZOEN
!

BINNENZWEMBAD

PARADE

AL

€

ZWEMFESTIJN

KEESSIE HALTE

PROMOTIE PARADE
WESTERN PLAZA

KEESSIE HALTE

MINIDISCO

PLEZIERPLEIN - SPELTOCHT

4-12

BOOGSCHIETEN

8-12

SPEL
AL

KIDSBINGO

SPORT
EN SPEL

SPORTVELD

KIDSCLUB

KIDSCLUB

!

SHOW

WESTERN PLAZA

SPORT
EN SPEL

KNUTSEL INLOOP

€

BOOGSCHIETEN

OP SAFARI
DISCODAG
YOE(HOE)TUBE
GIGAGOOCHELDAG
RIDDERS EN PRINSESSEN
RIO AAN DE BOSHOEK
HET GEWILDE WESTEN
KEESSIES VERJAARDAG

PARADE

KIDSCLUB

KIDSCLUB

4-12

ZO

KIDSCLUB

PEUTER
PLEZIER

KNUTSEL INLOOP

ZA

!

DE BOSHOEK
BAKT

KIDSCLUB

4-12

8-12

THEATER

2-8

PEUTER
PLEZIER

KIDSCLUB

AL

PARADE

PEUTER
PLEZIER

KNUTSEL INLOOP

KIDSCLUB

2-8

KEESSIE HALTE

€
4-12

KEESSIE HALTE

THEATER

4-12

KIDSCLUB

29 APRIL:
8 JULI: 		
15 JULI:
22 JULI:
29 JULI:
5 AUGUSTUS:
12 AUGUSTUS:
19 AUGUSTUS:

SPEL
AL

MINIDISCO

EEN KNUTSEL, PICKNICK EN SPEL

KNUTSEL INLOOP

IN DE LATE
UURTJES

21:00

PARADE
8-12

3-12

CONTINUDAG
KIDSCLUB

20:00

19:00

ELKE WOENSDAG ZIJN ER SPECIALE THEMADAGEN!

DE BOSHOEK
BAKT

KIDSCLUB

WO

18:00

3-12

KNUTSEL INLOOP

DI

CHECK JE OOK GE
LIJK DE ANDERE
WATGAANWEDOEN
AGENDA’S OP
DE VOLGENDE BLA
DZIJDE?

KIJK ONLINE VOOR MEER
INFORMATIE OVER HET
ANIMATIEPROGRAMMA!

WWW.DEBOSHOEK.NL/AMIMATIEPROGRAMMA
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ZIN IN EEN STOER UITJE?
11:00

10:00

12:00

ONTDEK DE WERELD VAN DE KRIJGSMACHT!

VOORJAARSVAKANTIE
HERFSTVAKANTIE
KERSTVAKANTIE
+ EXTRA WEKEN VOOR OF
NA DE MEIVAKANTIE

ANIMATIEPROGRAMMA

14:00

13:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

MA
DI
WO
DO

DE BOSHOEK
BAKT

KNUTSEL INLOOP
KIDSCLUB

4-12

€

SPEL

KIDSCLUB

4-12

MINIDISCO

SPORTMIX

KIDSCLUB

THEATER

SPORTVELD

4-12

8-12

MOVIE TIME

AL

KIDSCLUB

PARADE
KEESSIE HALTE

2-8

8-12

SPEL

KNUTSEL INLOOP

KIDSCLUB

4-12

4-12

VR
ZA

DE BOSHOEK
BAKT

KNUTSEL INLOOP
KIDSCLUB

KIDSCLUB

€

4-12

ZO

Van 3000 jaar oude speerpunten
tot aan een F-16 straaljager: in
het Nationaal Militair Museum
zie je álles van de militairen van
vroeger en nu. Hoe bestuur je
bijvoorbeeld een F-16? Hoe maak
je buskruit en hoe voelt het om
in een geschutskoepel te zitten?
Ontdek dat en meer het bij het
NMM! Kijk snel op nmm.nl wat er
allemaal te doen is!

4-12

KNUTSEL INLOOP

KIDSCLUB

!

KIDSCLUB

THEATER

SPORTVELD

!

NMM.NL

SPEL

MINIDISCO

SPORTMIX

AL

KIDSCLUB

PARADE

4-12

8-12

KEESSIE HALTE

2-8

8-12

Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1
3768 MX Soest

MOVIE TIME

KNUTSEL INLOOP
KIDSCLUB

KIDSCLUB

4-12

4-12

NIEUW: ROLLERCOASTER ZIPLINE
WWW.KLIMBOSHARDERWIJK.NL

14 APRIL 2020
TOT EN MET
OKTOBER 2020

ANIMATIEPROGRAMMA

(BUITEN SCHOOLVAKANTIES EN FEESTDAGEN)

10:00

11:00

12:00

13:00

WOKGRILL
BUFFETRESTAURANT

MA
DI
WO
DO

Onbeperkt
eten & drinken

KNUTSEL INLOOP
KIDSCLUB

4-12

KNUTSEL INLOOP

E!

WTJ
U
E
I
N
E
O
H
E
O
J

KIDSCLUB

4-12

KNUTSEL INLOOP
KIDSCLUB

ZO

SPORTVELD

4-12

DE BOSHOEK
BAKT

KNUTSEL INLOOP
KIDSCLUB

€

KIDSCLUB

4-12

ZIEN ZULLEN ZIJN.

!
4-12

HEBBEN, HEBBEN, HEBBEN!

KOM KLIMMEN IN HET veiligste
KLIMBOS VAN NEDERLAND!

half uur extra

DEZE AGENDA’S OP TE

SPORTMIX

KNUTSEL INLOOP
KIDSCLUB

va n 4 to t 10
4 ja ar !

ACTIE!

DE BOSHOEK APP, WAAR OOK

4-12
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Tel. 0342 - 47 01 79
www.voortseherberg.nl

BINNENKORT HEBBEN WIJ

4-12

VR
ZA

All-inclusive = voor-, hoofd-,
bij- en nagerechten en drankjes
voor een vaste prijs.

ACTIE!
half uur extra

GRATIS!!
maandag t/m donderdag:
GROOT

TERRAS!

vrijdag t/m zondag en feestdagen:
volwassenen: € 22.95 volwassenen € 24.95
Extra half uur € 3.00 p.p.
vrijdag t/m zondag en feestdagen:
Kinderen
0 t/m 1 jr. Gratis.
volwassenen
€ 25.95
Kinderen 2 t/m 11 jr. € 1.85 per levensjaar

maandag t/m donderdag:
volwassenen: € 23.95
Extra half uur GRATIS
Kinderen 0 t/m 1 jr. GRATIS
Kinderen 2 t/m 11 jr. € 1.95 per levensjaar

Geschikt voor jong & oud

GRATIS!!

23.95

9 parcoursen

Nabijgelegen horeca

Dichtbij parkeren

Klimmen op 25 meter hoogte!

Veiligste systeem van NL

22.

95

KOM KLIMMEN OM 10.00 UUR OF 10.15 UUR EN PAK 20% KORTING!

WWW.KLIMBOSGARDEREN.NL

PUTTERWEG 81 • GARDEREN • 085-0645246
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OP PAD
Hoi, wie ben jij?
“Ik ben Robin Kinsbergen, een ultra sporter uit
Voorthuizen. Ik loop hard en dan met name
trailrunning op lange afstanden. Ik heb van mijn
hobby en passie voor de sport, mijn beroep
gemaakt. Ik organiseer trailrun evenementen,
clinics, trailreizen en dit jaar ligt mijn focus op het
sportief wandelen.”
Trailrunning, watte?
“Ja, je hoort het goed. Trailrunnen betekent dat je
afwijkt van de verharde paden tijdens het
hardlopen. In ieder geval weg van het asfalt en
kiezen voor onverhard terrein. Eigenlijk doe je aan
trailrunning zodra je de natuur in loopt. De sport is
oorspronkelijk ontstaan in de Alpen en in
Nederland bestaat het inmiddels ook minstens tien
jaar. Maar de laatste twee à drie jaar is het echt
booming geworden! Veel mensen willen graag hun
grenzen verleggen en dat is met deze hardloopsport
zeer zeker mogelijk. Toch is het nog veel
kleinschaliger dan bijvoorbeeld de grote
hardloopwedstrijden op de weg.”

TRAILRUNNING
WATTE?
ROBIN VERSUS ROBIN
ULTRA SPORTER ROBIN LEGT GRAAG
ZIJN LIEFDE VOOR DEZE SPORT UIT AAN
SALES MEDEWERKER ROBIN

Dat wilde ik inderdaad net vragen, wat is nou het
grote verschil tussen trailrunnen, hardlopen en
ultra run?
“Hardlopen is eigenlijk een overkoepelende naam
wat alles omvat wat met hardlopen te maken heeft.
Of dat nou rennen op de atletiekbaan is of op
bestaande wegen, of het nou een run van 10
kilometer, 15 kilometer of een halve marathon is.
Dit valt eingelijk allemaal onder deze noemer. Men
noemt alles wat boven de marathon is, dus boven
de 42,1 kilometer, een ultra run. Trailrunnen heeft
alleen te maken met het terrein waar er gelopen
wordt. Trailrunning wil puur zeggen ‘off-road’
hardlopen door de natuur. Dus weg van het asfalt en
genieten van het lopen over smalle paadjes en
gebruik makend van natuurlijke hindernissen zoals
de bergen, rotsen en vooral geaccidenteerd
terrein.”
Poeh... Dan lijkt trailrunning me best pittig.
“Ja, dat is het ook wel. Vaak zijn het jonge atleten
die de stap maken naar trailrunning en uiteindelijk
starten met ultra trail. Dat is ongeveer 170
kilometer trailrunnen. Men vraagt zich dan gelijk af;
‘hoe kan je nou 170 kilometer hardlopen achter
elkaar?’ Nou dat is natuurlijk ook niet zo. Het zijn
dan vaak meerdaagse trails. Ik doe tegenwoordig
trails die verschillen van 250 tot 500 kilometer. Dan
ben ik echt zeven tot acht dagen onderweg, vaak
in de Alpen. Daar komt het echte klimwerk om de
hoek kijken.
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OP PAD
Als je in de bergen een ultra trail houdt, dan wordt
alles wat boven de 1600/1700 meter stijl is, gehiket.
Het verschil tussen hiken en wandelen is de
afstand, de moeilijkheid en de plek. Hiken vergt
meer inspanning en is vaak moeilijker. Een
route waar een wandelaar een week over doet,
daar doen wij in ons tempo twee dagen met twee
nachten over. Je gaat dan ook dag en nacht door.
Je krijgt dan ook met andere facetten van de sport
te maken, denk aan slaap fasen, voeding en tal van
elementen die van belang zijn om te overleven in
de wedstrijd. Dus niet alleen maar starten, gaan en
snelheid maken zoals een hardloopwedstrijd.
Wat ook zo mooi is, is dat er bij trailrunning
geëist wordt dat je iemand helpt die tijdens een run
bijvoorbeeld valt, er staat zelfs diskwalificatie op
wanneer je dit niet doet. Bij hardlopen kost dit vaak
tijd en energie en is het niet verplicht om te doen.

mijn enorme achtertuin. Natuurlijk moet je de
trailrun-plekken wel kennen, maar we hebben hier
echt fantastische bossen met hele mooie routes.
Wij organiseren dan ook niet voor niks een trail in
Boeschoten in mei 2020. Je kunt je ook echt goed
uitleven vlakbij De Boshoek. Je steekt hier over bij
de heuveltjes aan de Apeldoornsestraat en je kan zo
het bos in.”

spelen en van alles bedenken om maar aan te
moeten schaffen om de sport uit te kunnen
oefenen. Het kan, mag, maar is niet echt nodig.
Verder is natuurlijk een goede conditie mooi
meegenomen. Maar daar kan je natuurlijk ook aan
werken! Wij organiseren ook clinics voor beginners,
met kortere afstanden. Zo trainen we om de
conditie te verbeteren.”

En wat heb je precies nodig om te kunnen starten
met trailrunnen?
“Om er mee te beginnen is er eigenlijk niet zo heel
veel nodig. Ja zin... Je moet er zin in hebben!
Uiteindelijk is het wel zo dat trailrunning een hele
eigen expertise is. Het heeft een bepaalde

Mensen die net als ik het trailrun virus te pakken
hebben, waar kunnen ze verder terecht?
“Ze kunnen voor meer informatie terecht op onze
website: www.cairnadventures.nl
Verder kunnen ze ons altijd mailen om vragen te
stellen, we zijn altijd bereid om antwoord te geven.

Daarnaast zijn we erg betrokken bij de natuur.
We werken nauw samen met boswachters,
terreinbeheerders en staatsbosbeheerders.
Zij vertellen de achtergrond van een gebied, de
geschiedenis en of het tijdens die trail wel of niet
begaanbaar is. En wij als organisatie maken de

TRAILRUNNING
IS BOOMING
deelnemers hier van bewust, want we komen niet
om rigoureus met duizenden mensen door het bos
heen te lopen. Daarom zijn de deelnemersaantallen
kleiner.
Verder hebben we bekervrije trails, wat betekent
dat we geen plastic of andere wegwerp dingen
gebruiken. Afval van je afgooien is een echte no go!”

Trailrunnen lijkt zich echt te richten op de
eerlijkheid van een persoon. Het lijkt me heel vrij.
“Ja het is heel vrij, je wordt er ook echt gelukkig
van. Dat wordt je natuurlijk sowieso van sporten.
Maar deze sport geeft je nog meer de ervaring van
vrijheid. Ik neem regelmatig mensen mee die in een
burn-out zitten. Het duurt vaak nog geen uur of ik
zie de eerste glimlach in het bos verschijnen.”
Dus de natuur werkt best therapeutisch?
“Ja, ik hoef zelf niet zo veel te doen als organisator.
De natuur doet iets met je!”
Je had het net over de Alpen. Helaas niet echt om
de hoek voor mij. Dus waar kunnen we het beste op
de Veluwe trailrunnen?
“Ik woon zelf in Voorthuizen en zie de Veluwe als
50

ontwikkeling doorgemaakt in de instrumenten en
de ‘gear’ die je nodig hebt, zoals de schoenen.

Maar ik zou zeker adviseren om een keer mee te
doen aan een van onze evenementen!”

Je kan best schoenen gebruiken waarmee je op de
weg loopt, maar functioneel is het niet. Waarom
niet? Ja, dat is lastig uit te leggen. Dat ervaar je pas
als je een keer mee gaat trailrunnen.

Heb je nog een tip voor mensen die nog twijfelen
om te gaan beginnen met trailrunnen?
“Ja, ik ben natuurlijk ontzettend gepassioneerd over
de sport en besef dat ik niet iedereen daarmee kan
overtuigen. De enige tip die ik heb is; trek je
sportschoenen aan en probeer het. Ga gewoon!”

Omdat het ‘outdoor-etiketje’ tegenwoordig
helemaal hot is, zijn er veel merken die hier op in
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VAKANTIECOACH

DE MOOISTE
MODE & SCHOENEN
VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN

vragen aan onze
vakantiecoach

LIEVE TRUDY,
..

Ik ben niet zo’n klager, maar heb wel wat puntjes
waar ik last van heb... Het liefste zeg ik niets, ook
omdat ik het zelf heel vervelend vind als mensen
om mij heen klagen. Ik wil ook niet als zeurpiet
gezien worden. Zo van... Daar heb je haar weer.
Wat kan ik nu het beste doen als ik een klacht heb?
Gerda W.
Wat een leuke vraag Gerda, vooral ook omdat we op
De Boshoek altijd blij zijn als onze gasten ons
vertellen waar ze tegen aanlopen. Zo geef je ons de
kans om het voor jou en onze andere gasten op te
lossen en te verbeteren. Wij zien klachten als
waardevolle feedback. Dus kom maar op... Graag!!
Een klacht kan je het beste melden bij onze receptie
en als je dat lastig vindt kan je ons ook altijd een
mailtje sturen met je bevindingen. We reageren
gelijk op klachten. Via de chat op onze website kan je
ook melden wat er aan de hand is. Dat scheelt weer
een trip naar de receptie. En als er ‘s avonds iets aan
de hand is, is er altijd onze nooddienst die voor je
klaar staat.

..

Ik heb nare buren naast mij, wat kan ik doen?
Wij staan op de camping en direct naast ons staan
andere gasten die erg luidruchtig zijn. Harde
muziek, harde stemmen en zo af en toe hebben ze
flinke woordenwisselingen. Het heeft nogal invloed
op mijn vakantiegevoel. Mijn vrouw zegt: “Ahjoh,
laat toch. We gaan lekker veel fietsen, dan hebben
we er geen last van”. Maar toch... Wat kan ik nu het
beste doen? Groet, Jan K.
Ik begrijp het! Gasten hebben vaak een compleet
andere invulling van de vakantie en gaan anders met
elkaar om dan je zelf gewend bent. Als je op een
camping staat, kijk je bij wijze van spreken gelijk in
elkaars woonkamer en zijn er geen muren die het
geluid dempen. Het beste kun je contact maken
met je buren en ze bijvoorbeeld uitnodigen voor een

kopje koffie. Vaak is het zo dat mensen geen idee
hebben dat ze een ander overlast bezorgen. Als je op
een prettige manier aangeeft dat het soms wel erg
luidruchtig is, is het heel goed mogelijk dat je buren
er rekening mee gaan houden. Mocht je dit lastig
vinden, dan kan je dit altijd aangeven bij de receptie
en dan kan ik met je mee. Wij zijn er voor je!

Ja, deze vraag hoor ik vaker. Vakantie is er juist voor
om even niets te moeten. Die behoefte om uit de
sleur van alledag te stappen en per moment te
kunnen beslissen wat je wil doen. Maar ik snap ook
dat je het lastig vindt om je ouders teleur te
stellen. Hoe zou het zijn om het om te draaien en
een middenweg te zoeken? Meestal pas jij je aan aan
je ouders, lees ik. Nu zou jij ervoor kunnen zorgen
dat je ouders zich aan jou aanpassen. Als je nu op
+
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vakantie een dagje uit gaat
bijvoorbeeld
en ze mogen
mee? Of je stelt een etentje voor in een
restaurant en jullie ontmoeten elkaar daar? Jij
bepaalt dan de tijd en datum. Dan is het aan hen om
daar ja of nee op te zeggen. Maar wellicht wil je echt
eens duidelijk nee zeggen. En dan is de vraag ‘hoe?’.
Wees dan eerlijk en zeg hoe je de tijd samen 350
met je+
gezin koestert. Dat je wil investeren in jezelf en je
gezin. Want dat is toch hoe het echt is.
Succes Ineke!
ALLE AFDELINGEN VIA
EEN LIFT TE BEREIKEN

MEER DAN 350 MODEMERKEN
ONDER ÉÉN DAK

KINDERBIOSCOOP OP

VOOR DAMES, HEREN EN KIDS
VOOR ALLE GELEGENHEDEN

Voor dames, heren en kids
voor alle gelegenheden

Kinderafdeling
van baby tot tiener

P

ONDER ÉÉN DAK

350 +

KOPJE KOFFIE IN ONZE
UITGEBEREIDE
Eigen vakkundig atelier, vaak
Gratis GRATIS
kopje
koffie in onzeSCHOENENCOLLECTIE
GEZELLIGE KOFFIEKÖKK’N
MEER DAN 350 MODEMERKEN
VOOR DAMES, HEREN EN KIDS
MEER DAN 6.500 M
klaar terwijl
e drinkt
gezellige Koffiekökk'n
MODE EN SCHOENEN
ONDERu
ÉÉNkoffi
DAK
VOOR ALLE GELEGENHEDEN

VOLDOENDE GRATIS

MODEADVIESEURS

VOORDELEN VOOR VASTE

Maatpakken en -overhemden
met de perfecte pasvorm

PARKEERGELEGENHEID
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EIGEN BRASSERIE R-1854 AAN DE

VOOR ALLE GELEGENHEDEN

MODEADVIESEURS

P

TAXI SERVICE MET DE

FASHION & FOODgratis
CAB
Voldoende
parkeergelegenheid
VOLDOENDE GRATIS

PARKEERGELEGENHEID

GRATISWWW.ROETGERINK.NL
KOPJE KOFFIE IN ONZE

ALLE AFDELINGEN VIA

KINDERBIOSCOOP OP
Kinderbioscoop
op EIGEN VERMAAKATELIER,
ONZE KINDERAFDELING
VAAK KLAAR TERWIJL U WACHT
onze kinderafdeling
UITGEBEREIDE

GEZELLIGE KOFFIEKÖKK’N

SCHOENENCOLLECTIE

TAXI SERVICE MET DE

24/7 ONLINE WEBSHOP

EEN LIFT TE BEREIKEN
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KINDERBIOSCOOP OP

ONZE KINDERAFDELING

EIGEN VERMAAKATELIER,

VAAK KLAAR TERWIJL U WACHT

VOORDELEN VOOR VASTE

KLANTEN MET DE FASHION CARD

EIGEN BRASSERIE R-1854 AAN DE

OVERKANT MET GEZELLIG TERRAS

VAKKUNDIGE EN GESPECIALISEERDE
MODEADVIESEURS
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VOLDOENDE GRATIS

PARKEERGELEGENHEID

GRATIS KOPJE KOFFIE IN ONZE
GEZELLIGE KOFFIEKÖKK’N
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EEN LIFT TE BEREIKEN

Eigen brasserie -1854 aan de
overkant met gezellig terras

DORPSSTRAAT 148, ENTER | 0547 - 381766
HOOFDSPONSOR FC TWENTE VROUWEN
/ROETGERINKMODE | /ROETGERINKKIDS

MEER DAN
350 MODEMERKEN
VOOR
DAMES, HEREN
EN KIDSOVERKANT
VAKKUNDIGE
EN GESPECIALISEERDE
MEER DAN 6.500
M2 KLAAR TERWIJL
ONZE KINDERAFDELING
VAAK
U WACHT
KLANTEN MET
DE FASHION
CARD
MET GEZELLIG
TERRAS

ALLE AFDELINGEN VIA

Fashion giftbox, een unieke
Fashion & Food beleving

PERSOONLIJKE
SERVICE OP
AFSPRAAK!

VAKKUNDIGE EN GESPECIALISEERDE

EIGEN VERMAAKATELIER,

MODE EN SCHOENEN

Taxiservice met de
Fashion & Food Cab

NIEUW!
PERSONAL
SHOPPER SERVICE

ben maar ik heb daar helemaal geen zin in. Ik heb
schatten van ouders hoor, maar ik zie ze al elke
week thuis. Het voelt ook wel als een soort
verplichting en nu vind ik het heerlijk dat ik even
twee weken niets hoef. Geen koffie precies om
10 uur en ook geen broodjes met soep om 12 uur.
Tijdens de vakantie wil ik niet in dat keurslijf en niet
op de klok hoeven kijken. Nu willen ze toch
‘gezellig’ langskomen. En dan zitten ze hier de hele
dag! Hoe vertel ik ze dat ik daar geen zin in heb?
Groetjes, Ineke

MEER DAN 6.500 M2

Uitgebreide
schoenencollectie

MEER DAN 350
INTERNATIONALE
MODEMERKEN
ONDER ÉÉN DAK

.. Mijn familie wil langskomen terwijl ik op vakantie

MODE EN SCHOENEN

Meer dan 6.500 m2
mode en schoenen

FASHION & FOOD CAB

WWW.ROETGERINK.NL

UITGEBEREIDE

SCHOENENCOLLECTIE

24
a , ENTER
DORPSSTRAAT
| FASHION
0547
- 388060
OVERKANT 139
MET GEZELLIG
TERRAS
& FOOD
CAB
/R1854
BRASSERIER1854.NL |

VOORDELEN VOOR VASTE

KLANTEN MET DE FASHION CARD

EIGEN BRASSERIE R-1854 AAN DE

TAXI SERVICE MET DE

24/7 ONLINE WEBSHOP
WWW.ROETGERINK.NL
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Hoofdstraat 155, 3781 AD Voorthuizen
Tel. 0342 464 098

I REALLY
REALLY
LOVE
CAMPING

E

Intertoys

ULTIEM

TSIDE

TWEE VASTE CAMPINGGASTEN AAN HET WOORD

Openingstijden:
maandag
13:00 - 18:00
dinsdag
09:00 - 18:00
woensdag
09:00 - 18:00

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

09:00 - 18:00
09:00 - 21:00
09:00 - 17:00
gesloten

HOOFDSTRAAT 167 • VOORTHUIZEN • TEL 0342-472885.
Pannenkoekenboerderij & Eeterij
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De Tolboom GewGen
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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

Meneer Spruit | 6 jaar vaste gast | Schapenveld
WAAROM DE LIEFDE VOOR KAMPEREN?
“Mijn gezin houdt er erg van om veel buiten te zijn. En de
camping is een ideale omgeving voor mijn dochter om sociale
contacten op te doen. Want op de camping zoeken de
kinderen elkaar toch sneller op, dan wanneer ze thuis zitten.
We staan hier nu al ruim zes jaar, dus ze heeft nu ook wel haar
vaste vriendinnetjes die ze elk jaar weer opzoekt. Het is een soort
dorpsgevoel, een fijn ons kent ons met een mix van nieuwe
toeristen. Dat maakt het elke keer leuk om terug te komen.”
TENT, CARAVAN OF CAMPER?
“Een caravan. Hij rijdt van de stalling naar De Boshoek en van
De Boshoek weer terug naar de stalling. Ongeveer 5 kilometer
per jaar.”
KAMPEERTIP?
“Niet denken dat tentlijnen overbodig zijn om vast te zetten.
Zo heb ik ooit mijn hele voortent voorbij zien vliegen... Ja, dat
was het eerste seizoen dat we een vaste plek hadden. Volgens
mij maakt elke kampeerder die fout een keer.”

Gildenstraat 20 • 3861RG Nĳkerk

D
GEL

ERS

EC

Ben je op zoek naar de perfecte nieuwe camper
of caravan? Of overweeg je een gebruikte caravan
of camper aan te schaffen of te huren?
Bij Gelderse Caravan Centrale ben je aan het
juiste adres voor een passend aanbod waarmee
je comfortabel en in stijl kunt kamperen.
Eigenaarszoon Maik Koot vertelt ons graag de
meest opvallende trends van 2020 in de
caravan/camperwereld.

OPVALLENDE TRENDS
IN DE CARAVAN/CAMPERWERELD

Campermarkt is groeiende. We love campers!
Rust en ruimte vertaalt zich terug in het interieur
Heropkomst van eenpersoonsbedden

Mevrouw Baaren-Beekman | 6 jaar vaste gast | Schapenveld
WAAROM DE LIEFDE VOOR KAMPEREN?
“Vroeger zochten mijn man en ik samen de fijne rust hier op.
Wij woonden en werkten in hartje Amsterdam en daar is het echt
altijd druk. Nu mijn man is overleden, blijf ik nog steeds de rust
opzoeken. Onze vaste plek zit vol met herinneringen aan hoe wij
samen konden genieten. Ik blijf hier elk jaar naar toe komen,
want dan spreek ik de gezellige vaste gasten op het veld.”
TENT, CARAVAN OF CAMPER?
“Een caravan. Hij staat in de herfst en winter gestalt
op De Boshoek.”

0800-7626427
• www.robogas.nl • info@robogas.nl
Gildenstraat 20 •Tel:3861RG
Nĳkerk
www.robogas.nl • info@robogas.nl
TTel:: 0800-7626427 • ww
Tel
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I S E T G E L E TRALE
NIE ARAVAN CEN

KAMPEERTIP?
“Pak je tentdoek niet nat in. Ja, tenzij je het thuis weer uit kan
hangen. Want anders komt de schimmel erin en dan kan je het
volgend jaar weggooien.”

Doelgroepverschuiving 60+ naar 30 à 40 jaar oud
Behoefte aan grotere televisie, zelfs 32”!
Productontwikkeling gebruiksgemak: de swing
koelkastdeur die naar beide kanten open kan.
Handig in kleine ruimtes!
Schotelantenne is op zijn retour
Wifi optimalisatie.
Zonder wifi = geen 100% vakantievermaak
Opkomst van airco in gehele camper
Meer behoefte aan camperhuur
Opkomst van elektrische auto’s zet in de
camperwereld niet echt voeten aan de grond

ERKENDE CAMPING
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AAN HET WOORD

COLOFON

BELEEF.
EDITIE 2
DIT NAJAAR

SO FRESH
AND SO
CLEAN

BELEEF.
Recreatiepark De Boshoek
Brugveenseweg 25
3781 PG Voorthuizen
0342-471297
info@deboshoek.nl
www.deboshoek.nl
Concept en redactie
Linda van Melle
Ilja van Diest

ONTMOET ONZE COLLEGA

Katy komt uit Hongarije, ze is elf jaar geleden naar
Nederland verhuisd en werkt nu inmiddels vier
jaar in het Schoonmaakteam van De Boshoek.
Katy is een heel positief en vrolijk persoon, deze
vreugde neemt ze graag mee naar haar werk en
daar fleurt het hele team van op.
De positiviteit haalt ze uit de mensen op haar werk.
“Mijn collega’s zijn super gezellig en heel
behulpzaam. Ik vind mensen in Nederland sowieso
heel erg vriendelijk en behulpzaam, dat is echt een
verschil met hoe het in Hongarije is. In Hongarije
zijn de mensen op de werkvloer een stuk minder
positief ingesteld dan hier.”
Katy is niet naar Nederland gekomen om te gaan
schoonmaken. De liefde heeft haar naar
Nederland gebracht. “Mijn vriend verhuisde zes of
zeven maanden eerder voor zijn werk. We belden
dagelijks en hij kwam af en toe terug naar
Hongarije gereden. “Zelfs 14 uur rijden was hem
niet te gek, maar Katy miste hem op een gegeven
moment te erg en besloot daarom ook naar
Nederland te gaan. “Ik mis mijn familie regelmatig,
maar ik heb door mijn werk zoveel gezelligheid
terug gekregen. Het team is nu mijn familie.”
Toen Katy naar Nederland kwam sprak ze geen
woord Nederlands en heel slecht Engels. Ze leerde
Nederlands bij de inburgeringscursus, maar
voornamelijk in de laatste vier jaar op De Boshoek.
“Het is gewoon veel oefenen en spelenderwijs
Nederlands leren”, vertelt ze met een glimlach.
“Ook van gasten op het park krijg ik soms
56

Vormgeving
Ilja van Diest
complimentjes dat ze het zo knap vinden dat ik in
tien jaar tijd zo goed Nederlands heb leren
spreken.”
De complimentjes van gasten zijn voor Katy heel
erg belangrijk. Niet alleen voor haar
taalontwikkeling, maar vooral voor haar plezier in
haar werk.“Niet alles aan het schoonmaken is even
leuk, maar ik word er wel stiekem blij van als het
linnengoed elke keer net wat mooier en strakker
op het bed ligt of dat de kamer na mijn komst weer
lekker fris ruikt.”

JOUW BESTE SCHOONMAAK TIP?
“Eigenlijk komt deze tip niet van mij, maar van mijn
moeder uit Hongarije. Zij gebruikte altijd
schoonmaakazijn. Dit is echt haar wondermiddel!”
Benodigdheden:
- 100 ml schoonmaakazijn
- 200 ml lauw warm water
- een sprayflacon
“Als klein kindje zag ik haar altijd met de azijn fles
lopen om de vlekken die ik maakte weg te poetsen.
Dit heb ik denk ik van haar overgenomen. Ik gebruik
het namelijk nu ook altijd en het werkt! Ideaal om
net dat moeilijke vlekje weg te krijgen.”

xx Katy
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KERST
HOTSPOTS OP
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DAGELIJKS VERSE BROODJES
TIJDENS JE VAKANTIE
OOK 24/7 ONLINE TE BESTELLEN
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