UIT&THUIS

Loom op de lente af! Met evenementen, arrangementen, regio’s, boeken, internet en social media

Actualiteit coronavirus

Bij het ter perse gaan van deze editie van Kampeerauto was onduidelijk wanneer het
weer mogelijk is om op reis te gaan en om toeristische hoogtepunten te bezoeken.

WANDELEN

TERUG NAAR
VERVLOGEN TIJDEN

HEDENDAAGSE KUNST

Listen to Your Eyes

J

uist in de winter is een
museum een fijne plek
om te vertoeven. Als er
ook nog een mooie wandelomgeving in de buurt is, kan
het een gevarieerd uitstapje
worden. Museum Voorlinden in Wassenaar biedt die
mogelijkheden. De expositie

Listen to Your Eyes die sinds
november te zien is, is een
ode aan oprichter Joop van
Caldenborgh (80), die een
selectie uit zijn verzameling
hedendaagse kunst tentoonstelt. Luister naar je ogen:
het is een uitnodiging om te
kijken en te vertrouwen op

wat je ziet. Kom, kijk, luister
en wandel daarna op het
fraai aangelegde landgoed.
www.voorlinden.nl > Zoek op
Listen to your eyes.
Camping Maaldrift in Wassenaar, zie sitecode 92431 op
Campercontact.com.

Speurroutes Wie onderweg met de camper langs de
mooiste en interessantste bezienswaardigheden wil komen,
kan terecht op de website www.speurroutes.nl. Daarop staan
veel routes op die op eigen houtje te rijden zijn. Bovendien
kun je er een speurtocht van maken, met de keuzes Mysteri-

Stel je voor, vijftien kilometer
wandelen op een winterdag, van
Denekamp naar Oldenzaal. En
dat grotendeels over het traject
van een vroegere trambaan. Je
loopt down memory lane langs
overblijfselen uit de hoogtijdagen van de Twentse textielindustrie. De smalle lanen en
mooie doorkijkjes, rechte paden,
haltes, stukjes spoor en andere
resten brengen je terug naar
vervlogen tijden. Begin 1900
lieten de textielbaronnen deze
stoomtramlijn aanleggen. In
1942 braken de Duitsers de rails
op voor gebruik aan het Oostfront. Download de route online.
www.visittwente.nl > Zoek op
Trambaan.
Camperplaats Toppark ’t Hulsbeek
Oldenzaal in Deurningen, zie sitecode 74779 op Campercontact.com.

euze Moordroute, Schattenjacht of Spionmissie. Daarvoor is
wel een Speurrouteboekje nodig, voor 9,95 euro verkrijgbaar
via de website. De routes bevinden zich in alle delen van
Nederland. Met de speurtocht zijn ook prijzen te winnen.
www.speurroutes.nl.

TEKST MARJA VAN KAMPEN, NICO VAN DER MAAT EN RIANNE MULLER

ALLEEN OP
AVONTUUR

VLAAMSE KUST

Alles over wandelen in je
eentje, de ondertitel van
Alleen op avontuur zegt
genoeg. De openingsquote
van Rousseau: ‘Nooit heb ik
zoveel nagedacht, zoveel
bestaan en geleefd, ben ik
zozeer mezelf geweest, als
ik dat zo mag zeggen, als op
de reizen die ik te voet heb
gemaakt in mijn eentje.’ Het
is een pocket vol lettertjes
met in het midden tien
foto’s, waarin Lidewey van
Noord vertelt hoe alleen
wandelen voelt. Natuurlijk
met veel tips die tot steun
zijn, want alleen op pad, ver
weg in den vreemde, heeft
zo z’n beperkingen. Ook zijn
meerdere alleen-wandelaars
aan het woord, hun websites en instagrams worden
genoemd. Wil je ongestoord
jezelf zijn, met je zintuigen
op scherp, daag jezelf dan
eens uit door in je eentje
op pad te gaan. Maar... lees
eerst dit boek.

ICOONFIETSROUTES
Er staat in België wat te gebeuren op fietsgebied. Brandnieuw
is de route langs de kust, 93
kilometer lang. Het is de eerste
van acht nieuwe langeafstandsfietsroutes, icoonfietsroutes
genaamd. Ze vervangen de klassieke dertig jaar oude LF-trajecten en liggen van begin tot eind
op het befaamde fietsknooppuntennetwerk. De vernieuwde
bewegwijzering gaat in twee
richtingen. Komende vijf jaar
wordt rond een miljoen euro in
ontwikkeling en promotie van
het fietstoerisme in Vlaanderen
geïnvesteerd. Dat belooft wat.
De kustroute leidt langs stranden, duinen, bossen en polders.
www.dekust.be > Zoek op Icoon.
Begin vlak bij Nederland: Camperplaats Holiday Village Knokke, zie
sitecode 8515 op Campercontact.com.

Alleen op avontuur,
Lidewey van Noord, KNVV
Uitgeverij, € 17,50.

Diesel in de watertank Wat moet je doen als
je per ongeluk diesel in de watertank hebt gedaan? In
de video Diesel in de watertank worden drie methodes
besproken waarmee je de dieselgeur weer uit de watertank kunt halen. www.nkc.nl > NKC TV.

ALMELO

Barbie en Bolletje

T

wee redenen voor een bezoek aan het Twentse
Almelo: barbie en Bolletje. Zo’n zeshonderd
barbies zijn te gast in het Stadsmuseum en
in de Grotestraat 182 kom je alles te weten over
het familiebedrijf dat bekend werd door de slogan ‘Ik wil Bolletje!’ De bakkerswinkel ging open
in 1867 en is in de originele staat te bezichtigen.
Natuurlijk schaf je er ook de hedendaagse Bolletje-artikelen aan. Voor de barbies loop je daarvandaan in drie minuten naar het Stadsmuseum, een
monumentaal schoolpand aan de Prinsenstraat 13.
Het fenomeen barbie, strak in de jurk en op hoge
benen, staat al bijna 62 jaar haar mannetje en er
zijn onnoemelijk veel variaties op het origineel te
bewonderen. Er is nog meer te zien in dit museum,
in deze streek bloeide immers ooit de textielindustrie.

www.stadsmuseumalmelo.nl en www.bolletjewinkel.nl.
Parking Almelo in Almelo, zie sitecode 43914 op
Campercontact.com.

Natuurpunt Routes Met de camper net over de
grens in België en op zoek naar een leuke wandelroute in de
omgeving? Met de app Natuurpunt Routes ontdek je wandelmaar ook fietsroutes door natuurgebieden in Vlaanderen.
Natuurpunt Routes, gratis voor Android en iOS.
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EEN REISBUREAU
IN SINT-PETERSBURG

TWENTE

GOED TOEVEN OP
EEN LANDGOED
Langs de rivier de Dinkel ligt
landgoed Singraven, niet ver van
Denekamp. Op het landgoed
vind je monumentale gebouwen; het Huis Singraven en de
eeuwenoude watermolen met
drie raderen springen eruit.
Goed wandelen en fietsen,
langs bossen, lanen, akkers,
weilanden, moerassen en met
altijd de Dinkel in de buurt. De
laatste particuliere eigenaar
vergaarde een enorme kunst- en
antiekcollectie die in het Huis
te bezichtigen is. Kijk voor een
rondleiding op de website.
www.visittwente.nl > Zoek
op Singraven. Camperlocatie
bistro-restaurant De Zoeke in
Denekamp, zie sitecode 30249 op
Campercontact.com.

De auteur van Een reisbureau in Sint-Petersburg
begeleidt al heel lang
groepen op hun reis naar
Sint-Petersburg en ook
NKC-groepen naar de
Baltische staten. Dikwijls
spelen camperaars dan ook
– gevraagd en ongevraagd
– een rol. Peter de Grote,
de Romanovs, de Russische
maffia, vrijen op de roltrap,
de atoombom en nog veel
meer thema’s komen aan de
orde. De auteur begeleidde
in de loop der jaren duizenden gasten, beantwoordde
daarbij tienduizenden vragen en vertelde bijzondere
anekdotes. Velen noemden
het een niet te missen ervaring. De ster zelf weidt er
uitgebreid over uit, verdeeld
over driehonderd pagina’s,
verluchtigd met foto’s.

STEVIG FIETSEN

Kalkzandstenen brug
grootste van Europa

H

et Paderborner Land in de deelstaat Noordrijn-Westfalen is een uur of drie rijden vanaf
Utrecht. Stel de navigatie in op Altenbeken;
daar is het befaamde Viadukt, met 482 meter
de grootste kalkzandstenen brug van Europa.
Neem de fiets mee achter op de camper en doe
de Viadukt Radweg, start en finish bij het station.
De route is 48,7 kilometer lang, vol bezienswaardigheden, zoals het oude station van Buke, het
kleine viaduct in Paderborn-Neuenbeken en de
heuvelachtige omgeving van het Eggegebirge.
Soms stevig trappen, maar rustig aan, er zijn volop
pauzeerplekjes met fraaie uitzichten.
www.paderborner-land.nl > Zoek op Viadukt. Landhaus
Friedenstal in Altenbeken, zie sitecode 2677 op
Campercontact.com.

Een reisbureau in Sint-Petersburg, Bas van der Plas,
uitgegeven in eigen beheer,
€ 27,95.

Desfenetressurlemonde Foto’s zeggen vaak meer dan woorden en dat is zeker het geval op het Instagramaccount van Desfenetressurlemonde. De uit Frankrijk afkomstige Joana en Eric reizen sinds 2015
met hun VW T3 Westfalia over de wereld en maken op de mooiste plekjes de fraaiste foto’s. www.instagram.com > desfenetressurlemonde.

nkc.nl Nkc.nl heeft inmiddels al bijna
zevenduizend volgers op Instagram. Op dit
account vind je de mooiste camperfoto’s en
meer mooie campermomenten. Neem eens
een kijkje. www.instagram.nl > nkc.nl.

52 ZONDAGEN
WANDELEN &
LUNCHEN

Het aantrekkelijk ogende
boekwerk 52 zondagen
wandelen & lunchen
onderscheidt zich door
de helder omschreven
wandelroutes van ongeveer vijf kilometer. Bij het
doorbladeren krijg je er al
zin in. Er is aan parkeerplekken gedacht, aan fijne
bezienswaardigheden en
aan koffie of lunch. Het
boek begint met ‘Nooit
meer een saaie zondag’,
maar ja, niet iedereen
vindt de zondagen saai,
dus je mag ze ook rustig
op dinsdag doen. Voor
elke week van het jaar
staat er een uitstapje
in het boek beschreven,
naar plaatsen als Bergen,
Pieterburen, Schoonhoven, Zaltbommel, Eijsden... en nog 47 andere.
In Nederland is gelukkig
alles goed bereikbaar en
anders nemen we toch de
camper mee?
52 Zondagen wandelen
& lunchen, Ellie Brik,
Mo’media, € 20,-.
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CULTUURGOED

Steenovens, droogloodsen, kleibaggers
en broekbossen

D

e Klinkaart-route, door de Belgische dorpen
Boom en Niel, leidt je langs voormalige steenbakkerijen en wat daar nog meer aan vastzat,
gelegen aan de rivier de Rupel. Op het einde van de
achttiende eeuw waren er hier meer dan honderd,
maar de opkomst van beton en de mechanisering in
de jaren 60 maakte er een einde aan. Het is maar vijf
kilometer maar wat een cultuurgoed: steenovens,
droogloodsen, kleibaggers, arbeidershuisjes en
meesterwoningen. De extra lus van 3,5 kilometer
door natuurgebied Walenhoek, een voormalig kleiputtencomplex, toont een landschap van broekbossen,
hooilandjes en vijvers. Klinkaart is een superharde
steensoort.

www.routen.be > Zoek op Klinkaart wandelroute. Campergastbedrijf café De Koophandel in Boom, zie sitecode 95526
op Campercontact.com.

Repatriëring van de campers uit Marokko
In 2020 was een van de meest bijzondere momenten voor de NKC
de repatriëring van eerst de camperaars en later de campers uit
Marokko. De video Repatriëring van de campers uit Marokko blikt
terug op deze gebeurtenissen. www.nkc.nl > NKC TV.

WOW! OP DE DIJKEN
IN GRONINGEN
Met prachtige uitzichten over
de Waddenzee en kwelders
die zomer en winter het oog
strelen, is Noordpolderzijl wow,
mede door de fijne camperplaats. Vanuit Pieterburen met
het overbekende zeehondencentrum ben je zo op het wad.
De smalle landtong Punt van
Reide, die de Eems in steekt,
is het restant van het ooit zo
welvarende Reiderland. Het
meest noordelijke puntje van
het vasteland heet Noordkaap,
gemarkeerd door kunstwerk
De Hemelpoort. Vergeet in Termunterzijl de prachtige sluis de
Boog van Ziel niet.
www.visitgroningen.nl > Zoek op
Naar de dijk.
Camperplaats ’t Zielhoes Noordpolderzijl in Usquert, zie sitecode
53420 op Campercontact.com.

Nederland Fietsland Op de Facebookpagina
van Nederland Fietsland staat veel informatie over langeafstandsroutes en over de regionale fietsknooppuntnetwerken. Zie ook www.nederlandfietsland.nl.
www.facebook.com > NederlandFietsland.

