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Ps:

Nooit eerder hebben we zo verlangd naar de vrijheid die we altijd als 
vanzelfsprekend beschouwd hebben. Ook op de redactie snakken we 
ernaar om er weer op uit te trekken. Het vaccineren is in volle gang, dus 
we houden moed en kijken vooral naar de tijd die voor ons ligt. 
Want, dat we weer mogen reizen staat vast!

Onderzoek heeft aangetoond dat er in 2020 veel meer mensen dan anders 
gekozen hebben voor de camping. Caravans en campers waren niet aan te 
slepen en gelukkig hebben campings in de zomermaanden nog iets van het 
omzetverlies van het voorseizoen goed kunnen maken. Kamperen is hot en daar 
zal dit komende kampeerjaar geen verandering in komen. Je eigen ruimte, je 
eigen sanitair en keuken, je terrasje voor de deur en lekker in de buitenlucht: we 
kunnen het iedereen aanraden!

Ook in deze editie nemen we je mee naar mooie kampeerbestemmingen. Van 
wandelen langs de taalgrens tot zomervakanties in Oostenrijk of eropuit in het 
Paderborner Land en de prachtige Val Müstair. We moeten nog even wachten, 
maar we rekenen erop dat we over een paar maanden, als de zon zich van haar 
beste kant laat zien, alweer een stuk vrijer zijn dan bij het verschijnen van deze 
editie. Dus blijven we nog even dromen en staan we vast in de startblokken voor 
als het straks weer kan en mag!
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Voor meer nieuws kijk op onze website  
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Reisnieuws

Wil je weten wat er nieuw is op jouw 

reisbestemming? Ben je op zoek naar een leuk 

evenement tijdens je reis, of wil je op de hoogte 

zijn van nieuwe attracties, uitjes en activiteiten 

in de omgeving van jouw camping? 

Je leest er hier alles over!

Het behoort ongetwijfeld tot een van de mooiste 
lange-afstand-wandelpaden in Slovenië: de 
Julian Alps of Julische Alpen in het noordwesten 
van Slovenië met de Triglav bergtop als 
markant ijkpunt. Het is een 267 km lang pad, 
onderverdeeld in 16 trajecten van de Sava Dolinka 
vallei naar Kobarid. Afgelopen herfst zijn er 4 
nieuwe trajecten aan toegevoegd: van Tolmin via 
Kolovrta naar Brda en Solkan. Meer goed nieuws: 
de trail is nu beschikbaar als app via Apple store 
of Google Play.

Het natuurpark Südheide ligt ten noorden van het 
prachtige vakwerkstadje Celle. Hier vind je een aantal 
heidegebieden, elk met een heel eigen karakter. Het 
schrale landschap is van oudsher dunbevolkt en er zijn 
weinig wegen. 

Deze afzondering lokt kraanvogels, visotters, zeearenden 
en zwarte ooievaars. Het natuurpark is een perfecte 
omgeving voor lange wandelingen of fietstochten, ver 
weg van de bewoonde wereld. Of maak een tochtje met 
de kano op de Örtze of Aller en glij langzaam door het 
prachtige landschap. Celle is een bijzonder charmant 

vakwerkstadje met bijna 500 prachtig gerestaureerde 
vakwerkhuizen en een imposant oud slot. Maar de stad 
weet ook te verassen met Bauhaus-architectuur, een 
24-uur-museum en lichtkunst. Een fijne camping om de 
Südheide en Celle te ontdekken is bijvoorbeeld Camping 
Südheide. Deze ligt midden tussen bossen en weilanden 
aan het heidebeekje Örtze en is lid van het initiatief 
Ecocamping. Meer weten over deze mooie bestemming 
vlak over de grens? Reis naar vakantieland-nedersaksen.nl.

Rust en ruimte op 
    de Lüneburger Heide

Nieuwe uitkijktoren Deense Waddenzee

Julian Alps Lange-afstand-wandelpad verlengd

De nieuwe 25 meter hoge uitkijktoren 'Marsktårnet' (letterlijk vertaald: De Moeras Toren) is ontworpen 
door het wereldberoemde Deense architectenbureau Bjarke Ingels Group (BIG) en zal vanaf het voorjaar 
2021 onderdeel uitmaken 
van een nieuwe toeristische 
ontmoetingsplek aan de rand 
van het moeraslandschap in 
Nationaal Park Waddenzee. De 
karakteristieke spiraalvormige 
uitkijktoren ligt in Hjemsted 
Oldtidspark, nabij Skærbæk, 
en moet een nieuw 
herkenningspunt worden in 
Zuid-Jutland. In plaats van een 
enkele trap is er gekozen voor 
een dubbele trap, door deze 
constructie krijgt de bezoeker zowel bij het klimmen als bij het dalen de kans om de unieke weidse 
natuur vanuit alle hoeken te bekijken. De toren maakt onderdeel uit van een nog te bouwen complex 
van 12 hectare met faciliteiten voor zowel toeristen als lokale bewoners die de Deense Waddenzee 
van dichtbij willen ontdekken. Met name het rijke vogelleven trekt veel vogelaars naar dit gebied, waar 
jaarlijks miljoenen trekvogels neerstrijken om te foerageren tijdens de grote vogeltrek. Het Deense 
Nationaal Park Waddenzee werd in 2014 benoemd tot UNESCO Werelderfgoedlocatie. 

Tijdens de ANWB Camping van het 
Jaar verkiezing vielen acht campings 
vorige maand in de prijzen. Er werd 
maar liefst 25.000 keer gestemd door 
kampeerders. De campings, in vier 
categorieën, zijn beoordeeld op negen 
aspecten. Door de weging van de 
aspecten wint niet automatisch de 
camping met de meeste stemmen 
maar juist de camping die hoog scoort 
op een bepaald onderdeel. 
De winnaars zijn: 

ANWB Campings van het Jaar
Beste kleine camping:
In Nederland: Camping De Nesse, Limmen
Over de grens: Camping44, Loro Piceno, Italië
Fijnste gezinscamping:
In Nederland: Camping de Paal, Bergeijk
Over de grens: Camping Emporda, L'Estartit, Spanje
Meest gewaardeerde huuraccommodatie:
In Nederland: Vakantiepark Het Lierderholt, Beekbergen
Over de grens: Camp Kyllburg, Kyllburg, Duitsland
Mooiste charmecamping:
In Nederland: Camping De Helfterkamp, Vaassen
Over de grens: Camping Ranocchio, Piano Porlezza, Italië

©  BJARKE INGELS GROUP

© LÜNEBURGER HEIDE GMBH
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Rok Hodnik, een student aan een 
houtbewerkingsopleiding, opperde aan 
River Glamping Bled camping (rivercamping-
bled.si/en) of zij in waren voor een ludiek 
ontworpen ‘tent’. Hij ontwierp de ‘Forest 
Globe’, een hexagonaal gevormd houten 
hut me aan één zijde een raampartij zodat je 
vanuit je bed een prachtig uitzicht hebt. De 
bol hangt met staaldraad aan bomen zodat je 
ook een beetje met de wind mee schommelt. 
River Glamping Bled ligt op 2 kilometer van 
het meer van Bled en heeft schitterende 
glamping accommodaties in allerlei formaten 
en 100 staanplaatsen voor tenten.

Slapen in een zwevende ‘boltent’

Camperreisorganisatie Travelhome breidt in Europa het aantal steden waar men een camper kan 
ophalen aanzienlijk uit. Er worden 51 camper-ophaallocaties aangeboden, verdeeld over 19 landen 

in Europa. Men kan met de eigen auto of per vliegtuig of trein reizen om 
de camper op te halen. De groeiambities van Travelhome zijn door 
Covid-19 in een stroomversnelling geraakt en het bedrijf verwacht 
een grote vraag naar campervakanties in Europa en daarbuiten, 

omdat reizigers volledig autonoom kunnen genieten van hun vakantie. 
Travelhome biedt in 2021 campers aan in Duitsland, Estland, Engeland, 
Ierland, Schotland, Finland, Frankrijk, Italië (inclusief Sardinië en Sicilië), 
Kroatië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, IJsland, Zweden, 
Polen, Rusland, Estland en Zwitserland. Het hele aanbod is te vinden 
op travelhome.nl.

Uitbreiding Travelhome aanbod Europa

Dit jaar opent het eerste Camping Outdoor Museum van Europa in de tentoonstellingsruimten van 
Kasteel Egeskov op het eiland Funen. Kasteelheer graaf Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille ontwierp de 
tentoonstelling in samenwerking met de Dansk Camping Union, de grootste campingvereniging van 
Denemarken. Naast de geschiedenis 
van het kamperen richt het museum 
zich ook op het overbrengen van 
het kampeergevoel; het gevoel 
van vrijheid en saamhorigheid 
dat hoort bij deze vakantievorm. 
Kasteel Egeskov heeft al een 
Oldtimermuseum, een Falck-museum 
en tentoonstellingen over mode, 
mensen en technologie. Naast 
de voertuigententoonstellingen 
kunnen bezoekers ook genieten 
van de tuinen en een grote 
buitenspeelplaats voor kinderen.

Eerste Europese campingmuseum in 
Kasteel Egeskov

VERANDERING. 
VRIJHEID. 

VAKANTIE!

vakantieland-nedersaksen.nl
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Het meest tot de verbeelding sprekend is het 
Grenslandpad (LAW11). Deze wandelroute 
loopt langs de grens met Vlaanderen, van Sluis 
in Zeeland door Noord-Brabant tot aan Thorn 
in Zuid-Limburg. De LAW voert niet alleen 
door Nederland, maar steekt diverse malen 
de grens over. De route van het Grenslandpad 
telt 372 kilometer en is onder te verdelen in 21 
etappes. In de omgeving zijn tal van campings 
te vinden, zodat je altijd wel een stukje van het 
Grenslandpad kunt wandelen.

Grenspark 
Direct langs de grens is vaak prachtige natuur 
te vinden. Zoals in Grenspark De Zoom-
Kalmthoutse Heide waar die natuur naadloos van 
het ene in het andere land overloopt. Je vindt 
er heide en bossen, maar ook duinen en vennen 
met klinkende namen als Drielingvennen of 
Hazenduinen. Het is een geliefde natuurgebied 
van circa 6.000 hectare dat sinds 2001 officieel is 
omgedoopt tot Grenspark.

tip:  Meer weten? Kijk dan op 

grensparkkalmthoutseheide.com.

Bergen op Zoom
Als je toch in de buurt bent, vergeet dan niet 
een bezoek te brengen aan Bergen op Zoom. 
De historische kern van deze vestingstad, met 
stadspaleis het Markiezenhof, de Grote Markt, 
de Gevangenpoort en de Sint Gertrudiskerk, 
neemt je mee terug in de tijd. Wist je dat er 
meer dan 800 monumenten in de binnenstad te 
vinden zijn?

De Kempen
Een andere natuurlijke streek die vanuit 
Noord-Brabant en Limburg ongehinderd de 
grens overschrijdt is De Kempen. Het Vlaamse 
gedeelte van De Kempen beslaat een groot 
deel van de Belgische provincies Antwerpen 
en Limburg – en een klein stukje van Vlaams-
Brabant. Er wordt dan ook onderscheid gemaakt 
tussen de Antwerpse Kempen en de Limburgse 
Kempen. Al zul je er geen grenspaaltjes vinden.

tip: alles weten over de Vlaamse Kempen? 

Kijk dan op vlaanderenvakantieland.nl!

De Antwerpse Kempen kenmerkt zich door 
prachtige natuur, die afgewisseld wordt met 
leuke stadjes, abdijen en begijnhoven. Je vindt 
er uitgestrekte bossen, maar ook parelwitte 
stranden. En voor echt goede abdijbieren zit 
je in deze regio gebakken. Er zijn streekbieren 
bij de vleet, zoals het heerlijke Westmalle 
trappistenbier, afkomstig uit de abdij van 
Westmalle. 

Mooiste dorp
Eén van die leuke plekjes in de regio is Kasterlee. 
Het is de toeristische trekpleister van de provincie 
Antwerpen en wordt ook wel bestempeld als 
één van de mooiste dorpen van Vlaanderen. Je 
vindt er terrasjes en restaurants en in de directe 
omgeving zijn verschillende campings gelegen. 
Het is een perfecte uitvalsbasis voor de prachtige 
wandel- en fietsroutes in de omgeving, maar je 
kunt er ook geweldig kanoën en paardrijden. 
In de nabijheid vind je de Kabouterberg, een 
recreatiegebied in de heuvelachtige zandduinen 
van natuurgebied De Hoge Mouw. Ook niet 
onbekend bij velen is pretpark Bobbejaanland.  

Bobbejaanland
Sinds jaar en dag is Bobbejaanland 
(bobbejaanland.nl) in Lichtaart de 
vertrekplaats voor plezier en vertier. Het 
familiepark biedt spannende attracties 
waaronder achtbanen en wildwaterbanen. 
In de nieuwe attractie Fury raas je als een 
echte Vuurridder met 106,6 km per uur door 
de lucht op ruim 43 meter hoogte. Een 
spectaculair ritje dus in deze triple launch 
coaster. Dagje eropuit met de kinderen? 
Dan is dit pretpark een must!  

© VISITBRABANT|WILLEKE MACHIELS

© VISITBRABANT|WILLEKE MACHIELS

© TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN

© TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN
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        Bestemming

De grenzen binnen de Europese Unie zijn al jaren vervaagd, maar sinds de komst 

van het coronavirus ineens weer heel zichtbaar. Zomaar even de grens over was 

het afgelopen jaar anders dan voorheen. En dat terwijl je vanuit Nederland soms 

de grens over kan wandelen, zonder je daar echt van bewust van te zijn. 

We nemen je mee langs de taalgrens van Nederland, Vlaanderen én Wallonië.

Wandelen langs 
de taalgrens



Authentiek
Wie op zoek is naar meer authentiek Antwerpse 
Kempen komt al snel uit in Turnhout. Het 
Begijnhof alhier is sinds 1998 opgenomen op 
de werelderfgoedlijst van Unesco en mag er 
zeker zijn. Waarschijnlijk is het hof in de 13de 

eeuw opgericht en de barokkerk, de infirmerie 
en de huizen uit de 16de en 17de eeuw zijn goed 
bewaard gebleven. Het Begijnhofmuseum 
(begijnhofmuseum.be) geeft je veel informatie 
over de begijnencultuur. Voor kinderen zijn er 
speciale activiteiten en het allermooiste: t/m 18 
jaar krijgen ze gratis toegang!
Op nog geen vijf kilometer van Turnhout ligt het 
Turnhouts Vennengebied. Een natuurgebied 
waar je fantastisch kunt wandelen en fietsen met 
schitterende vennen, paarse heiden, eikenbossen 
en grasland vol prachtige bloemen. 

tip:
ook in België zijn ze bekend met het 

knooppuntennetwerk voor fiets- en 

wandelroutes. Informeer bij een lokaal 

VVV naar de mogelijkheden in de omgeving.

Limburgse Kempen
En dan de Limburgse Kempen, die vanuit de Peel 
bij Weert zo over de grens voortkabbelen. Dit 
deel van De Kempen is `s zomers de warmste plek 
van Vlaanderen – en in de winter juist de koudste 
plek. Ook hier is de natuurweelde overvloedig. 
Het enige nationale park van Vlaanderen is zelfs 
in deze regio te vinden: Nationaal Park Hoge 
Kempen is het grootste bos- en natuurgebied 
van Vlaanderen met maar liefst 5000 hectare aan 
heidevlakten, heuveltoppen en grote waterplassen 
en dennenbossen. Die natuur ontdek je het beste 
te voet of per fiets. Op nationaalpark.be kun je de 
officiële bezoekersgids van het park downloaden, 
zo ga je zeker goed geïnformeerd op ontdekking.

tip:  in het nationaal park is het 

Blotevoetenpad een aanrader!

Taalgrens Vlaanderen-Wallonië
Een stuk zuidelijker in de Oost-Vlaamse regio’s 
is het wandelnetwerk ook bijzonder uitgebreid 
met verschillende knooppunten die leiden langs 

en over de taalgrens tussen het Vlaamstalige en 
Franstalige deel van België. Die taalgrens vormt 
geen enkele barrière, want het netwerk loopt hier 
naadloos in elkaar over. Op de heuvelruggen heb 
je vaak een geweldig zicht op de omliggende 
landschappen. En kan je kilometers ver kijken bij 
mooi weer.

Je merkt op het eerste gezicht nauwelijks 
verschil tussen de landschappen. Het landschap 
in beide regio’s werd gevormd door dezelfde 
natuurlijke processen. En de mensen die zich hier 
vestigden, kampten met dezelfde uitdagingen 
om de hellingen bewoonbaar te maken. En daar 
zijn ze aan beide kanten van de taalgrens goed 
in geslaagd. Niet dat die taalgrens heel star is. 
Sommige dorpen verhuisden in het verleden al 
eens van Vlaanderen naar Wallonië en omgekeerd. 

Duivel wandelroute
Eén van die dorpen die de oversteek tussen de 
grens maakte is Everbeek. Bij het vastleggen van 
de taalgrens in 1963 stapte het dorp over van 
Henegouwen naar Oost-Vlaanderen. 

De omgeving is één grote brok ongerepte 
natuur, met schilderachtige landschappen en 
bronbossen, waar vooral de stilte hoorbaar is. 
Vanaf de kerk van Everbeek-Boven kun je middels 
knooppunten een prachtige wandelroute volgen. 
Van het Trimpont bos, een van de waardevolle 
restanten van het reusachtige Kolenwoud, loop je 
via landweggetjes naar het Livierenbos. De totale 
route is 9,9 km en de wandeling loopt voor slechts 
20% over verharde paden. Wandelschoenen aan 
dus voor voldoende grip!  

© TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN
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“Wie op zoek is naar meer authentiek 
Antwerpse Kempen komt al snel uit in 

Turnhout. Het Begijnhof alhier is sinds 1998 
opgenomen op de werelderfgoedlijst van 

Unesco en mag er zeker zijn"



Kruisen en kapelletjes vind je in de Vlaamse 
Ardennen overal, maar de streek rond Everbeek 
spant de kroon. Je ziet ze hier in alle maten 
en soorten, vaak in het gezelschap van een of 
meerdere bomen. De meeste werden gebouwd 
ter nagedachtenis van een overledene of uit 
dank voor een bijzondere gunst of genezing.

Andere wandelingen
In de regio zijn meerdere wandelingen die je 
laten wandelen langs de taalgrens. Zo start de 
heksenroute aan de rand van het Muziekbos 
in Ronse en is 14 kilometer lang. En is de 
kabouterroute een flinke wandeling van 13,5 km, 
waar de taalgrens regelmatig parallel loopt aan 
natuurlijke barricades. Je trotseert hier heuvels 
en waterwegen, doorkruist mooie bossen, 
ontdek de acht kapelletjes van Zeven Weeën, 
zoek tientallen natuurlijke bronnetjes en ontdekt 
het prachtige Bos-ter-Rijst waar je zonder er erg 
in te hebben de taalgrens passeert. 

tip:
deze wandelroutes langs de  

taalgrens tussen Vlaanderen en 

Wallonië kun je downloaden op 

routen.be/wandelen-taalgrens.

Of wat dacht je van de dwaallichtroute? De 
legende van de dwaallichtjes zegt dat deze 
mythische wezens graag boven moerassen en 
kerkhoven zweven, maar deze route langs de 
grens brengt je in het mooie Brakelbos. Ben 
je gek op bos, dan is de Weerwolfroute de 
meest bosrijke wandeling in deze omgeving. 
De wandeling is 11 km lang en start in Flobecq 
waar in het Livierenbos tot de 17de eeuw 

wolven leefden. Je kruist in deze route ook 
een stukje van de oude spoorlijn die tot 1963 
Vlaamse mijnwerkers naar de Henegouwse 
steenkoolmijnen bracht. Op een deel van de 
oude bedding kan je nu wandelen en fietsen 
langs het verharde Mijnwerkerspad. Aan het eind 
van de wandeling bereik je na een steile klim 
door het Pottelbergbos de top van de heuvel, 
met fenomenaal uitzicht over de omliggende 
velden aan de Ferme de Géron.

Wil je dit jaar niet te ver van huis kamperen? Weet 
dan dat er genoeg prachtige natuur in Nederland 
te vinden is. En kies je voor wandelingen langs de 
taalgrens, dan kom je stiekem elke keer even in 
een land waar de taal nét even anders is.  

© TOERISME OOST VLAANDEREN
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“In de regio zijn meerdere wandelingen 
die je laten wandelen langs de taalgrens"



Camping 
Recreatiepark TerSpegelt
Plaats: Eersel

Ben je op zoek naar rust en natuur? Of juist volop 
speelplezier voor de kinderen? Wat je voorkeur 
ook is, op deze kwaliteitscamping zit je wel 
goed. Recreatiepark TerSpegelt staat bekend 
om de uitgebreide en goede voorzieningen, 
van speciale kindervelden tot privé-sanitair. 
De kleintjes en tieners hoeven zich geen dag 
te vervelen met drie recreatieplassen, een 
sportplein, tokkelbaan en indoorstrand. Maar 
ook rustzoekers voelen zich helemaal thuis op de 
mooie, groene kampeerplaatsen. Direct vanaf de 
camping fiets of wandel je de Brabantse Kempen 
in. Hier geniet je van eindeloze tochten door 
bossen, heiden en het mooie platteland. 

 Meer info: CampingCard.com/TerSpegelt

Eurocamping Vessem
Plaats: Vessem

Ben jij toe aan groen om je heen? 
Op de gastvrije Eurocamping Vessem kom 
je helemaal tot rust op de ruime, rustige 
kampeervelden tussen de hoge bomen. En in 
de mooie omgeving is het heerlijk fietsen en 
wandelen. Maak bijvoorbeeld een fietstocht 

naar het stuifzandgebied bij het Zwartven. Of 
bezoek het Kempenmuseum De Acht Zaligheden 
en ontdek hoe het leven er hier vroeger uitzag. 
Zin in een relaxed dagje op de camping? Strijk 
neer bij de visvijver of speel een potje minigolf. 
Camperaars kunnen voor een speciaal tarief op 
een camperplaats voor de camping overnachten. 

 Meer info: CampingCard.com/Vessem

Provinciaal 
Recreatiedomein Zilvermeer
Plaats: Mol

Bij het waterrijke Belgische plaatsje Mol, zo'n 
15 kilometer van Nederland, ligt de mooie 
camping Zilvermeer. Hier kom je helemaal in 
de vakantiesfeer op je kampeerplaats onder de 
hoge dennen en bij de mooie zwemvijver met het 
grote, witte zandstrand. De kinderen vermaken 
zich ondertussen prima in de waterspeeltuin, 
de grote speeltuin in het bos of het skatepark. 
En ook in de omgeving is veel te zien. Fiets of 
wandel eindeloos over kanaaldijkjes en langs 
de meren, overblijfselen van eeuwenlange 
turf- en zandwinning. Of ontdek een totaal 
ander landschap tijdens een wandeltocht op de 
'Lommelse Sahara'. 

 Meer info: CampingCard.com/Zilvermeer  

CampingCard ACSI
Met de CampingCard ACSI-kortingskaart 
kampeer je tot wel 60% goedkoper in het 
laagseizoen op ruim 3.000 campings in 
Europa. Meer info en uitgebreide 
camping-informatie vind je op 
CampingCard.com/CampingLife21

Ontdek deze topcampings in de mooie grensstreek van Nederland en België.

Kampeerbestemming De Kempen 

Sneller verwarmen -  
sneller een goed gevoel
Met de nieuwe Truma Combi 6 E  
verwarmt u flexibel tot 25 % sneller!
truma.nl/heat-hybrid

TRU20002_AZ_Combi_6E_CampinglifeMag_190_135_NL_RZ.indd   1TRU20002_AZ_Combi_6E_CampinglifeMag_190_135_NL_RZ.indd   1 11.01.21   16:3511.01.21   16:35

LEVELEN  
OP NIVEAU

VOOR CAMPER EN CARAVAN

Vries Levelsystems 
RHENEN

Tel. 0621856047 
vrieslevelsystems.nl

E&P Hydraulics Technocenter 
en regiodealer voor Midden  
en Zuid-Oost Nederland

19

Bestemming



CampinglifeStyle

•   Modebewust skijack

•  Superisolerend jack
Het Spire Mimic Jack is een sterke, lichte, droge, flexibele en vooral warme 
winterjas van het Zweedse merk Haglöfs (haglofs.com). Het superisolerende 
Mimic Gold houdt je onder alle winterse omstandigheden heerlijk warm. Dit 

ingenieuze, synthetische materiaal combineert de eigenschappen 
van natuurdons met een perfecte vochtregulering. De jas is 

ultralicht en gemaakt van fluorcarbonvrij Pertex Microlight dat 
een waterafstotende behandeling heeft ondergaan. Het 

is een sterke, slijtvaste stof met een perfecte balans in 
zachtheid en duurzaamheid. De fleece stretchpanelen 
onder de armen zorgen voor veel bewegingsvrijheid. 
De jas heeft twee steekzakken die afsluitbaar zijn 
met een rits. De borstzak met rits (herenuitvoering) 
is handig voor een smartphone, portemonnee of 
sportreep. Het jack is verkrijgbaar in een dames- en 
herenuitvoering voor een adviesprijs van € 220.

Met de Glamorize II Jacket van Dare 2b (dare2b.com) is elke wandeling 
een feest. De hippe winterjas is wind- en waterdicht en tevens goed 
ademend. Hij heeft een afneembare capuchon met een rand van 
imitatiebont. De jas sluit met een enkele ritssluiting met aan de 
binnenkant een stormflap. De linkermouw heeft een zakje voor je 
betaalpas en in de binnenzak met ritssluiting vind je een speciaal 
mediavak waar je je oordopjes doorheen kunt halen. Hij is voorzien van 
gesealde naden en sneeuwvangers om je extra te beschermen tegen 
alle weersomstandigheden en de binnenmanchetten in de mouwen zijn 
elastisch. Dankzij high loft polyester isolatie is de jas altijd lekker warm. 
Het jack is voorzien van een luxe metalen badge en twee steekzakken 
met ritstrekkers, die afgezet zijn met Swarovski kristallen. De jas is in 
meerdere kleuren te koop voor een adviesprijs van € 190.

•  Sjaal & mondmasker inéén 
Dee nieuwe Filter Tube van BUFF is een multifunctionele sjaal en veilig mond- en 

neusmasker ineen. Je schuift de Filter Tube supergemakkelijk omhoog en 
omlaag wanneer dat nodig is. Zo heb je altijd een mondmasker binnen 
handbereik en hoef je niet meer te klungelen met elastiekjes achter 

je oren. Het ergonomische ontwerp en de 4-Way Ultra Stretch stof 
zorgen voor veel comfort. De BUFF Filter Tube kan op vele manieren 
worden gedragen: als masker, nekwarmer, bivakmuts, sjaal, muts en 
bandana. Het grote voordeel is ook dat het masker je, dankzij de 
lage ademweerstand, lekker vrij laat ademen. 
De Filter Tube bevat een 3-laags gecertificeerd 
filtersysteem dat 98% bacteriële filtratie-efficiëntie 
biedt. De vervangende filters zijn niet herbruikbaar 
en kunnen tot 24 uur worden gebruikt. Na het 

verwijderen van het vervangbare filter, wordt het 
aanbevolen om de Filter Tube te wassen met warm water 

op 60°C om volledige desinfectie te garanderen. Let wel, 
de BUFF Filter Tube is niet gecertificeerd als medisch 

masker. Er zijn speciale uitvoeringen in mooie 
dessins voor dames, heren, jongens en meisjes en 

de adviesprijs, inclusief 5 vervangingsfilters is € 
22,95. Meer informatie vind je op technolyt.nl.

•  Hippe winterjas

De nieuwe Mizuno Thunder Blade 2 (mizuno.com) is de ideale sportschoen voor 
schoolgaande kinderen. Een supersnelle gymschoen die superlicht en erg 
comfortabel is dankzij de uitstekend dempende middenzool. De stevige zijde 
van de buitenzool zorgt voor extra stabiliteit en dat voorkomt blessures in 
de zaal. De Thunder Blade 2 ziet er gaaf uit en geeft een optimale 
stevigheid, dankzij het naadloze bovenwerk. Nog een 
voordeel: de rubberen zool laat geen strepen na. De 
gymschoen heeft een adviesprijs van € 59,95.

Het nieuwe Surge Out ski-jack van Dare 2b (dare2b.com) is gemaakt met de beste technologieën van het merk. Het 
360 graden stretch materiaal met AEP Kinematics Technologie zorgt voor een superieure pasvorm die meebeweegt 
op de piste. De buitenlaag is voorzien van thermoregulerend Graphene VECT dat continu lichaamswarmte 
herverdeelt om je warm te houden als het koud is koel 
als het warm is. Het jack heeft een stoere en moderne 
look, in zwart of blauw. De ARED V02 20.000 Stretch 
stof en de getapete naden zorgen ervoor dat de jas 
ademend en waterdicht is tot een waterkolom van maar 
liefst 20.000 mm. De mouwen zijn voorzien van inwendige 
stretchmanchetten met duimlussen zodat er geen 
koude lucht en sneeuw binnenkomt. De jas heeft twee 
steekzakken, borstzakken en binnenzakken met rits. Op de 
mouw zit een waterdichte skipas-pocket. De jasrits heeft 
aan de bovenkant een bescherming zodat je kin er niet 
tussen kan komen. De uitneembare sneeuwbeschermer 
met gelsluiting beschermt tegen poedersneeuw. Bij de 
onderarm zit een rits voor ventilatie. Dit jack voor heren 
heeft een adviesprijs van € 340.
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Gespot
in de branche
De kampeerbranche is altijd in beweging. En wij houden je 

op de hoogte! Belangrijk nieuws, overnames of open dagen bij leveranciers? 

Een nieuwe showroom, leuke acties of een verhuizing waar je van op de 

hoogte moet zijn? Je leest het als eerste in Campinglife magazine.

Fiets en Wandelbeurs 
verzet
Hicle Events schuift de Fiets en Wandel-
beurs en E-bike Xperience van 19 en 
20 februari door naar 7 en 8 mei 2021. 
Gekozen is voor een latere datum 
in het jaar vanwege de coronacrisis. 
Locatie voor de events blijft Jaarbeurs 
in Utrecht. De events van Hicle in België 
zijn eveneens vanwege corona verplaatst 
naar mei. De Fiets en Wandelbeurs, 
E-bike Challenge en Mount Expo zouden 
aanvankelijk op 13 en 14 februari in 
Flanders Expo in Gent plaatsvinden. De 
nieuwe data zijn 1 en 2 mei 2021, locatie 
is wederom Flanders Expo.

CamperExpo 2021
De dertiende editie van CamperExpo 
wordt onder voorbehoud van vrijdag 
19 t/m zondag 21 maart gehouden 
in Expo Houten (vlak bij Utrecht). 
CamperExpo biedt schitterende 
campers van vele merken, nieuw én 
jong gebruikt. Daarnaast handige 
accessoires, camperbouw, camperbladen, 
nieuwste gadgets, deskundig advies, 
leerzame presentaties en heel veel 
aanbiedingen. Je kunt er e-bikes testen 
op het fietsparcours en de mooiste 
camperplaatsen en bestemmingen in 
Nederland, Europa en verder ontdekken. 
CamperExpo is dagelijks geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. Wie reeds een ticket 
had gekocht of gekregen: alle gekochte 
tickets blijven geldig voor de nieuwe data.

AL-KO neemt 
Nordelettronica over
Om het productgamma te verbreden 
heeft AL-KO Vehicle Technology Group 
de Italiaanse elektronicaspecialist 
Nordelettronica overgenomen. Het 
bedrijf, een dochteronderneming van 
DexKo Global – één van de grootste 
fabrikanten van chassistechnologie, 
voertuigtechniek en accessoires – 
versterkt daarmee de portfolio op 
het gebied van voertuigelektronica. 
Nordelettronica is gespecialiseerd in 
onder andere elektronische apparatuur 
voor recreatieve voertuigen, waaronder 
bedieningspanelen, acculaders en 
laagspanningsdistributiemodules. 
Door de overname wordt het 
productportfolio van AL-Ko op het 
gebied van elektrische componenten 
voor recreatieve voertuigen flink 
uitgebreid.

Kamperen populair
Het aandeel van vakanties met een 
kampeervoertuig zoals een (bus)camper, 
caravan of vouwwagen is onder de 
meest populaire vakantievormen in 
de corona-zomer van 2020 aanzienlijk 
vergroot - met ongeveer 20 procent ten 
opzichte van 2019. Dit werd bevestigd 
in een onderzoek dat door de Erwin 
Hymer Group in heel Europa werd 
uitgevoerd. In juli en augustus is aan circa 
3.000 deelnemers uit Duitsland, Italië, 
Frankrijk, Scandinavië en Nederland 

gevraagd naar hun reisgedrag. Een 
blik op de marktcijfers bevestigt de 
resultaten: ondanks het feit dat het 
coronavirus enkele weken alles heeft 
stilgelegd, zijn de registratiecijfers voor 
recreatievoertuigen van mei tot juli 2020 
in heel Europa met 26,5% gestegen op 
jaarbasis.

Goed hoogseizoen
Nederlandse campingeigenaren 
kijken terug op een buitengewoon 
goed hoogseizoen. Vanwege de 
coronapandemie kozen meer 
mensen voor een vakantie in eigen 
land. Toen de campings op 15 juni 
het gemeenschappelijke sanitair 
weer openden kwam er een run op 
kampeerplekken in eigen land. Er 
werd een recordaantal overnachtingen 
geregistreerd in de maanden juli en 
augustus, met name door de toename 
aan gasten op campings. In totaal koos 
24% meer voor een vakantie in eigen 
land. Nederlandse gasten bleven langer, 
waardoor het aantal overnachtingen 
steeg. In totaal werd er in het derde 
kwartaal en stijging van 27% van het 
aantal campingovernachtingen ten 
opzichte van 2019 genoteerd. Bijna 
alle provincies profiteerden van de 
toegenomen vraag van. Gelderland had 
21% meer overnachtingen dan vorig jaar, 
maar opvallend was  de stijging van 33% 
in de provincie Groningen.  

Deze trends voorspelt Ramon van Reine, CEO 
van Europa’s campingspecialist ACSI, op basis 
van verschillende onderzoeken die ACSI onlangs 
heeft gehouden onder duizenden Europese 
kampeerders. We zetten 5 trends voor 2021 op een 
rijtje.

1.  Opmars kamperende 
millennials

Millennials, de generatie tussen de 20 en 40 jaar 
oud, hebben het afgelopen jaar ontdekt hoe fijn het 
is om de natuur in te trekken. De hyperconnected 
generatie wordt continu overprikkeld door de 
digitale revolutie en heeft afgelopen jaar ontdekt 
dat offline zijn in de natuur haar batterij enorm 
oplaadt. Kamperen is dé manier. Verhuurplatforms 
noteerden dit jaar al een enorme stijging van 
boekingen en occasions (met name campers) zijn 
nauwelijks aan te slepen. En wie eenmaal gewend 
is aan deze vrijheid (en luxe) op wielen, zal deze 
weelde niet meer zo snel inwisselen voor een all-
inclusive vliegvakantie.

2.  Lekker weg naar het 
buitenland

Hoewel veel kampeerders Nederland hebben 
herontdekt deze zomer staan ze te popelen om 
weer naar het buitenland te gaan. Zodra de grenzen 
weer open zijn en de kust veilig is, gaan ze weer op 
pad, zo blijkt uit het meest recente onderzoek van 
ACSI naar de kampeerintenties van de Europese 
kampeerder. De status van het vaccin speelt 
mogelijk ook een positieve rol in deze ontwikkeling. 

3. Veilig en gezond op vakantie
Nergens zit je zo veilig als in je kampeermiddel. Je 

hebt een afgebakende plek. Je kan makkelijk 1,5 
meter afstand bewaren van je kampeerburen en als 
het je ergens niet bevalt, ben je zo weer weg. Een 
camping is daarnaast de perfecte mindwellness. 
Je bent veel buiten waardoor je teruggaat naar de 
basis en het beter lukt om afstand te nemen van de 
hectiek van het dagelijks leven. Gezien de huidige 
reisbeperkingen die voorlopig nog niet van de baan 
zijn, is de verwachting dat de veilig- en gezondheid 
van het kamperen een steeds belangrijker motief 
wordt voor een campingvakantie.

4. Zelfvoorzienend kamperen
In het voorjaar was kamperen in Nederland alleen 
toegestaan als je de beschikking had over privé-
sanitair en dat is een grote groep kampeerders 
goed bevallen. Fabrikanten van chemische toiletten 
en toilettenten plukken hier de vruchten van. Ze 
kunnen de vraag nog maar nauwelijks aan. Met 
het oog op de 1,5 meter richtlijn die naar alle 
waarschijnlijkheid nog wel een tijd gaat duren, 
verzekeren steeds meer kampeerders zich van 
eigen sanitair, voor zover die niet al aanwezig is in 
je eigen caravan of camper. Als alternatief vliegen 
ook de kampeerplekken met privé-sanitair als zoete 
broodjes over de toonbank. 

5. Soort zoekt soort
Steeds meer kampeerders zoeken een camping 
die ze op het lijf geschreven is. Campinghouders 
spelen hier op in door zich te profileren als een 
bepaald type camping. Duurzaamheid en groen 
zijn vaak thema’s die daarin terugkomen. Maar ook 
zijn er voorbeelden van 50-plus campings, een 
prikkelarme camping voor kinderen met autisme en 
campings waar kinderen juist niet welkom zijn.  

Kamperen is dé manier om coronaproof en offline één te worden met de natuur. 

Dit hebben millennials in 2020 ook massaal ontdekt. Deze trend zet zich voort in 

2021. Daarnaast blijft de kampeermarkt groeien, willen veel kampeerders weer 

naar het buitenland zodra het kan en gaan ze vooral zelfvoorzienend op pad. 

Beleven

Reistrends 2021
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De nieuwe telg in de familie heet ‘Aero’. Komt 
het je bekend voor? Dat kan kloppen, want deze 
serie was al eerder verkrijgbaar bij Dethleffs. De 
nieuwe Aero treedt in de voetsporen van zijn 
voorgangers. Het is een designgerichte caravan 
van hoge kwaliteit, die primair gericht is op een 
jongere, prijsbewuste caravan-doelgroep, die 
absoluut geen individuele uitrusting wil missen. 

Naast de prijs-kwaliteitverhouding en het 
uitzonderlijke ontwerp, is dit een van de 
grootste troeven van de Aero, omdat in de 
meeste gevallen, ten gunste van een lage prijs, 

van indrukwekkende ontwerp-, variatie- en 
keuzemogelijkheden wordt afgezien. Niet bij 
deze ´Aero´! Hij is een buitengewoon chique en 
biedt, naast drie verschillende stofferingen, een 
hele reeks individuele mogelijkheden.

Vijf modellen
De nieuwe Aero is verkrijgbaar in 5 modellen: 
Aero 410 QS, Aero 470 FR, Aero 500 QSK, 
Aero 510 ER en Aero 520 ER. Alle caravans 
zijn 230 cm breed, hebben een totale lengte 
van 634 cm tot 751 cm, zijn enkelassers en 
daarmee ideale toercaravans. Het zijn allemaal 

Nieuwe Aero 
jubileumeditie
In 1931 bedacht de Duitse Allgäu fabrikant van zweep- en skistokken de 

eerste caravan van Duitsland. De ondernemer deed dit uit liefde voor zijn 

vrouw. Zo kon zijn gezin altijd met hem mee tijdens lange zakenreizen. 

In 2021 is het 90 jaar geleden en dus viert Dethleffs komend jaar haar 

90-jarig jubileum en presenteerde zij een gloednieuwe caravanserie.

populaire, deels licht ge-upgrade bekende 
indelingen en ontworpen voor reizende stellen 
en gezinnen. Voor het jubileum zijn de nieuwe 
Aero-modellen er niet alleen in hun bewezen 
kwaliteit met een nieuw ontwerp, maar ook met 
het bijzonder uitgebreid 90-jarig jubileumpakket. 
Dit jubileumpakket laat de chique Aero optimaal 
verschijnen. En voor de winterkampeerders is er 
het Wintercomfort pakket, daarmee kun je de 
Aero volledig winterbestendig maken.

Exterieur
De buitenkant van de Aero valt gelijk op door 
zijn moderne design. Gecombineerd met het 
uitgebreide jubileumpakket, bestaande uit 17-inch 
aluminium wielen, een gladde buitenbeplating, 
designelementen aan de voor- en achterzijde, 
een raam in de extra brede toegangsdeur, een 
extra Midi-Heki dakluik, een disselafdekking 
en elegante en functionele opberg- en 
bevestigingselementen. Dit alles maakt de Aero 
tot een fantastische verschijning. 

Interieur
De caravan ontvouwt zijn volle schoonheid 
in het interieur, dat zijn eigen smaakvolle 
design heeft. Hier komt een fris en fraai 
afgerond meubelconcept samen met zachte 
elementen en kleurenspel, ze scheppen zo 

een modern, luchtig, licht en zeer comfortabel 
ruimtegevoel. De tweekleurige meubelfronten 
met hun contrasterende details, die de lichte 
houtlook combineren met witte kastdeuren, 
meubelkleppen en wanddecorelementen, zorgen 
voor een extra fris en helder interieur.

De 410 QS is kleinste in deze serie en heeft 
voorin een dwars tweepersoonsbed en een 
zijzitgroep en een grote kledingkast achterin. 
De 470 FR is een oude bekende in het 
Dethleffs-programma en wordt geleverd met 
een tweepersoonsbed en een aangrenzende 
badkamer met een open wasruimte aan de 
voorzijde en een grote ronde zitgroep aan 
de achterzijde. De 500 QSK is er voor de 
jonge gezinnen. Hier slapen de ouders in het 
tweepersoonsbed aan de voorzijde en de 
kinderen in het stapelbed achterin. Liefhebbers 
van eenpersoonsbedden zullen dol zijn op de 510 
ER en de iets grotere 520 ER. 

De modellen hebben een standaard maximaal 
toelaatbaar gewicht van 1.200 tot 1.400 kg en 
kunnen, afhankelijk van de indeling, desgewenst 
tot 1.500 of 1.800 kg worden geladen. De 
adviesprijs loopt op van € 19.900 voor de 410 QS 
tot € 22.490 voor de 520 ER. Meer informatie vind 
je op dethleffs.nl.  
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In de wintermaanden is Zell am See-Kaprun een populaire skibestemming. Maar wist je 

dat het voor families met kinderen ook in de zomer een fantastische vakantiebestemming 

is? De feeërieke ligging van de twee dorpen aan de Zeller See, met uitzicht op de 

majestueuze bergtoppen, maakt het een bestemming voor sportieve gezinnen die van 

avontuur en actie houden!

Zomervakantie in de 
Oostenrijkse bergen

Om zo groen mogelijk van al dit natuurgeweld 
te genieten heeft het verkeersbureau van Zell 
am See-Kaprun een mobiliteitskaart in het leven 
geroepen. Een kaart voor toeristen waarmee 
gratis gebruikt kan maken van de bus en trein 
in de Pinzau regio. Overnacht je in deze regio, 
dan ontvang je deze kaart gratis. Het merendeel 
van de attracties kan met deze kaart bereikt 
worden, waaronder de bergen Kitzsteinhorn, 
Schmittenhöhe en de Sigmund Thun kloof.

Vervelen? Uitgesloten!
Je kinderen hoeven zich tijdens een vakantie in 
deze contreien allesbehalve te vervelen. Speciaal 
voor kinderen tussen 5 en 16 jaar worden er veel 
activiteiten georganiseerd. Voor de kids is er 
een Cool Kids Fun programma, voor de oudere 
kinderen het Cool Kids Adventure programma. 
Een wandeling met lama’s of alpaca’s, een 
piratenzoektocht naar een schat op het meer van 
Zell, boogschieten, een mountainbikecursus of 
een bezoek aan een klimbaan? Bedenk het en 
het wordt georganiseerd. Met de Zomerkaart van 
het VVV krijg je bovendien korting!

Via Ferrata
Niet bang aangelegd? Een Via Ferrata is een 
‘ijzeren weg’: een parcours van staalkabels 
en beugels langs een rotsmassief. In Zell am 
See-Kaprun is het parcours uitgezet langs 
een damwand. Er zijn in totaal twee enorme 
stuwmeren in deze regio, de Wasserfallboden 
en de Mooserboden. Deze laatste bevindt zich 
op 2000 meter hoogte. De Via Ferrata heet hier 
MOBO 107, een afkorting van de naam van de 
stuwdam en het cijfer van de hoogte van de 
stuwdam: 107 meter. De beklimming neemt 
zo’n 25-50 minuten in beslag en gaat via een 
spannend parcours. Durf jij het aan? Blijf je liever 
met beide benen op de grond? Misschien is 
raften op de Salzach of de Saaalach rivier dan 
een beter plan!  
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Wandelen op hoogte
Wandel met een park ranger van het Nationaal 
Park tot een hoogte van ruim 3000 meter op de 
Kitzsteinhorn Explorer Tour. Niet schrikken, je 
gaat driemaal met de kabelbaan omhoog dus 
de wandelingen zelf zijn kort en zeer geschikt 
voor families met kinderen. De boswachter 
informeert je tijdens de wandelingen over onder 
meer de vorming van gletserijs en vertelt je over 
de goudarenden, lammergieren en de flora en 
fauna op deze hoogte. Op het bergstation ga 
je vervolgens naar Cinema 3000 waar je op een 
8 meter breed scherm de prachtige natuurfilm 
Kitzsteinhorn – ‘THE NATURE’ kunt bekijken. 
Bezoek daarna het infocentrum van het Nationaal 
Park waar je van alles leert over permafrost, 
kristal, het nationaal park de Hohe Tauern en de 
indrukwekkende techniek achter kabelbanen. 
Aan het einde loop je zo naar het uitkijkplatform 
op 3029 meter hoogte. Je hebt hier magistraal 
uitzicht dus neem lekker een lunch of kop koffie 
om langer van het uitzicht te genieten. 

Kruidenwandeling
Je staat er misschien niet direct bij stil, maar 
in de bergen groeien meer kruiden dan in de 
vallei. Kruidenkenner Fredi neemt je mee op 
een intrigerende wandeling over de weiden 
van de Schmittenhöhe. Je hoort dan alles over 
de helende werking van kruiden en het gebruik 

ervan in gerechten. Na een wandeling van 
anderhalve uur bereik je het eindpunt: restaurant 
Sonnkogel waar het motto ‘van de weide naar 
het bord’ is. Er is hier een route uitgestippeld 
langs kruiden met infoborden en plekken waar je 
je neus aan het werk kan zetten bij geurstations. 
Daarna bereidt Ferdi in zijn workshop 
verschillende lokale specialiteiten, waarin kruiden 
verwerkt zijn. De tour vindt in de zomer iedere 
vrijdag plaats. 

Yoga
Ultiem ontspannen? Dat is yoga in de 
buitenlucht. En vooral in een omgeving als deze 
is dat geen straf! Yoga lerares Lisa kent de   

2928

“De boswachter informeert je tijdens 
de wandelingen over onder meer de 
vorming van gletserijs en vertelt je 

over de goudarenden, lammergieren 
en de flora en fauna op deze hoogte"



mooiste plekken en neemt je onder meer mee naar 
bossen vol met mos, naar het strand van Wieshof 
aan het meer van Zell voor een yogales op een 
supboard, of naar een weideveld in Thumersbach 
met een adembenemend uitzicht op Zell am See-
Kaprun en het meer. 

Rodelen
Een echte topattractie voor de hele familie is de 
rodelbaan Maisiflitzer. Op 11 meter boven de 

grond zoef je in een wagentje over een afstand van 
1300 meter in zo’n 12 minuten 730 meter omlaag 
naar het eindpunt. In het traject zijn verschillende 
bochten en waves gebouwd dus sensatie 
gegarandeerd. Kinderen van 3 tot 7 jaar moeten 
met een volwassenen mee, maar grotere kinderen 
mogen deze uitdaging alleen aangaan.  

Wil je meer weten
over deze activiteiten of ben je op zoek 
naar meer inspiratie voor een zomervakantie 
in de Oostenrijkse bergen? 
Reis dan naar zellamsee-kaprun.com/nl.

3130



KampeerTrends

• Flexibele voortent
Bij Isabella luisteren ze goed naar 
kampeerders en dus is een oude 
bekende opnieuw geïntroduceerd. 
De Forum Etna is een tent die je 
naar keuze 250 diep indeelt, met 
een luifel van een meter of, als je de 
wand verplaatst naar voren, gebruikt 
als een diepe voortent van 3,5 
meter. Je bepaalt daardoor zelf de 
leefruimte in de voortent. De tent, 
verkrijgbaar in de nieuwe kleuren 
Etna, in zachte natuurlijke grijstinten, 
heeft een adviesprijs vanaf € 4.010. 
Op isabella.nl vind je nog meer 
nieuwe producten en handige tips 
en video’s. Hier vind je ook de online 
webshop voor snelle levering van 
voortenten, luifels en accessoires.

•  Populair model

•  Nieuw Nederlands model

De nieuwe Isabella Atlas voortentluifel is uitermate 
geschikt voor de seizoenskampeerders. Deze luifel is 
namelijk voorzien van een extra dik stalen frame, ook 
wel MegaFrame genaamd. De Isabella Atlas is 230 cm 
diep en wordt met speciale klemmen aan de petluifel 
van de voortent bevestigd. De Atlas is optioneel uit te 
breiden met zijwanden. De zijwanden zijn verkrijgbaar 
in de kleuren North en Dawn, dus bijpassend bij 
de voortenten Capri North, Commodore North, 
Ambassador Dawn en Commodore Dawn. 
De Isabella Atlas is verkrijgbaar vanaf € 662. 
Op voortentenspecialist.nl, onderdeel van Caravan Centrum Meerkerk, vind je meer informatie.

Fendt caravans staan bekend om de extreem hoge kwaliteit in kwaliteit en rijcomfort. De Fendt 
Bianco Selection is het meest populaire model van Fendt en bestaat uit 4 modellen. Twee met 
enkele bedden, één met een Frans bed en één met stapelbed. Dus voor alle kampeerders is 

er een Fendt Bianco Selection. 
De matte witte bovenkasten 
met ingewerkte houten bies 
maken de caravan heel chique. 
Daarnaast is de caravan standaard 
voorzien van; een hordeur, groot 
dakluik, telescopische tafelpoot, 
niveaumeter voor de verswatertank, 
verstevigde uitdraaisteunen en nog 
veel meer! Standaard kan gekozen 
worden uit twee verschillende 
bekledingsstoffen, optioneel 
komen daar tegen meerprijs nog 
acht andere mogelijkheden bij. 
De Fendt Bianco Selection is 
nu leverbaar vanaf € 23.550 en 
meer informatie is te vinden op 
caravancentrummeerkerk.nl.

•  Voortentluifel voor  
    seizoenskampeerders

•    Softclose systeem
De schuifdeur van een buscamper heeft eigenlijk maar één nadeel: hij 
maakt lawaai als je hem sluit. Vooral in de nacht wil je je campingburen 
niet wakker maken en de deur stil dicht kunnen trekken. Als je dat 
te zachtjes doet, valt hij niet in het tweede slot. Het AST SoftClose 
systeem is een betaalbare oplossing van Camper Profi (camperprofi.
nl) voor dit probleem. Het is een vrijwel geruisloze elektrische sluiting. 
Hij kost € 499 en past op alle Sevel-bussen – dus Fiat Ducato, Citroen 
Jumper en Peugeot Boxer – vanaf bouwjaar 2006. Het inbouwen kost 
in de garage zo’n vier tot zes uur. Dat hangt af van de camperinrichting 
rond de C-stijl. Er moeten vier gaten worden geboord. Een sensor ziet 
vervolgens dat de schuifdeur wordt dichtgetrokken. Op het laatste 
stukje trekt de SoftClose via een pin de deur geruisloos in het slot. 
Omdat de deur al vrijwel dicht is op het moment van sluiten, kun je er niet met je vingers tussenkomen. 
Het AST SoftClose systeem is uit voorraad leverbaar en te bestellen via soft-close.nl.

De caravans van het Nederlandse merk Lume (lumetraveler.com) staan bekend om hun slimme 
compleetheid in een design dat doet denken aan de karakteristieke Amerikaanse caravans met 
aluminium opbouw. De eerste modellen van het merk waren voorzien van een fraai weggewerkte 
buitenkeuken aan de achterzijde. De nieuwe Lume Traveler LT540 Nordic is nu de eerste met 

een binnenkeuken, zodat je in de frissere 
seizoenen binnen kunt koken. Deze keuken 
bevindt zich halverwege de caravan, met een 
koelbox, bergkast, gootsteen en een blok met 
keramische kookplaat en afzuigkap. Verder is 
de caravan precies zoals de LT540, met een 
vast bed en vaste zitgroep, waarbij gekozen 
kan worden voor de standaardzit of een grote 
loungehoek met los tafelelement. De Lume is 
allesbehalve doorsnee, dankzij het grote open 
dak, de teakhouten vloer, airconditioning en de 
exclusieve wandafwerking van leer en wolvilt.
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•  Luifel voor kampeerauto’s

De Adria Adora (adria.nl) is caravan van het jaar 2021, na het oordeel van een deskundige jury. Adria’s 
Adora-serie is al jaren een verkoopsucces. Een nieuwe generatie dient zich aan in modeljaar 2021: de 
caravan is van buiten en van binnen gemoderniseerd, deels geïnspireerd op ideeën in Adria’s vorig jaar 
geïntroduceerde Astella. De nieuwe Adora is verkrijgbaar in elf indelingen. Het oordeel van de jury: 
‘Aerodynamische details, zoals de futuristisch ogende voorspoilers en de geïntegreerde handgrepen en 
bumper achter, zijn gunstig voor de windafwikkeling. Dat komt de rijeigenschappen ten goede. Bijzonder 
is het glasoppervlak aan de voorzijde dat tot ver op het dak is doorgetrokken. Alle modellen zijn voorzien 

van een elegant en ruimtelijk interieur. De keuken onderscheidt 
zich als een zelfstandig element door een eigen kleurstelling en 

ontwerp. Praktisch: aan een rondom bevestigde aluminium 
strip kun je overal bijbehorende bakjes en legplankjes 
vastmaken. Wat verder opvalt zijn de verbeterde 
bergruimtes met handige lades en de geoptimaliseerde 

badkamer met sfeerverlichting, verwarming, ergonomisch 
toilet en opklapbare wastafel.’ De nieuwe generatie is 
te koop vanaf € 23.995.

• Caravan van het Jaar

•    Waterpas kamperen
Als je caravan of camper niet waterpas staat heeft dat zo zijn nadelen: deuren die constant open of 
juist dicht vallen, water dat niet goed wegloopt, scheef slapen en een instabiel kampeermiddel dat 
beweegt als jij beweegt, zijn een paar van die ongemakken. Ben je een rondtrekkende kampeerder, 
dan sta je op elke camping weer voor hetzelfde probleem en ben je veel tijd kwijt met het rechtzetten 
van je kampeermiddel. Dat kán eenvoudiger. E&P 
Hydraulics heeft zowel voor de camper als caravan een 
levelsysteem, dat ervoor zorgt dat je binnen twee 
minuten waterpas staat. Met slechts één druk op de knop 
zijn alle ongemakken, van het niet waterpas staan, verleden 
tijd. En bij vertrek zijn de steunen binnen zestig seconden weer 
opgetrokken en kun je verder met je reis. Vries Levelsystems 
in Rhenen levert en installeert het E&P Levelsysteem. 
Bovendien kun je hier terecht voor onderhoud en service 
aan dit systeem. Meer informatie vind je op vrieslevelsystems.nl.

De Levo luifel van Isabella is speciaal gemaakt voor kampeerauto’s. De luifel geeft je een beschermd 
windvast hoekje. Het is een snelle oplossing als je gewoon wat beschutting tegen regen, wind of 
zon zoekt. Standaard wordt deze luifel 
geleverd met een carbonX lichtgewicht 
frame. Ook is er een bijpassend 
windscherm voor meer privacy en 
beschutting. De Levo heeft een 
adviesprijs vanaf € 410. Deze en andere 
handige kampeeroplossingen vind je 
op isabella.nl. In de webshop kun je ze 
vervolgens direct bestellen.

 

Kamperen of logeren op een SVR-camping is leuk voor iedereen! Voor zowel gezinnen met als zonder kinderen.  
Bij de SVR  vindt u voor elk wat wils. Kamperen en logeren op boerderijen en bij particulieren op 1200 SVR-
campings in Nederland en ook volop mogelijkheden in vele, voornamelijk Europese landen. Sluit u ook aan bij de 
SVR, voor een donatie van € 10,00 per gezin per kalenderjaar. En u ontvangt alle gewenste informatie over 
kamperen of logeren op SVR-campings. 
Stichting Vrije Recreatie, Broekseweg 75, 4231 VD Meerkerk • T. 0183-35 2741 • E. info@svr.nl • I. www.svr.nl 
 

Wij gaan “natuurlijk” kamperen of logeren op een SVR-camping! 
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G E E F T  J E  É C H T 
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www.campingwolfstein.de

Midden in het 
          prachtige 
    natuurgebied 
              Lautertal
      ligt het rustieke
     stadje Wolfstein.

Reginald & Petra Burgers
Am Schwimmbad 1 ● D-67752 Wolfstein
Telefoon: +49 (0)6304 4143
E-mail: info@campingwolfstein.de

Aan de voet van de Königsberg vindt u 
 onze knusse camping. 
Familiare sfeer en de prima voorzieningen
      bieden u de ideale plaats voor rust en 
  ontspanning. De omgeving leent zich  
      prima voor fantastische wandel- en  
	 	 					fietstochten
        en overige
   uitstapjes.

https://www.facebook.com/campingwolfstein
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Ook voor kampeerseizoen 2021 heeft 
Booij Dethleffs Centre Almere weer 
tal van noviteiten op de agenda staan, 
om het campercomfort nog hoger te 
maken.

Vanaf dit seizoen heeft het familiebedrijf 
in Almere in alle huurcampers – met 
uitzondering van buscampers – tv-
schermen toegevoegd aan de 
basisuitrusting. Hierdoor kun je tv kijken, 
door van je eigen telefoon een wifi 
hotspot te maken en gebruik te maken 
van je eigen internetabonnement of 
door een prepaid internetkaart te 
kopen in het vakantieland. Deze extra 
toevoeging aan de basisuitrusting 
maakt camperen met een huurcamper 
van Booij nog comfortabeler. Ook een 
Nespresso-apparaat, een tablet met de 
Campercontact-app en een stofzuiger, 

behoren tot de 
standaard inventaris.

Dethleffs 
Globeline 
T 6613
Ook nieuw is de 
mogelijkheid om de 
Dethleffs Globeline T 
6613 te huren. Deze luxe 
tweepersoonscamper 
op Mercedesbasis 
wordt verhuurd in een 
automaatuitvoering 
met achteruitrijdcamera, airco in het 
leefgedeelte, tv en de mogelijkheid 
om twee Lacros e-bikes bij te huren 
voor €100 per week. De e-bikes van dit 
merk zijn ook nieuw in het assortiment. 
Sinds 2021 is Booij hier dealer van en 
zijn er 5 verschillende modellen in de 

showroom te vinden. Om te kopen, 
maar ook om bij de camper te huren.

Op zoek naar een comfortabele 
huurcamper met een uitgebreide 
basisuitrusting? Kijk dan op 
booijcampers.nl voor alle 
mogelijkheden.  

Noviteiten bij Booij

Veelzijdig en compact
Bij het uitzoeken van een nieuwe tent 
is materiaalkeuze van groot belang. 
Ga je voor een tent van katoen, dan 
kies je voor een degelijke, duurzame 
tent die lekker koel blijft in de zomer. 
Maar de tent is relatief zwaar en groot 
om mee te nemen. Wat dat betreft 
kan je beter kiezen voor een polyester 
tent die veel lichter en compacter is! 
Nadelen zijn de kortere levensduur en 
de temperatuur loopt sneller op.

Lastig kiezen? Een 
Spitfire tent is de 
oplossing! Ze vallen 
onder de B-Compact 
RSTC line van Bardani, wat 
inhoudt dat ze compact van 
formaat zijn en gemaakt van 
ventilerend ripstop technisch 
katoen, dat lichter van gewicht is 

en sneller droogt dan gewoon katoen. 
De stokken zijn van lichtgewicht 
aluminium en de tenten zijn snel op- 
en afgebouwd, ideaal als je tijdens je 
vakantie meer dan één camping wilt 
bezoeken.

Sinds vorig jaar heeft Bardani de 
Spitfire 280 RSTC in het assortiment, 
een tent die zo populair bleek dat hij 
er dit jaar niet één, maar zelfs twee 

broertjes bij heeft gekregen! 

Of zeg maar gerust grote broers, want 
de Spitfire 340 en 340 XL bieden meer 
ruimte om te slapen én te leven. 

De leefruimte vergroot je met de 
Spitfire Wing (€ 189,99); een universele 
tarp die je als luifel kunt gebruiken, 
maar ook mee naar het strand kunt 
nemen om beschutting te creëren. 
Dat scheelt weer ruimte met inpakken! 
De Spitfire tenten zijn al verkrijgbaar 
vanaf € 699,-. Meer weten? Reis dan 

naar dewitschijndel.nl.  

De hybrideverwarmingen van Truma 
Combi bieden volledige flexibiliteit. 
Je kunt verwarmen met gas, met 
elektriciteit of in de combinatiestand. 
Dit is mogelijk door twee elektrische 
verwarmingselementen van 900 
W die in de warmtewisselaar zijn 
geïntegreerd. Bijkomend bij deze 
voordelen heeft Truma de Combi 6 E 
verder ontwikkeld. Ze biedt nu twee 
nieuwe functies:

Tot 25 % sneller 
opwarmen
•  In de boost modus verwarmt de 

Combi 6 E de binnenruimte tot  
25% sneller.

•  Daartoe worden in combinatie 
900 W opwarmvermogen uit de 
elektrische verwarmelementen 
bij de 6000 W, die 
de gasbrander 
produceert 
opgeteld. De 
nieuwe Truma 
Combi 
6 E biedt 
daarmee een 
totaalvermogen van krachtige  
6900 W. 

Verbeterde 
warmwaterprestatie
Goed nieuws voor alle camperaars, 

die in hun voertuig douchen of 
afspoelen: de watercurve in de stand 
‘HOT’ is gewijzigd, zodat het water 
nu een hogere temperatuur bereikt. 
Resultaat: de nieuwe Combi 6 E 
produceert langer warm water. 

Ogen open houden bij 
de koop van een 
camper 

Kampeerders moeten 
er bij de koop van hun 

camper of caravan 
op letten dat een 
Truma Combi E is 

ingebouwd. Waarom? De 
elektrische verwarmingselementen in 
de Combi E kunnen niet later worden 
gemonteerd. Voor meer informatie 
ga je naar truma.nl/heat-hybrid.   

Als eigenaar van Lodge Holidays, 
vindt Rink-Jan het belangrijk dat zijn 
gasten onbezorgd en met plezier 
op vakantie gaan. “Veiligheid en 
gezondheid staan daarbij altijd 
voorop. Juist in deze onzekere tijd 
met opgelegde beperkingen, heb 
ik vertrouwen in ons aanbod. De 
kleinschalige campings in Italië, 
Frankrijk en Kroatië heb ik persoonlijk 
geselecteerd en door de ruime 
staanplaatsen kan er gemakkelijk 

afstand gehouden worden. In de 
luxe glamping lodges is het volop 
genieten van de vrijheid: écht 
even weg van de massa. Optimaal 
genieten van rust, ruimte en natuur! 
En voor wie het spannend vindt 
om nu al te boeken voor komend 
seizoen, heb ik een zeer soepele 
corona-regeling. Als boeker heb je 
dus weinig te vrezen.”

Glamping Lodge 
Holidays nu ook in 
Nederland
Aan de gasten die liever nog 
niet naar het buitenland gaan 
is ook gedacht. “Nieuw in ons 
aanbod zijn de luxe lodges op 
watersportcamping Heeg. De 
sfeervolle glampingtenten op deze 
locatie in Friesland zijn voorzien 

van eigen sanitair. 
Het is de ideale 
plek dichtbij 
huis om actief te 
genieten van 
het buitenleven. Ga dit voorjaar 
suppen of zeilen op de Friese meren 
of kom tot rust bij een schitterende 
zonsondergang.”

Zeker zijn van een heerlijke glamping 
vakantie in binnen- of buitenland? 
Kijk op lodgeholidays.nl.  

Luxe kamperen in Italië, Frankrijk 
of Kroatië met Lodge Holidays

Groet, Rink-Jan

Sneller verwarmen: nieuwe Truma Combi 6 E
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De Egerroute is een aangenaam fietspad dat één 
van de vijf schoonste rivieren van het land volgt. 
De Eger (Tsjechisch: Ohře) stroomt vanaf de grens 
met Beieren door een schitterend landschap naar 
het noorden van het land, waar de rivier uitmondt 
in de Elbe in de buurt van de stad Litoměřice. De 
fietsroute beslaat bijna 230 kilometer en is ook 
voor families ideaal vanwege de rustige paden en 
de geringe hoogteverschillen. 

De Egerroute wordt gemarkeerd met 
fietsmarkering nummer 6 en maakt vanaf Cheb 
tot Karlovy Vary deel uit van de Central-Europe 
EuroVelo route. De fietsroute gaat voor een 
groot deel langs de rivier de Eger, maar je wijkt 
regelmatig af van het water. Zo kom je ook door 
bossen, moet je enkele heuvels beklimmen en 
fiets je over rustige asfaltwegen of verharde 
grindpaden bestemd voor fietsers.

Kastelen en rotsformaties
De route kan opgedeeld worden in vijf etappes, 
waarbij de trajecten ongeveer 40-60 kilometer 
per dag zijn. Starten kan bij de Tsjechisch-Beierse 
grens bij Slapany of in Cheb, een verrassend 
mooie stad met een kasteel, overblijfselen 
van vestingmuren en een stadsplein met elf 
oorspronkelijk gotische huizen bekend als Cheb 
Špalíček. In Slapany kun je het oude Slapany-
spoor bewonderen dat werd opgericht in 
1865 en liep tussen Cheb en de Duitse steden 
Waldsassen en Wiesau. 
De fietsroute vervolgt haar weg naar de 
mooie plaaten Mostov, Kynšperk en Sokolov 
waar ook kastelen zijn gelegen. Zo ook in de 
middeleeuwse stad Loket, waar een robuuste 
burcht boven de stad pronkt. Eén van de mooiste 
plekken is tussen Loket en Karlovy Vary waar je 
het natuurlijke landschap van de rotsen Svatoš 
kunt bewonderen.  

Fietsen langs de Egerroute
Het fietspad langs de rivier de Eger in West-Bohemen in Tsjechië komt tot leven. 

Waar eerder het pad vooral gebruikt werd door wandelaars, is de route nu ook voor 

fietsers toegankelijk. De 223 kilometer lange fietsroute gaat door de schitterende 

vallei van de rivier de Eger en biedt smalle kloven met majestueuze rotsen waar je 

langs kastelen, pittoreske steden en historische kuuroorden komt.
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De granieten rotsformaties zijn ontstaan door 
de rivier de Eger, die zich een weg baande 
door het granietmassief en hierdoor een diepe 
kloof creëerde. Wind, regen en vorst vormden 
massieve rotspilaren in het landschap. 

In- en ontspanning
De eerste 100 kilometer van de Egerroute 
gaat door de regio Karlovy Vary in West-
Bohemen. Dit gebied staat bekend staat om 
haar historische kuuroorden met heilzame 
waterbronnen. Karlovy Vary is het beroemdste 
kuuroord van Tsjechië en beschikt over mooie 
architectuur en enkele lokale specialiteiten. 
Uit Karlovy Vary komt de nationale sterke 
drank Becherovka en ook de lokale spa-wafels 
‘Lázeňské oplatky’ zijn het proeven waard. De 
omgeving van Karlovy Vary is bij uitstek geschikt 
om te overnachten tijdens je fietstocht langs de 
Eger. Zorg ervoor dat je genoeg tijd over hebt 
om door de colonnades te slenteren en het 
helende bronwater te proeven.  

“Karlovy Vary is het beroemdste 
kuuroord van Tsjechië en beschikt 
over mooie architectuur en enkele 

lokale specialiteiten"
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Door het land van de pils
De fietsroute voert ook door de regio Ústí en 
komt hier langs de steden Klášterec nad Ohří, 
Kadaň, Žatec en Louny. In dit gebied wordt 
al meer dan driehonderd jaar hop geteeld, 
vanwege het droge en relatief warme klimaat, 
gecombineerd met veel grondwater. Žatec is 
dé hopstad van Tsjechië. In de plaats vind je 
een informatief hop- en biermuseum met een 
aangrenzende brouwerij. Bier- en fietshebbers 
kunnen vanaf hier zelfs een bierroute volgen 
die langs 14 brouwerijen gaat in Duitsland 
en Tsjechië. De Egerroute komt langs twee 
brouwerijen van deze route. Naast hopvelden 
passeer je in de regio Ústí  een oud vulkanisch 

gebied. Veel van de heuvels en bergen bestaan 
uit vulkanisch materiaal. In de pittoreske stad 
Litoměřice vloeit de Eger over in de rivier Elbe en 
eindigt deze gevarieerde rivierroute.  

Gratis fietskaarten
Wil je meer informatie over deze bijzondere 
fietsroute, reis dan naar czechtrails.com/
routes/1335-egerradweg. Bij het Tsjechisch 
Verkeersbureau in Amsterdam zijn gratis 
fietskaarten aan te vragen. Mail daarvoor 
naar amsterdam@czechtourism.com. Wil 
je meer informatie over Tsjechië in het 
algemeen? Reis dan naar czechtourism.com.

“In de pittoreske stad Litoměřice 
vloeit de Eger over in de rivier Elbe en 
eindigt deze gevarieerde rivierroute"
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KampeerGadgets
Eurotrail (eurotrail.info) brengt met de Kingston een complete serie RVS pannensets 
op de markt. De set is geschikt voor koken op gas, maar ook op inductie of 
elektrisch. De set bestaat uit 3 pannen met glazen deksel en een 
steamer/vergiet, vervaardigd van een stevig en duurzaam 
edelstaal. De handgrepen van de pannen en de 
dekselgreep zijn voorzien van een hittebestendig 
siliconen grip. Door het hoge model zijn ze 
geschikt voor kleinere vuurpitten. De steamer kan 
als vergiet gebruikt worden, maar je kunt er ook 
op een gezonde manier groente mee stomen. 
De set is verkrijgbaar vanaf € 62,50.

•       Complete RVS pannenset

De nieuwe Melitta Easy II zet in mum van tijd de lekkerste filterkoffie. Het 
voordelige apparaat (adviesprijs € 27,95) scoort het hoogste cijfer, een 
9.1, in de koffietest van de Consumentenbond. De machine is stil, heeft 
een stabiele temperatuur en druppelstop en is eenvoudig te ontkalken. 
Het vermogen is 1.050W en er kunnen maximaal 10 kopjes per keer mee 
worden gezet. Extra handig is de automatische uitschakelfunctie. Het 
zwenkfilter is uitneembaar en daardoor makkelijk schoon te houden. 
Meer informatie vind je op melitta.nl.

• Buitendouche
Je eigen buitendouche maak je in een handomdraai met deze drukdouche van 
Eurotrail. Hij is ideaal voor gebruik op de camping en eenvoudig in gebruik 
en snel op te zetten. Vul de waterzak met water en plaats deze op de vloer, 
pomp een paar keer met de voet om zo de druk te verhogen en geniet van 
een douche. Laat je de waterzak de hele dag in de zon liggen, dan heb je 
gegarandeerd warm water. De waterzak van 11 liter heeft een grote opening en 
is daardoor eenvoudig bij te vullen. De doucheslang is 2 meter lang en voorzien 
van een douchekop. De buitendouche wordt in een opbergtas geleverd voor 

een adviesprijs van € 47,50. Voor meer informatie ga je naar 
eurotrail.info.

De nieuwe serie tafelservies van Eurotrail (eurotrail.info) is er in 
verschillende originele designs. Modellen Isla, Bahia, Denia en Altea zijn 

voorzien van een rubberen antislipring die ervoor zorgt dat het servies 
mooi stabiel op tafel blijft staan en voorkomt dat het gaat schuiven 
op een ongelijke ondergrond of tijdens het rijden. Het servies heeft 
een adviesprijs vanaf € 59,95.

• Nieuw tafelservies

•  Regisseursstoel 
    met klaptafeltje

De regisseursstoel is al jaren een vast item in de collectie van 
Isabella. Vanaf heden is deze ook te vekrijgen met een handig 

klaptafeltje. Het tafeltje is los te koop, voor wie de stoel 
al heeft, maar is ook als complete set verkrijgbaar. 

Het tafeltje is een eigen ontwerp van Isabella 
en kan zowel links als rechts geplaatst worden. 
Deze stoel heeft een adviesprijs van € 59 en 

kan eenvoudig online besteld worden op 
Isabella.nl. Hier vind je ook meer nieuwe 
producten en handige tips en video’s die 

het kampeerleven vergemakkelijken.

•  Compacte koffiezetter
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Aan de Duitse Moezel is de Nederlandse familie Van Dongen eigenaar van drie 

campings. Broers Edwin en Karel en zus Esther zorgen er met hun familie voor 

dat het je aan niets ontbreekt op deze mooi gelegen campings op slechts vier 

uur rijden van Utrecht.

Camping van 
familie voor families

Karel van Dongen leidt de zeer hoogwaardige 
4-sterren Moselcamping Alf. De campings ligt 
midden in de natuur aan een eigen forellenbeek 
op slechts 700 meter van de Moezel. De camping 
telt 100 kampeerplaatsen, maar heeft ook 
veel nieuwe huurmogelijkheden, waaronder 
luxe safaritenten, chalets en wijnvaten waarin 
je kunt overnachten. Er zijn zelfs speciale 
natuurtentplaatsen met natuurtoiletten, prachtig 
gelegen aan de beek. De camping is ideaal voor 
stellen en gezinnen met kleine kinderen tot 12 
jaar. Er is een barbecuehut voor wie droog wil 
barbecueën en wie helemaal geen zin heeft om 
zelf te koken kan terecht in het restaurant of in 
één van de restaurants in Alf.

Moselcamping Pünderich
In 2020 werd 3,5-sterren Moselcamping 
Pünderich overgenomen, die geleid wordt door 
Esther van Dongen. De kleinschalige camping 
met 50 plaatsen is direct aan de Moezel gelegen, 
aan het rustige Moezelfietspad. Het dorp is nog 
onontdekt en aan de overkant van de Moezel ligt 
een prachtig wandelgebied. Het pontje over de 
rivier brengt je er in een paar minuten. 

Ook op deze camping kun je overnachten in 
mooie wijnvaten. Je kunt op deze camping ook 
kano’s huren om zelf te peddelen op de Moezel. 
Tot slot kun je op hier ook terecht voor de 
innerlijke mens, met een fijn terras en restaurants 
bij de camping.

tip: Op alle campings 

zijn honden welkom.

Moselcamping Rissbach/
Traben-Trarbach
Edwin en zijn vrouw Sibyne leiden Moselcamping 
Rissbach/Traben-Trarbach. Deze 4-sterren 
camping telt 100 kampeerplaatsen en is direct 
aan de Moezel gelegen. Naast kamperen met 
je eigen kampeermiddel zijn ook hier de leuke 
wijn-overnachtingsvaten te huur. De camping 
beschikt verder over een eigen Moezelsteiger, 

waardoor je kunt plonsen in de rivier, maar er is 
ook een verwarmd zwembad, een campingwinkel 
en een eigen wijnkelder. In het hoogseizoen 
is er bovendien kinderanimatie en alle gasten 
hebben gratis toegang tot het Moezeltherme 
spacomplex. Op de camping zijn fietsen en 
kano’s te huur en in het restaurant met terras 
is het heerlijk toeven. Het centrum van Traben-
Trarbach ligt op 1,5 kilometer.  

Camperplekken
In Pünderich en in Traben-Trarbach zijn 
speciale plaatsen voor camperaars. Beide 
terreinen bieden afgebakende plaatsen 
met stroom, water en wifi en sanitaire 
voorzieningen zijn aanwezig. Ze zijn rustig 
gelegen, direct aan het Moezelfietspad en 
volledig geautomatiseerd 24/7 toegankelijk.

Wil je meer weten over deze campings 
van familie voor familie? Reis dan naar de 
Nederlandstalige website mosel-camping-platz.
de voor alle informatie. Je kunt hier ook online 
een plek boeken.  
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De LMC Style serie richt zich voornamelijk op jongere gezinnen en met 

6 verschillende indelingen biedt deze serie voor iedereen een ideale 

manier om te kamperen. Naast de basisreeks komt LMC nu met een 

nieuw model in de reeks: de Style 400 F.

Compacte 
LMC Style 400 F

Dit meest compacte model van de LMC Style 
serie wordt in april verwacht en is voorzien 
van een nieuw design. Maar waar de caravan 
vooral in afwijkt van de rest van de serie is het 
opklapbed. Dit bed heeft een afmeting van 
1.90 X 1.50 meter en het is bevestigd aan de 
achterwand van de caravan. Opgeklapt zie je er 
nagenoeg niets van.

Indeling
Bij het betreden van de caravan vinden we 
rechts onder de voorwand met raam direct 
de compacte keuken met 3-pits gasfornuis en 
praktisch veel opbergruimte in de lades en kast. 
Tegenover de ingang is de badkamer gesitueerd 
en in het middengedeelte is ruimte voor de 
koelkast, een ruime bergkast, verwarming en aan 

de overzijde een flinke ladekast.
Aan de achterzijde van de Style 400 F is de 
zithoek gerealiseerd. Twee ruime banken bieden 
plek voor een spelletje of een avondje onderuit 
gezakt op de bank hangen. In de achterwand is 
het klapbed vernuftig weggewerkt en door aan 
weerszijden het haakje los te maken komt het 
bed tevoorschijn. Het bed is klaar voor gebruik, 
want het matras blijft erin liggen. Je hoeft dus 
niet te schuiven met bankkussens om het bed 
gebruiksklaar te schuiven. Het enige dat er moet 
gebeuren is de tafel van de zithoek te laten 
zakken. Het bed komt dan omlaag tot de hoogte 

van de zitting, daardoor is de zithoek niet te 
gebruiken als het bed is neergeklapt.
Met een staghoogte van 1.97 meter en een 
leeggewicht van 1.015 kg (maximaal gewicht 1.360 
kg) is de Style 400 F een ruimtelijk aanvoelende 
caravan voor een kampeervakantie met z’n 
tweetjes. Tegen meerprijs kan er gekozen worden 
voor het basispakket of het exclusieve pakket. De 
adviesprijs van deze compacte LMC Style 400 F is 
bij het ter perse gaan van dit magazine nog niet 
bekend, houd vanaf april de website van lmc-
caravan.de/nl in de gaten of neem contact op met 
een LMC dealer, waar de caravans vanaf april in 
de showroom te zien zijn.  

Style 450 D
Hij is nog niet op de markt, maar de eerste 
ontwikkelingen zijn er. Tijdens een studie 
wordt onderzocht of het prototype van 
de Style 450 D, met groot openschuifbaar 
panoramadak, in de praktijk ook haalbaar is. 

Tijdens een stresstest wordt de dichtheid van 
het dak onderzocht, bijvoorbeeld in zware 
regen en tijdens het rijden. Daarbij wordt 
ook de functionaliteit van de elektromotoren 
getest die het dak eenvoudig moeten open 
en sluiten. Het is dus nog even wachten, 
maar een vooruitstrevend caravantype komt 
hiermee een stapje dichterbij!
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Titel:            Als je me ziet

Auteur:  Lisa Gardner

Genre:  thriller

Uitgever:   Cargo

Website:  uitgeverijcargo.nl  

ISBN:  978-94-031-0841-4

Prijs:  € 20,99

Titel:   Nederland – vakantie  
in eigen land  
(luxe reisboek 2021)

Auteur:   Marlou Jacobs & Godfried van Loo

Genre:  reizen

Uitgever:  REiSREPORT

Website:  reisreport.nl   

ISBN:  978-90-8304-275-6

Prijs:  € 20,00

Titel:           Krypto

Auteur:  Hans Jørgen Sandnes

Genre:  jeugdboek (9+)

Uitgever:  De Vier Windstreken

Website:  vierwindstreken.com 

ISBN:  978-90-5116-838-9 

Prijs:  € 14,95

Titel:            Geiger

Auteur:  Gustaf Skördeman

Genre:  thriller

Uitgever:  Cargo

Website:  uitgeverijcargo.nl 

ISBN:  978-94-031-0891-9

Prijs:  € 20,99

Titel:           Souwtje en de potvis

Auteur:  Monica Maas

Genre:  voorleesboek (4+)

Uitgever:  De Vier Windstreken

Website:  vierwindstreken.com

ISBN:  978-90-5116-834-1

Prijs:  € 14,95

Welke boeken leuk zijn voor onderweg 

en op de camping? 

Campinglife magazine weet wel  

welke je het beste mee kunt nemen!

Omschrijving:
Als een oude vrouw net afscheid heeft genomen van haar kleinkinderen die 
even op bezoek waren, gaat de telefoon. Ze haast zich op te nemen. Uit de 

hoorn klinkt één woord: Geiger. Al tientallen jaren wacht ze op dit bericht, 
maar toch komt het onverwacht. Ze weet wat ze moet doen. De oude vrouw 

pakt een pistool, schroeft er een geluiddemper op en loopt 
naar haar man toe, die nietsvermoedend in zijn stoel zit. Ze 

zet de loop tegen zijn achterhoofd, haalt de trekker over en 
verlaat haastig het huis. De schokkende moord in Bromma 
valt buiten het werkgebied van politieagente Sara Nowak, 

maar haar collega's weten dat ze het slachtoffer kent, en 
tegen de wil van haar leidinggevenden sluit ze zich aan bij 
het onderzoeksteam. De vragen stapelen zich op en het is 
duidelijk dat de antwoorden in het verleden liggen – een 

verleden waarin ooit een verwoestend plan is gesmeed dat 
nu tot een uitbarsting komt.

Omschrijving: 
Reisjournalisten Marlou Jacobs 
en Godfried van Loo brengen een 
speciale reisgids uit voor een vakantie 
in eigen land. Daags na de allereerste 
persconferentie van minister president 
Mark Rutte, vertrok het duo voor 
een trip door Nederland. Tijdens 
de intelligente lockdown reisden 
Marlou en Godfried maar liefst 5.000 
kilometer binnen de landsgrenzen 
op zoek naar onbekende plekken 
en parels waar nog genoeg rust en ruimte te vinden 
is. De nieuwe reisgids telt 20 bijzondere regio’s voor een 
weekend weg of lange vakantie in Nederland.

Omschrijving:
Flora dacht dat ze veilig was, maar haar ontvoerder is nog niet 
verdwenen. Detective D.D. Warren, FBI-agente Kimberly Quincy en 
ontvoeringsslachtoffer Flora Dane onderzoeken samen een oude 
zaak waar de beruchte crimineel Jacob Ness bij betrokken was. Hun 
zoektocht wordt al snel een stuk gevaarlijker dan ze verwacht hadden, 

als blijkt dat de bewoners van het stadje waar ze 
terechtkomen duistere geheimen verborgen houden. 
Flora dacht altijd dat haar ontvoerder zijn geheimen 
mee het graf in had genomen, maar is dat werkelijk 
zo? Terwijl ze alle drie gevaar lopen, ontdekt Flora 
eindelijk de waarheid achter de man die haar leven 
voorgoed veranderde.

Omschrijving:
Ook dit deel gaat over de vriendelijke Souwtje die met haar katten 
en kippen in een scheef gewaaid huis op een eiland woont. Haar 
neefje Tom komt logeren. Tussen de gejutte spullen ontdekt hij 
een gitaar waar nog geluid uitkomt. Meteen begint Tom te spelen 

en al gauw komen de zeehonden naar zijn muziek 
luisteren. En zij niet alleen, ook een potvis komt 
op de muziek af... Het reusachtige dier komt 
veel te dichtbij. Hij zegt: ‘Ik hoorde muziek en 
daar wilde ik naar luisteren, maar toen ben ik de 
kluts kwijtgeraakt, de zee is hier ondiep. Nu kan ik 
niet meer voor- of achteruit.’ Gelukkig kunnen de 
zeehonden heel goed klutsen! Ze bewegen met 
hun staart en flippers en maken samen hoge golven, 
zodat de potvis bevrijd wordt. Tom zegt zijn nieuwe 
vriend gedag en zingt een afscheidslied voor hem.

Omschrijving:
Orelia verhuist naar het kleine kustdorpje 
Saltfjord. Ze trekt daar in bij haar nieuwe 
pleeggezin, de opgewekte en sportieve familie 
Birker, die al een tienerdochter hebben. Al snel 
leert ze haar buurman kennen, Bern. Hij is visser 
en deelt Orelia’s fascinatie voor cryptozoölogie: 
de studie van mythologische, onbekende of 
onontdekte wezens. Op de eerste avond in 
haar nieuwe huis ziet Orelia iets mysterieus 
vanuit haar raam. Wat verschuilt zich daar, 
onder het golvendek? En heeft het iets te maken met die jongen die in 
de zee dook en niet meer boven water kwam? Bern en Orelia duiken 
samen de donkere diepte in en vinden het enorme zeemonster: een 

Krako-moeder met haar jong. Er blijken echter meer mensen geïnteresseerd in het angstaanjagende beest; ze willen 
haar vangen en tentoonstellen. Orelia komt vast te zitten in een ondergrondse grot. En tot haar verbazing vindt ze 
daar ook de vermiste (en sterk vermagerde) jongen. Gelukkig weten Bern en Orelia’s pleegzus hen te vinden en te 
bevrijden. Eenmaal thuis zien ze in het nieuws dat de moeder Krako gevangen is en tentoongesteld wordt...

Uitgelezen
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vegetarisch

99

 Variaties en tips
•   Snijd een appel in blokjes en schep hem door de 

salade.
•   Rooster een handjevol zonnebloem-, pompoen- 

of pijnboompitten en maak de salade hiermee af.

Bijna iedereen houdt van koolsalade en deze variant boordevol verse smaken zal 
de favoriete salade van het hele gezin worden. Witte kool, worteltjes en radijsjes 
worden gemengd met lente-uitjes, zoete sultanarozijnen en geroosterde  pinda’s 
en overgoten met een romige, maar gezonde dressing die weinig vetten bevat.

 Voor 4 personen

200 g  witte kool, gescheurd
1  fl inke wortel, circa 150 g, grofgeraspt
50 g  sultanarozijnen
4  lente-uitjes, fi jngesneden, de witte en
 groene delen gescheiden
2 el  mayonaise
150 g  magere yoghurt
30  radijsjes, in schijfjes gesneden
50 g  ongezouten geroosterde pinda’s
3 el  peterselie, fi jngehakt of vers bieslook, 
 fi jn gesneden, of een mengsel van de 
 twee (desgewenst)
 peper en zout

Voorbereidings- en bereidingstijd: 15 minuten  

 1  Meng de kool, wortel, sultana rozijnen en witte delen van de 
lente-uitjes in een grote kom.

 2  Meng de mayonaise met de yoghurt en breng op smaak met 
peper en zout. Voeg die dressing toe aan het koolmengsel en 
meng, zodat alle ingrediënten goed met de dressing zijn bedekt.

 3  Voeg vlak voor het serveren de radijsjes en pinda’s toe en 
 bestrooi tot slot met de fi jngesneden groene delen van de lente-
uitjes en de peterselie of het bieslook.

Knapperige koolsalade met noten

Voor 4 personen

• 200 g witte kool, gescheurd
• 1 flinke wortel, circa 150 g, grof geraspt
• 50 g sultanarozijnen
•  4 lente-uitjes, fijngesneden, de witte en 

groene delen gescheiden
• 2 el mayonaise
• 150 g magere yoghurt
• 30 radijsjes, in schijfjes gesneden
• 50 g ongezouten geroosterde pinda’s
•  3 el peterselie, fijngehakt of vers bieslook, 

fijn gesneden, of een mengsel van de twee 
(desgewenst)

• peper en zout
 
Voorbereidings- en bereidingstijd:  
15 minuten

Bereidingswijze 
 
1.  Meng de kool, wortel, 

sultana rozijnen en witte 
delen van de lente-uitjes in 
een grote kom.

2.  Meng de mayonaise met 
de yoghurt en breng op smaak met peper en zout. Voeg 
die dressing toe aan het koolmengsel en meng, zodat alle 
ingrediënten goed met de dressing zijn bedekt.

3.  Voeg vlak voor het serveren de radijsjes en pinda’s toe en 
bestrooi tot slot met de fijngesneden groene delen van de 
lente-uitjes en de peterselie of het bieslook.  

Bijna iedereen houdt van koolsalade en deze variant boordevol verse smaken zal de 

favoriete salade van het hele gezin worden. Witte kool, worteltjes en radijsjes worden 

gemengd met lente-uitjes, zoete sultanarozijnen en geroosterde pinda’s en overgoten 

met een romige, maar gezonde dressing die weinig vetten bevat.

Knapperige koolsalade met noten

Koken op  
     de camping

Variaties en tips
•  Snijd een appel in blokjes en schep hem 

door de salade.
•  Rooster een handjevol zonnebloem-, 

pompoen- of pijnboompitten en maak 
de salade hiermee af.
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•   Snijd een appel in blokjes en schep hem door de 

salade.
•   Rooster een handjevol zonnebloem-, pompoen- 

of pijnboompitten en maak de salade hiermee af.

Bijna iedereen houdt van koolsalade en deze variant boordevol verse smaken zal 
de favoriete salade van het hele gezin worden. Witte kool, worteltjes en radijsjes 
worden gemengd met lente-uitjes, zoete sultanarozijnen en geroosterde  pinda’s 
en overgoten met een romige, maar gezonde dressing die weinig vetten bevat.

 Voor 4 personen

200 g  witte kool, gescheurd
1  fl inke wortel, circa 150 g, grofgeraspt
50 g  sultanarozijnen
4  lente-uitjes, fi jngesneden, de witte en
 groene delen gescheiden
2 el  mayonaise
150 g  magere yoghurt
30  radijsjes, in schijfjes gesneden
50 g  ongezouten geroosterde pinda’s
3 el  peterselie, fi jngehakt of vers bieslook, 
 fi jn gesneden, of een mengsel van de 
 twee (desgewenst)
 peper en zout

Voorbereidings- en bereidingstijd: 15 minuten  

 1  Meng de kool, wortel, sultana rozijnen en witte delen van de 
lente-uitjes in een grote kom.

 2  Meng de mayonaise met de yoghurt en breng op smaak met 
peper en zout. Voeg die dressing toe aan het koolmengsel en 
meng, zodat alle ingrediënten goed met de dressing zijn bedekt.

 3  Voeg vlak voor het serveren de radijsjes en pinda’s toe en 
 bestrooi tot slot met de fi jngesneden groene delen van de lente-
uitjes en de peterselie of het bieslook.

Knapperige koolsalade met noten
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Onze sterke punten zijn : 
� Verkoop van nieuwe en zeer 
 jonge occasions van de merken 

Dethleffs en Sunlight
� Verhuur van de nieuwste modellen 

Dethleffs en Sunlight campers
� Bovag en Recamp gecertifi ceerde 

werkplaats en schadeherstel
� NIEUW: advies en inbouw van alle vormen 

van beveiliging voor uw camper

5
2
 
J
A
A

R
 V
AK

MANSCHAP IN

 K
A
M
P
E
R
E
N
!

1

9
67-2019

52 
JAAR

Splĳ tbakweg 24 - 1333 HC  Almere-Buiten, tel: 036 – 537 27 27, www.booĳ campers.nl  -  info@booĳ .nl

Booij_advertentie algemeen_190x135mm_71901623.indd   1 30-10-19   18:15

Beleven



Besneeuwde bergtoppen en kilometers piste:het lijkt zo ver weg, nu we 

dit jaar het wintersporten over moeten slaan. Gelukkig zijn veel van deze 

wintersportbestemmingen ook in de zomermaanden prachtig. Zoals de 

natuurschone Val Müstair in het Zwitserse kanton Graubünden, waar het 

geklingel van koeiebellen het ruisen van de schone berglucht overstemt.

Cultuur & natuur 
in Val Müstair

Tekst en beeld: Janine Klein

De vallei van Müstair bestaat uit zes dorpjes: Sta 
Maria, Lü, Fuldera, Valchava, Tschierv en Müstair. 
Het geheel staat als biosfeer op de Unescolijst en 
ook het (nog dienstdoende) klooster is Unesco 
Werelderfgoed. Een historische omgeving dus, 
waar tradities en natuur de eerste redenen zijn 
voor een bezoek.

Campings
In de vallei leven meer koeien dan mensen. 
Het inwonersaantal wordt echter regelmatig 
vermeerderd door toeristen die de weg naar deze 
prachtige regio weten te vinden. Veel motorrijders 
komen hier voor het betere bochtenwerk, met de 
Stelviopas op slechts 10 kilometer afstand. 
Voor de kampeerder is er een aantal campings 

te vinden. Camping Muglin in Müstair 
(campingmuglin.ch/nl) is gelegen aan de voet 
van het Nationaal Park, op het terrein van de 
oude boerderij van de familie Zangerle. De 
staanplaatsen zijn ruim, de voorzieningen 
zijn prima in orde, met 13A elektriciteit, wifi, 
een fraaie speeltuin en een heerlijke bistro 
aan de beek. Speciaal voor gasten is er een 
authentiek saunalandschap in de voormalige 
hooischuur. Camping Pè da Munt in Sta. Maria 
(campingstamaria.ch/en) blijkt voor ons een 
ideale uitvalsbasis. De camping is zeer rustig 
gelegen tegen de bosrand, aan de voet van de 
Umbrailpas aan de grens met Italië. Op deze 
terrassencamping is elke plaats voorzien van een 
eigen picknickbank en kun je op de plek een 
vuurtje stoken. Vanaf de camping lopen we in 
slechts 5 minuten naar het dorp waar we ’s avonds 
lekker kunnen eten. Het is een perfect startpunt 
voor onze ontdekking van deze vallei.  
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Traditioneel
In het dorp bezoeken we een paar van de 
Zwitserse tradities. De 17de eeuwse ‘Muglin’ 
watermolen (muglinmall.ch) wordt door de 
eeuwen heen aangedreven door waterkracht. 
Ook vandaag de dag kun je hier nog terecht voor 
vers gemalen mee. Van half mei tot half oktober 
is de molen geopend voor bezoek. Vervolgens 
nemen we een kijkje bij de plaatselijke weverij 
Tessanda (tessanda.ch), waar we de prachtigste 
kleden zien verschijnen die nog op traditionele 
wijze worden vervaardigd. De weverij is één van 
de weinige opleidingcentra voor dit historische 
beroep. We kopen hier een paar mooie 
theedoeken als aandenken, die eigenlijk te duur 
zijn om de vaat mee af te drogen...

tip:
Ga voor een traditionele lunch naar de 

bakkerij van Meinrad Meier (meier-bek.

ch) in Sta Maria. Hier verkopen ze ook 

de beroemde Müstair koekjes ‘schaibiettas’, 

gemaakt volgens eeuwenoud recept.

St. Johann klooster
Ook op de Unescolijst staat het St. Johann 
Klooster (muestair.ch). Een historisch klooster 
dat nog steeds bewoond wordt door nonnen. 
Hoewel hun vertrekken privé zijn, is de rest van 
het klooster, zoals de oude slaap- en eetzaal en 
ook de historische slaapkamer van de priores, 
te bezichtigen. Het museum geeft een kijkje in 
het vroegere leven van de nonnen, waar eenvoud 
– en kou lijden – de boventoon voert.  

5756

“Ook op de Unescolijst staat het 
St. Johann Klooster. Een historisch 

klooster dat nog steeds bewoond 
wordt door nonnen"



Facts
•  De Müstair vallei ligt in het zuidoosten van Zwitserland, 

tegen de grens met Italië, en wordt ontsloten door de 
Ofenpas. 

•  Het skigebied van de vallei is te vinden in Tschierv. Het 
dorp ligt op 1671 meter, de hoogste top is 2700 meter.

•  In de vallei wordt naast Zwitserse Duits ook Romaans 
gesproken.

•  Hoewel de regio zelf het beste met de auto bezocht kan 
worden, is het busvervoer ter plaatse zeer goed (en stipt!) 
geregeld.

Hike en Biketrails
Wie maar niet genoeg kan krijgen van de 
prachtige natuur van deze regio, kan zijn hart 
ophalen. Er zijn vele, goed bewegwijzerde routes 
voor wandelaars, fietsers en mountainbikers 
uitgezet. Zo kun je door de hele vallei wandelen 
in een zes uur durende tocht of kiezen voor een 
andere route. Keus genoeg: er ligt hier meer dan 
200 km aan routes door niemandsland op je te 
wachten. De verschillende routes kunnen vanaf 
meerdere plekken worden opgepakt
Via de Rom rivier lopen we – over een redelijk 
vlak pad – naar Antica Distilleria Beretta 
(distilleriaberetta.ch) in Tschierv. Hier mogen 
we kijken in de brouwerij van de excentrieke 
distilleerder, die naar eigen zeggen geen druppel 
alcohol drinkt, maar wel de meest heerlijke 
likeuren maakt met fruit, bloemen en kruiden 
uit de Müstair vallei. Eten doen we vanavond in 
Ritterhaus Chasa de Capol (chasa-capol.ch) in 
Sta Maria, waar de eigenaar in zijn traditionele 
keuken met houtgestookt fornuis een traditioneel 
diner voor ons bereidt. Alleen de keuken is al een 
etentje waard, met alle glimmende potten en 
pannen aan het plafond! 

Kleinste whiskybar
We besluiten de laatste avond wel heel 
bijzonder: in de kleinste whiskybar ter wereld 
(smallestwhiskybaronearth.com). De bar, met 
officiële Guinness Book of Records notering, 
ligt aan de hoofdstraat in Sta Maria. Er staan 
welgeteld 4 barkrukken. Met ruim 200 flessen 
whisky aan de wanden en de olijke eigenaar 
Gunter achter de bar is er slechts nog ruimte om 
de deur te openen voor nog twee andere gasten.

Wil je meer weten over deze bestemming? 
Op muenstertal.ch of val-muestair.ch vind je 
meer informatie. Op nl.graubuenden.ch lees 
je meer over het kanton Graubünden.  
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“Er staan welgeteld 4 barkrukken. Met ruim 
200 flessen whisky aan de wanden en de olijke 

eigenaar Gunter achter de bar is er slechts 
nog ruimte om de deur te openen voor nog 

twee andere gasten."
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Misschien begint het in januari al te kriebelen. 
Na de donkere dagen binnen ben je toe aan een 
lekker strandwandeling. Een weekendje uitwaaien 
op de camping is zo gepland. Kacheltje mee, 
muts en dikke jas inpakken en lekker naar buiten.

Speelparadijs
Met de kinderen of kleinkinderen is een 
kampeerweekend ook een ideaal uitje. Zoek 
een leuke camping met een speeltuin of 
zwemparadijs en installeer je op een gezellig 
veld. Moe van het spelen? Dan trek je je even 
terug in de caravan of tent. Om een paar uur later 
nog eens lekker terug te gaan. Voor de prijs van 
een campingovernachting heb je op sommige 
parken een indoorspeeltuin, zwemparadijs en 
nog veel meer leuke activiteiten. Of kies juist voor 
een kleine camping in de natuur waar je lekker 
kunt wandelen, rondrennen en hutten bouwen. 

Voordelig kamperen
En die campingovernachting, die hoeft helemaal 
niet duur te zijn. Met de CampingCard ACSI-
kortingskaart kampeer je namelijk voor een vast, 
voordelig tarief in het laagseizoen. Nieuwsgierig 
naar de deelnemende campings in Nederland en 
het buitenland? 
Kijk op CampingCard.com/CampingLife21  

Wil jij ook leuke kampeer- en campingtips 
voor het laagseizoen in je mailbox 
ontvangen? Meld je dan aan voor de 
CampingCard ACSI-nieuwsbrief op 
CampingCard.com/nieuwsbrief.  

Dit is CampingCard ACSI
Duidelijke korting in het laagseizoen
•  Kamperen voor € 12, € 14, € 16,  

€ 18 of € 20 per nacht;
•  Tot 60% voordeliger dan het 

normale overnachtingstarief;
•  Geaccepteerd op ruim 3.000 

campings in Europa;
•  3 kinderen t/m 5 jaar gratis mee 

naar bijna 450 campings.

Kampeerders over 
CampingCard ACSI
"Wij hebben, sinds we de 
CampingCard ACSI hebben, al 
verschillende nieuwe campings en 
regio's om te kamperen ontdekt. Zo blij dat 
we samen met mijn ouders lid zijn geworden 
en waarschijnlijk voor eeuwig zullen blijven. 
Echte aanrader!" 
Y. van Lier 

"We kamperen altijd in het voor- en 
naseizoen. Als we in het buitenland een 
camping zoeken, is het eerste wat we doen 
de ACSI-gids pakken." 
H. van Leeuwen

"Heel tevreden over CampingCard ACSI. 
Zeker met twee grote honden weten we 
altijd perfect waar we welkom zijn." 
Marc Tania

Kamperen is heerlijk, even helemaal eruit en niets hoeven. 's Ochtends verse broodjes 

halen op de camping en dan lekker wat lezen, naar het zwembad of een fijne wandeling 

maken. En dat het hele jaar door.

Het hele jaar voordelig kampeerplezier

Tekst: Marieke Krämer
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Een plekje op deze camping betekent genieten. 
Genieten van het uitzicht, van de natuur en van 
de rust en ruimte. De terrassencamping valt op 
door het comfort, met stroom, water en afvoer 
op de kampeerplek, maar ook door de keurig 
verzorgde inrichting met verwarmde sanitaire 
voorzieningen en een CamperClean-faciliteit voor 
het eenvoudig legen en reinigen van het caravan- 
en campertoilet.

Faciliteiten
De camping wordt omgeven door het prachtige 
landschap van het Eifeler land en is autoluw.

Nabij de stad Gerolstein, met uitzicht over de heuvels en het schitterende 

landschap van de Duitse Vulkaaneifel, is de gezellige familiecamping van de 

Nederlandse familie Diederen te vinden. Hier zorgen Roger en Esther voor een 

heerlijke kampeervakantie in de natuur, op slechts 3,5 uur rijden vanaf Utrecht.

Een zwembad, sauna en minigolf staan tot de 
beschikking van de gasten en op het terras kun 
je genieten van een vers getapt biertje of een 
regionaal wijntje. Vanaf het terras heb je zicht op 
de kinderen die zich in de speeltuin prima kunnen 
vermaken. Het restaurant heeft een traktatie voor 
iedereen. De kok kookt elke dag met veel liefde 
een heerlijke maaltijd, variërend van schnitzel, 
steak, vis en natuurlijk ook Hollandse snacks.

Ook voor honden
De hele familie, inclusief trouwe viervoeters, kan 
genieten op deze camping, die omsloten is door 
velden, weilanden en bossen. Vanaf de camping 
kan heerlijk gewandeld worden in deze mooie 
natuur. Op slechts 3 km bevindt zich de rivier Kill, 
die in het zomerseizoen voor heerlijke verkoeling 
zorgt voor jong, oud en huisdier.

Activiteiten
In de zomermaanden juli en augustus is er 
voor de kleine vakantiegangers van deze 
gezinscamping een natuurlijk kinderprogramma, 
dat de camping in samenwerking met VVV 
Gerolstein heeft ontwikkeld. Het programma 
vindt op en buiten de camping plaats en bevat 
tal van sportieve en recreatieve activiteiten. 
In de omgeving kan gezwommen worden in 
het Gerolsteiner zwembad, er kan gewandeld, 
gefietst en geklommen worden of breng een 
bezoek aan de mineraalwaterbronnen van 
Gerolsteiner Sprudel. Ook kastelen en grotten in 
de omgeving zijn een bezoek meer dan waard.

De camping is de ideale uitvalsbasis voor een 
vakantie in de Vulkaaneifel. Roger en Esther 
hopen je dit jaar te mogen begroeten! Voor 
uitgebreide informatie kun je terecht op 
waldferienparkgerolstein.de. Hier kun je ook 
rechtstreeks reserveren.  
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Op nog geen twee uur rijden van onze oostgrens ligt, in het midden in 

Westfalen, het Paderborner Land. In deze verrassende vakantieregio vind je 

levendige steden, uitgestrekte landschappen en een rijke geschiedenis.

Vooral voor een actieve vakantie leent het 
Paderborner Land zich goed; je vindt hier een 
uitgebreid netwerk van bekroonde fiets- en 
wandelroutes. Een populaire bestemming in de 
regio is de spoorwegstad Altenbeken, waar het 
spoorwegviaduct als een rode draad door de 
omgeving en de geschiedenis loopt. Naast de 
gewaardeerde Viadukt-Wanderweg is er ook voor 
de fietsliefhebber een route: de Viadukt-Radweg.

Altenbeken
Tussen de hoofdstad van het Paderborner Land, 
Paderborn, en het glooiende Eggegebergte 
ligt het stadje Altenbeken: de plaats waar alles 
om treinen draait. Niet alleen is overal in deze 
plaats de rijke spoorweggeschiedenis voelbaar, 
hier bevindt zich ook het Grote Viaduct, dat met 
zijn 482 meter de grootste zandstenen brug van 
Europa is. Om deze bezienswaardigheid komt 
geen enkele bezoeker heen. Statig troont hij 
tegenover het station van Altenbeken en vanaf 
het uitkijkplatform maak je de mooiste foto’s. 
‘s Avonds is het helemaal spectaculair; 
dan worden de 24 bogen van het viaduct 
prachtig verlicht. Ook de kolossale 
044-spoorweglocomotief maakt deel uit van de 
stadsgeschiedenis. Na een miljoen kilometer te 
hebben gereden, kreeg deze grote oude dame 
een mooi plekje tegenover het Egge-Museum.  

Bestel gratis
Een overzicht van kaarten en wandelroutes 
vind je in de Nederlandse wandelbrochure 
die gratis te bestellen en te downloaden is via 
de website teutoburgerwald.de/nl.

Beeld: Touristikzentrale Paderborner Land | Teutoburger Wald Tourismus

© R. ROLF
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Viadukt Wanderweg
Met de unieke, meermaals bekroonde 
wandelroute wandel je niet alleen langs de 
spoorwegbrug, maar maak je over 29 kilometer 
ook kennis met de ongerepte natuur rondom 
Altenbeken. Tijdens het wandelen heb je steeds 
opnieuw een ander uitzicht op het viaduct. Met 
de Viadukt-Wanderweg wandel je continu over 
goed bewegwijzerde paden. De wegwijsbordjes 
met het viaduct als logo zijn niet te missen. De 
wandeling loopt ook over de Sommerberg en het 
noordelijke Eggebergte, waar de wandeling af 
en toe wat pittig wordt. Maar na elke klim word 
je beloond op een prachtig uitzicht over het 
unieke landschap vol monumenten uit het rijke 
spoorwegverleden van Altenbeken.

PaderWanderung
Met de PaderWanderung – de wandelroute 
langs de Pader – ontdek je niet alleen de 
kortste rivier van Duitsland, maar ook een uniek 
natuurfenomeen: ruim 200 bronnen ontspringen 
midden in het centrum van de stad Paderborn. 
De route begint dan ook midden in het centrum 
van deze waterrijke, historische stad. Langs 
oude molens, weidevelden en Padervlaktes 
bereik je al snel de Padersee. Vooral bij lekker 
weer is deze recreatieplas de ideale plek voor 
een korte of langere pauze. Vanaf hier kun je de 
route in verschillende richtingen bewandelen: 
langs het mooie Schloß Neuhaus en door het 
Schloß- & Auenpark tot aan de monding in de 
Lippe (5,5 km) of via de ‘Fischteiche’ (8 km). Het 
is ook mogelijk om allebei de vertakkingen te 
lopen, waarmee de route een kleine 12 km lang 
wordt. Uiteindelijk eindigt de Paderwandeling 
weer midden in Paderborn, waar je op een van 

de gezellige terrasjes kunt neerploffen voor een 
welverdiend drankje.

Natuurwandeling
De Egge is een van de meest oorspronkelijke 
natuurgebieden van Noordrijn-Westfalen. In 
het Naturerbe-Wald (het natuurerfgoedbos) 
hebben veel zeldzame en bedreigde dier- en 
plantensoorten hun plekje gevonden. Hier 
profiteren ze van de natuurlijke bosontwikkeling. 
In dit ongerept stukje wilde natuur wonen 
verschillende soorten bosuilen, wilde katten, 
ooievaars, spechten en wel 13 verschillende 
soorten zeldzame vleermuizen. Midden in het bos 
wordt de biologische diversiteit voor de volgende 
generaties beschermd en verhoogd.
Door het Naturerbe-Wald lopen verschillende 
wandelroutes, waaronder het Naturerbe-
Pfad. Deze groene tocht neemt je ruim zeven 
kilometer lang mee door het dichtbegroeide   

© F. GRAWE

© MARIEKE VAN GELDER

© R. ROLF
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“Tijdens het wandelen heb je 
steeds opnieuw een ander uitzicht 

op het viaduct"



tip:

tip:beukenbos, waarin ongeveer twee derde van het 
bomenbestand ouder is dan 120 jaar. De rondweg 
begint bij het Waldhaus Durbeke in de buurt 
van Altenbeken en ook deze tocht kent een paar 
pittige, maar onvergetelijke, stijgingen.  

Beketal
Wie na het ontdekken van de natuur rond 
Altenbeken nog even in de buurt wil blijven, kan 
kennismaken met de Paderborner Höhenweg. 
De route brengt je door het romantische 
Beketal, een van de mooiste dalen in het 
Paderborner Land. De route is verdeeld in een 
zuidlus van 10 kilometer en een noordlus van 
14 kilometer. Onderweg wandel je langs oude 
beuken en door groene dalen, waarbij je een 
paar pittige klimpartijen moet overwinnen. De 
uitzichten zijn het meer dan waard! Vanaf het 
nieuwe uitkijkplatform kijk je uit over het kleine 

broertje van het grote viaduct: het kleine viaduct 
met twaalf bogen dat het Bekeltal overspant. 
Heb je het hoogste punt van Paderborn – het 
‘Paderborner Olymp’ – eenmaal bereikt, dan kun 
je op 347 meter hoogte je ervaringen delen door 
in het ‘bergtoppenboek’ te schrijven. Onderweg 
kun je pauzeren bij verschillende picknickplekjes 
midden in de natuur.

Paderborner Land Fietsroute
Wil je alle mooie plekjes van de fietsregio 
Paderborner Land meepikken in één fietsvakantie, 
kies dan voor de Paderborner Land Route. Deze 
route is één van de 35 bekroonde fietsroutes van 
Duitsland en ontving drie kwaliteitssterren van de 
Duitse Fietsersbond.
De populaire rondweg is 245 kilometer lang en 
verbindt sinds 2006 de pareltjes van de regio. 
De zes verschillende etappes nemen je mee 
door de contrastrijke landschapen van de Senne, 
het Sauerland, het Teutoburgerwoud en het 
Eggegebergte. De Paderborner hoogvlakte 
wordt gekenmerkt door statige beukenbossen en 
uitgestrekte vlaktes. De bronnen van de Ems, het 
klooster Dalheim en de Paderborner kathedraal, 
zijn maar enkele van de hoogtepunten die je 
onderweg tegenkomt.

De route brengt fietsers ook naar de centra 
van alle steden. Ook met deze route doe je het 
centrum van Paderborn aan. Heb je tijd? Bezoek 
dan zeker het grootste computermuseum ter 
wereld, het HeinzNixdorf Museumsform, de 
Paderborner Dom en de bron van de Pader. Naast 
Paderborn zijn ook de wat kleinere steden Büren, 
Delbrück en de kuuroorden Bad Lippspringe en 
Bad Wünnenberg een bezoek waard.

Culinair
Langs de route vind je een ruim aanbod aan 
cafeetjes, restaurants, biertuinen en gezellige 
terrassen waardoor je uitgebreid kunt 
kennismaken met de verrassende Westfaalse 
keuken. Hier proef je de regionale specialiteiten 
zoals het Paderborner Landbrood en -bier en de 
asperges uit Delbrück. Ook kun je onderweg op 
verschillende plekken je e-bike opladen. 

GPS-gegevens, brochures, kaarten en 

accommodaties vind je op paderborner-

land-route.de. en paderborner-land.de.

Viadukt Radweg
Wil je op een actieve wijze kennismaken met 
de spoorweggeschiedenis van de regio? Dan 
heb je geluk! De nieuwe Viadukt Radweg is een 
50 kilometer lange fietsroute die je langs alle 
bezienswaardige plekjes rond Altenbeken neemt. 
Het start- en eindpunt van deze route is het 
station van Altenbeken. Naast de geschiedenis 
van Altenbeken, leer je met de fietsroute ook 
het oude station van Buke en het kleine viaduct 
in Paderborn-Neuenbeken kennen. Ook doet 
de route een flinke portie natuur aan. De 
heuvelachtige omgeving van het Eggegebergte 
kan een uitdaging zijn. Gelukkig zijn er ook langs 
deze route volop pauzeerplekjes met fraaie 
uitzichten.  

fietsen kun je ook huren op het station 

van Paderborn waar de route begint!

Meer weten?
Veel handige informatie over de viaductroute, 
zoals GPS-gegevens, brochures, kaarten en 
accommodaties vind je op paderborner-land.
de, viadukt-wanderweg.de en altenbeken-
tourismus.de. Nog meer inspiratie voor 
wandel- en fietsroutes in het Teutoburgerwald 
vind je in de TEUTO_Navigator op 
teutonavigator.com.Algarve is te vinden op 
visitalgarve.pt en algarvepromotion.pt.

© MARION WESSELS

© F. GRAWE

© R. LANG
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van een Campinghouder
Column

Sinds 2005 zijn Theun (54) en 

Marjanna (52) Kiers eigenaren 

van camping de Ikeleane in 

Bakkeveen. De naam, Fries 

voor Eikenlaan, dankt de 

Friese camping aan de lange 

oprijlaan die is omzoomd 

door eikenbomen.

De camping namen Theun en Marjanna 
over van zijn ouders. Theun: ‘Mijn 
beppe (oma) is er dik 50 jaar geleden 
mee begonnen. In de zomerweken 
maakte zij van de jongveestal een 
kampeerboerderij, zodat mensen 
met de tent in de Appelhof konden 
kamperen. Het terrein, met de camping 
en de voormalige boerderij, is al meer 
dan 100 jaar in de familie.’

Hoewel de camping kampeerplaatsen 
voor elk type kampeerder herbergt,  
is de sfeer knus en gemoedelijk,  
zoals je dat op een familiecamping 
mag verwachten. Theun: ‘De camping 
telt 200 plaatsen, verdeeld over  
13 verhuuraccommodaties,  
65 comfortplaatsen waarvan  
14 met privé sanitair, 20 basisplaatsen, 
9 speciale camperplaatsen en 
100 stacaravanplaatsen. Veel 
kampeerplaatsen worden bezet 
door Nederlandse gasten, die ook 
regelmatig terugkomen. Via hen weten 
ook vrienden en familie de weg naar 
onze camping in dit mooie stukje van 
Friesland te vinden.’

Wat dit stukje Friesland zo mooi 
maakt? Marjanna weet het wel: 

‘Bakkeveen is gelegen aan het 
drie provinciën punt van Friesland, 
Groningen en Drenthe. Dit deel van 
Friesland is anders dan de wadden 
of de meren. Er is veel bos, heide en 
ook weiland, waardoor het landschap 
heel gevarieerd is. Onze camping ligt 
middenin die natuur. Vanaf de oprit sta 
je gelijk in het bos waar je heerlijk kunt 
wandelen of fietsen. De routes brengen 
je door bos, over heide en langs 
zandduinen en dwars door het typische 
coulisselandschap. Er is een uitgebreid 
fietspadennetwerk met knooppunten, 
zodat je niet kunt verdwalen. Ook 
steden als Leeuwarden, Groningen en 
Assen zijn in een straal van 40 km te 
vinden.’

Vroeger was er een boerderij bij 
de camping. Marjanna: ‘Dat thema 
hebben de laatste jaren meer 
benadrukt in onze speeltuinen en in 
de inrichting van de zaal. Dit jaar is 
er een nieuwe boeren plonstuin en 
een boerenspeelplaats. De plonstuin 
heeft veel zand waar kinderen lekker 
kunnen spelen en graven. En er is een 
gedeelte met water waar je in kunt 
plonsen. De boerenspeelplaats heeft 
trekkertjes en skeltertjes, die binnen en 

buiten over een parcours kunnen rijden 
en ook kunnen ze er tanken. Verder 
hebben we een springkussen met 
speelveld en een fietscrossbaan. En er 
is kinderanimatie in het hoogseizoen.’

Niet alleen aan de kinderen wordt 
gedacht. Theun: ‘Er is ook een nieuw 
cafetaria met deels overdekt terras. 
In de grote zaal is ruimte voor bingo, 
maar ook voor een feestje of een 
bruiloft. Een aantal keer in het seizoen 
organiseren we een bingo of gaan we 
klaverjassen. En voor jong en oud is er 
een jeu-de-boules baan.’

Op de camping is het een gezellige 
boel. Marjanna: ‘Dat moet je echt zelf 
ervaren. De sfeer is gezellig, men zegt 
elkaar gedag, maakt een praatje en 
kinderen van alle leeftijden spelen 
lekker samen op het park of in ons 
eigen bos. Het is écht genieten hier op 
de Ikeleane!’  

Graag tot ziens op camping de Ikeleane!

Theun & Marjanna Kiers (ikeleane.nl)

Al 50 jaar de mooiste 
camping vakanties

Beste prijs-kwaliteit en 
de grootste keuze

Kies zelf je aankomst-  
en vertrekdag

vacansoleil.nl

  Sam
en genieten van

  de le
ukste momenten

   Vind je 
  mooiste 
camping
vakantie  

bij Vacansoleil  

191010-adv-campinglife.indd   1 15-10-19   09:12
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KampeerTrends

•      Ultralichtgewicht tent
De Mid Standard, Mid Sidewinder en Mid Dual 
Entry van het Deense Sarek Gear (sarekgear.se) zijn 
ultralicht, doordat ze gemaakt zijn van het extreem 
sterke Dyneema. Dit is qua treksterkte de sterkste 
kunststof vezel en dat maakt het kostbaar materiaal. 
De tenten wegen tussen de 350 gram (Mid Standard) 
tot 400 gram. De Mid Standard is het basismodel, 
met een rits aan de voorkant. Bij de Mid Sidewinder 
kun je de voorhal ombouwen tot luifel. De Dual 
Entry heeft aan twee zijden een opening. Alle drie 
de tentjes zijn met één stok op te zetten en ondanks 
het lage gewicht zijn ze bruikbaar in alle seizoenen. 
Vanwege het materiaalgebruik zijn ze niet goedkoop, 
de adviesprijs is circa € 700.

•  Camper 1090 navigatie
De Camper 1090 is het nieuwste en grootste navigatiesysteem binnen 
de Camper-serie van Garmin (garmin.com). Met het nieuwe 10-inch, 
hoge resolutie, edge-to-edge touchscreen display van de Camper 1090 
zie je als bestuurder onderweg alle belangrijke informatie duidelijker 
dan ooit tevoren. De Camper 1090 biedt alle belangrijke functies van de 
huidige Garmin Camper-modellen, inclusief aangepaste Camper-navigatie1 
die rekening houdt met de grootte en het gewicht van de camper, caravan 
of trailer om een geschikte route-optie te vinden. Tevens worden er meldingen gegeven om te 
waarschuwen voor aankomende gevaren zoals scherpe bochten en steile hellingen. Gebruikers kunnen 
gebruik maken van een database met kampeerplaatsen van ACSITM en CampercontactTM en gratis 
stopplaatsen van Trailer’s PARKTM. De Camper 1090 is voorzien van kaarten van heel Europa. Kaarten 
van andere delen van de wereld kunnen gratis worden gedownload op garmin.com/express. De 
Camper 1090 heeft een adviesprijs van € 699,99. 

De in Amerika ontwikkelde MaxxFan Deluxe is inmiddels 
bij veel camper- en caravanliefhebbers bekend en geprezen. 

Dit unieke dakluik met ventilator kan geopend blijven tijdens 
flinke regen en onder het rijden. Een bijpassende verduistering 

behoort tot de opties, hierin is keuze met of 
zonder ledverlichting. Verder bedien je het 

dakluik met een afstandsbediening. En kun je een 
standaardtemperatuur instellen wanneer de Maxxfan moet openen of 

sluiten. De MaxxFan met verduistering is een aanwinst voor je camper of caravan, want 
je zorgt letterlijk en figuurlijk voor een frisse wind in je kampeermiddel. De MaxxFan 
Deluxe is leverbaar in 3 uitvoeringen: wit, smoke en helder. De MaxxFan heeft een 
adviesprijs van €368. De verduisterende MaxxShade € 60 en de MaxxShade met 
ledverlichting € 80. Voor meer informatie ga je naar maxxfan.shop. Bij Camperprofi 
(camperprofi.nl) kun je terecht voor de aanschaf en vakkundige montage.

•  Vrijstaande opblaasbare autotent 
De Cruiser Air SUV tent van Eurotrail (eurotrail.info) is een vrijstaande opblaasbare autotent geschikt 
voor bijv. Citroen Berlingo, Peugeot Kangoo of VW Cargo, maar past ook op nagenoeg alle overige 
SUV’s of mini Van’s. De Cruiser Air is vervaardigd van een stevig polyestermateriaal en voorzien van het 
AirTube opblaassysteem voor een snelle en eenvoudige opbouw. De leefruimte, met aan weerszijde 

deuren met mesh, is geschikt voor 4 personen 
en heeft een groot afsluitbaar mesh venster voor 
optimale ventilatie. Het vastgestikte grondzeil zorgt 
ervoor dat water en vuil buiten blijven. De Cruiser 
Air is de ideale tent voor gebruik in het weekend 
of korte vakanties. Tafels en stoelen laten staan, 
loskoppelen van de auto en 
wegrijden. De afmeting van 
de tent is 280x230x205cm 
(L-B-H) en hij weegt circa 11 
kilo. De tent wordt geleverd 
inclusief stabilisatietube voor 
een adviesprijs van € 429,95.

•  Een frisse wind door  
     camper of caravan

Met de Bürstner Campeo 4x4 introduceert de Duitse 
camperproducent zijn eerste vierwiel aangedreven buscamper. 
Ideaal voor wie van de gebaande paden af wil of in de winter 
wil kamperen. Deze vierwielversie wordt geïntroduceerd op 
een Citroën basisvoertuig, met 140 pk (103 KW) dieselmotor 
en een speciale Dangel 4x4 ombouw: 4×4-aandrijving met 
viscose koppeling, een elektronisch tractiesysteem (voor alle 
wielen, gekoppeld aan ESP), beschermplaten voor motor en 
brandstoftank, grotere bodemvrijheid en 16 inch lichtmetalen 
wielen. Deze nieuwe buscamper is verder nog uitbreidbaar 
met pakketten, waaronder het off-road pakket. De Campeo 
4x4 is alleen leverbaar in de C540 indeling, met achterin een 
dwarsbed. Voor uitgebreide informatie ga je naar burstner.com.

•  4x4 buscamper
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Nationaal Fonds tegen Kanker

Kankerzorg aanvullen met behandelingen gericht 
op  voeding, bewegen en  psychosciale begeleiding.

W.G. Plein 187 - 1054 SC Amsterdam - T 020 530 49 33 -  info@tegenkanker.nl - www.tegenkanker.nl

Voor onze projecten kijk op www.tegenkanker.nl

HELP MEE!
 NL 92 INGB 0000 207 205

En natuurlijk altijd:
• De nieuwste kampeermiddelen

• De leukste outdoorkleding

• De handigste kampeergadgets

Vooruitblik
Het volgende magazine ligt vanaf 16 april 2021 in de winkel en op de mat.

•  Fietsen langs historische steden in Westfalen

•  Groene bestemming Hongarije

•  Hoogtepunten langs de Top Trails

•  Op ontdekking in La Lorraine

•  De Härz: een magisch natuurparadijs

Daarin onder andere:

*alle artikelen onder voorbehoud.
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DE NR.1 IN KAMPEREN TUIN EN SPORT

1200 gratis parkeerplaatsen! 70.000 m2

    winkelplezier 

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Kijk voor de actuele openingstijden op onze website Pr
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Bardani Quick Lodge 4
Afsluitbare partytent met horrengaas wanden voor 
camping of tuin. Dichte zijwanden zijn optioneel 
verkrijgbaar. Opgezet in 1 minuut!

Cobb Pro
Tafelmodel houtskoolbarbecue met ombouw die 
niet heet wordt. Ideaal voor o.a. tuin, balkon,strand, 
camping en boot.

Bardani Wajan
Luxe pannenserie van lichtgewicht aluminium met 
afneembare handvatten in houtlook.

Lowa Innox Pro GTX Lo
Multifunctionele outdoorschoen in dames- en 
herenmodel. Het Gore-Tex membraan maakt de 
schoen wind- en waterdicht en toch ademend.

14,99
Vanaf

14,
Vanaf

Bardani Wajan

14,9914,9914,14,

Bardani
Mustang 220 RSTC
Compacte driepersoons tunneltent van technisch katoen. Met aluminium
stokken, een stevig kuipgrondzeil en een permanent ventilatiesysteem.

4100,-
Vouwwagens

vanaf

Vouwwagen- en tentenshow
Alle topmerken: o.a. Cabanon, Jamet, Campooz, 3Dog, 
Alpenkreuzer, Europa Camper, Bardani, Safarica, 
Nordisk, Coleman, DWS, Fjällräven en Vango. 4100,-

Cabanon Malawi 2.0 | Vanaf 6999,-

149,-
154,95

29,99
39,50

199,-
249,-

159,95

429,-
515,-

159,95159,95159,

Eurom 
Sub-Heat 1500
Lichtgewicht keramische kachel met een klein formaat 
die tot 60 m³ kan verwarmen. In te stellen op 500, 
1000 of 1500 watt.

Bardani

429,-
515,-

39,-
55,-

Vango
Infi nity Hood
Warme comfortabele slaapzak met capuchon.
Afmeting: 80 x 215 cm.

OOK
ONLINE
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“Niet zonder mijn familie”, 
zei Arist Dethleffs in 1931 en 
ontwierp zijn “woonauto”.

Pioniersgeest,dat is
wat ons fascineert.
In 1931 ontwierp Arist Dethleffs een uniek huwelijkscadeau 
voor zijn vrouw Fridel: ´een woonauto .́ Hiermee is niet alleen 
een caravan geboren maar een geheel nieuwe vorm van reizen: 
het caravannen. Maak kennis met het verhaal van Dethleffs en
vier samen met ons 90 jaar Pioneers of Caravanning.

Geweldige winkansen, acties en jubileumaanbiedingen:  
www.90jaar.dethleffs.nl




