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Een tent van Karsten
Staat.

Staat.

Uitvinders van de oppompbare tent. Karsten. Karsten maakt al 40 jaar de mooiste 
en meest betrouwbare tenten. Een team van toegewijde tentenmakers is dag in dag 
uit bezig is om kamperend Nederland te voorzien van de mooiste modellen. Tenten 
voor groot, klein, jong en oud. Maar Karsten kijkt ook naar de wereld. En de wereld 
kijkt naar Karsten. Een tent van Karsten is met recht een Hollandse wereldtent. 
Een tent van Karsten laat je niet in de steek. Een tent van Karsten, staat.

karstententen.nl



Ps:

Bij het schrijven van dit voorwoord zijn we een jaar verder. Een jaar waarin 
de wereld op zijn kop leek te staan en reizen allerminst vanzelfsprekend 
was. Maar wat kijken we er naar uit om er wél weer op uit te trekken!

Met het oog op aankomende versoepelingen, lijkt het erop dat we in de meivakantie 
toch meer reisvrijheid krijgen dan we nu hebben. En gelukkig is kamperen de 
veiligste manier van vakantie vieren. Dat zal in de eerstkomende maanden misschien 
alleen in Nederland zijn, maar ook hier valt gelukkig genoeg te beleven. Het duurt 
niet lang meer of we kunnen steeds iets verder de grens over.

Daarom ook in deze editie vooral veel aandacht voor heerlijke 
kampeerbestemmingen. Van kampeervakanties direct over de grens in de Duitse 
Härz of Westfalen. Tot iets verder, waar je kan kamperen in de prachtige natuur in 
Denemarken en de authentieke Franse Lorraine. En misschien kunnen we, later in 
het jaar, zelfs naar Hongarije, want ook die bestemming wint aan populariteit.

Wat de exacte mogelijkheden zijn voor dit kampeerjaar weten we nu nog niet, maar 
wat we wel weten is dat we, als we eenmaal weer op pad mogen, genieten van een 
op en top vakantiegevoel na dit moeilijke jaar. Een mooi kampeerseizoen gewenst!
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JOUW FAVORIETE VAKANTIE
IN NEDERLAND OF BELGIË

Vakantie voor iedereen

WWW.OOSTAPPENVAKANTIEPARKEN.NL
boekingscentrale 0900-9677 (€0,90 p/gesprek)

Boek je betaalbare vakantie dichtbij op: 

WWW.OOSTAPPENVAKANTIEPARKEN.NL/CAMPINGLIFE

Verwen jezelf op één van de leukste 
vakantieparken in Nederland en België vol 
waterpret! Uiteenlopende comfortabele 
accommodaties staan voor je klaar. Ook kun je 
op al onze parken kamperen op luxe plaatsen 
met alle gewenste kampeervoorzieningen. In 
combinatie met de vele  topfaciliteiten en de 
prachtige omgeving ga je gegarandeerd een 
onvergetelijke vakantie tegemoet! 

VRIJWEL ALLE FACILITEITEN ZIJN GRATIS 
Zoals je gewend bent van Oostappen Vakantieparken, 
bieden wij op al onze parken tal van faciliteiten en profiteer 
je dus van heel veel extra speelplezier en vermaak. Van 
midgetgolf tot tennisbanen, van indoor speeltuin tot 
strandbad en van whirlpool tot waterglijbaan: alle parken 
staan bol van vermaak.

ZORGELOOS OP VAKANTIE
Als je geplande vakantie in 2021 onverhoopt niet door kan 
gaan door COVID-19 ontvang je een recreatievoucher. Zo 
kom je nooit voor onverwachte verrassingen te staan!

Betaalbare vakantie dichtbij!
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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!

In navolging op initiatieven in het buitenland, heeft ook een aantal boeren in 
Nederland de handen ineengeslagen. Onder de gezamenlijke naam ‘Langs 
Boerenerven’ bieden zij camperaars de mogelijkheid te overnachten bij 
de aangesloten boeren. Er zijn momenteel vijftien camperlocaties bij 
een agrarisch bedrijf aangesloten bij het initiatief. Alle locaties zijn 
het gehele jaar geopend en hebben minimaal 4 sterren gescoord 
op Campercontact.com. Vooralsnog is geen lidmaatschap nodig 
om gebruik te maken van deze camperlocaties, die te vinden zijn op 
langsboerenerven.nl.

Op slechts 250 meter van het strand van Renesse vind je 
Strandpark De Zeeuwse Kust. Geniet van een heerlijke 
familievakantie op de 5 sterren camping, in een Glamping 
accommodatie, chalet of vakantiehuis óf kies voor een 
verblijf in het familiehotel. Hier vergeet je echt even de 
tijd… Terwijl jij heerlijk tot rust komt, kunnen de kinderen 
zich hier uitstekend vermaken. Naast de vele faciliteiten, 
waaronder een overdekt zwembad met buiten spraypark, 
diverse speeltuinen en air trampoline, is er iedere 
vakantie een enthousiast animatieteam dat er voor zorgt 

dat elke dag een feestje wordt! Afgelopen maanden zijn 
ze op Strandpark De Zeeuwse Kust druk bezig geweest 
met het plaatsen van nieuwe privé sanitairs. De ruime 
houten huisjes passen perfect bij de strandsfeer. Binnen 
vind je een keukenblok met een wastafel, koelkast en 
vaatwasser. Natuurlijk zijn er ook een douche en toilet 
aanwezig. Benieuwd naar alle mogelijkheden? Kijk op 
strandparkdezeeuwsekust.nl.

Nieuw privé sanitair

Lodges op watersportcamping Heeg

Langs Boerenerven

Om een onvergetelijke vakantie te beleven, hoef 
je niet ver van huis te zijn. Midden in het Friese 
merengebied, op loopafstand van het toeristische 
dorpje Heeg, ligt Watersportcamping Heeg. 
Vanaf de camping stap je direct in je boot of op je 
supboard om Friesland vanaf het water te verkennen. 
Watersportliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen 
met de leukste activiteiten. Van kanoën en suppen 
tot windsurfen en zeilen. Op de camping is van alles 
te beleven. Op camping Heeg verblijf je in één van 
de luxe lodges. Aan alles is gedacht: een hemelbed, 
buitenkeuken, lounge meubelen en een terras. Zo 
kan je kamperen met de luxe van thuis en de vrijheid 
van de natuur. Het vakantieseizoen op camping 
Heeg is geopend van april tot oktober. Kijk voor 
meer informatie over camping Heeg op de website: 
lodgeholidays.nl.

Nergens kun je beter ‘back to nature’ gaan dan op een eiland in de rivier de Semois in de Belgische 
Ardennen. Daarop ligt camping Ile de faigneul omringd door bossen en heuvels, op 12km van het 
toeristische stadje Bouillon. In de omgeving van deze familiecamping kan je kajakken, wandelen, 
mountainbiken en vissen. In de zomer is 
het water ondiep, maar een genot om 
in af te koelen, spelen en drijven met 
opblaasbootjes. In het gezellige café 
met terras kan je genieten van meer dan 
30 soorten Belgisch bier en zomerse 
cocktails voor een ontspannen vakantie 
gevoel. Wat je er zeker ziet? Veel soorten 
vogels en vissen en met een beetje geluk 
zie je ijsvogels en herten, dassen, bevers, 
wasberen in het water of in de bossen. 
Ook back to nature? Reis dan naar 
iledefaigneul.com.

Back to nature
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7,5% KORTING MET DE CODE 
CAMPINGLIFE75

SPECIALE KORTING 
VOOR DE LEZERS 
VAN CAMPINGLIFE

Op alle hangmatten en  
hangstoelen van B-Lazy. Bezoek 
www.b-lazy.com en geniet van 
jouw relax moment!

Verblijf je op één van de kleinschalige 
familiecampings van Moselcamping, dan 
ontdek je gegarandeerd het fascinerende 
wijn- en boslandschap van het Moezelgebied. 
De campings liggen centraal in een geweldig 
fiets- en wandelgebied. Aan beide zijden 
van de Moezel kan er over vlakke wegen 
gefietst worden en wandelaars genieten op 
de Moselsteig (365km) van één van de meest 
afwisselende wandelwegen van Duitsland. De 
liefde voor tradities, gastvrijheid, goed eten 
en frisse Moezelwijnen zorgen ervoor dat je je 

hier heerlijk kunt ontspannen. De regio is vol van culturele bezienswaardigheden en is bovendien puur natuur! 
In de directe omgeving van de Moselcampings zijn Trier, Koblenz, de Vulkaaneifel en Luxemburg ideaal voor 
een leuke dag uit. Moselcamping Alf is een nieuwe 4-sterrencamping, gelegen aan een eigen forellenbeek 
op 500 meter van de Moezel. Moselcamping Pünderich is een kleine en fijne camping aan de rand van het 
klassieke wijndorpje Pünderich en ligt direct aan de Moezel en Moselcamping Rissbach, Traben-Trarbach is een 
4-sterrencamping net buiten het wijnstadje Traben-, ook direct aan de Moezel gelegen. Meer weten over deze 
campings in een heerlijke vakantieregio vol natuur? Reis dan naar mosel-camping-platz.de.

Genieten aan de Moezel

In de zomer van 2021 opent in Odense op het 
Deense eiland Funen het nieuwe Hans Christian 
Andersen museum (hcandersensodense.dk/h-c-
andersen-museum). De wereldberoemde Deense 
sprookjesschrijver Hans Christian Andersen werd 
hier in 1805 geboren. Een paar eeuwen later opent 
hier een nieuw museum gewijd aan zijn tijdloze 
sprookjeswereld. Het gebouw in het oude stadshart 
van Odense is ontworpen door het Japanse 
architectenbureau Kengo Kuma & Associates. Het 
verbindt de bestaande Andersen attracties H.C. 
Andersen Huis en het kindercultuurhuis 'Fyrtøjet' 
('The Tinderbox') en beslaat ongeveer 5.600 vierkante meter, waarvan twee derde ondergronds. De houten 
structuur van het museum is geïnspireerd op de lokale Deense bouwtraditie en de talrijke historische 
vakwerkhuizen van Odense. In de grote ‘magische’ tuin is ruimte gemaakt voor een betoverende doolhof.

Nieuw Hans Christian Andersen museum

Aan de oostkust van Jutland in de regio 
Kystlandet opent in 2021 de nieuwe fietsroute 
Fjordmino. De cirkelvormige route is 52 
km lang en is gelegen aan Horsens Fjord. 
Onderweg kom je bossen, weilanden, 
gezellige dorpjes en stranden tegen die je 
terugvoeren naar het stadje Horsens. Een 
van de hoogtepunten op de route zijn de 
twee kleine eilandjes Alrø en Hjarnø, die in 
het zomerseizoen van mei tot september per 
fietsferry kunnen worden bereikt.

Nieuwe fietsroute rondom Horsens Fjord

© MELISSA VILLUMSEN
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Denemarken heeft misschien wel de mooiste zandstranden in Noord-Europa, met wit 

zand, grote duinen, verfrissend water en uitgestrekte natuur. Bovendien ben je in 

Denemarken nooit verder dan 50 kilometer verwijderd van de kust. Kortom: strand 

voor iedereen. En laat al die ruimte op de stranden, die frisse wind en die heerlijke 

natuur nu precies zijn waar we na een jaar thuis zitten naar verlangen!

Kamperen in Denemarken: 
thuis in de natuur

Schiereiland Jutland is lekker dichtbij, op slechts 
600 km rijden vanaf Utrecht. Dus voor je het weet 
ervaar je de rust en de ruimte waar Jutland zo 
bekend om staat. Aan de westkust vind je brede 
zandstranden en voor intieme strandjes reis 
je naar de oostkust. Naast gevarieerde natuur 
vind je er ook gezellige kustplaatsjes, volop 
bezienswaardigheden en tal van mogelijkheden 
voor activiteiten.

Zuid-Jutland
De eerste regio waar je mee kennismaakt als je bij 
Duitsland de grens passeert is Zuid-Jutland. Als 
één van de weinige plekken in Denemarken kreeg 
de Waddenzee in 2014 de eer om opgenomen 
te worden op de UNESCO-werelderfgoedlijst, 
vanwege de grote natuurlijke diversiteit in 
dit gebied. Wil je de grote vogeltrek ervaren, 
kom dan van maart tot mei of van september 
tot november. Dat is ook lekker buiten het 
hoogseizoen, dus dan is er nóg meer ruimte om 
je onder te dompelen in de natuur. Maar ook in 
de zomermaanden zijn er nog genoeg vogels te 
zien, want miljoenen vogels hebben hier hun vaste 
verblijfplaats. Ben je met kinderen op pad? Ga dan 
zeker mee op zeehondensafari. Vanaf Nationaal 
Park de Waddenzee vertrekken vaartochten en kan 
je de zeehonden van dichtbij bekijken.

Vliegerfestival
Kampeer je in de herfst aan de westkust 
van Zuid-Jutland? Bezoek dan zeker het 
vliegerfestival op het eiland Rømø. De 
zandvlaktes zijn niet alleen perfect om te 
vliegeren, maar ook om te blokarten. En als 
je er toch bent, breng dan ook een bezoek 
aan het huis van de oude kapitein van 
walvisschip Kommandørgården, met een 
walvisskelet in de schuur!

Deense Noordzeekust & 
omgeving
Tussen de Noordzee en het Ringkøbing 
fjord, bossen en weiden leent de Deense 
Noordzeekust en omgeving zich ook perfect 
voor een ultieme  kampeervakantie voor het  

Beeld: VisitDenmark

© DANIEL VILLADSEN

© METTE JOHNSEN
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hele gezin. De natuur biedt eindeloze ervaringen, 
maar de pittoreske stadjes lokken ook met hun 
winkels, kunsthandelaren en nieuwe ideeën. Hier 
vind je attracties voor kinderen van alle leeftijden: 
o.a. Wow Park, Blåvand Zoo, Bork Vikingehavn, 
Tirpitz en allerlei activiteiten en mogelijkheden.

tip:
voor vogelaars is het schiereiland 

Tipperne een echte aanrader om 

trekvogels te bekijken!

Naturkraft
Fascinerende natuurkrachten ontdekken? In het 
sinds afgelopen zomer geopende duurzame 
beleveniscentrum Naturkraft in Ringkøbing krijg 
je de natuur van West-Jutland in een heel nieuw 
licht te zien. Door samen met het hele gezin te 
spelen ontdek je dat de natuur bestaat uit een 
reeks van onderlinge verbondenheid. Het weer 
helpt hier bovendien beslissen welke activiteiten 
er plaatsvinden. Dus zelfs bij regenachtig of 
winderig weer zijn er allerlei leuke spellen te 
beleven waarbij de krachten van de natuur 
centraal staan en je nog meer bewust wordt van 
het belang van de natuur, duurzaamheid en het 
klimaat.

Kustland Horsens en omgeving
Een stukje noordelijker aan de oostkust vind je 
Horsens, aan het gelijknamige fjord. Een unieke 
toeristische attractie met een ongelooflijke 
geschiedenis trekt nabij Horsens, in Bakkelandet, 
de aandacht van bezoekers. De prachtige brug 
over Gudenåen, die een leven lang verborgen 
en vergeten was, is tegenwoordig één van de 
populairste bestemmingen van Denemarken. 
De brug werd na 85 jaar in 2014 blootgelegd en 
is een cultuurhistorisch juweeltje. De techniek 
dateert uit 1899 en de brug is in oude glorie 
hersteld. De brug is niet alleen prachtig om te 
zien, maar het is ook een bijzondere ervaring om 
er overheen te lopen.

Ben je op zoek naar een sportieve activiteit? 
Ontdek dan het gebied per kano. De Gudenåen 
is met 150 kilometer de langste rivier in 
Denemarken en ligt middenin de natuur. Je 
kunt er heerlijk op peddelen en onderweg zijn 
er genoeg stopplaatsen om lekker de benen 
te strekken. Doe dat vooral nabij uitzichtpunt 
Sukkertoppen. Een wandeling ernaartoe wordt 
beloond met een prachtig uitzicht.

Fjordmino
Horsens Fjord is synoniem aan zeilen, fietsen, 
natuur, frisse lucht en nog veel meer vakantiepret. 
De nieuwe cirkelvormige wandel- en fietsroute 

Fjordmino is hier ook te vinden. Het is een 
cirkelvormige route van 52 kilometer die rond 
Horsens Fjord gaat, door bossen, velden 
en dorpen, maar ook langs stranden. In het 
zomerseizoen kun je zelfs het fjord oversteken 
met een klein fietspontje. Een perfecte tocht om 
de diversiteit van het landschap te ontdekken! 

Regio Aarhus
Weer een stuk noordelijker is Aarhus the 
place-to-be. Een hippe Noord-Europese stad 
met een dito sfeer en gezellig veel studenten. 
Maar ook hier is de natuur dichtbij, met meren, 
bossen, heuvels en waanzinnige uitkijkpunten. 
De stranden aan deze oostkust staan bekend 
om het lage water en het witte zand, ideaal dus 
voor een vakantie met kinderen. Kamperen doe 
je hier op één van de vele campings, veelal met 
uitzicht op een van de meren of aan zee.

Wist je dat Denemarken ook een berg heeft? 
Himmelbjerget wordt gezien als één van de 
meest traditionele plaatsen voor een uitstapje. 
Bezoekers komen hier al sinds 1861, toen 
de stoomboot Hjejlen er aanlegde. Nog 
steeds zorgen deze stoomboot en andere 
rondvaartboten zomers voor een heerlijke 
vaartocht vanuit Ry en Silkeborg. Ook de 
Denen zijn gek op hun berg. En dat is niet 
verwonderlijk. Als je de helling beklimt vanaf 
de oever van het meer, is het uitzicht over de 
natuur prachtig. Maar, je kunt ook kiezen voor 
de makkelijke weg. Vanaf het parkeerterrein is 
het nog maar 200 meter naar de top waar het 
uitzicht het hele jaar door fantastisch is.  

© JO PANDURO

© OLIVER-KIELSTRUP

© SEBASTIAN NILS
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tip:
zin in een wandeling? In het nationale 

park Mols Bjerge, waar het natuurlijke 

landschap door de IJstijd is gevormd, 

loopt het 60 km lange Mols Bjerge wandelpad.

Kalksteenmijnen
Een spannend uitje is een bezoek aan 
de grootste kalksteenmijn ter wereld. De 
kalksteenmijnen nabij Mønsted zijn een 
eindeloos doolhof van galerijen met grotten 
zo groot als kathedralen en smalle paden 
waar volwassenen niet rechtop kunnen 
lopen. Twee kilometer van het totale labyrint 
van 60 km is verlicht en te bezoeken. Een 
multimediapresentatie toont de geschiedenis 
van de mijnen en je komt er ook meer te weten 
over vleermuizen, geologie en mijnbouw.

Trollenbos
Noordelijker, grofweg tussen Randers en 
Aalborg, in Rold Skov, ligt een mystiek bos 
met de naam Troldeskoven, dat letterlijk 
Trollenbos betekent. Het kreeg zijn naam 
vanwege de vormen van de bomen en 
spreekt grote en kleine kinderen tot de 
verbeelding. De gebogen en kronkelige 
beuken in Troldeskoven zijn het boegbeeld 
geworden van Rold Skov. Een wandeling in 
dit magische bos mag dan ook zeker niet 
ontbreken tijdens je bezoek aan de regio 
Noord-Jutland.

Noord-Jutland
Bovenin het vasteland van Denemarken, 
bonkt de zee vanaf drie zijden tegen het land 
aan. De vuurtoren Rubjerg Knude weet daar 
alles van. In oktober 2019 werd de toren, op 
rolschaatsen, 70 meter landinwaarts geplaatst 
om hem te beschermen tegen de erosie, die 
het constante beuken van het water van de 
Noordzee veroorzaakte. De toren heeft wel 
meerdere stormen doorstaan. Zo werden er 

eerder al struiken en bomen geplant, omdat 
de toren bijna verdween onder het stuifzand. 
Maar het zand werd door de wind zo krachtig 
aangedreven dat de planten er niet tegen 
opgewassen waren. De zandduinen strekten 
zich uit en het licht was vanaf zee niet meer 
zichtbaar. In 1968 doofde het licht van de toren 
voorgoed.

Het leven aan de noordwestkust van 
Denemarken is veel meer dan alleen 250 
kilometer aan kust. De regio is authentiek en 
wild en 100% puur natuur. Hier ben je onderdeel 
van de elementen, vanaf het moment dat je `s 
morgens uit je tent stapt. Je hebt hier de ruimte 
om een avond in de openlucht door te brengen 
op tentplekken of in één van de vele shelters in 
dit gebied. Het gebied met hond-vriendelijke 
bossen spreekt ook je trouwe viervoeter aan.

Kamperen
Als het op kamperen aankomt, hebben de Denen 
het heel goed begrepen. Ze zijn misschien nog 
wel gekker op kamperen dan wij. Er zijn meer 
dan 400 campings in Denemarken te vinden, 
van klein en eenvoudig tot groot met een keur 
aan activiteiten voor het hele gezin. Bovendien 
zijn ze stuk voor stuk kindvriendelijk, netjes en 
vaak middenin de natuur en dichtbij een strand. 
Een vakantie in het uitgestrekte Jutland laat je 
genieten van de ruimte, de rust en de schoonheid 
van de natuur. En combineert moeiteloos met 
een dagje strand of een bezoekje aan een 
vissersdorpje. Een vakantie in Denemarken: daar 
zijn we allemaal wel aan toe!  

tip:
meer weten over vakantieland 

Denemarken? Reis naar  

visitdenmark.nl voor alle informatie 

over Denemarken in het algemeen en Jutland 

in het bijzonder. Op zoek naar een camping? 

Kijk dan op visitdenmark.nl/camping.

© METTE JOHNSEN

© METTE JOHNSEN
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De Calypso-gasfles weegt slechts 13 kg als deze 
vol is, maar bevat dan toch 8 kg propaangas. Zo 
is deze gasfles niet alleen handig aan te sluiten, 
maar bespaar je ook nog eens gewicht, waardoor 
je minder brandstof hoeft te verbruiken tijdens 
het rijden of juist lekker extra bagage mee kunt 
nemen. Hoeveel gas er nog in de fles zit, kun 
je bovendien heel makkelijk aflezen. Zo kom je 
nooit voor verrassingen te staan. 

weetje:
bij verbranding van propaangas 

komen minder milieubelastende 

stoffen vrij en de CO2-uitstoot van 

de Calypso wordt door Antargaz gecompenseerd.

Makkelijke aansluiting
Nog even terug naar die makkelijke aansluiting. 
Want hoe werkt dat nu precies? Je kunt je 
caravandrukregelaar eenvoudig aansluiten 
op de ‘clip-on’-adapter. Daardoor kun je de 
fles makkelijk aan- en afkoppelen zonder 
gereedschap en wordt het verwisselen 
supereenvoudig!

tip:
de caravandrukregelaar moet conform 

de EN-12864 norm zijn, met 

overdrukventiel. Gebruik geen DIN-

regelaar. Meer info? Vraag je Antargaz 

verkooppunt om advies!

Nooit misgrijpen

Wie gewicht wil besparen en kiest voor gemak tijdens het kamperen, maakt al 
snel de keuze voor de Calypso-gasfles van Antargaz. Met deze gasfles heb je geen 
enkel gedoe tijdens het aansluiten of verwisselen. De Calypso-gasfles sluit je in drie 
eenvoudige stappen, zonder gereedschap, aan. En sta je langer op één plek? 
Dan zorgt de serieschakeling dat je niet snel zonder gas komt te zitten!

De makkelijke gasfles!

De gasfles is, inclusief ‘clip on’-drukregelaar of 
-adapter circa 55 cm hoog en heeft een diameter 
van circa 30 cm. Je kunt gemakkelijk twee Calypso-
flessen meenemen in de disselbak. De tweede 
fles kan dienen voor andere doeleinden en is 
tevens handig als reservefles. Blijf je langere tijd op 
dezelfde plek staan? Dan is de serieschakeling iets 
voor jou. Twee of meer Calypso-gasflessen worden 
dan met een koppelstuk aan elkaar verbonden. Is 
de ene fles leeg? Dan zorgt de omschakelaar er 
manueel of automatisch voor dat de andere fles 
wordt gebruikt.

weetje:
een stevige verpakking beschermt 

het gasreservoir tegen schokken. De 

bodem laat water en lucht door, 

dus dat kan je fles niet aantasten. En omdat ze van 

duurzaam kunststof zijn, gaan ze ook niet roesten!

Overstappen?
Ben je enthousiast geworden over de Calypso-fles 
van Antargaz? Bij meer dan 1000 verdeelpunten in 
de hele Benelux kun je een lege gasfles inwisselen. 
Je kunt ook een gasfles kopen, omwisselen of 
inleveren bij een gasflessenautomaat. Bij de eerste 
aankoop betaal je € 45 statiegeld. Alle keren daarna 
ruil je de lege fles om tegen een vol exemplaar en 
betaal je alleen de gasvulling. Wil je meer weten 
over de Calypso? Ga dan naar antargaz.nl.  
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GadgetsDe leukste familievakantie,
beleef je op Strandpark De Zeeuwse Kust!

Geniet van de leukste faciliteiten!

Het hele jaar open!
250 meter van het Noordzeestrand

Honden zijn toegestaan

Binnen zwembad | Indoor en outdoor waterspeeltuin

Kinderbioscoop | Binnen- en buitenspeeltuin

Strand Café DOK | La Costa Pizza & Pasta

Gezellige (dak)terrassen

Animatie in de vakantieperiodes

Helleweg 8 | 4326 LJ Renesse | info@dezeeuwsekust.eu | www.strandparkdezeeuwsekust.nl | +31 (0)111-468282

Glamping 
nét over de Duitse grens!
Houd jij wel van luxe? Check dan de glamping camping 
Borken am See! Deze kleinschalige camping ligt nét 
over de Duitse grens in Borken. Direct aan het meer 
‘Pröbstingsee’ en midden in de prachtige bossen van 
het Münsterland. Je hebt geen tijd om je te vervelen 
met (water)speeltuinen, springkussens, zwembaden, 
klimbos en de minigolf. Uitstapjes naar Movie Park, 
ZOOM belevenisdierentuin, speelpark Kettelerhof en 
toffe steden. In de luxe stacaravans kun je met héél je 
familie slapen en er is een keuken, badkamer en grote 
veranda met luifel. Op nog geen 2 uur van Utrecht!

www.campingborkenamsee.nl 
info@campingborkenamsee.nl  

+31  (0)70 330 66 21
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CampinglifeStyle •   Transparante regenjas

• Casual chique
Op zoek naar een casual maar toch chique kampeeroutfit? Dan komt dit loungepak 
van Plein Publique (pleinpublique.com) op het juiste moment! Dit luxe loungepak 
is geheel uitgevoerd in prachtig merinowol (kriebelt niet) en bestaat uit een hoodie 
en trackpants. Het pak houdt je lekker warm op frisse kampeerdagen en levert je 
bovendien extra stijlpunten op. De hoodie heeft een rechte relaxed-fit pasvorm en 
valt op de heup. Op het voor- en achterpand heeft het een mooi ajourdetail. De 
capuchon heeft een gebreid aansnoerlint en de lange ballonmouwen bloezen bij 
de manchet. De trackpants met de naam Le Lourdes is gebreid van merinowol met 
een zware valling, die extra flatteert door het fijne ‘humps & bumps’ verdoezelende 
effect. De broek heeft rechte pijpen, een stevige elastische tailleband en een kek 
aansnoerkoordje. Broek en hoodie zijn verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren. 
Adviesprijs hoodie: € 99 en trackpants € 119,95.

Het Haglöfs Roc GTX Jacket (haglofs.com) is een robuuste jas met een ademende, 
3-laags Gore-Tex constructie die wind- en waterdicht is. Hij beschermt je optimaal 

tegen de elementen waardoor je er het hele jaar plezier van hebt. Met een 
waterkolom van 28.000 mm behoort hij tot de beste in zijn soort. Dankzij de 
ergonomische, technische snit draagt de jas zeer comfortabel. Je spullen berg 
je veilig op in de strategisch geplaatste zakken die ook bereikbaar zijn als 
je een rugzak of gordel draagt. De ritsen zijn gelamineerd en de capuchon 
kan in combinatie met een helm worden gedragen. De manchetten zijn 
verstelbaar met klittenband. De jas is met veel oog voor detail gemaakt: 
zo ga je goed uitgerust op pad bij nieuwe avonturen. Bij de 3-laags 
constructie van het jack zijn de buitenstof, het Gore-Tex membraan en de 
voering aan elkaar gelamineerd. Deze zeer slijtvaste constructie geeft de 
minst mogelijke wrijving op het Gore-Tex membraan en zorgt ervoor dat 
je het Roc GTX Jacket probleemloos zwaar kunt belasten. Het materiaal 
is erg robuust wat fijn is als je een grotere rugzak draagt of ergens langs 
schuurt. De 3-laags constructie zorgt er ook voor dat de jas relatief laag 
is in gewicht. Dit robuuste outdoorjack voor alle seizoenen is verkrijgbaar 
voor een adviesprijs van € 300.

•  Lichtgewicht jack voor 
         flexibel gebruik

De Freezeway II van Regatta (regatta.com) is een 
heerlijk warm bafflejack om eropuit te trekken; 
ook bij wisselende weersomstandigheden. Krijg 
je het te warm tijdens de wandeling? Dan vouw 
je de lichte jas op om in je rugzak te stoppen. 
Is het koud en nat dan beschermt het jack je 
optimaal dankzij de waterafstotende buitenkant 
en de synthetische Warmloft donsvulling die in 
tegenstelling tot natuurlijk dons isoleert, zelfs als 
hij nat is. De manchetten, zoom en kraag van de 
Freezeway II zijn afgewerkt met stretch om de 
elementen buiten te sluiten. De steekzakken met 
ritssluiting zijn lekker ruim voor handschoenen, 
energierepen of andere trailbenodigdheden. 

Het Freezeway II jack is in meerdere kleuren verkrijgbaar, in een dames- en 
herenuitvoering voor een adviesprijs van € 80. 

•  Outdoorjack voor alle seizoenen

Als één kledingstuk de tand des tijds heeft doorstaan, dan is het de Firm Duck Chore 
Coat van Carhartt (carhartt.com). Het merk startte in 1917 met de productie van de 

onverwoestbare jas en nog steeds wordt hij in grote aantallen gemaakt. The Coat is 
in 104 jaar tijd uitgegroeid tot een waar cultjack dat niet alleen op het werk, maar 

ook door actieve buitenmensen veel wordt gedragen. De Chore Coat is gemaakt 
van Cotton Duck, een robuust soort canvas dat in de loop der jaren door Carhartt 
is doorontwikkeld tot de huidige superieure stofkwaliteit. De naam heeft een 
Nederlands tintje want Duck komt van het Nederlandse woord ‘doek’ en heeft 
dus niets met eend te maken. De corduroy kraag, het klassieke kenmerk van 
deze Carhartt werkjas, werd in de jaren dertig toegevoegd. Vandaag de dag 
heeft de jas een gevoerde constructie die waterafstotend, winddicht en warm 
is. Hij biedt veel bewegingsvrijheid en het jack wordt doorleefder en mooier 
naarmate je het langer draagt. De zakken op de jas, twee onder en twee op 

de borst, zijn met klinknagels versterkt. Twee binnenzakken maken de royale 
bergruimte compleet. Vanwege de enorme populariteit van The Coat is er onlangs ook 

een Dog Chore Coat van Firm Duck-stof gelanceerd. Met een gewatteerde voering die de viervoeter lekker warm 
houdt. De bandjes bij nek en borst maken aan- en uittrekken erg makkelijk. Het Carhartt-label op de heupzak 
maakt de Dog Chore Coat helemaal compleet. De Firm Duck Chore Coat is verkrijgbaar in de kleuren zwart en 
bruin voor een adviesprijs van € 159. De Dog Chore Coat heeft een adviesprijs van € 39.

•  Onverwoestbaar jack

Het is weer eens wat anders, een transparante regenjas met een hint van 
Brussels kant. Zo zie je altijd nog de outfit die je eronder draagt, maar 
dan met een hippe touch. De Regatta Takala regenjas is afgewerkt met 
regenbestendig DWR (Durable Water Repellent). De diepe capuchon 
van de jas zorgt voor voldoende bedekking tijdens een forse regenbui. 
De twee opgestikte zakken met drukknopen zijn erg praktisch. Een fijne 
jas, ook als het niet regent én een mooie aanvulling op je outdoor-
garderobe. De Regatta Takala Regenjas is verkrijgbaar voor een 
adviesprijs van € 68. Meer informatie vind je op regatta.com
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van een Campinghouder
Column

Op vakantiepark ’t Urkerbos op 

Urk beginnen Bob (49) en Letty 

(47) Schekman alweer aan hun 

elfde kampeerseizoen. Het stel 

kocht de camping eind 2010 

en ook hun dochters Sanne 

(21) en Lonneke (19) helpen 

mee tijdens de vakanties.

De gemoedelijke familiecamping ligt 
in een bosrijke omgeving. Letty: ‘Urk 
en het IJsselmeer liggen op twee 
kilometer afstand en op 13 km ligt 
Unesco Werelderfgoed Schokland. 
In het voorjaar trekken de kleurrijke 
tulpenvelden in de omgeving veel 
bekijks en in de zomer zorgt het 
IJsselmeer voor veel vertier.’

De camping heeft 150 ruime 
staanplaatsen voor de tent, caravan, 
vouwwagen of camper. Bob: ‘We 
hebben meerdere kampeervelden, 
van basic tot comfort en er zijn 
speciale campervelden. Omdat er 
steeds meer camperaars bij ons willen 
overnachten, hebben we vorig jaar een 
nieuw camperpark geopend met 25 
camperplaatsen. Daarnaast verhuren 
we diverse accommodaties van 2 tot 
24 personen en ook weer van basic tot 
comfortabel. We hebben recent een 
nieuwe Finse cottage gebouwd en 
twee nieuwe 2-persoons comfortabele 
chaletjes geplaatst. Tot slot is er op ons 
chaletpark plek voor onze vaste gasten.’

Door dat chaletpark is er altijd al 
lekker veel reuring op het gezellige 

vakantiepark. ‘Maar we hebben ook 
veel seizoensgasten. Vorig jaar en dit 
jaar zijn dat verrassend veel gasten 
uit Urk zelf. Dat heeft natuurlijk alles 
te maken met corona. Daarnaast 
hebben we ruime kampeervelden vrij 
voor toeristische gasten, die veelal 
uit Nederland, Duitsland of België 
komen. Ook dit jaar verwachten we dat 
iedereen wat dichter bij huis blijft, dus 
we hopen veel gasten een heerlijke 
vakantie te mogen bezorgen’, aldus 
Letty.

Bob vult aan: ‘De sfeer op ons park 
is gemoedelijk. We zijn een echte 
familiecamping, want er is voor de 
hele familie wel wat te doen. Er is een 
openlucht zwembad en een grote 
speeltuin en er zijn verzorgpony’s. In de 
vakanties is er altijd een reuzegezellig 
animatieprogramma. En natuurlijk zijn 
het strand en water van het IJsselmeer 
een heerlijke plek tijdens de warme 
dagen. Ook het karakteristieke en 
bedrijvige Urk is voor veel van onze 
gasten een echte beleving. Voor de 
inwendige mens hebben we een 
horecavoorziening op het park, met 
eetcafé, terras en snackbar.’

De familie Schekman doet er alles aan 
om het de gasten naar de zin te maken. 
Letty: ‘Het vakantieplezier staat bij 
ons voorop. Daarom luisteren we ook 
goed naar de tips van onze gasten. Die 
nemen we dan mee in onze plannen. 
Zo zijn er hekjes tussen de velden 
gekomen, om het doorlopen tussen 
kampeermiddelen te voorkomen, zijn 
er speeltoestellen vernieuwd en zijn 
enkele camperplaatsen verhard. We 
vinden het belangrijk dat iedereen het 
naar zijn zin heeft en dat lukt ons de 
afgelopen tien jaar al heel goed. We 
hebben dan ook ontzettend veel zin 
om ook dit jaar onze gasten weer te 
ontvangen!  

Graag tot ziens op vakantiepark

’t Urkerbos! 

Bob & Letty Schekman (urkerbos.nl)
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CHATEAU
Zeer
compact
opvouwbaar
93 x 63 x 10 cm

Uitschuifbaar
hoofdkussen

Aluminium
scharnier
Draagvermogen 
140 kg

Gewicht
5,45 kg
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48 cm

Solide campingstoel met een uitschuifbaar        hoofdkussen.
De stof is een ademend 3D-mesh met water-    doorlatend polyester-  
schuim. Sneldrogend en gemakkelijk in on-     derhoud. Eenvoudig
in te klappen tot een klein formaat wat in bijna elke camperbagage-
ruimte of kast past. Het uitschuifbare hoofdkussen vermindert de 
inklaphoogte met 13 cm. De stoel heeft een stevig aluminium 
scharnier en daardoor een max. draagvermogen van 140 kg.
De rugleuning is op 7 standen verstelbaar. Voetensteun optioneel leverbaar. www.eurotrail.info
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KampeerTrends

•  Reich vers- en  afvalwatersysteem
Het verswaterleidingsysteem UniQuick vervangt PVC-slangen en vermindert algenvorming omdat 
het ondoorzichtig is. De unieke UniQuick buis voldoet aan de strengste regels voor drinkwater en 
is geschikt voor temperaturen tot maar liefst + 90°C. Daarnaast is het systeem niet vorstgevoelig. 
Miljoenen plaatsingen van het Reich afvalwatersysteem maken van dit systeem een groot succes. 
Dit leidingsysteem is geschikt voor temperaturen tussen -40°C en +80°C. Beide plug-in systemen 
kunnen makkelijk worden geïnstalleerd en gedeïnstalleerd, zonder schroeven, lijm of lassen. 
De buisdiameter blijft gelijk, ook waar de fittingen geplaatst worden. Dit minimaliseert het 
risico van verstopte leidingen. De Reich waterleidingsystemen voor vers- en afvalwater bieden 
ideale oplossingen dankzij het brede assortiment fittingen. Alle onderdelen zijn gemaakt van 
hoogwaardige materialen. Voor meer informatie: reich-web.com/nl.

•  Blikvanger op de camping
Wil je als kampeerder een tent waarin je gemakkelijk al je spullen kwijt kunt, die hoog genoeg is zodat 
je kunt staan en waar je bij slecht weer onder de luifel of zelfs in de voortent kunt gaan zitten, maar wil je 
níet de allergrootste campingplek nodig hebben en uren bezig zijn met het opzetten? Bekijk dan eens 
de Bardani AirWave 300 Deluxe! Dankzij de luchttubes en meegeleverde pomp is de technisch katoenen 
tent met rechte wanden razendsnel opgezet. De luifel bevestig je met een rits en heeft oprolbare 
zijwanden. Middels een scheidingswand kan je de slaapcabine voor maximaal vier personen naar keuze 
in tweeën delen. Extra comfort brengen de horrengaas deuren en het permanente Ground Air Control 
ventilatiesysteem zodat je aan deze tent jarenlang kampeerplezier beleeft! Bekijk de tent (€ 999,-) in de 
showroom of online op dewitschijndel.nl.

•  Comfort en gemak  
in compact formaat

•    Ruimte en design 
De Onyx 270 is de tweede 
voortent in de edelsteen serie 
van Doréma (dorema.nl). Het 
strakke design komt goed 
tot zijn recht in de moderne 
ronde vorm van de voortent. 
Standaard voorzien van 
afneembare slikranden, 
waardoor het schoonmaken 
en afbreken kinderspel wordt. Met een 
diepte van 270 cm en door een extra diepe petluifel, extra hoge 
ramen en standaard grote ventilatievensters in de zijwanden, ervaar je extra kampeercomfort. In de 
voorwand zijn beide panelen neerrolbaar en uitritsbaar. In beide zijwanden zijn de panelen uitritsbaar en 
voorzien van een deur. Ook in de optionele uitbouw is extra luxe en comfort doorgevoerd door de riante 
afmetingen. De optionele Onyx luifel met een diepte van 200 cm maakt de voortent helemaal af. De 
hierdoor gecreëerde buitenruimte van maar liefst 250 cm geeft alle beschutting voor een ontspannen 
vakantie. Het dak is vervaardigd uit All Season 260g/m² met fraai dessin aan de binnenzijde. De wanden 
zijn van sterk All Season 240 g/m² en aan de buitenzijde gecoat. De voortent is uitgevoerd in antraciet/
grijs, weegt ca 48 kg (maat 10) en heeft een adviesprijs van € 1.549.

De Unico Verona is een echte blikvanger op de camping. Deze luifel is gemaakt van extra dik Ten Cate 
All Season doek. Het frame is gemaakt van aluminium met een extra dikke huiddikte, hierdoor is het 
frame licht van gewicht, maar is het zo sterk als een stalen frame. De Unico Verona is leverbaar is 3 

kleurstellingen: Carbon/Grey, 
Carbon/Blue en Champagne/
Zwart. Daarnaast kun je de luifel 
uitbreiden met een inritsbare 
voorwand. Deze voorwand 
is voorzien van twee deur-
ingangen. Ook zit er een rits in 
het midden van de voorwand. 
Hierdoor kun je de helft van de 
voorwand omhoog zetten. Zo 
kan je heerlijk beschut zitten. 
Wil je meer informatie over 
de Unico Verona? Kijk dan op 
voortentenspecialist.nl.

UNIQUICK VERSWATERSYSTEEM AFVALWATERSYSTEEM
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Dat kamperen een veiliger alternatief 
is in deze coronatijd zorgt ervoor 
dat veel mensen het kamperen (her)
ontdekken. Want, als je met je eigen 
camper of caravan op pad gaat, kun 
je toch lekker op vakantie, met alle 
faciliteiten aan boord!

Juist in deze coronatijd kiezen 
kampeerders er steeds vaker voor 
om ‘thuis’ in eigen camper of caravan 
af te wassen, naar het toilet te gaan 
en te douchen. En dus is het extra 
belangrijk dat je kampeermiddel 
goed waterpas staat. Het is niet alleen 
vervelend dat water niet wegloopt uit 
je douchebak, wastafel of gootsteen, 
het is nóg vervelender als die 
douchedeur niet goed sluit of zelfs 
openvalt als je net staat te douchen.

Door oneffen kampeerplaatsen staat 
je caravan of camper helaas vaak 

Stabiel en coronaproof kamperen

Als je gaat kamperen is het 
belangrijk dat je basis goed is. 
Isabella heeft een uitgebreide keus 
om de ondergrond ideaal te maken 
voor jouw manier van kamperen. 
Eigenlijk is het laag op laag, of je 
nu een seizoenskampeerder of een 
rondtrekkende kampeerder bent. 

Voor de seizoenskampeerder heeft 
Isabella ondertapijt (Groundcover), 
een stabiele tegelvloer (Isafloor), 
een waterdicht zeil (Groundsheet), 
een dempend en isolerend tapijt 

(Comfortcarpet) en om het geheel 
ook nog een mooi aanzien te geven 
het duurzame Isabella Carpet.

Als je meer een rondtrekkende 
kampeerder bent, kun je al uit de 
voeten met enkele lagen zoals de 
Groundsheet en het Isabella Carpet. 
Het Groundcover en het Comfort 
Carpet worden geleverd op rol, de 
Isafloor tegels zijn 50 x 50 cm en 
zorgen voor een stabiele ondervloer 
die eenvoudig te leggen is. Bij 
de Isafloor kun je ook drempels 

bestellen. Het 
Groundsheet is in 
diverse breedte 
en dieptematen 
te verkrijgen. 
Het Isabella 
Carpet is ook in 
diverse maten te 
leveren en heeft 
verschillende 
kleurmoge-
lijkheden, passend 
bij de voortent en 
geïnspireerd door 
de natuur.

In de afbeelding zie je hoe de 
verschillende lagen zijn opgebouwd 
voor optimaal kampeerplezier. Voor 
meer info ga je naar isabella.nl.  

Fijn kamperen begint bij de bodem

instabiel. De oplossing hiervoor is 
het levelsysteem van E&P Hydraulics, 
waarmee je caravan of camper binnen 
twee minuten waterpas staat. Vries 
Levelsystems levert en installeert 
dit handige systeem. Met één druk 
op de knop staat je kampeermiddel 
binnen twee minuten waterpas, 
ongeacht de ondergrond. Bij vertrek 
zijn de steunen trouwens binnen 
zestig seconden weer opgetrokken. 

Je kampeermiddel staat door dit 
levelsysteem veel steviger, waardoor 
je voertuig ook niet schudt als je erin 
beweegt of bij sterke wind.

In de werkplaats van Vries 
Levelsystems (vrieslevelsystems.nl) in 
Rhenen zijn ze je graag van dienst, 
zodat je snel coronaproof op pad 
kunt!  

Het zesde klantencentrum van 
AL-KO Voertuigtechniek is op 2 juni 
2020 geopend in Nieuw-Vennep. Het 
nieuwe klantencentrum in Nederland 
ligt op een terrein van 1.600m², 
heeft een uitgebreide showroom en 
werkplaats en heeft daarnaast buiten 
drie caravan-camperparkeerplaatsen 
met stroomaansluiting voor klanten 
die op de montage of servicebeurt 
willen wachten. 

Het nieuwe klantencentrum 
biedt eigenaren van caravans, 
campers, lichte bedrijfswagens 
en aanhangers een uitgebreid 
service- en productaanbod van de 
concernmerken AL-KO en SAWIKO. 
Door de opening van het nieuwe 
klantencentrum, is AL-KO niet alleen 
beter bereikbaar voor klanten in 

Nederland, België en 
Luxemburg, maar wordt 
ook het serviceaanbod 
uitgebreid. 

Naast de klassieke 
onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden 
aan het onderstel, 
behoren ook de 
inbouw van veer- en 
steunsystemen en comfort- 
en rijhulpsystemen tot het 
prestatieportfolio. Voertuigen met 
een AL-KO-chassis en -as profiteren 
van alle werkzaamheden die worden 
uitgevoerd in de kwaliteit van de 
fabrikant. Het is hiernaast mogelijk 
om elektronica, zoals een anti-
slingersysteem voor caravans, te 
laten monteren. Daarnaast kunnen 

scooters/fietsdragers, trekhaken, 
levelsystemen en andere accessoires 
voor campers en caravans worden 
gemonteerd. Tegelijkertijd is het 
klantencentrum een academie voor 
AL-KO’s kwaliteitsdealers. Zij krijgen 
hier zowel theorie- als praktijkscholing. 
Voor meer informatie ga je naar 
alko-tech.com.  

Nieuw AL-KO klantencentrum in Nieuw-Vennep
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Uw goedgevoelstemperatuur. Altĳ d en overal. 21, 22 of 23° C, u ontspant 
zich het beste met een dakairco van Truma. Samen met een Combi verwarming 
van Truma geniet u van onze automatische klimaatregeling.
Meer informatie op: truma.nl/aventa

Truma Aventa comfort
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Nergens vind je zo’n sprookjesachtige natuur als in de Harz, het noordelijkste middel-

gebergte van Duitsland. Het natuurgebied wordt getypeerd door donkere wouden en 

mysterieuze wandelroutes, maar ook door schilderachtige dorpjes en sprookjeskastelen. 

Waar de Harz vanaf het voorjaar tot in de herfst een walhalla is voor wandelaars, 

fietsers en mountainbikers, wordt het natuurpark in de winter omgetoverd tot wonder-

land voor sneeuwschoenwandelaars en rodelliefhebbers. En dat maakt de Harz in elk 

seizoen een bezoek waard.

De Harz - magisch  
 in vier seizoenen 

Bloeiende kasteeltuinen 
De Duitse deelstaat Saksen-Anhalt vierde in 
2020 het 20-jarig bestaan van de 50 droomtuinen 
en parken, die al twee decennia lang een 
bijzonder netwerk vormen. Ondanks dat de 
tuinen bijna heel 2020 zijn open gebleven voor 
publiek, gooide corona nogal wat roet in de 
evenementen die in het kader van het jubileum 
werden georganiseerd en is er besloten het 
droomtuinenjaar (gartentraeume-sachsen-anhalt.
de) nog tot en met 2021 te verlengen; goed 
nieuws voor alle tuinen- en kasteelliefhebbers.

De 50 tuinen en parken, van kasteelhoven 
en kloosterparken tot botanische tuinen, 
weerspiegelen op hun eigen manier de 
geschiedenis van Saksen-Anhalt. De aangelegde 
paden verbinden de talrijke sculpturen, kastelen 
en landhuizen met elkaar en zorgen voor 
eindeloze wandelmogelijkheden.

Ook in en rond de Harz vind je een aantal 
bijzondere kasteel- en kloostertuinen. Zo 
verrast het kastelencomplex Blankenburg zijn 
bezoekers met een uitgestrekte barokke tuin 
met fontein en een theehuis, een oude molen en 
een dierenpark. In de tuinen van het ruim 1000 
jaar oude kloostercomplex Drübeck staat een 
300 jaar oude lindeboom en kun je de rozen- 
en kruidentuinen bezoeken. In Sangerhausen 
vind je bij het Europa-Rosarium de grootste 
rozencollectie ter wereld. Op een oppervlakte 

van 13 hectare worden de 75.000 rozen van ruim 
8000 rozensoorten door wandellanen met elkaar 
verbonden. Een must voor elke rozenliefhebber.

Wandelen met heksen
Natuurlijk kun je in het de Harz het hele jaar door 
wandelen, maar de zomer- en herfstmaanden 
zijn vooral geliefde wandelmaanden. Voor 
veel gezinnen is het natuurpark een ideale 
bestemming voor de zomervakantie. De 
wandelmogelijkheden zijn hier oneindig; er 
zijn talloze routes uitgezet voor alle soorten 
wandelaars en met de meest uiteenlopende 
thema’s. De Harzer-Hexen-Stieg is de bekendste 
route. Zijn naam heeft hij te danken aan de 
legendarische heksen die eeuwenlang door 
de Harz zouden hebben rondgevlogen en de 
heksen vormen dan een vaak terugkerend thema 
in de Harz. De complete heksenroute loopt 100 
kilometer van oost naar west en is op te delen in 
verschillende etappes van rond de acht tot tien 
kilometer.

Omdat wandelen niet voor alle kinderen de 
ideale bezigheid is, heeft de Harz heeft er alles 
aan gedaan om het wandelen ook voor jonge 
bezoekers spannend te houden. Er zijn veel 
korte wandelroutes met uiteenlopende thema’s 
zoals – daar heb je ze weer – heksen, lynxen en 
holbewoners. Kinderen kunnen op pad gaan 
met een speciale stempelkaart van de ‘Harzer 
Wandernadel’. Bij verschillende posten langs 
verschillende routes kunnen ze een stempel 
verdienen en worden ze tot wandelprins of 
-prinses bekroond.

Het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van de 
Harz is de Brocken. Deze 1150 meter hoge berg 
was jarenlang verboden terrein voor de gewone 
burger en is nu een beroemde attractie. Er zijn 
verschillende routes die je mee de Brocken op 
nemen. Met de 1,6 km lange Brockenrundweg 
bijvoorbeeld, wandel je in korte tijd rondom 
het plateau. Vanaf de top is het uitzicht 
adembenemend; bij mooi weer kun je helemaal 
naar het Sauerland kijken.  

Beeld: Investitions und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH
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Langs het ijzeren gordijn
In de herfst wordt het al snel wat guurder in de 
Harz, maar dat is geen reden om hier niet te 
gaan wandelen. Het ruige landschap komt ook 
in het najaar goed tot zijn recht. In november 
2019 was het 30 jaar geleden dat de Duitse 
muur viel. Tot die tijd deelde een 1390 kilometer 
lange grenslijn, op sommige plekken wel 10 
kilometer breed, Duitsland in tweeën. In die tijd 
werden er overal grensfortificaties aangelegd, 
die alleen toegankelijk waren voor bewaking 
en militairen. Het is niet verwonderlijk dat de 
natuur hier decennialang ongestoord haar gang 
heeft kunnen gaan. Na de eenwording werd 
pas duidelijk tot wat voor uniek natuurparadijs 
deze strook, ook wel de Groene Band (Grünes 
Band) genoemd, zich had ontwikkeld. Inmiddels 
leven er meer dan 1200 bedreigde dier- en 
plantensoorten en is de hele strook een 
nationaal natuurmonument. Er zijn wandelpaden 
aangelegd, zodat iedereen hier van deze 
grandioze erfenis kan genieten.

tip: Meer informatie en wandelbrochures 

vind je op erlebnisgruenesband.de.

Omdat de Groene Band valt onder 
natuurbescherming blijft de ongerepte natuur 
gehandhaafd. Hiermee ontstond een van de 
grootste natuurbeschermingsprojecten van 
Europa. Onder het motto ‘grenzen scheiden 
– natuur verbindt’ biedt het bezoekers een 
natuurervaring om nooit te vergeten. Niet alleen 
wandel je door bloeiende biotopen, dichte 
bossen en uitgestrekte rivierdalen; tijdens een 
wandeling langs het voormalige IJzeren Gordijn 
wordt ook de geschiedenis van de tweedeling 
in Europa zichtbaar en zijn er op verschillende 
plekken gedenkplaatsen, grensstenen en andere 

interessante bezienswaardigheden te vinden. 
In Saksen-Anhalt strekt de Groene Band zich uit 
over 343 kilometer – vanaf de Harz via de Börde 
tot aan de Altmark. 

Harzer Grenzweg
Het IJzeren Gordijn heeft zich ook hier op 
een brutale manier laten zien: prikkeldraad, 
grensmuren en mijnen deelden het natuurgebied
tientallen jaren lang in oost en west. 
Resten van deze scheiding hebben zich 
ontwikkeld tot een van de meest interessante 
routes van de Harz: de Harzer Grenzweg. Deze 
route laat wandelaars op een bijzondere manier 
kennismaken met de unieke natuur, cultuur en 
de Duitse geschiedenis. De wandelroute neemt 
je mee over verzwegen grenspaden en de 
voormalige ‘Kolonnenweg’. De 100 kilometer 
lange route loopt tussen de grenstoren Rhoden 
in het noorden, tot aan het Grenslandmuseum 

Tettenborn in het zuiden. Onderweg wandel 
je door het gevarieerde gebergte met hier 
en daar een pittige klim. Dankzij de talrijke 
bezienswaardigheden onderweg laat de Duitse 
geschiedenis je niet los; overal langs de route 
vind je grensstenen- en palen. Onlangs is de 

route opnieuw bewegwijzerd en ontdek je bij de 
informatieborden allerlei wetenswaardigheden 
over de biotopen en historische attracties die je 
onderweg tegenkomt.

Magdeburger Börde
De geschiedenis van de Groene Band wordt 
bijzonder duidelijk in de ‘Magdeburger Börde’: 
hier vind je het gedenkteken van de Duitse 
tweedeling van Marienborn. De grensovergang 
langs de snelweg tussen Hannover en Berlijn 
was een van de belangrijkste grenspunten 
van Duitsland. De gebouwen zijn nog altijd 
toegankelijk voor geïnteresseerd publiek. Een 
paar kilometer verderop vinden wandelaars bij 
het grensmonument Hötensleben nog meer 
inzichten in de roerige geschiedenis van deze 
regio. Na al deze indrukken en inzichten kun je in 
het uitgestrekte natuurlandschap met bijzonder 
vruchtbare velden je hoofd weer helemaal leeg 
wandelen.

Altmark
Vanuit het noorden van de Harz bereik je via de 
rivier de Elbe en de groene Börde de Altmark. 
Deze bestemming is nog niet heel bekend 
bij wandelaars, al doet bij vele de ‘Strasse 
der Romantik’ wel een lampje branden. Deze 
route is trouwens een ideaal uitgangspunt voor 
wandelingen door de Groene Band. De Groene 
Band slingert tussen het biosferenreservaat 
Drömling en het oude hanzestadje Salzwedel, 
dat tijdens de middeleeuwen dankzij het zout 

welvaart naar de regio bracht en later bekend 
werd om zijn legendarische „Baumkuchen”. 
Vanuit dit vakwerkstadje is het een aanrader 
om tot aan de Arendsee te wandelen. In de 
Altmark en rond de Elbe komen natuur, cultuur 
en geschiedenis samen. Een bijzonder punt 
is de vierlandengrens waar Saksen-Anhalt, 
Nedersaksen, Brandenburg en Mecklenburg-
Voor-Pommeren samenkomen.

Winterwonderland
Van ongeveer november tot eind februari zijn 
grote delen van de Harz bedekt onder een laag 
sneeuw. Het is geen typisch skigebied, maar 
je kunt er op verschillende plekken langlaufen, 
sleeën en ook sneeuwschoenwandelen is een 
populaire bezigheid in het winterseizoen. In 
de winter is het Bodetal, het dal van de rivier 
Bode rond Thale een echte aanrader: het 
dal is dan nóg romantischer dan in de zomer. 
De besneeuwde heuvels zijn ideaal om te 
rodelen en sleeën. Ook zijn er verschillende 
winterwandeltochten die je de mystieke kant van 
het natuurgebied laten zien. Onder een witte 
deken is het bijzondere landschap nog mooier.

Brockenbahn
Wat je in de wintermaanden niet mag 
overslaan is een ritje met de historische 
stoomtrein, de Brockenbahn, over 
het zogenaamde smalspoor naar het 
hoogtepunt van de Harz, de Brocken. 
Het klassieke treintje tuft door het 
landschap vanaf de ‘Koning van de Harz’ via 
Wernigerode naar de top.

Meer inspiratie
Natuurgebied de Harz ligt in het hart van 
Duitsland en is goed te bereiken met zowel de 
auto als het openbaar vervoer. Meer informatie 
vind je op harzinfo.de of vakantieland-saksen-
anhalt.de.  
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• Gehele jaar geopend
•  Kampeer- en Camper plaatsen 100m2 

(stroom, water aan en afvoer)

•  Camper Clean (volautomatische  
chemisch toilet reiniger)

• Huisdieren toegestaan (aangelijnd)

• Modern sanitair
• Wasmachine/droger
• WIFI
• Restaurant
• Bar 
• Sauna

• Broodjes service
• Trekkershutten
• Midgetgolf
• Poolbiljart
• Bungalow verhuur
• Vliegvisvergunningen verkrijgbaar (3 parcoursen)

Onze Terassen camping ligt in Hinterhausen bij Gerolstein in het hart van de Vulkaneifel. Camping Eifelblick is 
een gezellige, vooral geschikte plek voor gezinnen en gelegen aan het einde van een straat tegen de bosrand. Dit 
betekent dat er minimaal autoverkeer is. Kinderen kunnen zorgeloos rondspringen, gebruik maken van de grote 
speeltuin of een levensgroot schaakveld, een kinderboerderij en niet te vergeten een binnenbad en u kunt vanuit 
de camping heerlijk in het bos wandelen met uw huisdier. Ons Restaurant is dagelijks voor u geopend met een 
Eifelse Regionale keuken, waar elke zaterdag een special voor u klaar staat. Denk hierbij aan varken op spit, 
sea food festival, of een heerlijke bbq. De events kunt u bekijken op onze website www.campingeifelblick.de

Camping Eifelblick

Waldferienpark Gerolstein
Hillenseifen 200  |  54568 Gerolstein – Hinterhausen
T 0049 (0) 6591 678  |  F 0049 (0) 6591 7210  |  info@campingeifelblick.de

WWW.CampinGEiFElbliCk.dE

4 STERREN CAMPING

Knaus Campingpark Walkenried 
Plaats: Walkenried
Een gastvrije ontvangst, prachtige ligging 
in de bossen, gezellige grillavonden en het 
bijzonder mooie sanitair, redenen genoeg om 
te kiezen voor deze fijne camping. Hier ontdek 
je de bossen, rotspartijen en charmante dorpjes 
van de Harz. Met een verwarmd binnenbad 
kun je lekker je dagelijkse baantjes trekken 
of gezellig rondspetteren met het hele gezin. 
Voor de kinderen worden originele activiteiten 

georganiseerd, zoals raketbouwen, pijl en boog 
maken, of survivallen in de wildernis. Of kies voor 
een sportief en spannend uitje, zoals rotsklimmen, 
ziplinen of een wandeling over de Titan RT, de 
langste hangbrug ter wereld.

 Meer info: CampingCard.com/Walkenried

Ferienanl. Regenbogen Bad 
Harzburg Göttingerrode
Plaats: Bad Harzburg
Zin om jezelf eens lekker in de watten te 
leggen tijdens je vakantie? Dat kan in het 
Saunalandschap van deze camping. Je geniet 
er van een binnenbad, meerdere sauna’s en 
stoombaden, een solarium en zelfs een zoutgrot. 

Lekker uitgerust? Verken dan het Nationale Park 
Harz of het prachtige Okertal. Maak een mooie 
wandeltocht naar de top van de Brocken of neem 
het stoomtreintje naar boven en geniet van het 
prachtige uitzicht. Geen zin meer om te koken na 
een actief dagje? Reserveer dan alvast een tafeltje 
bij het gezellige, typisch Duitse campingrestaurant.

 Meer info: CampingCard.com/Regenbogen

Ferienpark Birnbaumteich
Plaats: Neudorf
Ga jij voor ultiem onthaasten midden in de natuur? 
Dan is dit jouw ideale plek. Deze camping ligt 
heerlijk rustig en idyllisch in de bossen aan een 
stuwmeertje. Hier bestaat het dagelijks leven uit 
zwemmen, vissen, kanoën of gewoon een rondje 
om het meer wandelen. De kinderen ontmoeten 
vanzelf vriendjes bij de tafeltennistafel, speeltuin 
of trampoline. Zin om de omgeving te verkennen? 

Bij een bezoek aan het indrukwekkende kasteel 
van Wernigerode zie je de middeleeuwen tot 
leven komen. Sluit je dag af met een bezoekje 
aan de sauna of een huisgemaakte maaltijd bij het 
campingrestaurantje aan het meer. 

 Meer info: 
CampingCard.com/Birnbaumteich 

Geniet van een ontspannende en actieve vakantie tussen de bergen, meren en 
bossen van de Harz. 

Een heerlijke vakantie in de Harz 

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 campinginformatie 
vind je op CampingCard.com.
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www.tear-aid.nl

Directe reparatie van gaten en scheuren

Réparation immédiate des trous et déchirures

Direkte Reparatur bei Rissen und Löchern

Immediate repair of tears and holes

• extreem sterk
• waterdicht
• luchtdicht
• zeer elastisch
• verkleurt niet
• enorm veelzijdig
• droogt niet uit
• permanent

Bekijk de vele
mogelijkheden op 
www.tear-aid.nl
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De liefde vier je niet in je eentje. Dat doe je 
met elkaar. Samen met je partner, je gezin, met 
vrienden of familie. In dat opzicht lijkt de liefde 
veel op kamperen. Want ook dan draait het om 
precies hetzelfde. Romantisch met z’n tweetjes 
op kampeervakantie, gezellig met het hele gezin 
naar een leuke camping of tijdens een familie- of 
vriendenweekend plezier beleven met elkaar. Ook 
Dethleffs viert dit jubileum niet alleen, want de 
liefde én een verjaardag: dat is dubbel reden om 
het samen te vieren!

90 jaar
En daarom heeft Dethleffs dit jaar een 
jubileumactie waar een fantastische hoofdprijs mee 
te winnen is. Samen met klanten vieren zij 90 jaar 
‘Pioneers of Caravanning’ met als kers op de taart: 
de grote jubileumprijs.
Iedereen die in 2021 een nieuwe Dethleffs caravan 
of camper koopt, maakt kans om het volledige 
aankoopbedrag terug te winnen. Deze prijs wordt 

Negentig jaar geleden ontwierp Arist Dethleffs een uniek huwelijkscadeau voor zijn 
vrouw Fridel. Een ‘woonauto’, zodat ze met hem mee kon op zijn zakenreizen. Hiermee 
groeide niet alleen de liefde, maar ook een nieuwe vorm van reizen die inmiddels al 
decennialang op heel veel liefde van veel kampeerders kan rekenen.

Jubileumacties bij Dethleffs

exclusief verloot onder de kopers van een nieuwe 
caravan of camper. Of je nu een compacte camper 
of een grote gezinscaravan op het oog hebt en of je 
nu kiest voor functioneel of luxe kamperen: iedereen 
die dit jaar een nieuw kampeermiddel uit het 
uitgebreide aanbod van Dethleffs koopt, maakt net 
zoveel kans om het volledige aankoopbedrag terug 
te winnen. En die winkans? Die is vele malen groter 
dan bij een normale loterij! Dus als je toch al van 
plan bent om een nieuwe Dethleffs aan te schaffen, 
doe dat dan zeker dit jaar. 

Hoe het werkt?
Iedereen die dit jaar een nieuwe caravan of camper 
koopt bij de Dethleffs dealer dingt automatisch mee 
naar de prijs. Bij het tekenen van de overeenkomst, 
zal de dealer samen met je het deelnameformulier 
online invullen, zodat jouw aankoop geregistreerd 
staat en je meedoet aan de loterij. Begin volgend 
jaar zal de winnaar bekend zijn en op de hoogte 
worden gebracht. Uiteraard wordt dit via social 
media bekend gemaakt.

Meer weten?
Wil je weten uit welk uitgebreid assortiment je  
kunt kiezen? Reis dan naar dethleffs.nl. Of wil 
je meer informatie over deze actie? Kijk dan op 
www.90jaar.dethleffs.nl.  
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* Voorbeeld afbeelding

Uw aankoopbedrag  
compleet terugwinnen. 

Alle informatie over hoe u uw aan- 
koopbedrag kunt terugwinnen, kunt  
u navragen bij uw dealer en/of lezen  
op www.90jaar.dethleffs.nl

Middelen

vakantie in Zuid-Oost Friesland. 

Duerswaldmerwei 19 
9243 KA  BAKKEVEEN 
T: 0516-541283 
E: info@ikeleane.nl 
W: www.ikeleane.nl 

Ruime comfortplaatsen 
Komfortplaatsen met privésanitair 
Speelschuur en boerenspeelplaats  
NIEUW IN 2021 ZWEMVIJVER 
animatieteam 
Camperplaatsen 
Gratis wifi / proffesioneel recreatieteam 
Ruim en schoon sanitair 
4,5,6 pers. chalets te huur 
Volledig nieuwe horeca.  
Prachtige fietsomgeving 
Trekkers chalets/ Lodge’s 
B&B 

CSC - vering en demping
De enige écht werkende comfort veerpoot

CSC: een Carsupport / Koni innovatie
Schokdempers met KONI FSD-technologie voor campers.
Automatisch comfort demping en toch zeer hoge dempings-
krachten voor stabiliteit. Ideaal met Carsupport veren.
- Rijdt als volluchtvering zonder de nadelen en is betaalbaar
- Ook bij inhalen perfecte rechtuit sporing zonder stuurcorrecties
- In panieksituatie zeer snelle uitwijkmanoeuvre zonder uitbreken
- O.a.  Ducato 250/290, voor- en achterzijde, bij bladveren, luchtveren en Alko
Verhogingsvóórveren    o.a. Duc. na '06:  5 veersterkten
Veel campers liggen vóór te laag en rijden al op de aanslagrubbers
Maatwerk door weging per wiel voor een perfecte balans en stabiliteit
Stalen EHD-hulpveren   Beter én voordeliger dan luchtveren
Bij bladveren of ALKO,  stijgt +4-6 cm,  verhoogt veercomfort en stabiliteit
Luchtveren    Firestone  -  World's Number 1 Air Springs
Als u voor luchtveren kiest, topkwaliteit en verrassend voordelig
BBeell  oonnss  vvoooorr  aaddvviieess  oopp  mmaaaatt  oovveerr  uuww  ccaammppeerrhhooooggttee,,  wweegglliiggggiinngg  eenn  mmeeeerr,,
ooff   mmaaaakk  eeeenn  aa ffsspprraaaakk   vvoooorr   eeeenn  vvrr ii jjbbll ii jjvveenndd  aaddvv iieess   oopp                    22mm  aaffss ttaanndd..
MMoonnttaaggee  iiss  ddaann  mmeeeessttaall  ooookk  mmooggeelliijjkk..  WWaacchhtt  nniieett  ttoott  hheett  wweeeerr  ttee  ddrruukk  wwoorrddtt!!

Dé autoveren specialist

CARSUPPORT BV   al 45 jaar !
Parallelweg 1 tel. 0180-517788
2921LE info@Carsupport.nl
Krimpen a/d IJssel www.Carsupport.nl

Eenvoudig op vakantie – en de caravan makkelijk, millimeterprecies  
rangeren. Met de sterke easydriver-rangeerhulpen heb je alles  
ontspannen in de hand. Ook het aan- en afkoppelen is heel easy:  
electrisch bij de easydriver pro en met handslinger of accuboormachine 
bij de easydriver active. In compakte, chique behuizingen zijn ze beiden 
optimaal tegen corrosie beschermd en vergezellen je op vele reizen.

Eenvoudig clever, eenvoudig sterk, eenvoudig easydriver!

www.reich-easydriver.com facebook.com/reich.easydriver 
instagram.com/easydriver.ontour

Zo eenvoudig is rangeren.
Met easydriver pro en easydriver active.



Kamperen in Nederland is steeds populairder. 
Steeds meer mensen komen erachter dat er in 
eigen land ook superveel mooie plekken in de 
natuur te ontdekken vallen.

Kamperen met kinderen
Bij Oostappen geniet je met het hele gezin 
van het vrije ontspannen kampeerleven. Alle 
kampeerplaatsen zijn ruim opgezet en dichtbij de 
vele parkfaciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan een 
binnen- of buitenzwembad, strandbad, visvijver, 
(indoor)speeltuin, midgetgolfbaan en meer! 
Vrijwel al deze faciliteiten zijn bovendien bij de 
prijs inbegrepen, waardoor je tijdens je vakantie 
lekker onbezorgd kunt genieten. Kortom: 
vakantie vieren zoals het hoort. In hoeverre alle 
faciliteiten open kunnen is uiteraard afhankelijk 
van de ontwikkelingen omtrent COVID-19. 

“Geweldig park, zelfs 
vroeg in het seizoen.
Ik heb de kids de hele  

dag niet gezien! Ze  
kunnen alle kanten op.
Veel vakantievriendjes 
gemaakt, echt leuk.”

Een ander bijkomend voordeel van dichtbij huis 
op vakantie gaan, is dat je (klein)kinderen zonder 
veel moeite allerlei vakantievriendjes maken! De 
taalbarrière zorgt tijdens jouw kampeervakantie 
in eigen land niet voor problemen.

Is glamping wat voor jou? 
Wil je liever niet je eigen tentje opzetten? 
Maar wel optimaal genieten van het heerlijke 
kampeergevoel? Geen probleem! Op diverse 
parken zijn er mogelijkheden om te verblijven 
in een comfortabele tent (die is uitgerust met 

bedden en een eigen keukentje) of een mooie 
kampeerbungalow. Scheelt jou weer spullen 
inpakken!

Je hond mag ook mee
Op alle Oostappen Vakantieparken zijn honden 
toegestaan. Vakantie vieren doe je namelijk 
samen! Neem je hond dus vooral lekker mee.

Kende da?
Komt de naam Oostappen Vakantieparken jou 
bekend voor van tv? Dat kan goed kloppen! 
De parken vormen namelijk het decor van de 
populaire realityserie ‘Familie Gillis: Massa is 
kassa’. In deze serie is te zien hoe de Familie 
Gillis samen de Oostappen Vakantieparken runt. 
Peter Gillis zit overal bovenop. ‘Vertrouwen is 
goed, controleren is beter’, luidt immers het 
credo van Peter. De kans is dus zeker aanwezig 
dat je Peter op een van de parken tegen het lijf 
zult lopen!  

Kampeeractie met 
omboekgarantie
Boek vóór 1 juli 2021 je kampeervakantie 
en profiteer direct van tot 35% korting. 
De exclusieve lezersactie vind je op 
oostappenvakantieparken.nl/campinglife. 
Als jouw vakantie in 2021 onverhoopt niet 
door kan gaan door COVID-19, dan kun je de 
vakantie kosteloos eenmalig omboeken.

De mooiste 
kampeerplekjes 
in eigen land

Kies voor een mooie camping in de bossen, bij de heide of aan 

de kust. Alle 11 Oostappen Vakantieparken liggen op bijzondere 

natuurrijke locaties in Nederland en België.
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Hongarije biedt véél meer dan Boedapest als bloeiende stad aan de Donau. Het is de 

thuisbasis van een grote diversiteit aan natuurlijke landschappen en ongerepte natuur, 

waardoor het een perfecte bestemming is voor liefhebbers van groen toerisme en 

ongerepte gebieden. Dit is ideale moment om je te oriënteren op een toekomstige 

reis naar Hongarije. We noemen twee plekken die natuurliefhebbers absoluut niet 

mogen missen tijdens een bezoek aan dit unieke land in Centraal-Europa.

Hongarije, dé groene 
bestemming van 2021

Hongarije bevindt zich in het hart van Europa. 
De rivier de Donau stroomt er door de 
bruisende hoofdstad Boedapest richting het 
zuiden van het land, dat wordt gekenmerkt door 
eindeloze bossen en een grote verscheidenheid 
aan thermale baden. 

Daarnaast heeft er in de afgelopen jaren een 
gastronomische revolutie plaatsgevonden in 
Hongarije. Op bijna elke straathoek van de 
hoofdstad zijn restaurants, bistro’s en street food 
stalletjes te vinden, terwijl ook op het platteland 
het gehele jaar genoten kan worden van de 
beste lokale wijnen. 

Of het nu gaat om een bezoek aan de 
historische universiteitsstad Debrecen, een 
trip naar één van de maar liefst acht UNESCO-
werelderfgoedlocaties (waaronder het 
eeuwenoude stadje Hollókö en het kasteel 
Buda), het ervaren van een van de vele festivals 
of een duik in het Balatonmeer: in Hongarije is 
er voor iedereen een unieke ervaring te beleven.

Hortobágy National Park
Zo’n 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad 
Boedapest vind je het Hortobágy Nationaal 
Park. Dit was bij de oprichting in 1973 het eerste 
nationale park van Hongarije en staat sinds dat 
jaar ook op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 
Het park wordt beschouwd als de grootste 
steppe van Europa. Het bestaat uit ruim 800 km² 
aan waterrijke natuurgebieden en eindeloos 
uitgestrekte vlakten. Hier is de aanwezigheid 
van de mens moeilijk te vinden en gaan de   
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karakteristieke huizen met rieten daken op in 
de omringende natuur. Deze agrarische regio, 
met diepgewortelde tradities en bijzondere 
folklore, laat een heel andere kant van het land 
zien. Je kunt hier heerlijk wandelen en ook zijn 
er speciale dagtochten te maken. Het biedt een 
unieke ervaring die zich buiten de gebaande 
paden afspeelt.

Het Balatonmeer
Op een uur rijden van het bruisende Boedapest 
ligt het grootste natuurlijke zoetwatermeer van 
Midden-Europa. Het Balatonmeer is maar liefst 
79 kilometer lang en 15 kilometer breed. 
Gevoed door een dertigtal kleine bronnen en 
beekjes, biedt dit meer, omgeven door bergen 
en vlaktes, een grote verscheidenheid aan 
landschappen en activiteiten voor 
natuurliefhebbers. Daarnaast is het meer een 
ideale plek voor fietstoerisme en wordt het 
omringd door een fietspad voor sportievelingen 
die de immense diversiteit aan landschappen 
willen ontdekken. Verschillende stranden, 
heerlijke spa's, diverse wateractiviteiten en vele 
wandelpaden: het Balatonmeer heeft voor ieder 
wat wils en is dus een perfecte bestemming voor 
zowel gezinnen als natuurliefhebbers. In het 
voorjaar ontwaakt de natuur, het is de ideale 
gelegenheid om de flora en fauna van deze 
rustgevende plek te bewonderen. Bovendien 
zijn rondom het Balatonmeer vele wijngaarden 
te vinden, een onmiskenbare troef voor 
wijnliefhebbers.   

Meer weten over deze of andere Hongaarse 
bestemmingen? De nieuwe website 
wowhungary.com is je startpunt!
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“... heerlijke spa's, diverse 
wateractiviteiten en vele 

wandelpaden: het Balatonmeer 
heeft voor ieder wat wils..."



In 2020 is het aantal campings met de beproefde 
afwasservice van Easy Be gestegen naar 120 
in 14 landen. Bedenker en eigenaar Bas Thuis 
hierover: ‘We hebben in de afgelopen twee jaar 

mooie stappen gemaakt. In 
2019 hebben we voet aan wal 
gezet in het Verenigd Koninkrijk. 
Vorig jaar zijn we daar lid 
geworden van de prestigieuze 
British Holiday & Home Parks 
Association (BH&HPA) en steeg 
het aantal campings met Easy 
Be van 3 naar 8. Ook zijn we 
in 2020 lid geworden van de 
BVCD, de vereniging van Duitse 
campingeigenaren, waarvan 
de president al jarenlang 

enthousiaste klant is. En we hebben afgelopen jaar 
onze eerste klant in Kroatië mogen verwelkomen: 
camping Lighthouse in Istrië.’

Coronaproof
Het coronaproof concept van Easy Be voorkomt 
lange rijen bij de afwas en is bovendien 
hygiënisch. Bas: ‘Twee grote pluspunten 
in de huidige tijd. Steeds meer campings 
ervaren de voordelen van onze Easy Be. Voor 
campingeigenaren is het voordeel dat er 
ontzettend veel water en dus geld bespaard wordt 
door gebruik te maken van onze afwasmachines. 
Maar het bijkomende voordeel is net zo belangrijk: 
comfort en gemak voor alle kampeerders!’

Hoewel de vaccinaties in volle gang zijn, is nu al zeker dat het niet haalbaar is om vóór 
de zomer iedereen in te enten. Gelukkig doen campings er alles aan om hun gasten 
coronaproof te laten genieten van hun kampeervakantie. De afwasservice van Easy Be 
draagt hier een steentje aan bij.

Coronaproof 
kampeerervaring

Nieuw jaar
Ook in 2021 zit de ondernemende Bas niet stil: 
‘We verwachten dit jaar uit te breiden naar ruim 
150 locaties. Daarbij zit de grootste groei in 
Duitsland en in Spanje. De Spaanse CampingRed 
groep bestaat uit 32 campings, 12 daarvan 
voegen Easy Be als onderscheidend vermogen 
toe aan hun campingformule om gasten een nóg 
plezieriger verblijf te garanderen.’

weetje:
inmiddels bieden ook 62 Alan 

Rogers campings de unieke 

vaatwasser-diensten van Easy Be 

aan. Wil je weten op welke camping je van dit 

afwasgemak kunt profiteren? 

Kijk dan op easybe.nl.  

Ervaring camping 
Schwarzwaldhorn in Duitsland
Sinds 2019 hebben wij op onze camping 
Schwarzwaldhorn twee Easy Be vaatwassers in 
gebruik. Met deze service onderscheiden wij ons 
zichtbaar van onze concurrenten. Sinds dit seizoen 
draagt het gebruik van de Easy Be vaatwassers 
meer dan ooit bij aan ons hygiëneconcept. Het 
oponthoud in de afwasruimte blijft tot een minimum 
beperkt. Gasten vullen buiten hun Easy Be afwaskrat 
en schuiven deze bij binnenkomst direct in de 
vaatwasser. Vervolgens wachten zij kort buiten tot 
hun vaat schoon en droog uit de machine gehaald 
kan worden. Lange wachtrijen voor de afwas zijn 
verleden tijd.
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Safarica
Multi Cabin
Praktische tent ( H: 215 cm) die als toilet, douche, 
omkleed- of opbergruimte gebruikt kan worden. Met 
ophanglus voor een douche en een inhaakbaar grondzeil.

Thetford
Porta Potti 145
Compact en lichtgewicht mobiel toilet,
ideaal voor tent, vouwwagen of boot.

Bardani Sufuria
Lichtgewicht aluminium pannenserie
met afneembaar handvat.

Bardani
Tijger / Koe / Aap
Vrolijke vouwstoel voor de kleine kampeerder.

Bardani Royal Prestige
Superluxe rechtwandige katoenen tunneltent met vaste luifel, combiwand, bisonyl 
kuipgrondzeil en permanente ventilatie. Verkrijgbaar in 3 maten voor 4-6 personen.

Bardani
New Domenica Plus
Luxe kampeerstoel met uitklapbaar zijtafeltje.
In 7 standen verstelbaar en zeer plat inklapbaar.

74,99
89,99

Pro User
Diamant Bike Lift
Fietsendrager met slim elektronisch liftsysteem om 
zonder krachtinspanning fi etsen gemakkelijk op de
drager te rijden. Geschikt voor 2 fi etsen.

659,-
727,95

19,99
23,50

89,99
115,-

49,95

659,-
727,95727,95727,95727,95727,

Bardani Sufuria
ichtgewicht aluminium pannenserie

Thetford

Bardani Royal Prestige
Superluxe rechtwandige katoenen tunneltent met vaste luifel, combiwand, bisonyl 
kuipgrondzeil en permanente ventilatie. Verkrijgbaar in 3 maten voor 4-6 personen.

49,9549,9549,

99
Vanaf

1499,-
Vanaf

4100,-
Vouwwagens

vanaf

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

Europa Camper Sunrider | Vanaf 8799,-EUROPA CAMPER
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KampeerGadgets
Eurotrail (eurotrail.info) heeft een serie slaapmatten 
ontwikkeld die geschikt zijn voor in de tent of caravan, 
maar ook ideaal zijn voor thuis als logeermatras. Aan de 
bovenzijde heeft het matras een zacht stretch materiaal 
(30D) dat comfortabel aanvoelt, aan de onderkant zit 
een slijtvaste polyester materiaal. De SI Relaxmatrassen 
zijn zelfopblazend en door de grote ventielen in een paar 
seconden gevuld en klaar voor gebruik. Nieuw is het 2-persoons 
matras. Het matras is 130 cm breed, 10 cm dik en weegt 6,2 kg. Het 
bied je heerlijk slaapcomfort, net zoals thuis! De adviesprijs is € 259. De 
Si voetpomp is verkrijgbaar voor € 13,95. Hiermee kun je op eenvoudige 
wijze het SI Relaxmatras bijvullen om de hardheid naar wens aan te passen.

•       Duo relaxmat

•  Verrijdbare vries-/koelbox 
    met verwarmfunctie

Koele of warme dranken en etenswaren voor langere tijd op de juiste temperatuur 
houden, dat is de kracht van Makita’s koelbox op accu DCW180Z. De ruime 
inhoud van 20 liter biedt plek aan vier stuks 2 liter flessen of twintig flesjes van een 
halve liter. Of zojuist gevangen vis of proviand voor een weekendje naar camping 
of vakantiehuis. De DCW180Z is Makita’s eerste vries-/koelbox met krachtige 
verwarmfunctie. Dat maakt het meenemen van warme maaltijden mogelijk en deze 
verrijdbare box dus extra bijzonder. De box heeft vijf vaste vries-/koelstanden en 

twee verwarmingsstanden. De 33mm dikke isolatiewant zorgt dat de inhoud koel of 
juist lekker warm blijft. Aan de voorzijde van de box vind je een handige flessenopener en kun je je 

smartphone via de USB-aansluiting opladen. Het gewicht zonder accu’s is 13 kg. Met twee LXT 18V accu’s is 
dat 14,3 kg. De twee wielen en de opklapbare handgreep maken het verplaatsen een stuk gemakkelijker, zolang de 
ondergrond niet al te ruw is. Als alternatief is voor lastige situaties een draagband beschikbaar. De verrijdbare box 
meet uitwendig 623 x 341 x 371,5 mm. De box werkt met één accu, maar er is ruimte voor twee accu’s, wanneer een 
langere tijd overbrugt moet worden. De vries-/koelbox met verwarmfunctie DCW180Z wordt geleverd in doos, zonder 
accu’s en oplader. De adviesprijs is € 640 en meer informatie vind je op makita.nl/artikel/dcw180z.html.

• 50% gerecyclede flessencollectie
CamelBak® stelt zijn nieuwe Spring 2021 TritanTM Renew flescollectie voor, die 

voor het eerst gemaakt is van 50% gerecycled materiaal. Tritan Renew is een 
Polyester Renewal Technology (PRT) dat op basis van een nieuw efficiënter 

proces wordt geproduceerd. Deze procedure levert een materiaal 
op dat voor 50% uit gerecycled plastic bestaat. Tritan Renew is 
zeer duurzaam, vaatwasmachinebestendig en vrij van BPA, BPS en 

BPF. Polyester Renewal Technology (PRT) breekt plastic af tot monomeren 
waardoor nieuw copolyester plastic ontstaat zonder enig compromis. Tritan 
Renew is verkrijgbaar in de flessen Eddy® +, Chute® Mag, Chute® Mag Kids, 
Carry Cap en Eddy® + Kids.

Onderweg overal razendsnel internet: dat willen we 
natuurlijk allemaal als we op reis zijn. Om apparaten 
die geen simkaart hebben – denk aan je laptop of 
tablet – onderweg online te gebruiken zijn er mifi-
routers. Dat zijn kastjes die het mobiele internet 
omvormen tot bruikbare wifi. Van Netgear hebben 
wij de Nighthawk M2 mobiele WLAN-router / 4G 
LTE-router MR2100 getest. Deze Nighthawk is een 
strak vormgegeven blokje waarvan de voorkant een 
touchscreen is. Daarop kun je het apparaat instellen, 
zoals de naam en het wachtwoord van je wifinetwerk. 
Ook zie je hoeveel van je databundel verbruikt is. Aan 
de binnenkant zit een flinke accu en een vakje voor 
de simkaart. De accu gaat bij continu gebruik een 
dag mee. Eenmaal ingesteld stroomt er razendsnelle 

wifi uit het kastje naar je apparaten. Zo is deze hotspot perfect als alternatief voor de (meestal) trage 
campingwifi. Wij hadden tijdens onze camperreis vanaf huis tot zuid-Spanje constant een snelle wifi 
verbinding evenals tijdens ons campingverblijf. De adviesprijs is € 379.

• Online onderweg

•    Ontdek het gemak  
   van elektrisch grillen

Eén van de leukste dingen van vakantie is 
buiten koken en buiten eten. Op veel plekken 
zijn houtskoolbarbecues verboden en wordt 
gebruik gemaakt van een gasbarbecue. Indien 
je voldoende stroom hebt, is een elektrische 
barbecue ook een goede en veilige keuze. 
Het enige dat je nodig hebt is een stopcontact. 
De E-Braai van CADAC (e-braai.nl) is een 
stijlvolle, elektrische BBQ. De temperatuur 
is exact in te stellen en af te lezen van het 
digitale display. Met een diameter van 
40cm is het een handzaam apparaat dat je 
eenvoudig overal mee naar toe neemt. Het 
grillrooster heeft een volledig PFOA-vrije, 
keramische coating voor gezonder grillen. 
Wil je nog meer mogelijkheden? Dan kun je 
het toestel uitbreiden met een paella pan of 
een pizzasteen! ‘E-braaien’ was nog nooit zo 
afwisselend! De E-Braai heeft een adviesprijs 
van € 249.
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•  Geniet van de natuur!
De nieuwe Sparrow II HD van Bynolyt (technolyt.nl) is de opvolger van de Sparrow 
verrekijker en volledig gemoderniseerd. De lenzen zijn voorzien van nieuwe 
multicoatings, de prisma’s hebben een diëlektrische coating en een fase-coating 
waardoor de verrekijker enorm goed presteert qua contrast en lichttransmissie. 
De compacte optiek in de robuuste, ergonomische behuizing zorgt voor 

haarscherpe contouren en een ongekende kleurechtheid. Met een eye-relief van 
respectievelijk 18mm en 17mm voor de 8x en 10x modellen overzie je gemakkelijk 
het gehele beeld. De brede inkijk van het oculair draagt ook bij aan een rustig en 
comfortabel beeld. Een soepele scherpstelknop maakt de kijker prettig in gebruik 
en daarnaast weegt hij slechts 617 gram. Door de korte brug is hij mooi in balans 
en de rubberen bekleding geeft een goede grip. Een regenbui is geen probleem: 
de verrekijker is gas-gevuld en waterdicht. De Sparrow II is verkrijgbaar in vier 

uitvoeringen: 8×33 (€ 219), 10×33 (€ 229), 8×42 (€ 259) en 10×42 (€ 269). De 8×33 en 10×33 zijn lekker 
compact en gemakkelijk mee te nemen tijdens een fiets- of wandeltocht. De 8×42 en 10×42 zijn echte 
alleskunners waarmee je van vroeg tot laat een zeer helder en natuurgetrouw beeld hebt.

• Droom jij van een matras op maat?
Al meer dan 10 jaar is Matras Op Maat het vertrouwde adres voor je caravan- of campermatras. In 
de nieuwe showroom is het mogelijk om je matrassen, volledig naar je persoonlijke wensen, op 
maat te laten maken. Op afspraak krijg je een persoonlijk advies en wordt de opbouw van je nieuwe 
caravan- of campermatras in volledige samenspraak samengesteld. Hierbij wordt rekening gehouden 
met temperatuur, lichamelijke klachten, lichaamsgewicht en matrasgewicht. Voor meer informatie en 
contactgegevens ga je naar matrasopmaat.eu. De nieuwe showroom is gevestigd in Zwaag (nabij Hoorn 
in N-H), slechts 3 minuten vanaf de A7.

• Kleurrijk zakmes met soft-opening
De Leatherman FREE T4 is een multifunctioneel zakmes met soft-
opening. Dankzij een slimme uitvinding met ingebouwde magneten 
opent en sluit dit zakmes supergemakkelijk. Je opent alle tools 
met één hand en zonder enige moeite. Ideaal voor het openen 
van pakketjes, om iets te knippen, te vijlen of een schroefje 
aan te draaien. De Leatherman Free T4 heeft maar liefst twaalf 
tools, verborgen in de handgreep. Te weten een mes, schaar, 
mini-koevoet, flesopener, priem, doosopener, vijl, pincet en vier 
schroevendraaiers. Voor elke kleine klus heeft de T4 een oplossing. 
Het zakmes is erg compact en past in iedere handtas of broekzak. 
Verkrijgbaar in de kleuren Evergreen, Navy, Crimson en Silver voor een 
adviesprijs van € 79,95. Voor meer informatie ga je naar leatherman.nl.
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Camper Profi is bij veel camperaars 
inmiddels een begrip en velen weten 
dan ook de weg naar Veendam te 
vinden. Daar staat het team van 
Camper Profi ook weer voor je klaar in 
dit nieuwe kampeerjaar.

Camper Profi (camperprofi.nl) is 
officieel importeur en distributeur van 
MAXXFan Deluxe (maxxfan.shop). Dit 
dakluik kan open tijdens het rijden 

en zelfs bij een flinke regenbui. Zo 
kun je ventileren bij verschillende 
omstandigheden van zowel het weer 
als tijdens het koken of douchen, ter 
voorkoming van condensvorming, 
en voor een prettiger verblijf van 
eventuele huisdieren. Het dakluik is te 
bedienen met een afstandsbediening, 
zodat je van alle gemakken voorzien 
bent. Ook is Camper Profi importeur 
en distributeur van het AST SoftClose 

systeem (soft-close.nl), voor de 
schuifdeur van Ducato, Boxer en 
Jumper vanaf 2006.

Tot slot is Camper Profi 
gespecialiseerd in hulpluchtvering, 
schotelantennes, stroomvoorziening 
en levelsystemen. Tevens controleren 
zij op evt. vochtschade en het 
herstel hiervan en verzorgen zij 
gascontrole volgens de nieuwste 
normen en camperbouw. Ook voor 
daglichtpanelen, generatoren en 
Lithium accu’s ben je bij Camper Profi 
aan het juiste adres. In de webshop 
op www.shop.camperprofi.nl vind je 
veel accessoires en onderdelen, maar 
bij voorkeur verwelkomen ze je in de 
professionele werkplaats van 450m² 
waar alle werkzaamheden uitgevoerd 
worden en waar klanttevredenheid 
tegen een betaalbare prijs hoog in 
het vaandel staat.  

Camper Profi voor al je camperwensen

Als energiebron voor je 
caravan(mover) heeft de 
ouderwetse loodaccu zijn 
langste tijd gehad. We hebben 
alle voordelen even op een 
rijtje gezet.

Bruikbare capaciteit
In tegenstelling tot een loodaccu 
kan deze accu tot meer dan 100% 
van zijn capaciteit gebruiken. Zo kan 
een 100Ah loodaccu slechts 30 – tot 
50 Ah van zijn capaciteit gebruiken.

Zeer lange levensduur
Een lithium-on accu gaat wel 3 tot 4 
keer zolang mee, tot wel 1500/2000 
laadcycli. Een loodaccu komt slechts 
tot 300-500 cycli.

Snel en efficiënt laden
Lithium-ion accu’s kunnen zeer snel 
geladen worden tot 100% capaciteit. 

Als de accu regelmatig niet 
volledig vol geladen wordt is dit, in 
tegenstelling tot bij een loodaccu, 
geen enkel probleem en zal de accu 
niet beschadigd raken. 

Geen onderhoud
Lithium-ion accu’s hebben geen 
onderhoud nodig. De accu dient 
enkel opgeladen te worden en hij is 
klaar voor gebruik.

Makkelijk te plaatsen
Lithium-ion accu’s mogen in elke 
positie gemonteerd worden. Ze zijn 

niet alleen kleiner, maar wegen ook 
maar een fractie van het hoge 
gewicht van de loodaccu.

Verlies van spanning
Bij het gebruik van een lithium-

ion accu is de ontlaadcurve 
vrijwel vlak, wat inhoudt dat een 
accu met 20% aan capaciteit 
dezelfde output kan geven als een 
volledig geladen accu en voorkomt 
veel problemen die loodaccu’s 
hebben bij ontlading. Een ander 
belangrijk gegeven is de enorme 
piekbelasting die een lithium-ion 
accu kan leveren, ook nog als deze 
al ver ontladen is.

Tip van TEUN
Maak gebruik van de accu-inruilactie 
bij TEUN. Kijk op TEUN.nl/accu 
of vraag in de winkels naar de 
voorwaarden.

Kies ook voor een duurzame én lichte lithium-ion accu

De lente is het perfecte moment om 
een retrofit van de airconditioning 
te overwegen. Was de afgelopen 
zomer al te heet voor je? Houd je 
van reizen naar warmere klimaten? 
Of heb je een hond die je gerust een 
tijdje in je voertuig kunt laten? Dan 
is een airconditioningsysteem een 
goede keuze! 

Truma heeft drie dakairco's in zijn 
gamma:
•  Truma Aventa comfort: koelt 

grotere voertuigen tot 7,50 m 
met 2400 W; 

•  Truma Aventa compact plus: 
geschikt voor voertuigen tot 7 m 
en heeft een koelvermogen van 
2.200 W;

•  Truma Aventa 
compact: Speciaal 
ontwikkeld voor 
camper vans en 
kleinere caravans 
tot 6 m en biedt 
1.700 W.

Krachtig, 
stil, licht
Alle drie de 
modellen koelen 
het voertuig snel af 
tot jouw perfecte 

comforttemperatuur. Ze 
werken zeer stil, zijn licht en 
gemakkelijk achteraf aan 
te passen. 

Automatische 
klimaatregeling 
Heb je een Truma Combi 
verwarming in je voertuig? Dan 
kun je samen met de airco een 
automatische klimaatregeling 
gebruiken. Het houd je 
goedgevoelstemperatuur constant 
– altijd en overal. Meer informatie 
vind je op truma.nl/aventa.  

Goedgevoelstemperatuur: altijd en overal

Wil je de kampeersfeer beleven, 
maar beschik je niet zelf over een 
caravan of tent? Dan biedt camping 
am Königsberg in het Pfälzer 
Bergland in Duitsland je een ideale 
verhuurmogelijkheid!

Op de camping zijn meerdere 
sfeervolle accommodaties. Zoals de 

IGLU: een idyllische accommodatie 
waar je heerlijk kunt ontspannen. 
De IGLU is liefdevol ingericht en 
praktisch uitgerust. Romantisch en 
knus voor 2 of 4 personen!  

Knus en gezellig zijn de 2-persoons 
Holzhütte. Deze zijn compleet en 
praktisch ingericht. Zoek je comfort 

voor het hele gezin? Dan kies je voor 
de 4-6 persoons vakantiewoning, die 
in 2021 geheel vernieuwd is.

Wil je het echte kampeergevoel 
beleven? Kijk dan eens naar de 
huurcaravan met voortent of naar 
één van de stacaravans die er op 
de camping te huur zijn. Ze zijn 
compleet ingericht met alles wat 
je tijdens een ontspannen vakantie 
nodig hebt.

Alle accommodaties, 
met uitzondering van de 
huurcaravan, zijn voorzien van 
een eigen badkamer. Ben je 
nieuwsgierig geworden? Check 
dan alle mogelijkheden op 
campingwolfstein.de. Uiteraard 
kun je daar ook heel eenvoudig 
reserveren.  

Beleef het buitenleven!
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Voor stedentrips en fietsvakanties gaan we graag naar onze oosterburen. Voor het 

diverse landschap, de gastvrijheid en de gezellige stadjes hoef je niet ver te reizen, 

maar ben je toch echt even helemaal weg. Vlak over de grens valt de keuze al snel 

op bekende steden als Düsseldorf en Münster, of de veel befietste routes van het 

Sauerland of de Eifel. Wie net even iets anders wil, kan in het landelijke Westfalen op 

zoek gaan naar negen onontdekte schatten met elk hun eigen historische charme. 

Fietsen langs negen 
historische steden 
van Westfalen

De fietsroute ‘Historische Stadskernen’ rijgt deze 
negen parels aaneen en laat je op maar enkele 
kilometers van de grens kennismaken met de 
rijke geschiedenis en natuurlijke schoonheden 
van deze regio. 

De 390 km lange rondweg brengt je dwars 
door het vlakke landschap van het Münsterland 
en het zuiden van Westfalen. Hierbij staan 
de negen historische centra, van relatief 
onontdekte steden langs de route, centraal. 
Stadjes die nog niet overspoeld worden door 
toeristen, maar toch van alles te bieden hebben: 
vakwerkhuizen met speelse voorgevels, culturele 
bezienswaardigheden en leuke winkeltjes en 
restaurants. De historische stadskernen worden 
verbonden door een mooie fietsroute die je 
meeneemt door een rustige omgeving met een 
rijk verleden. Onderweg kun je afstappen voor 
oude burchten en kastelen, een lekkere lunch 
langs het water of een drankje in een van de 
boerencafés of biertuinen. De etappes tussen de 
stadjes zijn rond de 50 kilometer lang en starten 
kan in elke gewenste stad.

Warendorf
Ook al kun je de fietsroute in elke stad beginnen; 
paardenstad Warendorf is de meest gebruikelijke 
startplaats van deze rondweg. Al sinds 1826 
draait hier alles om de paardensport. Voordat je 
op de fiets stapt is een bezoek aan de stoeterij en 
natuurlijk het aangrenzende historische centrum 
absoluut de moeite waard. Een andere parel aan 
de fietsketting is de studentenstad Lippstadt. Via 
de rivier de Lippe fiets je deze levendige stad 
binnen, die dankzij de ligging langs vele wateren 
en meren ook wel het ‘Venetië van Westfalen’ 
wordt genoemd.  

© JAN ERIC OUWERKERK

© PRO-T-IN

© STADT RIETBERG
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Ook het stadje Werl is op zijn eigen manier 
bijzonder. Voor de 100.000 bedevaartgangers 
die het middeleeuwse stadje jaarlijks bezoeken 
is romaanse Mariä Heimsuchung een bijzondere 
bestemming. De kerk maakt van Werl de op 
twee na grootste bedevaartplaats van Duitsland. 
Bovendien staat Werl ook nog bekend als 
zoutstad. In het kuurpark vind je het oude 
gradeerwerk. 

Zes minstens zo bezienswaardige steden vormen 
de overige schakels van deze fietsroute. In het 
noordelijke Münsterland komt de route langs de 
renaissancestad Steinfurt en pikt het rond de 
vakwerkstad Tecklenburg een stukje van de 
heuvelruggen van het Teutoburgerwoud mee. In 
het zuidelijke Westfalen brengt de fietsroute je 
langs het gradeerwerk van Werne, de ruim 250 
monumentale bouwwerken van de jonge stad 
Rheda-Wiedenbrück, de hanzestad Soest en het 
sprookjesachtige Rietberg aan de Ems. 

Alle negen historische steden van deze fietsroute 
zijn binnen een tot twee uur vanaf de grens bij 
Hengelo/Enschede of Arnhem te bereiken. Ook 
met het openbaar vervoer ben je snel op je 
bestemming. Een overzicht van de route en 
uitgebreide reisinformatie is te vinden op 
radroute-historsiche-stadtkerne.de/nl.  

© WINFRIED HENKE

© PETRI PATROKLI ANDREAS

© LIPPSTADT MARKETING

© RENE GOLZ
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“In het noordelijke Münsterland komt de 
route langs de renaissancestad Steinfurt en 
pikt het rond de vakwerkstad Tecklenburg 

een stukje van de heuvelruggen van het 
Teutoburgerwoud mee"



Uitgekeken 
& Uitgelezen

Titel:            Verliefd 
op Europa 
(verschijnt 20 april)

Auteur:  Roëll de Ram

Genre:  reizen

Uitgever:  Kosmos Uitgevers

Website:  kosmosuitgevers.nl 

ISBN:  978-90-2157-978-8

Prijs:  € 22,50

Titel:   1000 dingen doen 
in Nederland met 
kinderen (verschijnt 20 april)

Auteur:   Jeroen van der Spek

Genre:  ideeënboek

Uitgever:  Kosmos Uitgevers

Website:  kosmosuitgevers.nl  

ISBN:  978-90-2157-934-4

Prijs:  € 15,99

Titel:            Hebbus.  
De gouden postzegel

Auteur:  Joke Eikenaar

Genre:  jeugdboek (8+)

Uitgever:  De Vier Windstreken

Website:  vierwindstreken.com 

ISBN:  978-90-5116-799-3 

Prijs:  € 14,95

Titel:            Wolfzomer 
(verschijn 22 april)

Auteur:  Hans Rosenfeldt

Genre:  thriller

Uitgever:  Cargo

Website:  uitgeverijcargo.nl 

ISBN:  978-94-031-0651-9

Prijs:  € 20,99

Titel:           Nina en de baby

Auteur:  Marianne de Witte

Genre:  voorleesboek (4+)

Uitgever:  De Vier Windstreken

Website:  vierwindstreken.com

ISBN:  978-90-5116-810-5

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:
Wolfzomer speelt zich af in Haparanda, in het noorden 

van Zweden, vlak bij de grens met Finland. Er wordt een 
dode wolf in de bossen gevonden, en in de maag van 

het beest ontdekt de politie de resten van een mens. Al 
snel wordt duidelijk dat deze man betrokken was bij een 

mislukte drugsdeal in Finland, en vanaf dat moment weet 
politieagente Hannah Wester dat haar normaal zo rustige 

zomer volledig op zijn kop zal staan. Terwijl Hannah en haar 
collega’s proberen uit te zoeken hoe de man in de bossen van 

Haparanda terecht is gekomen, wordt het kleine grensstadje 
opgeschrikt door een reeks gewelddadige gebeurtenissen. Er 
is duidelijk nog iemand op zoek naar antwoorden, en die laat 

zich door niets of niemand tegenhouden.

Omschrijving: 
Gebrek aan 
inspiratie voor een 
dagje uit met het gezin? Geen zorgen! In 1000 
dingen doen in Nederland met kinderen vind je 
de origineelste uitjes voor het hele gezin. Van 
zwemmen tussen de haaien tot slapen in een 
brandweerwagen. Deze herziene en uitgebreide 
editie zorgt voor een dosis inspiratie om er na 
de lockdown weer heerlijk op uit te gaan. Ben jij 
de speeltuin om de hoek zat? Of ga je voor de 
zoveelste keer naar hetzelfde bos? Tijd voor wat 
nieuwe inspiratie. Jeroen van der Spek heeft de 
leukste en origineelste uitjes voor het hele gezin 
gebundeld in het boek 1000 dingen doen in 
Nederland met kinderen. Praktisch gerangschikt 
per provincie en afgewisseld met top 10-lijstjes 
van bijvoorbeeld bijzondere bioscopen en 
pannenkoekenhuizen waar we na de lockdown weer 
van kunnen genieten. Wie ideeën zoekt voor een 
cool verjaardagsfeestje of een daverend dagje uit 
met de kinderen vindt ze absoluut in dit boek.

Omschrijving:
Dat je voor de mooiste 
plekken niet ver hoeft te reizen 
en ook niet het vliegtuig 
hoeft te pakken bewijst Roëll, 
bekend van het populaire 
reisplatform WeAreTravellers.
nl, in Verliefd op Europa. 
Ook met de auto, per trein 

of met een backpack op je rug kun 
je de mooiste plekken van Europa bezoeken. 
Zowel bekende landen als Italië en Portugal als 
off-the-beaten-track bestemmingen zoals de 
Faeröer eilanden en Balkan passeren de revue. 
Een boek vol roadtrips, beroemde highlights 
én onontdekte parels, culturele hotspots, toffe 
steden, indrukwekkende natuurgebieden en 
heerlijke eilanden. Een ode aan Europa!

Omschrijving:
Het babyzusje of babybroertje van Nina kan elk moment 
geboren worden. Maar van Nina hoeft dat helemaal niet. 
Ze wil liever een konijntje. Wat heb je nou aan een baby? 
Ze zijn saai, ze huilen en ze stinken. Boos gaat ze naar 
bed. Maar dan ontmoet ze konijn Maxi en zijn broertjes 
en zusjes. Wat een gezelligheid! Maxi laat haar ook de 
babykonijntjes zien, die net geboren zijn. Het zijn er wel 
tien! Nina vindt ze lief. Ze zijn zacht, ze ruiken lekker en zijn 
gezellig om mee te spelen. Broertjes en zusjes zijn toch 
wel erg leuk! Dan maakt papa Nina wakker en zegt dat de 
baby is geboren. Nina is blij en vraagt: ‘Eentje maar?’.

Omschrijving:
Als Fay en Joppe in de boekenhoek van 

Hebbus een onderwerp zoeken voor een 
spreekbeurt, vinden ze een oude enveloppe 

met een prachtige postzegel. Dat die 
zegel veel waard is, blijkt wel als iemand 
midden in de nacht bij Hebbus inbreekt 
om de postzegel te stelen. Het lukt de 

inbreker niet om de zegel mee te nemen, 
maar hij heeft wel ontdekt dat de winkel 

bewoond wordt en hij eist zwijggeld. Fay 
en Joppe bedenken een plan om de inbreker in de val te 

laten lopen. En dat terwijl Joppe al zoveel aan zijn hoofd heeft: hij 
moet zijn spreekbeurt nog voorbereiden en dan moet hij ook nog een gedicht schrijven voor Fay. Het lukt de vrienden 

uiteindelijk de inbreker te ontmaskeren, met behulp van een boemerang en broer Morris.
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Op de Hohneck, de derde grote berg in de Vogezen, worden we in het 

restaurant in het Duits aangesproken. Verwarring alom: ‘Zijn we dan niet 

meer in Frankrijk?’ Niets blijkt minder waar, al zet ons gevoel ons deze 

reis meerdere malen op het verkeerde been. La Lorraine (Nederlands: 

Lotharingen) is duidelijk anders dan we van Frankrijk gewend zijn.

Het andere Frankrijk: 
La Lorraine

Tekst en beeld: Janine Klein

Dat gevoel begint al bij ons bezoek aan Metz, 
de hoofdstad van de regio. De stad, aan de 
oever van de Moezel, heeft de afgelopen 
decennia regelmatig van stuivertje gewisseld 
tussen Frankrijk en Duitsland. In de Frans-Duitse 
oorlog werd het in 1871 de hoofdstad van het 
Duitse Lotharingen, tot 1919 toen de Fransen 
hun stukje Frankrijk weer opeisten. In de Duitse 
periode groeide de stad door een flink aantal 
Duitse immigranten. In het straatbeeld is dit dan 
ook duidelijk te zien. Veel enorme gebouwen 
werden in die periode gebouwd. Bijzonder 
in de stad is de kathedraal van Saint-Etienne, 
die tot de mooiste gotische kathedralen van 
Frankrijk behoort en met zijn hoogte tevens in 
de top-3 staat van het land. In de kathedraal 
zijn prachtige glas-in-loodramen van Chagall te 
bewonderen. Andere bezienswaardigheid? Het 
Centre Pompidou, museum voor moderne kunst. 
Het museum is een knap staaltje bouwkunst 
en fungeert als satellietmuseum van het Parijse 
Centre Pompidou. Als de avond is gevallen is dit 
pronkstuk bijzonder mooi uitgelicht.

Europees Dierenpark
Een dierenpark, met dieren van Europese 
afkomst, vinden we in Rhodes. Het Parc Animalier 
de Sainte-Croix (parcsaintecroix.com) herbergt 
veel vogelsoorten, waaronder ooievaars, 
maar ook lynxen, beren, boskatten, wolven, 
bizons, ringstaartmaki’s en herten. Het park is 
kleinschalig, maar ruim opgezet en de dieren 
zijn te zien in hun natuurlijke leefomgeving. Voor 
kinderen zijn hier veel belevingsactiviteiten, ze   
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kunnen meehelpen bij het voeren van de dieren 
op de boerderij, er rijdt een treintje en er is een 
blotevoetenpad. 

Ook bijzonder: een overnachting in het 
dierenpark, met een fenomenaal uitzicht over 
dieren die in het park wonen. Het kan zijn dat je `s 
nachts wordt opgeschrikt door krijsende pauwen 
of huilende wolven. Maar een beleving is het wel!

Avontuur in de natuur
Tijd voor meer uitdaging: we gaan op zoek 
naar avonturenparken in de regio! De Lorraine 
leent zich perfect voor avontuurlijke uitstapjes 
in de natuur. Het landschap is glooiend, bossen 
genoeg, dus er zijn meerdere boomparcours te 
vinden. De eerste uitdaging is de ‘Tyrolcable’ bij 
Aventure Parc Pays des Lacs (paysdeslacs.com). 

In een relaxte zithouding leg je twee 
kabeltochten over het meer af. Hier hebben 
ze ook verschillende boomparcours, van 
laaghangende voor de kleintjes en een parcours 
op eenzame hoogte voor de echte durfals. 
Echt geen hoogtevrees? Je kunt hier ook 
bungyjumpen boven het meer. 

Ook in La Bresse is een avonturenpark. In 
Bol d’air Aventure (bol-d-air.fr) kun je met de 
‘Fantasticable’. Op je buik zoef je hier met een 
gangetje van 100 km per uur ca. 1,3 km tussen 
de bomen van de Vogezen door. Je eindigt hier 
op een platform dat ook dienst doet als startpunt 
van het bungyjumpen en op weg naar een veilige 
ondergrond kun je ook nog een stukje van het 
touwparcours (voor alle leeftijden) door de bomen 
meepakken. Het engste aan al dit avontuur? Dat 
was misschien wel de houten touwbrug over de 
vallei die je naar de diverse activiteiten brengt.

Gérardmer
Minder uitdagend, maar minstens zo sportief, 
is een bezoekje aan Gérardmer. Je kunt hier 
ontspannen waterfietsen of een bootje huren, 
maar je kunt er ook zeilen, surfen of zwemmen. 

Er mag alleen elektrisch (of op de wind) worden 
gevaren, dus ontspannend is het hier zeker. Al is 
er in Gérardmer ook rondom het meer genoeg te 
doen; je kunt er bijvoorbeeld heerlijk een terrasje 
pikken of op souvenirjacht gaan.

tip:
 even boven Gérardmer staat de (gratis 

toegankelijke) Tour de Mérelle. Vanaf 

hier heb je een prachtig uitzicht op de 

hele omgeving. Al kun je er niet met het hele gezin 

tegelijk naar boven.

Voie Verte
Ontspannend en bijzonder is een fietstocht over 
de Voie Verte (lavoieverte.com). Deze paden zijn 
aangelegd op voormalige spoorwegen en zijn 
daardoor redelijk vlak… met hier en daar een vals 
plat. Ze gaan dwars door de natuur, langs gorges 
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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

en via uitgehouwen bergwanden en zijn alleen 
toegankelijk voor niet-gemotoriseerd verkeer. 
Je kunt er dus heerlijk en ongestoord wandelen, 
fietsen, hardlopen en skeeleren. Een echte 
aanrader, deze ‘groene wegen’.

Stevige kost
De keuken van Lorraine is ingesteld op een 
actief buitenleven. Ook hier lijken we in 
sommige gevallen in Duitsland terecht te zijn 
gekomen. In de Auberge Ferme - waar meer 
dan 80% van eigen boerderij moet komen - 
worden we volgestopt met Quiche Lorraine 
(als voorgerecht!), spätzels, bratkartoffeln en 
casselerrib en in deze Auberge - waar uitsluitend 
met lokale producten wordt gewerkt – staan nog 
meer bratkartoffeln op het menu. Ga je richting 
Nancy, dan krijg je meer van de Franse keuken 
op je bord. Die is wel verfijnder, maar qua smaak 
is het eten net zo lekker. Gelukkig kunnen we wel 
overal terecht voor een heerlijke Ricard (Franse 
anijsdrank) als aperitief.

Nancy
Waar Metz vroeger Duits is geweest, geldt dat 
niet voor Nancy. Sterker nog: Fransen die niet 
onder het juk van de Duitsers wilden vallen, 

vertrokken en masse naar Nancy, waardoor 
de stad opbloeide. En al is het niet alles 
goud dat blinkt, het Place Stanislas glinstert 
je wel tegemoet. Je moet er van houden, de 
tierelantijnen, gouden poorten, beelden en 
vijvers, maar een bruisend hart van de stad is 
het zeker. En dat is bijzonder als je bedenkt 
dat een groot deel van de stad na de Eerste 
Wereldoorlog weer moest worden opgebouwd.

Meer dan een camping
Een camping met de luxe van een hotel. Zo kun 
je camping Le Domaine de Champé (domaine-
de-champe.com) in Bussang wel omschrijven. 
Naast heerlijke kampeerplaatsen tussen de 
bomen en aan een beekje, verhuren ze hier ook 
super-de-luxe chalets, met dubbele slaapkamers 
en een badkamer en suite. Op de camping 
vind je een binnen- en buitenbad en een ultiem 
spa-complex. Ook de bar en het restaurant zijn 
allesbehalve standaard. De gerechten op de kaart 
doen niet vermoeden dat je op een camping zit!

Dat veel mensen over de Route du Soleil voorbij 
razen en de Lorraine links laten liggen is voor ons 
onbegrijpelijk. Het is prima te rijden op één dag 
en het vakantiegevoel is onmiskenbaar aanwezig. 
Met natuur die zo anders is als die in Nederland 
en fantastische steden is deze regio bij uitstek 
geschikt lange, maar ook zeker korte vakanties.  

Meer weten?
Wil je meer weten over de regio Lorraine, 
over de steden, activiteiten, gastronomie 
of bezienswaardigheden? Kijk voor actuele 
informatie op toerisme-lorraine.nl of ga naar 
nl.france.fr.  
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Doe de checks
Als echte kampeerliefhebber wil je jouw 
kampeermiddel natuurlijk goed onderhouden. 
En dat betekent een jaarlijkse schoonmaak en 
check. Controleer de naden en ritsen van je 
tent, je gasflessen en gasslang en de accu van 
je caravan of camper. Een poetsbeurt en het 
doorspoelen van de leidingen horen ook op 
je to-do-lijstje. Zoek je informatie en tips over 
het onderhoud van je kampeermiddel? Op 
ACSIFreeLife.nl vind je enorm veel informatie, 
zowel voor de beginnende als de gevorderde 
doe-het-zelver. En heb jij een prangende vraag 
voor de technische experts? Dan stel je die 
gewoon via de website.

De mooiste campings en 
bestemmingen
Ondertussen is het tijd voor reisinspiratie! 
Op zoek naar die ene camping in Frankrijk of 
Italië waar alle gezinsleden blij van worden? 
Of misschien ga je wel voor een avontuurlijke 
vakantie in Oostenrijk of Slovenië. Alles is 
mogelijk. Een goede tip is om je in te schrijven 
voor een online nieuwsbrief. Met de ACSI 
Eurocampings-nieuwsbrief ontvang je regelmatig 

Het nieuwe kampeerseizoen komt eraan. De caravan of camper kan weer uit de stalling en 
de tent van zolder. Tijd om van de lentezon te genieten tijdens een kampeerweekendje in 
eigen land. En om je alvast voor te bereiden op de langere vakanties.

Goed voorbereid op pad

leuke campingtips, reisinspiratie en interessante 
kampeeraanbiedingen in je mailbox.  

Meld je aan voor de nieuwsbrief op 
Eurocampings.nl/CL2021. Als extra 
cadeautje ontvang je ook nog het 
ACSI Campingkookboek in je mailbox.

ACSI Verzekeringen: 
alles goed geregeld
Je caravan of camper is waardevol. Dus 
voor je op vakantie gaat, is het handig 
om je verzekeringen te checken. Ben 
je verzekerd voor stormschade aan je 
caravan? En hoe zit het als je tijdens je 
vakantie een vervangende camper nodig 
hebt? Campingspecialist ACSI helpt al 
ruim vijftig jaar kampeerders op weg. Al 
deze kennis en ervaring is verwerkt in ACSI 
Verzekeringen voor op vakantie, thuis 
en onderweg. De verzekeringen sluiten 
slim op elkaar aan en je profiteert van 
stapelkorting bij meerdere verzekeringen. 
Meer weten? ACSI.eu/verzekering

Tekst: Marieke Krämer

Uw camper in goede handen

Tel.: +31 (0) 252 744 200
www.alko-tech.com/nl/klantencentrum

AL-KO KLANTENCENTRA – 
ALLROUND SERVICE VOOR UW CAMPER

Installatie van accessoires direct bij de fabrikant

Niemand kent uw chassis zo goed als wij: kom langs voor een vrijblijvend advies!

I Deskundig advies en professionele installatie door de fabrikant zelf
I  Installatie van luchtvering-, steun- en dragersystemen van de merken 

AL-KO, E&P en SAWIKO

I Onderhoud en reparatie aan as en chassis
I Sfeervolle showroom met groot productaanbod
I Eigen camperparkeerplaats met stroomaansluitingen

21012 AL-KO - CC/Klantencentrum Adv 190x135 mm v2.indd   121012 AL-KO - CC/Klantencentrum Adv 190x135 mm v2.indd   1 15-02-2021   09:2415-02-2021   09:24

HELDEN
korte verhalen voor de helden van nu

Wij zijn

LEES JE MEE?

Erwaseens

Koning Midas 

De leeuw  
en de muis

PLUS  
tips, puzzels, 
test je kennis 
en meer!

Wij zijn helden is een GRATIS uitgave 

van ERWASEENS. De verhalen in deze  

corona-editie gaan over afstand houden en  

aardig zijn voor elkaar in moeilijke tijden.

Heb jij hem al? www.erwaseens.nl/wij-zijn-helden

GRATIS 
download

Wij zijn 
helden

Adv 190 x 135mm Erwaseens Wij zijn helden MAA 21.indd   1 16-03-21   09:22
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Die geweldige zonsondergang vanaf de bergtop, de wandeling door een diep 

ravijn, de heerlijke geur van jeneverbessen: dat zijn de sensaties waar we later 

thuis nog graag aan terugdenken. De Top Trails of Germany bieden talrijke 

hoogtepunten, want ze lopen door prachtige vakantieregio’s en staan stuk voor 

stuk garant voor een intense natuurbelevenis.

Hoogtepunten langs de 
Top Trails of Germany

De Top Trails of Germany zijn de 14 mooiste 
wandelroutes van Duitsland: Altmühltal-
Panoramaweg, Eifelsteig, Goldsteig, Harzer-
Hexen-Stieg, Hermannshöhen, Rheinsteig, 
Rothaarsteig, WesterwaldSteig, Westweg-
Schwarzwald, Kammweg Erzgebirge-Vogtland, 
Schluchtensteig-Schwarzwald, Albsteig, 
Heidschnuckenweg, Weserbergland-Weg. 
We geven je de letterlijke en figuurlijke 
hoogtepunten!

Hoogtepunten
Hoog boven op een rots aan de noordrand van 
de Schwäbische Alb verheft zich de burchtruïne 
Reußenstein. Deze geldt als een van de meest 
pittoreske ruïnes van de streek. Je kunt er 
heerlijk uitkijken over het Neidlingertal. Op 
etappe 8 van de Albsteig kom je langs deze 
plek.

Eén van de meest fascinerende, maar ook 
meest inspannende etappe op de 600 kilometer 
lange Goldsteig is etappe N13: maar liefst 8 
bergen van meer dan duizend meter op een 
dag! Bijvoorbeeld de 1.287 meter hoge Enzian, 
met geweldige vergezichten over het ruige 

landschap van het Beierse Woud.
Zittend op een laaghangende tak over het 
omringende landschap kijken vanaf de 
Kornberg bij Dillenburg: de perfecte plek voor 
een zonsondergang uit een plaatjesboek. Dit 
is sowieso een goede fotospot dankzij de 
‘Rothaarsteig-landschapsomlijsting’ en de 
‘boomschommel’.

Vanaf de legendarische Drachenfels bij 
Königswinter heb je een geweldige blik over 
de Rijn. Op de top staat de ruïne van een 
middeleeuwse burcht. Een van de sages rond 
deze legendarische plek langs de Rheinsteig 
gaat over een vuurspuwende draak die vanuit 
zijn grot voorbijvarende schepen in brand deed 
vliegen. Volgens de Nibelungensage werd de 
draak door de heldhaftige Siegfried gedood.

De markante Brocken is met zijn 1.141 meter de 
hoogste berg van de Harz. Door de onbeschutte 
ligging kan het hier bijzonder guur zijn. Geen 
wonder dat je op je wandeling op de Harzer-
Hexen-Stieg talrijke planten kunt tegenkomen 
die je normaal gesproken alleen in het 
hooggebergte vindt. Veel wetenswaardigheden 
over de flora en fauna in het Nationalpark Harz 
hoor je van de ranger tijdens een rondleiding.

Vanaf het uitkijkplatform op de 1.215 meter 
hoge Fichtelberg hebben wandelaars een 
prachtig uitzicht over de natuur van het 
Ertsgebergte. Je kunt ook met de kabelbaan 
naar deze hoogste top van de wandelroute 
Kammweg Erzgebirge-Vogtland. Toe aan een 
adrenalinekick? Suis dan met een monsterroller 
de berg af.  

©  D. KETZ
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Een van de hoogtepunten langs de Altmühltal-
Panoramaweg is de indrukwekkende ruige 
rotsformatie ‘Zwölf Apostel’ tussen Solnhofen 
en Eßlingen. Op etappe 4 torent deze massieve 
rotspartij hoog uit boven de rivier de Altmühl.

Idyllisch landschap
Een van de mooiste plekjes tijdens een 
wandeling op de Heidschnuckenweg is het 
Büsenbachtal. Langs het beekje de Büsenbach 
wandel je naar met heide begroeide heuvels. 
De grillige, donkergroene jeneverbesstruiken 
vormen een prachtig contrast met de paarse hei. 

Vanaf de heuvels kun je genieten van de weidse 
blik over de Lüneburger Heide. Misschien kom 
je wel een herder met zijn schapen tegen.

De mooiste oude boerderijen die zo typisch 
zijn voor het Zwarte Woud vind je ten zuiden 
van de Schluchsee in het Blasiwald, op etappe 
4 van de Schluchtensteig. De karakteristieke 
boerderijen met hun bijna tot de grond reikende 
daken staan her en der in het heuvelachtige 
weidelandschap.

Sporen van de geschiedenis
In de enorme Genovevahöhle, in het zuiden van 
de Eifel bij Kordel, stonden heel vroeger een 
paar hutjes. Het terras kon alleen met ladders 
of touwen worden bereikt. De gaten voor de 
balken zijn nog goed zichtbaar in de rotswand. 
De imposante grot ligt op de laatste etappe van 
de Eifelsteig.

Al van verre is Hermann, de Germaan die de 
Romeinse legioenen van Varus versloeg, goed 
zichtbaar. Op de wandelroute Hermannshöhen   

© DIETMAR DENGER
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Voor meer nieuws kijk op onze website  
www.isabella.nl

Vind alles wat je wilt weten over de  
producten van Isabella. www.isabella.net

NIEUW
LOGGIA

NIEUW
ATLAS

NIEUW 
LEVO COSY CORNER EN WINDSCHERM

NIEUW
ISABELLA AIR CIRRUS 400 / 300

NIEUW 
ISABELLA AIR Y ZONLUIFEL

NIEUW
FORUM ETNA

NIEUW
TRAVELIGHT

door het Teutoburger Wald kom je langs het 54 
meter hoge beeld. Dit imposante bouwwerk trekt 
jaarlijks ongeveer een half miljoen bezoekers. 

De Hämelschenburg geldt als een van de 
mooiste kastelen van Duitsland en ligt op etappe 
9 van de Weserbergland-Weg. Het prachtige 
kasteel in de stijl van de Weserrenaissance en 
de waardevolle kunstcollectie zijn te bezichtigen 
tijdens een rondleiding. De prachtige tuin en het 
kerkje maken de bijzondere sfeer compleet.

Natuurschatten
De Feldsee op etappe 10 van de Westweg door 
het Zwarte Woud is een klein paradijs. Het is 
een kaarmeer dat door gletsjers in de ijstijd is 
uitgeschuurd. Delen van het meer worden bedekt 
met zeldzame waterplanten zoals isoëtes. Boven 
het meer rijst uit het bos een imposante rotspartij 
op. Tussen de rotsen groeien veel alpine planten.

Het betoverende heidelandschap rondom 
de Fuchskaute, de hoogste berg van het 
Westerwald, ligt op het topje van een 

uitgedoofde vulkaan. In dit prachtig stukje 
beschermde natuur vind je wilde orchideeën en 
andere zeldzame bergplanten. Etappe 2 van de 
WesterwaldSteig eindigt bij grillige rotsformaties 
die herinneren aan heidense offerplaatsen.

Het is natuurlijk onmogelijk om alle toptrails 
deze zomer te ontdekken, maar door deze 
letterlijke en figuurlijke hoogtepunten raak je 
wellicht geinspireerd deze zomer te kiezen 
voor één van deze prachtige wandelingen bij 
onze oosterburen! Meer informatie vind je op 
toptrails.nl.  

© ANDREAS LEHMBERG
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Voor 4 personen

• 1 grote papaja
• 1 grote mango
• 2 kiwi’s
• 6 el sinaasappelsap
• 2 el limoensap
• 2 passievruchten

Voorbereidings- en bereidingstijd:  
15 minuten

Bereidingswijze 
 
1.  Schil en halveer de papaja 

en verwijder de zaden. 
Snijd de vrucht in schijfjes 
en schik deze in 2 rijen op 
een bord, of snijd ze in stukken en doe ze in een grote kom.

2.  Schil de mango, verwijder de pit en snijd de vrucht in de 
lengte in partjes. Schik ze tussen de schijfjes papaja. Of snijd 
de mango in blokjes en doe ze bij de papaja in de kom.

3.  Schil de kiwi’s en snijd ze in de lengte in partjes of snijd ze in 
blokjes. Verdeel ze over de schijfjes papaja en mango.

4.  Meng het sinaasappelsap met het limoensap. Halveer 
de passievruchten en voeg het vruchtvlees toe aan het 
vruchtensap. Schep dit over de vruchtensalade en serveer 
onmiddellijk.  

Deze eenvoudige maar toch speciale vruchtensalade heeft volop prachtige kleuren en 

exotische smaken, namelijk papaja, mango, kiwi en passievruchten. Hij zit boordevol 

vitaminen en is een verfrissende en voedzame afsluiter van een maaltijd. Schik de vruchten 

op een bord of serveer ze in een mooie kom.

Exotische vruchtensalade 

Koken op  
     de camping

Variaties en tips
•  Bestrooi de salade met 2 el geroosterde 

amandelen.
•  Vervang de papaja en de mango door 

een kleine meloen en een ananas.

• Elektrische BBQ 

• ø 40cm grilloppervlak

• PFOA-vrije keramische coating

• Exacte & constante temperatuur

• Digitaal display

• Krachtige 2,3kW warmtespiraal

• Snelle opwarmtijd (5 minuten)

• Incl. handige draagtas

• 5 jaar garantie

www.cadacinternational.com
www.e-braai.nl

ONTDEK DE 
E-BRAAI  

2021 WORDT ELEKTRISCH...

CADAC Adv E-Braai 190x135mm.indd   1CADAC Adv E-Braai 190x135mm.indd   1 23-2-2021   14:02:0623-2-2021   14:02:06

           Camping*** Ile de faigneul
                                            

                               Poupehan(Bouillon)
                                           

Genieten van de natuur
                  
          

 op ons vakantie eiland   
                                      

               in de Belgische Ardennen    

                   

            

             Geen stacaravans
                                                        www.iledefaigneul.com  
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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.

Tempo 100 in Zwitserland
Per 1 januari van dit jaar is het ook in 
Zwitserland toegestaan om met de 
aanhanger 100 kilometer per uur te 
rijden op de auto(snel)weg. De Zwitserse 
regeling is van toepassing op aanhangers 
met een maximum massa van 3500 kilo. 
Er is geen aanvullende keuring of vignet 
voor nodig, maar automobilisten zijn er 
zelf verantwoordelijk voor te voldoen aan 
de technische voorwaarden die bij deze 
regeling horen. De regeling is uitsluitend 
van toepassing op de autobahnen en 
autostrassen in Zwitserland.

Groei in camperplaatsen
In 2020 is het aantal camperplaatsen in 
Nederland flink gegroeid volgens de 
Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). 
Dat maakt de club op uit cijfers van 
camperplaatsenplatform Campercontact. 
In totaal kan er worden overnacht op 2244 
locaties. In 2019 was dat nog 2.000, een 
stijging in een jaar van maar liefst 21%.

Online Fiets en 
Wandelbeurs
Dit jaar beleeft de Fiets en Wandelbeurs 
voor het eerst een online editie. Op 23 
en 24 april presenteert ze een interactief 
digitaal event onder de noemer ‘Fiets 
en Wandelbeurs Online Experience’. 
Het online event is een alternatief voor 
onder meer de fysieke beurs in Jaarbeurs 
Utrecht, die voor 7 en 8 mei 2021 op 
het programma stond. Het concept van 
de digitale Fiets en Wandelbeurs biedt 

bezoekers alle ruimte om inspiratie op te 
doen voor het fiets- en wandelseizoen. 
Interactie met andere bezoekers en 
exposanten is daarbij heel goed mogelijk. 
Fiets- en wandelliefhebbers kunnen online 
stands bezoeken, ‘in real time’ (video)
chatten met exposanten en brochures 
downloaden. Ook staan er online lezingen 
en workshops op het programma en kun 
je vragen te stellen aan ervaren fietsers 
en wandelaars. Er is zelfs een Fiets en 
Wandelcafé, waar je online kunt ‘borrelen’ 
en gesprekken kunt aanknopen met 
andere cafégangers. Meer informatie is te 
vinden op hicle-events.com.

Melamine en bamboe 
servies
Heb je ook een campingservies van 
melamine kunststof waarin bamboe en/of 
maisvezels zijn verwerkt? De Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoritaat raadt aan 
om dit niet meer 
te gebruiken, om 
dat er een kans 
bestaat dat er teveel 
formaldehyde in 
het voedsel en 
drinken terecht 
komt. Importeurs en 
verkopers worden 
verzocht de producten 
direct uit de handel 
te halen. Heb je 
campingservies 
van 100% kunststof 
melamine? Het 

voedingscentrum raadt aan dit niet te 
gebruiken voor heet eten en drinken voor 
kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Morelo breidt uit
Door de toenemende vraag gaat 
Morelo, producent van campers in het 
topsegment, de fabriek en showroom in 
het Duitse Schlüsselfeld uitbreiden. Het 
merk, dat sinds 2010 bestaat, maakt een 
enorme groei door en bouwt inmiddels 
circa 450 campers per jaar. Vanaf mei 
wordt de showroom met 675m² uitgebreid 
en in fase twee vanaf juli wordt de 
productielijn met 64 meter uitgebreid tot 
een lengte van 285 meter. De productiehal 
wordt hiermee met een oppervlakte 
van 3520 m² uitgebreid en er komen vijf 
werkstations bij. Het totale onderkomen 
groeit met 4350 m² en de verwachting is 
dat de werkzaamheden aan het eind van 
dit jaar afgerond zijn.  

Geniet van rust, ruimte en natuur op kleinschalige campings met privé sanitair en 
ruime staanplaatsen. Alle bestemmingen en lodges met zorg uitgezocht door Rink-Jan. 
Kosteloos annuleren tot 1 juni 2021 en fl exibel omboeken bij een negatief reisadvies.

Start alvast de voorpret en boek een 
vakantie met Lodge Holidays!

/LODGEHOLIDAYS

LODGEHOLIDAYS.NL
/LODGEHOLIDAYS

Boek nu 
zorgeloos je 

vakantie!

471-056_LodgH_adv 190x135_v1.indd   1471-056_LodgH_adv 190x135_v1.indd   1 18-03-21   15:2718-03-21   15:27

DE LEUKSTE
ABONNEMENTEN 
VIND JE SNEL OP 

KINDERBLADEN.NL

WWW.KINDERBLADEN.NL

Adv 190 x 135mm Kinderbladen MAA 21.indd   1 16-03-21   09:22
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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 18 juni 2021 in de winkel en op de mat.

•  Fietsen in Rheinhessen

•  Kamperen in Denemarken: deel 2

•  Bijtanken in Billerbeck

•  Volg de Jizera Greenway

•  Top 5 wandelroutes van Nederland

Daarin onder andere:

*alle artikelen onder voorbehoud.

© MICHAEL FIUKOWSKI & SARAH MORITZ

74



N
U

M
M

E
R

 6
8

 – A
P

R
/M

E
I 2

0
2

1
, €

 5
,2

5

“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



antargaz.nl

Ideaal voor de verwarming, het warme water en de 
kookplaat in uw mobilhome of caravan.

‘clip-on’ adapter ‘clip-on’ drukregelaar

Meer info? U vindt alles over onze gasflessen  
op www.antargaz.nl 

CALYPSO,  
DE MAKKELIJKE GASFLES!


