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Dat veel Nederlanders toch kiezen voor een vakantie dicht bij huis is heel
begrijpelijk. En bovendien goed voor onze nationale economie. Na een roerig 2020
zijn de nationale campings, attractieparken en horeca blij dat we komende zomer in
groten getale in ons eigen land blijven en onszelf hier trakteren op al het leuks en
moois dat Nederland te bieden heeft.
Om die redenen openen we dit magazine met de top-5 wandelroutes in Nederland,
maar kijken we ook verder over de grens. Naar de Deense eilanden bijvoorbeeld,
waar je relatief dichtbij een topvakantie kunt beleven. En gaan we op pad vlak over
de oostgrens, in het Duitse Rheinhessen en Billerbeck. Maar we wagen ons ook nog
ietsje verder om de Jizera Greenway in Tsjechië te ontdekken.
Net als iedereen hopen wij op de redactie dat deze tijd snel achter ons ligt. Zodat
we weer veilig onbeperkt op reis kunnen. Want dat we dat met z’n allen gemist
hebben, blijkt wel uit het enorme animo voor vakanties de aankomende maanden.
Een mooie kampeerzomer gewenst!
Het team van Club Campinglife

Ps:

Op clubcampinglife.nl vind je nog meer inspiratie voor
mooie bestemmingen!
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Gadgets
Energie voor uw buitenactiviteiten!
Krachtig en handig.
Van uw lichtgewicht kooktoestel tijdens uw trektochten
tot uw krachtige fornuis op uw favoriete camping, van
tuingereedschap tot hobby- of industriële apparaten, onze
cilinders zijn uw bron van energie. Gebruiksvriendelijk,
veilig en eﬃciënt!
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Via het Campingaz-inwisselprogramma voor cilinders kan
u in Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Spanje en
tal van andere landen uw lege cilinder naar een winkel met
Campingaz-producten brengen, waarna u voor de prijs van
een gasvulling een volle cilinder krijgt. Zo simpel is het.

campingaz.com
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Nova Gorica
Europese Culturele Hoofdstad in 2025

Kamperen in de schitterende natuur van
de Zuid-Eifel
Camping In der Enz (camping-inderenz.com/nl)
ligt in een dal, omringd door de natuur en nabij
het stadje Neuerburg. De rivier de Enz, waar
kinderen jagen op kreeftjes en visjes, kabbelt
dwars door het kampeerterrein heen. Kies voor
een plekje met privé-sanitair, verharde standing,
slaap in een van de chalets of sta met je camper
op een prachtplek naast de rivier. De camping
is voorzien van campervoorzieningen. In de
omgeving zijn er diverse mooie fiets-, wandel- en
motorroutes en er zijn 3 supermarkten op 5 minuten afstand. Het zwembad met ligweide is gelegen
naast de camping. Ideaal voor een verfrissende duik. Eet daarna gezellig een hapje in het restaurant.
Dit wordt een onvergetelijke vakantie!

EU Ecolabel voor Nysted Strand Camping
Nysted Strand Camping (nystedcamping.dk)
heeft als eerste Deense camping het EU Ecolabel
ontvangen. Met dit certificaat op zak maakt de
camping onderdeel uit van een exclusief gezelschap
van 20 Europese campings die het officiële
Europese duurzaamheidslabel mogen voeren. Het
EU Ecolabel is het officiële Europese eco-label.
Het doel van dit certificaat is om de totale impact
van de mens op het milieu van productie tot
consumptie te minimaliseren. Een accommodatie
met het EU Ecolabel moet voldoen aan een aantal
criteria. Hierbij wordt gekeken naar de energie- en
waterconsumptie en de afvalverwerking. Ook moet een accommodatie extra punten behalen, verdeeld
over verschillende categorieën, denk aan het weren van pesticide in de verzorging van buitenruimtes,
het verkopen van lokale en biologische producten, milieuvriendelijk transport bieden, ecovriendelijke
schoonmaakmiddelen gebruiken en regenwater opvangen voor het besproeien van de plantjes.

Iron Curtain Trail fietsroute van het Jaar

Van de vier steden in Slovenië - Ljubljana, Piran, Ptuj en
Nova Gorica – die waren voorgedragen voor de titel
Culturele Hoofdstad 2025, is Nova Gorica in het westen
van Slovenië, nabij de grens met Italië, uiteindelijk
verkozen door een panel van 12 deskundigen. De culturele
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programma’s die winnende steden opstellen, dragen bij om
het cultureel erfgoed van de stad in binnen- en buitenland
voor het voetlicht te brengen en bevorderen het toerisme.
De andere Culturele Hoofdstad 2025 wordt Chemnitz in
Duitsland. Meer informatie is te vinden op go2025.eu/en.

Het ongeveer 400 kilometer lange traject van de IJzeren Gordijnroute (ev13.eu/de) van Gmünd in
Oostenrijk naar Bratislava is tijdens de online editie van de Fiets en Wandelbeurs uitgeroepen tot
Fietsroute van het Jaar 2021. Het fietstraject
gaat door Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije en
passeert regelmatig de grens. Iets wat jaren
geleden onmogelijk was. De jury liet weten het
een veelzijdige route te vinden die door een
gevarieerd landschap van natuurreservaten
loopt en lieflijke steden en dorpen doorkruist.
‘In deze idyllische omgeving is het moeilijk
voor te stellen dat hekken en wachttorens het
tot 1989 onmogelijk maakten om de grens
over te steken’ aldus de jury. Fietskaarten van
de Iron Curtain Trail kunnen aangevraagd
worden via amsterdam@czechtourism.com.
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Veluws Zandsculpturenfestijn

Beleef de Zeeuwse mossel- en oestercultuur

Ben je op zoek naar een leuk uitje in Nederland? Net
als vorig jaar staat `t Veluws Zandsculpturenfestijn
weer in het teken van 75 Jaar Bevrijding. Op het
terrein in Garderen zijn zowel binnen als buiten heel
veel zandsculpturen te bewonderen, van groot tot
klein. Groot is bijvoorbeeld het bouwwerk waarin
de aanval op Pearl Harbor is uitgebeeld (maar liefst
11 meter lang en bijna 5 meter hoog!). Klein zijn de
honderden, handgemaakte miniaturen die je kunt
zien in de expositieruimte. De zandkunstenaars
hebben 7 diorama’s ofwel ‘kijkkasten’ gemaakt,
waarin allerlei situaties en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog driedimensionaal worden
uitgebeeld. Van gebouwen en straten van zand tot figuurtjes die perfect in hun omgeving opgaan, alles
is zeer realistisch en gedetailleerd nagemaakt op een schaal van 1:5. Eén ding is zeker, je blijft kijken en
ontdekt steeds weer wat nieuws! Het park is geopend tot en met eind oktober van maandag t/m zaterdag
van 10.00 – 17.30 uur. Tickets zijn uitsluitend online te koop op zandsculpturen.nl.

Deze zomer verandert het Zeeuwse Yerseke in
de Mossel&Oesterboulevard. Na het succes van
afgelopen jaar wordt het activiteitenprogramma in
juli, augustus en september verder uitgebreid. Elke
woensdag is het ´mosseldag´ met extra activiteiten,
variërend van een culinaire wandeling, speurtochten
voor kinderen, optredens van kunstenaars en artiesten
tot het kampioenschap krabbetjes vissen. Jong en
oud kan in het vissersdorp de echte Zeeuwse mosselen oestercultuur beleven en er uiteraard ook van
proeven. Bezoek aan de Mossel&Oesterboulevard is een superleuk dagje uit voor het hele gezin. De
Mossel&Oesterboulevard in Yerseke opent op 14 juli en duurt tot 29 september. Kijk voor het actuele
programma en tickets op mosselboulevard.nl.

Glamping met een festival vibe

Wie deze zomer in eigen land blijft, kan terecht bij Rijksmuseum
Muiderslot met een afwisselend programma voor jong en oud.
Van kamperen en dineren in de kasteeltuinen tot sportieve en
creatieve workshops en pop-up theater en muziek. Alles uiteraard
op veilige afstand en binnen de geldende coronamaatregelen.
Vooraf je bezoek reserveren via de website is verplicht zolang de
maatregelen gelden. Het hele programma voor deze zomer is te
vinden op muiderslot.nl. Altijd al eens een nachtje willen slapen
bij een eeuwenoud kasteel vol verhalen? Dat kan van eind juni tot
half september 2021 bij het Muiderslot. In de pruimenboomgaard
achter het kasteel staan de tentjes klaar voor een onvergetelijke
kampeerervaring. Het arrangement voor 2 personen is inclusief
diner, avondtour door het kasteel, kampvuur en kasteelontbijt.
Reserveren kan via muiderslot.nl/kaartjes.

Glamp Outdoor Camp (glampoutdoorcamp.nl)
staat voor pop-up glamping met een festival vibe,
waarbij comfortabele kampeeraccommodaties
worden neergezet op de meest bijzondere plekken
in Nederland. Ze zijn te vinden op 7 locaties:
Veluwe, Appeltern, Zuna (aan de rivier ‘De Regge’
in de buurt van de Sallandse Heuvelrug), Vliegveld
Twenthe (tussen de bunkers), Winterswijk, Schaijk
en naast het apen- en leeuwenverblijf in Burgers’
Zoo. De tenten zijn uniek, variërend van een
tweepersoonstent tot en met een 7-persoons
houten lodge van 65 m2. De accommodaties staan ver genoeg uit elkaar om de natuur zo min mogelijk te
belasten. Bijkomend voordeel: iedereen heeft een gegarandeerd geweldig uitzicht en het is corona proof.

Geopark West-Jutland goedgekeurd
door UNESCO
Na jaren van voorbereiding is het Deense
natuurgebied West-Jutland benoemd tot UNESCO
Geopark. Het gebied omvat de gemeenten
Holstebro, Lemvig en Struer, een gedeelte van de
Limfjord en een gedeelte van de Noordzee. Sinds
2011 heeft de regio West-Jutland zich ingespannen
om het gebied van bijna 4800 km2 als UNESCO
Geopark te laten classificeren. Met deze benoeming draagt West-Jutland bij aan het vertellen van de
4,6 miljard jaar lange geschiedenis van de aarde waarin natuur en mens constant in beweging zijn;
een verhaal dat uitgedragen wordt door 169 UNESCO Geoparken wereldwijd. Geopark West-Jutland
is gevormd door enorme ijsmassa's die een indrukwekkend IJstijdlandschap hebben achtergelaten,
afkomstig uit het laatste deel van de periode waarin de Scandinavische ijskap 21.000–23.000 jaar
geleden zijn maximale omvang bereikte. In het Geopark zijn 48 zogenaamde geosites geselecteerd: van
kliffen tot moerassen en van steengroeven tot heidevelden. Het Geopark biedt veel mogelijkheden voor
natuurbelevenissen waaronder wandelen, fietsen en activiteiten op en rond het water.
10

Kamperen bij Rijksmuseum Muiderslot

Genieten aan de Moezel
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.
11
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Elk jaar organiseert Hicle Events de Fiets en
Wandelbeurs. Vast onderdeel is de verkiezing van
de ‘Wandelroute van het Jaar’. Vijf routes maken
tijdens deze verkiezing kans om de eretitel in de
wacht te slepen. De jury selecteert deze routes
op de shortlist uit maar liefst zeventien titels op
de longlist. Tijdens de online editie van deze
jaarlijkse beurs op 23 en 24 april werd de winnaar
bekend gemaakt.
Ondanks de beperkende coronamaatregelen,
slaagden de juryleden erin honderden kilometers
af te leggen om de routes van de longlist in de
praktijk te testen. Ze letten daarbij onder andere
op aanwezige bewegwijzering, ondergrond,
aantrekkelijkheid van het landschap, eventuele
thematiek en de kwaliteit van de informatie in
de routegids of op de website. En hoewel we
natuurlijk de winnende route met je delen, stellen
we ook graag de andere vier gegadigden aan je
voor, voor een extra lange wandelzomer dicht bij
huis.

Westfriese Omringdijk
Dit nieuwe streekpad in het noorden van de
provincie Noord-Holland is 150 km lang en
heeft als rode draad de historische Westfriese
Omringdijk. Deze bestond uit een serie dijkjes
en kaden die eeuwen geleden het laaggelegen
veengebied tegen de stormvloeden van
de Noordzee en de verraderlijke Zuiderzee
moesten beschermen. Na de drooglegging
van de polders en de aanleg van de Afsluitdijk
verloren de dijken hun beschermende functie. Ze
bleven als eeuwenoude iconen in het landschap
achter. Het streekpad loopt dan ook veelvuldig
over dijken, door aangrenzende polders en
natuurgebieden en langs overblijfselen van
vroegere dijkdoorbraken.

Top 5 Wandelroutes
in Nederland
Sinds de coronapandemie heeft toegeslagen zijn we in Nederland massaal aan
het wandelen geslagen. En nu vakanties dicht bij huis de voorkeur genieten is het
goed te weten dat er in elke provincie, in de buurt van elke camping, wel een mooie
wandelroute te vinden is.
Beeld: Hicle Events
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Dat de zee destijds niet alleen de vijand was,
maar ook veel welvaart bracht, is onderweg te
zien aan de historische handelssteden zoals
Hoorn, Enkhuizen en Medemblik met hun rijke
koopmanshuizen. Het streekpad Westfriese
Omringdijk is in beide richtingen
13

“Het Pad van de Vrijheid is een
mooie wandelroute van ongeveer
150 kilometer rondom Wageningen,
opgedeeld in 13 etappes variërend
van 9 tot 19 kilometer."

bewegwijzerd met geelrode streepjes en
beschreven in een gids. In de bijbehorende app
wordt het verhaal verteld van de eeuwenoude
strijd tegen het water. Je vindt deze route op
wandelnet.nl.

Pad van de Vrijheid
Het Pad van de Vrijheid is een mooie
wandelroute van ongeveer 150 kilometer rondom
Wageningen, opgedeeld in 13 etappes variërend
van 9 tot 19 kilometer. Wandelaars kunnen aan
de hand van de routegids al wandelend langs
vele monumenten en gedenkplekken over de
Tweede Wereldoorlog, vrijheid herdenken,
ervaren en beleven. De wandeling loopt door
het fraaie en gevarieerde landschap rond
Wageningen, Rhenen, Oosterbeek en de Betuwe.
De route start en eindigt bij Hotel de Wereld in
Wageningen, de plek waar het in 2020 75 jaar
geleden was dat de capitulatieonderhandelingen
plaatsvonden. In de naastgelegen aula werd een

Oude Bondswandeling
Deze wandelroute van Nijmegen naar Plasmolen
en weer terug is een afwisselende heuvelachtige
tocht van 53 km. De start is in het fraaie
centrum van Nijmegen. Nadat je Nijmegen
achter je hebt gelaten, wandel je door de
bossen van Beek-Ubbergen met verrassende
uitzichten en kabbelende beekjes. Je passeert
de wijngaarden rond Groesbeek, kijkt uit over
de Mookerheide en wandelt zelfs nog even
Duitsland in. Boswachter Ellen heeft de oude
route zoveel mogelijk gereconstrueerd, maar
ook een alternatief opgenomen om het oude
thema 'vergezichten' eer aan te doen, aangezien
door bosaanplant op bepaalde plekken de
vergezichten verdwenen zijn. De wandelgids
(wandelboswachterellen.nl) biedt een duidelijke
omschrijving met kaartmateriaal. Aan de hand
van een code in de wandelgids kan de gpx-track
gedownload worden.

dag later de vrede getekend. De wandelgids
bevat een heldere routebeschrijving aangevuld
met duidelijk kaartmateriaal. Daarnaast biedt
de gids heel veel achtergrondinformatie over
de strijd die in dit gebied geleverd is tijdens
de Tweede Wereldoorlog. De gpx-track is te
downloaden op de site Padvandevrijheid.nl.
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“Netwerk de Merode omvat
maar liefst 1500 hectare aan
natuur, tussen de heuvels van het
Hageland en de zanderige bodem
van de Kempen."

Wandelnetwerk ‘de Merode’
Net over de grens, op het kruispunt van de
provincies Antwerpen (Belgisch) Limburg en
(Vlaams) Brabant, ligt natuurgebied de Merode,
zo genoemd naar de Prinsen de Merode.
Netwerk de Merode omvat maar liefst 1500
hectare aan natuur, tussen de heuvels van het
Hageland en de zanderige bodem van de
Kempen. Met heel wat heidegebied, vennen
en bossen. En niet te vergeten de Norbertijner
abdij van Averbode. Het netwerk is in 2020
uitgebreid met 170 km aan nieuwe trajecten
in de omgeving van Aarschot. Daarmee
komt het totaal aantal kilometers aan paden
in het wandelnetwerk op 700. En vormt het
meteen een van de grootste aaneengesloten
wandelnetwerken in Vlaanderen, dat zich
daarenboven uitstrekt over drie provincies. Naar
aanleiding van deze uitbreiding is de publicatie
van het wandelnetwerk de Merode volledig
herzien en geactualiseerd en bestaat nu uit twee
gebundelde kaarten. Voor meer informatie ga je
naar toerismevlaamsbrabant.be.

bewegwijzerd met zeshoekige, groene plaatjes
met daarop het RivierPark Maasvallei-logo en
ingetekend in een bijbehorende kaart. Er zijn
talrijke bewegwijzerde aanlooproutes, zoals
naar parkeerlocaties en vanuit de stations van
Maastricht en Sittard.

RivierPark Maasvallei
De Lange Afstandswandeling in het RivierPark
Maasvallei (rivierparkmaasvallei.eu) werd in
2020 uitgebreid; van 52 km aan de Vlaamse
oever tot een vernieuwde lus-vormige
langeafstandswandeling van maar liefst 137
km, langs beide oevers van de Grensmaas.
Het is deze Lange Afstandswandeling in
Nederlands en Belgisch Limburg die is
uitgeroepen tot Wandelroute van het Jaar
2021. De jury roemde de aandacht voor
natuurgebieden en het wandelen door weiden
en graslanden, de goede bewegwijzering in
beide richtingen, het grensoverschrijdende
karakter en de samenwerking tussen
Nederlandse en Belgische partners. Ook de
degelijke website, die het mogelijk maakt delen
van de Rivierpark wandeling te combineren
met lokale wandelingen in zowel Nederland
als België, zag de jury als pluspunt, evenals de
goed gedocumenteerde kaartenfolder.
Met Maastricht in het zuiden en Maasbracht
in het noorden. Deze grensoverschrijdende
route verbindt de 11 gemeenten in het
RivierPark Maasvallei en brengt je langs de
mooiste landschappen en gezellige dorpjes.
Soms wandel je echt in de weiden tussen de
koeien en paarden. En door een hele reeks
natuurgebieden. Dankzij de Maasbruggen en
verschillende veerponten, kan je de wandelingen
naar eigen goeddunken variëren. De route is
over de volledige lengte en in beide richtingen
16

17
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Wandelen en kamperen: een ideale combinatie
Wandelen in Nederland is afwisselend en verrassend. En er ligt altijd wel een fijne camping in
de buurt. We geven je drie campingtips!

Camping de Rimboe
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Plaats: Lunteren
Het Pad van de Vrijheid loopt door het plaatsje
Lunteren op de Veluwe. Op zo’n 4 kilometer
van het centrum ligt Camping de Rimboe.
Dit is een ideale overnachtingsplaats voor
natuurliefhebbers. Je kampeert op ruime, nietafgebakende plekken in het bos, wat echt een
gevoel van natuurkamperen geeft. Wil je nog een
stapje verder? Dan kun je op het terrein van de
camping ‘wild’ kamperen in het bos. De camping
beschikt over modern sanitair en op nog geen
kilometer vind je het mooie zwembad Bosbad
Lunteren. Vanaf de camping kun je prachtig
wandelen en fietsen, bijvoorbeeld naar het
geografische midden van Nederland!
Meer info: Eurocampings.nl/Rimboe

Onze sterke punten zijn :
 Verkoop van nieuwe en zeer
jonge occasions van de merken
Dethleffs en Sunlight
 Verhuur van de nieuwste modellen
Dethleffs en Sunlight campers
 Bovag en Recamp gecertiﬁceerde
werkplaats en schadeherstel
 NIEUW: advies en inbouw van alle vormen
van beveiliging voor uw camper

Splĳtbakweg 24 - 1333 HC Almere-Buiten, tel: 036 – 537 27 27, www.booĳcampers.nl - info@booĳ.nl

fiets over een mooi pad zo'n 5,5 kilometer naar
zee. De camping staat bekend om de vriendelijke
en gezellige sfeer. Op zondagavond kun je mee
op een wandeling met de campingeigenaar, die
je alles vertelt over de natuur in de omgeving.
Op woensdagmiddag gaan de kinderen samen
gezellig stokbrood bakken. ’s Avonds een
spelletje of puzzel doen? Die leen je gewoon bij
de camping.
Meer info: Eurocampings.nl/Buitenduin

Camping de Botkoel

Kampeerterrein Buitenduin
Plaats: Schoorl
Het Streekpad Westfriese Omringdijk voert over
een ring van historische dijken en dijkjes die het
landschap eeuwenlang hebben gevormd. Een
van de etappes brengt je langs de kustplaats
Schoorl, waar Kampeerterrein Buitenduin
ligt. Deze camping ligt bij een monumentale
korenmolen die nog steeds in bedrijf is en die
je wekelijks kunt bezichtigen. Vanaf de camping
loop je zo de duinen en bossen of het dorp in. Of

Plaats: Puth
Tussen Maasbracht en Maastricht loopt de
langeafstandswandelroute Rivierpark Maasvallei.
Deze route loopt deels door Nederland en deels
door België en volgt de meanderende rivier
de Maas. Ter hoogte van het dorpje Stein ligt
de kleinschalige camping De Botkoel. Op deze
charmante camping bij een fruitboomgaard,
heb je een prachtig uitzicht over het Limburgse
heuvellandschap. Op sommige heldere dagen
kun je zelfs tot het Duitse Aken kijken. Dit is echt
een plek voor wandelaars en fietsers. Maar ook
aan de jongste kampeerders is gedacht. Die
kunnen heerlijk rondrennen op de speelweide of
een ritje maken op een skelter. In het weekend
komt de ijscoman op bezoek. De Botkoel ligt ook
aan het Pieterpad en Pelgrimspad, genoeg te
wandelen dus.
Meer info: Eurocampings.nl/Botkoel
Zoek je een mooie vakantiebestemming?
Op Eurocampings.nl/CL3 vind je uitgebreide
campinginformatie over meer dan 9.700
campings in 30 landen. Neem een kijkje en
boek direct jouw topplek!
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KampeerGadgets
• Powerstation PowerBoozt PS500
Neem je stroom gewoon mee, waarheen je ook gaat en waar je ook bent! Met de PowerBoozt
PS500 heb je altijd je stroom bij je. Hij weegt slechts 4,5 kg en levert op 230 volt probleemloos
500W aan stroom. Hij heeft een duidelijk display waarop de status van de accu af te lezen
is en bovendien aangeeft hoelang hij je met het huidige verbruik nog van energie
voorziet. Laden gaat eenvoudig met de 220V adapter, met de sigarettenplug
tijdens het rijden in de auto, camper of vrachtwagen (12 én 24 Volt) of
met een solarpaneel via de MC4 adapter. Dus tijdens de zonuren kun je
beschikken over nog meer energie voor je koelkast of bijvoorbeeld laptop.
De PowerBoozt PB PS 500 is ideaal voor een dagje varen of een visuitje met
je vrienden maar ook het laden van je telefoon, laptop, elektrische fiets en
elektrisch gereedschap gaat probleemloos. De PowerBoozt PS 500 wordt
geleverd met verschillende adapters en een opbergtas. Voor meer
informatie ga je naar de-hoeve.nl.

• Vierseizoenen slaapmat
De nieuwe Sea to Summit Campmat Plus Self Inflating Large slaapmat is een 7,5 cm dikke slaapmat
voor alle seizoenen. Het volume zorgt voor een comfortabele vering en een uitstekende isolatie.
De slaapmat is robuust en tegelijk erg licht van gewicht. Dankzij het compacte pakformaat neem
je hem makkelijk mee in je rugzak. De slaapmat is gemaakt van ijzersterke 75D-stoffen. Een ruwe
ondergrond of springende kinderen zijn dus geen probleem. Door toepassing van de gepatenteerde
Delta Coring-techniek heeft Sea to Summit (technolyt.nl) voor deze slaapmat een afname in volume
en gewicht van 40% gerealiseerd. Met een isolatiewaarde van maar liefst 4,3 R kampeer je het
hele jaar door erg comfortabel, zonder dat er kou door de mat komt. Dankzij het multifunctionele,
high-flow-rate-ventiel is de mat zeer snel opgeblazen. De eenrichtingsdeflatie zorgt ervoor dat
de slaapmat bij het oprollen nagenoeg geen lucht meer bevat en zeer plat is. Voor een optimaal
comfort kan via het ventiel de hoeveelheid lucht in de mat nauwkeurig worden bijgeblazen. Met
het Pillow-Lock-systeem kan een kussen worden bevestigd, zodat het
niet verschuift als je je nog een keer omdraait. Een
reparatiekit en opbergzak zijn inbegrepen
voor een adviesprijs van € 99,95.
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• Inklapbare mok
De nieuwe X-Mug van Sea to Summit is om twee redenen bijzonder: hij is inklapbaar
en hij heeft Cool Grip. Om met het laatste te beginnen, de Cool Grip bestaat uit
groeven die ervoor zorgen dat je de hitte niet door de beker heen voelt. Ideaal voor
koffie en thee onderweg. Overigens, een smoothie blijf ook langer ijskoud in de beker
dankzij de isolerende werking. De mok vouwt dicht tot een platte disk van 15 mm dankzij
het ingenieuze silicone vouwsysteem. De stijve rand houdt de beker stevig en gemakkelijk om uit
te drinken. De X-Mug past in je rugzak, jaszak, koffer en in het dashboardkastje van je auto. Perfect
voor kampeervakanties en actieve buitensportreizen. De Cool Grip X-Mug heeft een inhoud van 480
ml en is gemaakt van BPA-vrije voedselveilige silicone. De hittebestendige beker past ingevouwen
perfect in andere X-serie producten. Hij kan ook gebruikt worden als maatbeker dankzij de maatvoeringen
aan de binnenzijde van de beker. De X-mug heeft een adviesprijs van € 16,95. De kleinere X-Tumbler van
350 ml heeft een adviesprijs van € 14,95. Meer informatie vind je op technolyt.nl.

• Buitenkeuken én vuurkorf
De BioLite FirePit+ is wat je noemt een alleskunner die je buitenleven een flinke oppepper geeft. Het
is een barbecue en vuurkorf inéén. Met de FirePit+ regel je snel en veilig een BBQ of kampvuur in je
tuin, op de camping, onderweg of op het strand. Een aantal nieuwe, optionele accessoires zijn een
Griddle bakplaat, Grill Lid deksel, FirePoker, FireMat en Carry Bag. Op de grote gietijzeren Griddle
met anti-aanbaklaag bak je eieren, spek, groenten en pizza voor het hele gezelschap. Het Grill Lid
deksel plaats je er overheen voor een snellere en gelijkmatige garing. De FirePoker is handig om
het hete brandstofrek in hoogte te verstellen en houtblokken op hun plaats te leggen. Het silicone
handvat zorgt ervoor dat je hand niet verbrandt. De FireMat plaats je onder het toestel
zodat er geen schroeiplekken op de ondergrond ontstaan. Het apparaat beschikt over een
ingebouwde ventilator die de luchtcirculatie aanstuurt met maar liefst 51 luchtopeningen.
Dankzij dit systeem heb je geen last meer van rook. Met een app op je smartphone voeg
je meer of minder lucht toe om de kracht van het vuur te bepalen. Dankzij het gaas heb je
aan alle kanten zicht op het vuur dat brandt op hout of briketten. De batterij voor de
aansturing van de ventilator gaat zo’n 24 uur mee en is gemakkelijk op te laden via de
USB poort. Daarnaast is er een USB uitgang, zodat je eenvoudig een lichtpunt hebt
of je oplader aan je mobiele telefoon kunt aansluiten. De Biolite Firepit+ is eenvoudig
mee te nemen dankzij de inklapbare poten. Je draagt en bewaart hem in de waterresistente, canvas Carry Bag. De stevige stof maakt de draagtas ook geschikt om hout te
verzamelen. De adviesprijs voor de BioLite FirePit is € 299,95. De optionele accessoires
variëren in prijs van € 19,95 tot € 64,95. Alle opties vind je op technolyt.nl.

• Pers voor minihamburgers
De perfecte hamburgers voor de barbecue maak je met de Barbecoo
hamburgerpers. Je vult de drie bakjes met gehakt en drukt de pers stevig aan. Zo
krijgen ze een mooie vorm inclusief de professionele groefjes. Ze zijn even groot
met een diameter van 6,8 cm waardoor ze tegelijk klaar zijn en niemand
hoeft te wachten. Rundergehakt, kippengehakt of vegetarisch
gehakt: de hamburgers lukken altijd. Wil je grote hamburgers?
Dan is er ook een pers met een doorsnede van 11,5 cm. De pers
voor 3 minihamburgers is gemaakt van aluminium heeft een
adviesprijs van € 18,95. De versie voor één grote hamburger is
€ 14,95. Voor meer informatie ga je naar barbecook.com.
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De leukste familievakantie,

beleef je op Strandpark De Zeeuwse Kust!

Gadgets

Geniet van de leukste faciliteiten!

Binnen zwembad | Indoor en outdoor waterspeeltuin
Kinderbioscoop | Binnen- en buitenspeeltuin
Animatie in de vakantieperiodes
Strand Café DOK | La Costa Pizza & Pasta
Gezellige (dak)terrassen

Energie voor je
buitenactiviteiten!
Krachtig en handig.

Strandclub Horizon op slechts 1 km

Het hele jaar open!

250 meter van het Noordzeestrand
Honden zijn toegestaan

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

Of je nu met de caravan op vakantie gaat of met een tent, de blauwe gasflessen van
Campingaz zijn een bekend gezicht! Generaties kampeerders gebruiken de vertrouwde
flessen om mee te koken, te barbecueën tijdens hun vakantie ver weg of voor een

Advertentie

picknick in eigen land.

Camping

Waar koken we vandaag?
De Campingaz gasflessen zijn er in 3 formaten:
0,400 kg (Campingaz 901), 1,800 kg (Campingaz
904) en 2,750 kg (Campingaz 907). Ze zijn de
perfecte oplossing voor zowel je lichtgewicht
kooktoestel tijdens je trektochten als je
krachtige fornuis op je favoriete camping. Deze
handige gasflessen zijn gebruiksvriendelijk,
veilig en efficiënt! Jouw ideale bron van energie
tijdens al je buitenactiviteiten.

Volop wandelen & fietsen in de natuur
In der Enz 25 – 54673 – Neuerburg
In de Südeifel

0049 – 6564 – 2660
Kankerzorg aanvullen met behandelingen gericht
op voeding, bewegen en psychosciale begeleiding.

HELP MEE!
NL 92 INGB 0000 207 205

Volg ons op Facebook

Ook voor de laatste nieuwtjes

www.camping-inderenz.com

Voor onze projecten kijk op www.tegenkanker.nl
W.G. Plein 187 - 1054 SC Amsterdam - T 020 530 49 33 - info@tegenkanker.nl - www.tegenkanker.nl

Nationaal Fonds tegen Kanker

De oplossing voor iedere
kampeerder
Maar wat is nou het geheim van het succes van
Campingaz? Eenvoudig. Ze zijn te krijgen in
vrijwel alle landen van Europa. Je kunt je lege
gasfles omruilen voor een volle in de Benelux,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië,
Spanje en tal van andere landen. Breng je
lege cilinder naar een winkel met Campingazproducten en je krijgt voor de prijs van een
gasvulling een volle cilinder mee.
Let wel op, Campingaz gasflessen hebben

géén statiegeld. De gasfles is een
koopfles. Je kunt hem alleen ruilen
voor een andere volle cilinder.
Lever je de gasfles in, omdat
je hem niet gebruikt, dan krijg
je er geen geld voor terug.

Veilig en handig
De hervulbare Campingaz
gasflessen zijn ideaal
voor kleiner verbruik op
de camping om mee te
koken of voor een kleinere
barbecue. Mensen nemen vaak ook een
Campingaz gasfles mee als reserve, naast een
grotere gasfles.
Daarnaast zijn ze ook veilig, onder andere door
het gepatenteerde veiligheidsventiel. Door hun
omvang zijn ze enorm handzaam, makkelijk
mee te nemen en nemen ze weinig ruimte in
beslag. Campingaz is de ideale gasfles voor
jouw kampeertrip! Een verkooppunt bij jou in de
buurt kan je makkelijk vinden op primagaz.nl.
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Middelen

Nieuw:

de Karsten Lacerta Blueline

luifel in een handomdraai bij de binnentent
getrokken met de uitbreidingsset. Door de
luifel af te sluiten met de afsluitwand en de
mogelijkheid om het kuipzeil te verlengen,
ontstaat er dan een royale leefruimte van wel
24m². Je kunt de Lacerta bovendien uitbreiden
met de extra regenluifel. En dat is handig als je
voor een minder zonzekere bestemming kiest of
dit jaar besluit je kampeervakantie in Nederland
door te brengen.

Bij Karsten Tenten volgen de duurzame ontwikkelingen elkaar in rap tempo
op. Vorig jaar lanceerde de tentenfabrikant uit Zwaag de Opera Blueline en dit
voorjaar verscheen zijn grotere broer, de Lacerta Blueline. Net als het model
van vorig jaar is deze duurzame tent volledig uitgevoerd in tentdoek van
gerecyclede spijkerbroeken, gemixt met hoogwaardig katoen.

Er is ruimte voor vier slaapmatten en de tent
word geleverd inclusief bisonyl kuipzeil met
klapkuip. In de rechte voorwand zijn twee
deuren gerealiseerd, voorzien van gaasramen
met raamoverflap. Je kunt, naast de optionele
uitbreidingsset en de optionele regenluifel ook
kiezen voor een optionele inritsbare kastenwand.

Hoe groen is de Blueline?
Om 1 kilo katoen te vervaardigen
heb je gemiddeld 8.000 liter
water nodig. Door het katoen
voor de tenten voor
50% te vervangen
door gerecyclede
spijkerbroeken, bespaar je
per tent maar liefst 100.000
liter water. En omdat de
spijkerbroeken het katoen een
unieke blauwe kleur geven is
ook het toevoegen van kleurstof
overbodig. Daar krijg je ‘groen’ katoen van! De
circulaire keten, die begint bij het verzamelen van
jouw versleten spijkerbroeken tot het ontrafelen
en het spinnen van de garens en het maken van
de tenten, gebeurt allemaal in Nederland en
België. Dicht bij huis. Dat scheelt veel CO2!

Grondzeil en ritsen
Wist je dat er alleen al in Europa 640 miljoen
spijkerbroeken per jaar worden weggegooid?
Met deze twee duurzame modellen van Karsten
Tenten, slinkt de berg versleten jeans. Ze worden
namelijk verwerkt in een duurzame tentstof.
Samen met BlueLOOP heeft TenCate het
TenCate BlueCAMP ontwikkeld, dat bestaat uit
een hoogwaardig mix van katoen en gerecyclede
spijkerbroeken. En van die stof zijn beide tenten
vervaardigd.

Opera Blueline
De Opera Blueline is de groene versie van de
beige Opera 2400 van Karsten Tenten. De lichte
tunneltent is gemaakt om er met z’n tweetjes
lekker op uit te trekken. Lekker compact dus,
maar door z’n hoogte (190 cm) over de gehele
lengte en de grote ramen aan weerszijden is
de tent ook heel comfortabel. De tent biedt
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ruimte aan maximaal drie slaapmatten en wordt
standaard geleverd met aanritsbare luifel,
hordeur en bisonyl kuipzeil met klapkuip.

Lacerta Blueline
Afgelopen maart werd zijn grotere, duurzame
broer geboren. De Lacerta Blueline is een
tunneltent voor het hele gezin. Door de royale
ruimte is het altijd goed toeven in de Lacerta.
Het model heeft een ruime stahoogte van 220 cm
(ingang 200 cm) en grote ramen aan weerszijden.
Ideaal is de flexibele leefruimte. Bij goed weer
voldoen de diepe luifel en het interieur van ruim
15m² ruimschoots.
Bij minder
mooi weer
wordt de

Snel en eenvoudig
Zoals elke Karsten Tent is ook deze Bluelineserie snel en gemakkelijk op te zetten. Karsten
Tenten heeft gekozen voor stoksleuven aan de
buitenzijde van de tent die, zodra de tentstokken
zijn doorgevoerd, in zijn geheel kunnen worden
dichtgeritst. Zo staat de tent soepel, snel én zo
stevig als een huis.

Maar Karsten heeft ook het grondzeil en de
ritsen geselecteerd op de groene voetafdruk.
Bij de vervaardiging van nieuw bisonyl blijft er
bijvoorbeeld veel restmateriaal over. Normaliter
verdwijnt dit bij het restafval, maar speciaal
voor de Karsten Blueline wordt dit nu bij elkaar
gegooid en verwerkt tot een ‘recupasta’. Het
resultaat is een net zo stevig, maar duurzamer
geproduceerd kuipzeil. En de ritsen? Die zijn
gemaakt van gerecyclede plastic flessen. Dus
zelfs die zijn groen!
Wil je meer weten over deze tenten, gemaakt
van spijkerbroeken? Of over de andere
tentmodellen van Karsten Tenten? Kijk dan
op karstententen.nl of reis naar de Karsten
Travelstore (karstentravelstore.nl) in Zwaag
om ze in het echt te aanschouwen.
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Feestelijk en veilig rijden

Luxe kamperen met de Europa Camper Sunrider

Je kent vast de problemen van
een te laag liggende vóór- en/of
achterzijde van auto of camper. Dit
is niet alleen onplezierig, maar in
kritieke gevallen ook onveilig. Doe
hier wat aan!
Vertrouw op de ongeëvenaarde
ervaring van Carsupport. Met
hun speciale veren blijft je auto
onbeladen comfortabel en wordt te
ver doorzakken bij zware belading
voorkomen, door maatwerk
met meerdere veersterkten en
veerkarakteristieken per autotype.
Het is jammer dat veel
garagebedrijven geen tijd besteden
aan overleg met de klant om tot de
beste veerkeuze voor jouw situatie
te komen. Laat je adviseren door
de specialisten van Carsupport,
het enige bedrijf dat veren en

Creëer je eigen kampeerpaleis met
de nieuwste vouwwagen van Europa
Camper: de Sunrider! De vouwwagen
is eenvoudig en snel opgezet, biedt
een zee van ruimte en kan naar wens
ingedeeld worden.

gemakkelijk staan en bewegen. Er
is zelfs een speciale uitbouw voor
de keuken. Voor nóg meer ruimte is
er een luifelvoorwand beschikbaar
waarmee de binnenruimte een ware
balzaal wordt!

De vouwwagen heeft twee royale
tweepersoons bedden met
lattenbodems en luxe matrassen,
optioneel kunnen er nog twee
ondertenten bevestigd worden, zodat
er een slaapplek is voor maar liefst
acht personen! Ook de voortent
biedt royale ruimte, luxe en
gemak.
Met een
hoogte van
230 cm en een
afmeting van
4.4 x 3 meter
kan iedereen

Vanzelfsprekend is bij de keuze voor
materialen en inrichting ook vooral
gelet op kwaliteit, luxe en gemak. Het
tentdoek is daarom van het oersterke
Ten Cate All Season Residential
materiaal gemaakt en het inritsbare

montagedelen in eigen huis
ontwerpt, test en vervaardigt. Ook
voor campers de meeste keus.
Zo wordt rijden met caravan, camper

of fietsendrager weer een feest! Lees
de positieve reacties op de diverse
forums. Voor meer info ga je naar
carsupport.nl.

Campinglife Highlights

Campinglife Highlights

Op weg naar de Horizon…

Meest verkochte fietsendrager
Extra opties

een heerlijk broodje of ijsje af bij
de take away of relax in het zand
met een cocktail van de cocktailbar.
Strandspulletjes vergeten zoals een
schep en een emmer? Ook die zijn
te koop! Kijk voor meer informatie
op strandclubhorizon.nl.

Strandpark De Zeeuwse Kust in
Renesse is een echte familiecamping
aan zee. Het park ligt op slechts
250 meter van het strand. Niet
alleen ligt het strand op steenworp
afstand, ook op het park zelf is veel
te doen. En: alle faciliteiten zijn zo
kindvriendelijk mogelijk ingericht.
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grondzeil is van stevig bisonyl.
Het doek van de slaapcabines
is donkergekleurd voor meer
slaapcomfort en binnenin vind je
een afsluitbare kast voor waardevolle
spullen. De bagage wordt eenvoudig
opgeborgen onder de
bedden en is
zelfs met een
dichtgevouwen
wagen
toegankelijk,
dankzij het
Easy Pack
System.
Benieuwd geworden?
Kom de vouwwagen bekijken in
de showroom van De Wit Schijndel
of neem een digitale 360º tour
door de Sunrider vouwwagen op
dewitschijndel.nl.

Nieuw: Strandclub Horizon
Op slechts 1 km van Strandpark De
Zeeuwse Kust vind je Strandclub
Horizon. Genieten met een heerlijk
drankje in je hand van het uitzicht op
zee of misschien wel op de horizon.
Je kunt hier heerlijk ontbijten,
lunchen, borrelen en dineren. Haal

Genieten van de Zeeuwse kust,
maar geen eigen kampeermiddel?
Kies dan voor een glamping
accommodatie, chalet of
vakantiehuis. Of kies voor een
verblijf in het familiehotel. Voor
meer informatie ga je naar
strandparkdezeeuwsekust.nl.

Als extra optie kun je kiezen uit
een oprijgoot. En nieuw in het
assortiment is het Enduro droogrek.
Als je het droogrek wilt plaatsen
kun je de achterbeugel van de
fietsendrager verwijderen en het
droogrek op deze plaats neerzetten.

De Enduro BC260 is de meest
verkochte fietsendrager voor voorop
de dissel van de caravan en is
geschikt voor twee elektrische fietsen.
De fietsendrager past op 80%
van de nieuwe caravans. Op de

fietsendrager zitten twee houders,
met slot, om je fietsframe aan vast
te maken. Ook zitten er stevige
trekbanden aan de wielgoot
om de wielen vast te zetten. De
fietsendrager is verkrijgbaar in twee
kleuren: zilver en zwart.

De Enduro BC260 is verkrijgbaar
vanaf € 289 en is te koop bij
Caravan Centrum Meerkerk.
Voor meer informatie ga je naar
caravancentrummeerkerk.nl.
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Kamperen in Denemarken

Thuis in de natuur op
de Deense eilanden

@ SIMONE JUUL BORRING

Funen ligt tussen Jutland, het vasteland van
Denemarken, en Seeland, het eiland waar
Kopenhagen op ligt. Dit mooie eiland, ook wel
sprookjeseiland of de tuin van Denemarken
genoemd, is bekend vanwege het feit dat de
bekende sprookjesschrijver Hans Christian
Andersen hier geboren is. In de stad Odense,
de derde grootste stad van Denemarken, staat
zijn geboortehuis en in het museum kom je alles
over zijn leven en sprookjes te weten. Daarnaast
vind je op het eiland maar liefst 123 kastelen en
landhuizen.

Fuunse archipel
Aan de zuidkust van het eiland bevindt zich de
Fuunse archipel. Deze Zuid-Fuunse eilanden
zijn een must als je houdt van fantastische
natuur, cultuur en vriendelijke eilandbewoners.
Bijzonder is om te eilandhoppen op de fiets.
Je fietst door veel kleine, gezellige stadjes
en schilderachtige landschappen op mooie
fietspaden langs de kust. Vergeet niet om af en
toe van je fiets af te stappen en te genieten van
een van de vele kindvriendelijke stranden die je
onderweg tegenkomt.
© KIM WYON

Dat Denemarken een eilandenrijk is weet iedereen waarschijnlijk wel. Maar wist je dat er wel
444 bewoonde én onbewoonde eilanden zijn? En met een kustlijn van maar liefst 7300 kilometer
lang kun je altijd genieten van een heerlijke zeebries. De natuur van het Deense eilandenrijk is
zeer divers en gevarieerd en dit zie je ook op de eilanden terug. Ga je mee eilandhoppen?
Tekst en beeld: VisitDenmark
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Robinson Crusoë voor één dag

Zes trollen

Droom je er wel eens van om Robinson
Crusoë te zijn, al is het maar voor één dag?
Het eiland Funen is omgeven door 96
kleinere eilanden. Veel van deze eilanden zijn
bewoond, maar een klein deel is onbewoond
en verlaten. Æbelø, Vigelsø en Halmø zijn
drie verlaten eilanden, gelegen in de zee
rondom Funen. Reis per boot, kano of kajak
en verken de eilanden. De eigenaren van
de eilanden zorgen ervoor dat de natuur en
het dierenleven zo goed mogelijk behouden
blijven, zodat bezoekers kunnen genieten
van een klein stukje ongerepte natuur.

Ga op jacht naar de zes houten trollen die op de
loer liggen in de bossen van de buitenwijken van
Kopenhagen. Verspreid over weelderige bossen
en weiden in de buitenwijk van Kopenhagen,
ontmoet je de hoge, eigenzinnig ogende
houten sculpturen. De zes gemeenten waar de
indrukwekkende kunstwerken te vinden zijn,
liggen beslist buiten de gebaande paden. En dat
is precies waarom kunstenaar Thomas Dambo
koos voor deze schilderachtige locaties voor zijn,
van gerecycled hout gebouwde, sculpturen. Er is
geen leukere manier om de natuur te ontdekken
en ervan te genieten!

Seeland
Het eiland Seeland, het oude hart van
Scandinavië, ligt net als Zweden en Noorwegen
aan de monding van de Oostzee. Hier ligt de
hippe en trendy hoofdstad Kopenhagen die zeker
de moeite waard is om uitvoerig te verkennen.
Naast de bekende Kleine Zeemeermin aan de
haven is ook attractiepark Tivoli een bezoekje
zeker waard. En doe net als de Denen zelf: ga
flaneren en een drankje doen op één van de vele
terrasjes aan Nyhavn!

Hamlet
Naast de hoofdstad biedt het eiland nog veel
meer! Ten noorden van Kopenhagen ligt het
stadje Helsingør, waar je Kronborg Slot, ook
bekend als Hamlet’s Castle, kunt bezoeken. Het
beroemdste kasteel van Denemarken werd in de
17de eeuw vereeuwigd door Shakespeare in zijn
toneelstuk Hamlet. Er zijn veel mysteries rondom
Shakespeare en of hij ooit het kasteel van
Kronborg echt persoonlijk heeft bezocht, maar
in Hamlet noemde Shakespeare het Kronborg
Castle Elsinore, de Engelse naam voor Helsingør.
Wat ons betreft voldoende bewijs!

@ DANIEL RASMUSSEN

De Vikingen van Roskilde

“Het Vikingschipmuseum aan de
Roskilde fjord is een wonder van
levende geschiedenis, waar je zelfs op
een reconstructie van een ‘lang schip’
kunt zeilen!"
© DANIEL OVERBECK
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De stad Roskilde, ten westen van Kopenhagen
aan het gelijknamige Roskilde fjord, zit letterlijk
vol geschiedenis. Het Vikingschipmuseum aan
de Roskilde fjord is een wonder van levende
geschiedenis, waar je zelfs op een reconstructie
van een ‘lang schip’ kunt zeilen! Het museum
is een actief experimenteel archeologisch
onderzoekscentrum waar ambachtslieden,
academici en zeelieden samen de maritieme
culturele geschiedenis van het verleden verkennen.
De botencollectie is een actief onderdeel van de
tentoonstelling. Het startpunt voor deze collectie
zijn de vijf Vikingschepen die in 1962 bij Skuldelev
in het Roskilde Fjord zijn opgegraven.
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© DANIEL VILLADSEN

Læsø heeft een rijke lokale geschiedenis, zoals
bijvoorbeeld de unieke huizen die een dak van
zeegras hebben. Het Læsø zoutmuseum vertelt
het verhaal van het belang van het zout voor
het eiland - een herbeleving van de grootste
industrie uit de middeleeuwen. Ook bijzonder is
Læsø Kur: een herbouwde kerk vlakbij het strand,
waar je heerlijk kunt ontspannen en genieten van
wellness in zoutbaden.
© KIM WYON

en charme. De stranden variëren van brede
kindvriendelijke stranden met ondiep water tot
de meer rotsachtige stranden met dieper water,
waar uitstekend gevist kan worden. Overal is het
water kristalhelder en door de kustlijn zijn de
stranden nooit druk.
Samsø heeft een oppervlakte van 114 km2 en in
dit gebied vind je een onbeschrijfelijk mooi en
afwisselend landschap, dat veel mogelijkheden
voor activiteiten biedt. Het landschap en de
korte afstanden maken het eiland ideaal voor een
vakantie op de fiets.

Ontdek de Deense eilanden
De botencollectie van het museum wordt steeds
groter. Momenteel heeft het museum meer
dan 40 verschillende schepen en er worden er
nog meer gebouwd op de scheepswerf. Het
belangrijkste doel van de collectie is om te laten
zien dat de technologische ontwikkeling en het
ontwerp van het schip in de afgelopen 1000 jaar
niet veranderd is en dat het Vikingschip nog
steeds te herkennen is in de houten boten van
vandaag. Dezelfde bouwprincipes en -methoden
worden duizend jaar later nog steeds toegepast.

Het eiland Møn
Iets minder dan twee uur ten zuiden van
Kopenhagen ligt het eiland Møn. Hier vind je één
van de grootste en meest verrassende wonderen
van Denemarken, Møns Klint. De 70 miljoen
jaar oude witte krijtrotsen laten een imposante
indruk achter op je netvlies. De rotsen brokkelen
zachtjes af in de Oostzee, waardoor het water
prachtig helder en uitnodigend is en daarom de
bijnaam ‘Cold Caribbean’ heeft gekregen.
© SASCHA BENDIX

Het eiland Møn is naast een UNESCObiosfeerreservaat, ook het eerste Dark Sky Park
van Scandinavië, samen met het nabijgelegen
Nyord. Dit betekent dat het officieel een van de
beste plekken in Scandinavië is om de nachtelijke
hemel te ervaren. En het zijn niet alleen de kliffen
zelf die vrij zijn van lichtvervuiling en een plek
om vallende sterren en sterrenstelsels voorbij
te zien komen. Camp Møns Klint is omgetoverd
tot een ervaring waar je echt onder de sterren
kunt slapen, inclusief een Star Lounge waar je
kunt uitrusten en nadenken over hoe klein en
onbeduidend we allemaal zijn.

Læsø
Je zult nooit spijt krijgen van je Læsø-avontuur!
Met de adembenemende natuur van het eiland,
het hoge gastronomische niveau en het brede
scala aan aanbod van kunst en cultuur, heeft
Læsø het allemaal. Het eiland in het Kattegat
is zo plat als een pannenkoek en is een waar
fietsparadijs met goede fietspaden en een
minimum aan verkeer. Voor mountainbikers is een
bezoek aan de duinplantage een must. Je vindt
hier ook internationaal bekende golfbanen met
een spectaculair uitzicht over de zee!

Wie de natuur van de Deense eilanden wil
ontdekken hoeft geen dagen in de auto te zitten.
Denemarken ligt letterlijk om de hoek! Vanaf
Utrecht ben je in minder dan zeven uur al in
Odense, de hoofdstad van Funen. Zie jij jezelf
deze zomer al eilandhoppen in Denemarken?
Ga dan voor inspiratie en meer informatie naar
visitdenmark.nl.

Kamperen

Samsø
Samsø is het charmante groene eiland van
de regio Midden-Denemarken dat 100%
zelfvoorzienend is in hernieuwbare energie. Het
eiland heeft een aaneenschakeling van gezellige
dorpjes, in totaal 22, elk met zijn eigen karakter

Denen zijn, net als wij, échte kampeerders.
Je vindt er dan ook tal van campings: van
klein tot groot, van eenvoudig tot luxe,
en van middenin de natuur tot dicht bij
de stad. Vanaf de camping ligt de natuur
van de Deense eilanden aan je voeten.
Op visitdenmark.nl/camping vind je een
overzicht van alle campings.

© DIMA SLASTUSHEVSKYI

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

• 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.
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• PowerBoozt Rhino-L omvormer met Bypass
Het programma 230Vac omvormers van PowerBoozt Rhino is uitgebreid met een omvormer
die automatische walstroom herkenning heeft. Ideaal in je camper of op de boot!
Zodra je verbinding maakt met de 230Vac van de paal of walstroom, dan maakt de
omvormer een by-pass en schakelt hij deze stroom razendsnel door naar de
230Vac contactdozen. Wordt de verbinding met walstroom verbroken ? Dan
genereert de PowerBoozt Rhino-L 230Vac vanuit je accu. Helemaal vanzelf…
als een UPS. Je hoeft dus niets meer om te steken en ook een 230 Vac
omschakelbox of netvoorkeurschakeling is overbodig. Wil je dat hij precies
andersom werkt om bijvoorbeeld juist zo min mogelijk van de walstroom te
gebruiken? Ook dat kan met de PowerBoozt Rhino-L met Bypass.

• Nieuwe serie modellen
Alpenkreuzer, al jaren dé referentie voor avontuurlijk, comfortabel
& flexibel kamperen, introduceert een unieke en nieuwe serie
modellen! De reeks bestaat uit een aantal vouwwagens
die comfortabel & flexibel kamperen toegankelijk maakt
voor iedereen. Ruim 60 jaar na de introductie van de eerste
vouwwagen blijft Alpenkreuzer innoveren en verbeteren wat je terug ziet in de nieuwe
lijn. De drie nieuwe en onderscheidende modellen benadrukken nu nog meer het
avontuurlijke, de vrijheid en het ruimtelijke aspect en dat allemaal vanuit natuurlijke
elementen: water, air & fire. Elementen die mooi passen bij het gevoel, design en
functionaliteiten van de nieuwe modellen; Waterfront, OpenAir en Campfire. De adviesprijs voor
de Waterfront is vanaf € 6.995. De OpenAir is er vanaf € 10.795 en de Campfire vanaf € 8.595. Meer
informatie over deze drie nieuwe modellen is te vinden op alpenkreuzer.com.

• Nieuwe campervan
Met de Innovan campervan voegt LMC (lmc.nl) het segment van camperbussen aan het portfolio toe. Met
compacte maten van 5.40 (Innovan 540), 5.99 (Innovan 600) en 636 (Innovan 640) zijn ze perfect om er elk
moment op uit te kunnen trekken. De campervan heeft drie slimme indelingen, met een compacte keuken
en badkamer, waarvan het grootste model beschikt over twee enkele bedden
aan de achterzijde. Het meubelwerk is uitgevoerd in moderne en warme
houttinten, in combinatie met wit en antraciet. De keuken is voorzien
van 2-pits rvs gasstel en spoelbak. Een energiezuinige compressor
koelkast is zo ontworpen dat je ook als je buiten staat de deur kunt
openen. Boven de koelkast is het aanrechtblad doorgetrokken,
zo ontstaat er een prettige werkruimte. De bedden zijn
altijd uitgevoerd met lattenbodems en hoogwaardige
matrassen en onder de bedden is ruimte voor bagage,
die ook via de achterdeuren te bereiken is. Kasten zijn
greeploos met antivingerprint en het interieur is voorzien
van ledverlichting. Voor de introductie van deze nieuwe
LMC-campervan zijn er speciale First Edition modellen.
Ze zijn uitgerust met o.a.: 2.2 Multijet 140pk sterke motor, 16 inch lichtmetalen velgen, ASR met ESP en
Traction+, 90L dieseltank en 19L AdBlue tank, draaibare pilotenstoelen, automatische airconditioning Fiat,
achteruitrijcamera in het derde remlicht, cruise control, energiebesparende compressorkoelkast, skyroof,
TV voorbereiding, luifel, etc. Voor meer informatie en prijzen ga je naar lmc.nl.
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Vakantie voor iedereen

JOUW FAVORIETE VAKANTIE

B eleven

IN NEDERLAND OF BELGIË

Koken op
de camping
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Betaalbare vakantie dichtbij!
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!
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Gegrilde kipspiesjes
Sappige blokjes kipfilet met gembersmaak en kleurige, knapperige stukjes groente worden
in dit gerecht aan satéprikkers geregen en geserveerd met een smakelijke pindasaus. Er
worden ook partjes limoen aan de prikkers geregen, zodat ieder zelf het warme sap over
het vlees kan verdelen.

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, dan kun je deze eenmalig
kosteloos omboeken. Zo kom je nooit voor onverwachte
verrassingen te staan!

Boek je betaalbare vakantie dichtbij op:

WWW.OOSTAPPENVAKANTIEPARKEN.NL/CAMPINGLIFE

Voor 4 personen

Bereidingswijze

•
•
•
•
•
•
•
•

1. Maak de barbecue aan.
• Voor kinderen is gewone
2. Meng gember, sojasaus,
zonnebloemolie minstens zo lekker
limoensap en olie in een
(of misschien wel lekkerder) als deze
kom. Voeg de blokjes kip
marinade.
toe en bedek ze met de
• Quorn is een zeer geschikte
marinade. Dek de kom af
vleesvervanger voor dit gerecht.
met huishoudfolie en zet
hem minimaal 2 uur in de
koelkast. Draai de blokjes kip een
paar keer om.
3. Leg 8 satéprikkers minstens een halfuur lang in koud water.
Dit is om te zorgen dat de stokjes niet verbranden op de barbecue.
4. Maak ondertussen de pindasaus. Verhit de olie in een pannetje en
fruit de ui en knoflook kort. Voeg de melk, pindakaas en sojasaus
toe en laat de saus onder roeren goed binden. Voeg naar smaak
sambal toe.
5. Neem de kip uit de marinade; bewaar de marinade. Rijg kip, partjes
limoen en groenten om en om aan de prikkers. Leg ze op een
ingevet rooster en bestrijk ze met de marinade.
Leg het rooster op de barbecue en gril de spiesjes 10-15 minuten –
draai ze af en toe om – zodat alles een bruin korstje heeft en de kip
volledig gaar is. Controleer dit door een stukje kip door te snijden;
het mag van binnen beslist niet meer roze zijn.
6. Warm de saus tijdens het grillen van het vlees op. Verdeel de
spiesjes over 4 borden, garneer met takjes koriander en serveer de
saus erbij.

2 cm gemberwortel, geschild en fijngehakt
2 el sojasaus
sap van ½ limoen
1 el zonnebloemolie
350 g kipfilet, in blokjes van 2 cm gesneden
1 limoen, in 8 partjes gesneden
8 kerstomaten, totaal circa 100 g
1 gele paprika, zonder de zaden en in
stukjes gesneden
• 1 courgette (150 g), in plakjes gesneden
• takjes verse koriander om te garneren

Pindasaus:
•
•
•
•
•
•
•

2 tl zonnebloemolie
1 kleine ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, fijngehakt
4 el pindakaas
1 el sojasaus
200 ml halfvolle melk
sambal naar smaak

Voorbereidingstijd: 40 minuten,
plus minimaal 2 uur marineren
Bereidingstijd: 10-15 minuten

Variaties en tips

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

De Hoeve Multipower
Expert in accu’s
oMVoRMER MEt By-PAss:
De 12vdc naar 230Vac omvormer
(PowerBoozt Rhino) die voorzien is
van een zogenaamde bypass-functie.
Deze omvormer maakt van 12volt DC
stroom van de accu een 230 wisselstroom
maar zodra er vanaf de wal 230 vac wordt
aangeboden schakelt hij meteen om naar
walstroom. Hij vervangt hiermee een
omschakelbox. Leverbaar in 12, 24 en 48 volt.

Campers & Vans net
over de grens
VERKRIJGBAAR BIJ

De Hoeve Multipower
Prof. Eykmanweg 27 • 5144 ND Waalwijk
(0031) 416 693155 • info@de-hoeve.nl • optimabatteries.nl

Waar je ook bent, met ERWASEENS
lezen ze nog lang en gelukkig !
Dit
gloednieuwe
if staat
verhalentijdschrift
boordevol sprookjes,
korte
dierenverhaaltjes en
lturen.
verhalen uit andere cu
n
Om voor te lezen, same
te lezen of zelf
te lezen.

Ga v
voor een proefnummer naar www.erwaseens.nl/campin�ife

Sinds dit voorjaar kan je bij RSF in het Duitse Ochtrup je camperhart sneller laten
kloppen. Op de nieuwe locatie, net over de grens bij Enschede, pakt het bedrijf breed
uit met de nieuwe en gebruikte campers van Carthago en campers en vans van Malibu.

Door de ruime opzet, op deze nieuwe locatie
op het bedrijfsterrein van 25.000m², ervaar je de
campers nog beter dan voorheen. Je vindt er
altijd een aanbod van circa 35 nieuwe campers, in
verschillende afmetingen, uitvoeringen en prijzen
en je hebt er alle ruimte om rustig rond te kijken
en de campers écht te ervaren. Bovendien voert
RSF, als Premium Partner van Carthago, altijd het
complete programma van dit merk.

Carthago campers
De campers van Carthago zijn verdeeld in
drie Premium-klassen, onderverdeeld in
zes verschillende modelseries met tot acht
verschillende afmetingen, volop keus dus! Welke
keus je ook maakt, je kunt rekenen op veel
standaard comfort: van een dubbeldeurs koelkast
tot royale bedden met hoogwaardige matrassen.

Malibu Vans
Ook de Vans van Malibu hebben een vaste plek
in de showroom van RSF. De Malibu Van is er in
drie afmetingen met zeer doordachte indelingen.
In alle modellen campers en vans is de ruimte
optimaal en tot in detail benut. Afhankelijk
van het model zijn verschillende bed varianten
mogelijk.

Uitrusting
Niet alleen kunnen
ze je bij RSF
voorzien van goed
advies over campers
in het algemeen en
de campers in de
eigen showroom
in het bijzonder,
ze hebben ook
verstand van alle mogelijke accessoires en
in-, aan- en opbouwopties. In het moderne
en compleet uitgeruste servicemagazijn met
werkplaats van ruim 2300m² doet het team er
alles aan om je wensen te realiseren. Dat is
ook de plek waar kleine en grote reparaties
uitgevoerd worden en waar servicebeurten
plaatsvinden. Handig, zo alles onder één dak!
Nieuwsgierig naar het aanbod van RSF? Breng
dan een bezoek aan de nieuwe locatie in
Ochtrup! Reis naar rsf.de voor de adresgegevens
en openingstijden. Of ga eens langs op
zondagen tussen 10.00 – 13.00 uur. Je kunt
dan alle voertuigen bekijken, maar er zijn geen
advies- en verkoopgesprekken. Zo kun je in alle
rust rondkijken!
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Uitgekeken
& Uitgelezen

Omschrijving:
Kristien Hansebout is verzot op Wallonië
en de Ardennen en ging voor haar
nieuwste boek op zoek naar authentieke
plekken, waarvan je je soms afvraagt:
‘Bestaat dit nog?’ Het werden er
uiteindelijk 365, een voor elke dag van het
jaar. Daarnaast ontwikkelde ze 32 nieuwe
schilderachtige wandelroutes (203 km),
22 fietstochten (1111 km) en 10 auto- of
motortochten (861 km) in alle uithoeken
van dit gebied, waardoor je je eigen ideale
parcours kan samenstellen. Het resultaat
is een rijk geïllustreerd belevingsboek,
waarin de lezer kan grasduinen.

Welke boeken leuk zijn voor onderweg
en op de camping?
Campinglife magazine weet wel
welke je het beste mee kunt nemen!

Titel:

Maanlichtdraak &
Monsterschrik

Auteur:

Cornelia Funke & Daniela Kohl

Genre:

jeugdboek ( 7+)

Uitgever:

De Vier Windstreken

Website:

vierwindstreken.com

ISBN:

978-90-5116-850-1

Prijs:

€ 14,95

Omschrijving:
Roy Opgard heeft het afgelegen Noorse bergdorp waar hij is
opgegroeid nooit verlaten, terwijl zijn jongere broer Carl zo snel hij kon
naar Amerika is vertrokken. De jeugd van de broers was verschrikkelijk:
hun vader was bikkelhard en hanteerde een strikt ‘wij tegen de rest’principe. Roy heeft altijd geprobeerd Carl te beschermen, maar net als
iedereen in het dorp dacht hij dat zijn broer voorgoed was verdwenen
– op de vlucht voor de spoken uit zijn verleden. Dan keert Carl terug,
met een mysterieuze vrouw en een dubieus plan
om een luxehotel bij het dorp te bouwen. Oude
rivaliteiten steken de kop op en het dorp komt
onder hoogspanning te staan, waarbij de broers
het mikpunt worden van allerlei verdachtmakingen.
Terwijl ze zich met hand en tand tegen de
dorpelingen moeten verdedigen, wordt Roy ook nog
eens verliefd op Carls vrouw. De gevolgen zijn niet
te overzien; Roys wereld staat op instorten en hij
zal moeten kiezen tussen zijn eigen familie of een
toekomst waar hij nooit van durfde te dromen.
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Omschrijving:
Op een maanverlichte nacht springt er plotseling
een kleine draak uit Flips boek. Hij is op de vlucht
voor een ridder. Maar op het moment dat Flip
de arme draak te hul schiet, krimpt hij zelf! Aah!
Hoe vecht je tegen een gemene ridder als je maar
duimformaat bent? Deze en andere spannende
verhalen over monsters en verre planeten
laten kinderen zien dat vriendschap en moed
veel belangrijker zijn dan groot zijn! Dit boek
is speciaal gemaakt voor kinderen die moeite
hebben met lezen en bestaat voor 90% over
paginavullend beeld en 10% tekst.

Titel:

Koninkrijk

Auteur:

Jo Nesbø

Genre:

thriller

Uitgever:

Cargo

Website:

vierwindstreken.com

ISBN:

978-94-0310-871-1

Prijs:

€ 22,99

Titel:

Dwars door de
Middellandse Zee

Auteur:

Arnout Hauben & Marijn Sillis

Genre:

reizen

Uitgever:

Balans

Website:

uitgeverijbalans.nl

ISBN:

978-94-6310-508-8

Prijs:

€ 24,50

Titel:

Wallonië en de Ardennen.
365 buitengewone
plekken

Auteur:

Kristien Hansebout

Genre:

reizen

Uitgever:

Sterck & de Vreese

Website:

sterckendevreese.nl

ISBN:

978-90-5615-713-5

Prijs:

€ 35,00

Omschrijving:
In dit boek trekt Arnout Hauben de
opkomende zon achterna. Hij reist dwars door
de Middellandse Zee, van west naar oost,
langs bekende en minder bekende eilanden.
Hij gaat er op zoek naar de ziel van de zee en
van haar bewoners. Want nergens
anders dan op de eilanden,
omgeven door het wilde water, is de
mediterrane geschiedenis zo goed
bewaard gebleven. Tip: vanaf 19 juni
start ook de gelijknamige tv-serie
van Arnout om 20.30 uur op NPO2.

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.

Titel:

Bucketlist Eropuit
in Nederland

Auteur:

Marleen Brekelmans

Genre:

reizen

Uitgever:

Kosmos

Website:

kosmosuitgevers.nl

ISBN:

978-90-4392-266-1

Prijs:

€ 20,00
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Fietsen langs de Rijn

Rheinhessen is vanwege de bijzondere
geografische ligging de warmste regio van
Duitsland, met veel zomerse dagen en relatief
weinig neerslag. Ideale omstandigheden
voor wijnbouw dus en daarom doen ze dit
ook volop in de driehoek Bingen, Mainz en
Worms. Eeuwenlang staat het landschap en
leven in Rheinhessen in het teken van wijn. In
de wijnwinkels van de lokale wijnhuizen kun
je naar hartenlust de Riesling-, Silvaner- en
Bourgondische wijncreaties proeven.

Fietsen
In Rheinhessen zijn tal van goed
bewegwijzerde fietsroutes te vinden. In het
uitgestrekte wijngebied is maar liefst 500
km aan keurig onderhouden fietspaden te
vinden. Doorgaans prima te befietsen op een
gewone fiets, maar met een e-bike kun je nét
even langer doortrappen. Onderweg vind je
volop oplaadpunten en ook ter plekke zijn
fietsen te huur.
© DOMINIK KETZ

Hou je van mooie vergezichten, wijngaarden, rivierenlandschap en idyllische dorpjes?
Ga dan eens fietsen in Rheinhessen. Dit land van duizend heuvels aan de Rijn heeft
enorm veel te bieden.
Beeld: Rheinhessen-Touristik
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“In de zomer is hier volop vers
fruit verkrijgbaar. Wijnliefhebbers
bezoeken snel nog even de
moderne vinotheek Ingelheimers
Winzerkeller voor een proeverij."

Routes

© DOMINIK KETZ

De 90 km lange Rheinradweg loopt van Worms,
via Mainz, naar Bingen is zo’n route die door vrij
vlak gebied meandert. De fietsroute is onderdeel
van de Europese langeafstandsfietsroute.
Onderweg heb je mooie uitzichten op de
heuvels van Rheinhessen en de Taunus. Naast de
Rheinradweg zijn er nog twee fietsroutes die zeer
de moeite waard zijn: de Fruitroute en de
QuerRhein-Radtour.
De QuerRhein-Radtour verbindt Rheingau en
Rheinhessen met elkaar. Het is bijzonder om te
zien hoeveel deze twee wijngebieden van elkaar
verschillen. Je komt in wijndorpjes en -stadjes
als Oppenheim, Worms en Mainz. Met een paar
omweggetjes fiets je zuidwaarts naar het lieflijke
Zellertal of lekker langs de Nahe.
De Fruitroute, door het fruitteeltgebied
tussen Bingen en Ingelsheim, is ook zeer de
moeite waard om te fietsen. In de zomer is hier
volop vers fruit verkrijgbaar. Wijnliefhebbers
bezoeken snel nog even de moderne vinotheek
Ingelheimers Winzerkeller voor een proeverij.

tip:

alle fietsroutes op een rijtje?
Check rheinhessen.de/radfharen

Verblijven
Met de auto ben je zo in Rheinhessen. Mainz
ligt op circa vierenhalf uur rijden vanaf Utrecht.
In dit grootste wijngebied van Duitsland ontdek
je het goede leven en geniet je van heerlijke
streekproducten, uiteraard gecombineerd met
de mooie wijnen uit deze regio. Overnachten kan
hier in vele vormen, maar ook zeker op campings
of camperplaatsen. Zo ben je de volgende
ochtend weer helemaal opgeladen voor een
nieuwe fietstocht in dit prachtige landschap.
Kijk voor alle informatie op rheinhessen.de/nl.

Suggesties
Camperplaats Guntersblum:
16 camperplaatsen op grind/zand, elektra en
water beschikbaar. Maximale verblijfsduur
3 dagen. € 5 per camper per nacht.
Open 1 maart tot 30 november.
Gutenborner Hof: 24 camperplaatsen op
gras, direct bij de wijnmaker. Sanitair en
internet. € 8 per camper + € 6 per volwassene
(€ 3,50 voor 6-14 jaar) inclusief voorzieningen.
Open 1 april tot 31 oktober.

© DOMINIK KETZ
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Beleven

Kom
kijken.
VOEL DE WEIDSHEID.

Verzekeringen speciaal
voor kampeerders
Je camper, je caravan en je andere kampeerspullen zijn waardevol. Kies daarom voor een
camper- of caravanverzekering van ACSI, dé campingspecialist van Europa. De kennis van
kamperen hebben ze bij ACSI nu ook in verzekeringen gestopt en dat merk je. Bij ACSI
Verzekeringen weet je zeker dat alles goed geregeld is, zowel thuis, onderweg als op vakantie.

Verzekerd bij dé
campingspecialist

© Martiem Fotografie Lüneburg

Nedersaksen verrast met prachtige landschappen
en spannende ervaringen. Vind je eigen highlights
op vakantieland-nedersaksen.nl

Echte kampeerders hebben vast al eens van
ACSI gehoord. Met de campinggidsen, websites
en apps helpen zij al meer dan vijftig jaar
kampeerders op weg naar de ideale camping.
En zij weten inmiddels niet alleen waar men wil
kamperen, maar ook waar kampeerders behoefte
aan hebben. Zoals een camperverzekering
inclusief pechhulp. Of een verzekering voor
je caravan waarbij je de mogelijkheid hebt
particulier verhuur mee te verzekeren. Alleen
verzekeringen waar jij als kampeerder écht iets
aan hebt dus. Want waar ben je beter verzekerd
dan bij dé campingspecialist?

Thuis, onderweg en op
vakantie
Bij ACSI Verzekeringen kun je terecht voor al
je schadeverzekeringen. Betalen voor extra’s
waar je niets aan hebt, vinden zij onzin. Maar
onderverzekeren ook. Jij bepaalt dus zelf

welke opties je in- of uitschakelt. Dit maakt de
verzekering uniek en helemaal aan te passen
op jouw situatie. En dat geldt niet alleen voor
je camper- of caravanverzekering. Ook voor
bijvoorbeeld een autoverzekering ben je bij ACSI
Verzekeringen aan het juiste adres. Extra fijn,
want mocht er onverhoopt iets gebeuren dan
zijn al je verzekeringen ondergebracht bij één
partij. ACSI Verzekeringen is je contactpersoon
en regelt alles voor je.

Stapelkorting
Daar hoort natuurlijk ook een beloning bij. Breng
je meerdere schadeverzekeringen bij ze onder?
Dan profiteer je van een leuke stapelkorting op
je premie!
Wil je meer weten over ACSI Verzekeringen?
Ga naar ACSI.eu/verzekeringCL en bekijk
het aanbod. Of vraag geheel vrijblijvend een
offerte aan en merk zelf het positieve verschil.
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CampinglifeStyle
• Broeken tegen muggen en UV
Vanaf deze zomer zijn de populaire Farley-broeken van VAUDE
(vaude.com) voorzien van een Greenfirst®-muggenafweer
op basis van natuurlijk geraniol. De Farley ZO Pants V is
een afritsbare wandelbroek die niet alleen sneldrogend
en onderhoudsvriendelijk is, maar ook met een effectieve
muggenafweer scoort. Muggen en andere insecten worden
vooral door zweetlucht aangetrokken. Natuurlijk geraniol
zorgt ervoor dat muggen & Co. de geur van de drager van de
broek niet meer zo aantrekkelijk vinden. Daarnaast beschermt
de Farley ZO Pants met UPF 50+ tegen schadelijke UV-straling
en biedt zo een allround-zorgeloos-pakket voor milieubewuste
outdoorfans. De universele broek heeft een adviesprijs van € 100
en is verkrijgbaar in meerdere kleuren.

• Rugzak met usb-aansluiting
De veelzijdige rugzak Oakridge van Regatta (regatta.com) neem je mee naar kantoor en school,
maar is ook erg praktisch tijdens citytrips en lange wandelingen. De daypack is gemaakt van slijtvast
ripstop en zorgt dat je georganiseerd de dag doorkomt. De ingebouwde USB-poort bovenop de
rugzak maakt het onderweg opladen van je smartphone erg gemakkelijk. Het hoofdvak is voorzien
van een gewatteerde laptophoes en biedt veel ruimte aan allerlei spullen. Mede dankzij de
compressiebanden is je laptop of tablet veilig, stootvast en compact opgeborgen. De
rugzak is erg praktisch ingedeeld met een groot hoofdvak, een laptop-vak, een voor- en
zijvak en twee mesh zijvakjes voor waterflessen. Dankzij het handvat is de Oakridge ook
als tas te dragen. De rugzak wordt geleverd met een regenhoes en is verkrijgbaar in
een 20 liter versie voor laptops en tablets. De ergonomische schouderbanden zijn dik
gepolsterd zodat de druk op je schouders veel minder is, ook al is de daypack zwaar
beladen. De heupgordel kan worden gebruikt om de rugzak te stabiliseren tijdens
zwaardere wandelingen of fietstochten. De achterzijde is op essentiële punten voorzien
van een zachte vulling zodat de rugzak comfortabel draagt. Dankzij het AirMesh
ventilatiesysteem krijg je geen last van een warme rug tijdens het wandelen of fietsen.
De rugzak is verkrijgbaar in grijs en donkerblauw voor een adviesprijs van € 80.

• Modieuze damesslipper
Comfort meets fashion. Deze comfortabele damesslipper van Skechers (skechers.
com) is leuk afgewerkt met glinsterende steentjes. Dat maakt hem een must-have
voor iedere zomergarderobe. De Foamies-slipper is bovendien geschikt voor
zowel het strand en zwembad overdag tot aan het diner ’s avonds
in het restaurant. De Skechers Foamies - Cali Breeze 2.0 sandals zijn
verkrijgbaar in wit en zwart voor € 44,95 per paar.

• Vederlichte jack
De nieuwe L.I.M. Mimic Hood van Haglöfs is eigenlijk een vederlichte verpakking
van lucht. Dat maakt dat het heerlijk draagt en je warm houdt onder alle
weersomstandigheden. Het synthetische isolatiemateriaal
bestaat uit Mimic PLATINUM Ultracluster Graphene
gemixt met gerecyclede polyester. Deze lichte,
fluffy vezel-clusters geven een prettig
donsgevoel. De buitenstof is gemaakt
van ultralicht 10D. De jas biedt
optimale bescherming tegen kou
en heeft twee steekzakken met
rits, een zoom, mouwuiteinden
en capuchon die alle elastisch
zijn. Je bergt hem op in de
eigen zak. Let wel, de jas is niet
waterdicht, maar wel prima te
dragen onder een GTX jack. De
jas weegt 335 gram (maat L) en is
extreem compact op te vouwen.
De adviesprijs is € 240 en voor
meer informatie ga je naar haglofs.com.
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• Flexibele rugzak
Wie bij zijn rugzak graag een maximum aan flexibiliteit en functionaliteit wil, is bij de Wizard
van VAUDE (vaude.com) aan het juiste adres. Deze technische wandelrugzak, grotendeels
gemaakt van gerecycled polyester kent vele gebruiksdoeleinden. De rugzak biedt veel
flexibiliteit tijdens wandelingen, het sporten en in het dagelijks leven. De nieuwste truc van
deze tovenaar van VAUDE: hij beschikt over het nieuwe Aeroflex Control draagsysteem
dat in een handomdraai aan verschillende condities kan worden aangepast. Of je
haalt de spanning van het verendraad-frame en draagt de rugzak
dicht tegen je lichaam voor een betere controle. Of je profiteert
van een goed geventileerd rugpand, wat vooral bij inspannende
beklimmingen voordelig is. Ook de ruglengte van de Wizard
kan in een handomdraai worden afgesteld en zo perfect aan de
drager of draagster worden aangepast. Bovendien kan het volume
van de rugzak super eenvoudig met behulp van een ritssluiting
worden aangepast, waardoor er vier liter aan opbergruimte worden
toegevoegd. Aan de voorkant bevindt zich een praktische organizer
en het opbergvak op de heupriem biedt plaats voor accessoires
die snel bij de hand moeten zijn. Een regenhoes is ook voorhanden.
De nieuwe Wizard-modellen zijn vanaf € 100 verkrijgbaar in drie
verschillende formaten met een volume van 18-30 liter (elk met +4 liter
volume-uitbreiding) en in veel frisse kleuren.
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• Superlichte wandelbroek
De L.I.M. Fuse Pant van Haglöfs (haglofs.com) is een stretchy wandelbroek
voor meerdaagse tochten in de natuur. Hij is ook geschikt voor een uitgebreide
stadswandeling. De broek is superlicht en luchtig en ideaal voor warmere dagen.
Het ontwerp kenmerkt zich door een minimalistische vormgeving (gewicht damesmaat
40: 190 gram, gewicht herenmaat L 220 gram). De perfecte pasvorm biedt voldoende
bewegingsruimte. De broek is gemaakt van bluesign® gecertificeerd Climatic™ stof:
sneldrogend en extreem licht van gewicht. Dankzij de DWR-behandeling (Durable Water
Repellent) is de broek water- en vuilafstotend. De wandelbroek heeft een elastische
tailleband, twee steekzakken en een dijbeenzak met rits. De pijpen zijn aansluitend bij de
enkel. Een ideale broek voor lange wandeltochten in mooie zomers. De broek is gemaakt
van Climatic stof (93% polyamide, 7% elastaan) en is verkrijgbaar in een dames- en
herenuitvoering voor een adviesprijs van € 85.

• Ideale zomerjas

Vind je

mooiste
camping
vakantie
bij Vacansoleil
Al 50 jaar de mooiste
camping vakanties

Beste prijs-kwaliteit en
de grootste keuze

Zomertijd is niet alleen de tijd van zon, maar ook de tijd van
onweersbuien. Wie daar niet op is voorbereid, riskeert natte kleding.
VAUDE (vaude.com) brengt met de Urban Life collectie bescherming
naar de grote stad. De Mineo 2L jas kan heel klein worden
ingepakt – en zorgt in het geval van een wolkbreuk voor de beste
bescherming tegen nattigheid. Modern design verbonden
met outdoorfunctionaliteit die in elke tas past. Een regenjas
voor de stad moet er modieus uitzien, zijn taak betrouwbaar
volbrengen en idealiter ook nog duurzaam geproduceerd zijn
om het ecologische geweten gerust te stellen. Dat alles heeft
het Women's Mineo 2L Jacket voor dames te bieden – en nog
veel meer. De jas is voorzien van een comfortabele snit en
een verstelbare capuchon die in de kraag kan worden
opgeborgen. De waterafstotende ritssluitingen
zijn niet alleen functioneel, maar ook onderdeel
van het design. De jas is grotendeels gemaakt
van gerecycled polyester en kan in zijn
eigen binnenzak worden opgeborgen. De
adviesprijs is € 190.

Kies zelf je aankomsten vertrekdag

vacansoleil.nl
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Verkoeling op de camping
Eurotrail biedt je dit seizoen
de keuze uit twee verschillende
luchtkoelers.
Een standaard model of een
oplaadbare luchtkoeler.
De Air Coolers zijn overal inzetbaar:
in de camper, caravan of in de
tent, maar ook gewoon thuis op
de slaapkamer. De oplaadbare Air
Cooler kan niet alleen via de USB
aansluiting en het stopcontact
gebruikt worden, maar is ook
voorzien van een sterke oplaadbare
batterij (USB) met een gebruiksduur

Luxe kamperen op Watersportcamping Heeg
te vullen met koele lucht.
Het oplaadbare model
heeft tevens een speciaal
reservoir van 33ml voor het
toevoegen van etherische
olie voor een heerlijke geur!

van 1.5-2 uur op lage stand en ong.
50 minuten op hoge stand. Dus
ideaal om bijv. de bijzet tent even te
koelen!
De Air Cooler trekt door middel
van een instelbare ventilator warme
lucht uit de kamer om zo via het
verdampingswaterfilter de ruimte

De cooler koelt de lucht om
je heen en het bevochtigd
en zuivert de ruimte. Het
beste koelresultaat krijg je
door ijs in het reservoir toe
te voegen. Hoe kouder het water in
het reservoir, hoe kouder de lucht.
Let op: dit is een luchtkoeler, geen
airco. Een luchtkoeler verkoelt je
ruimte niet actief zoals een airco,
maar verfrist veel effectiever dan een
ventilator. De adviesprijs is
€ 32,50 en meer informatie vind je op
eurotrail.info.

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.
Je verblijft in één van de luxe lodges
van Lodge Holidays, midden in de
natuur. Aan alles is gedacht: een
hemelbed, buitenkeuken, BBQ,
lounge meubelen en privé sanitair.
Zo kampeer je in de buitenlucht,

maar wel met de luxe van thuis.
Het vakantieseizoen op camping
Heeg is geopend van april tot

Campinglife Highlights

Campinglife Highlights

CADAC 2-Cook: de ideale tweepitter
Tijdens je kampeervakantie heb
je niet de luxe van je keuken thuis.
Dat is natuurlijk ook de charme
van koken op de camping. Maar
wat als je meer wilt dan alleen
barbecueën? Barbecues van het
merk CADAC staan bekend om de
grote keuze in accessoires, zodat
je je barbecue kunt gebruiken met
veel meer dan alleen een BBQ
rooster. Heb je niet genoeg aan
een enkele brander? Dan biedt de
2-Cook Pro Deluxe uitkomst.

De CADAC 2-Cook
Pro Deluxe is een
multifunctioneel
kooktoestel met 2
branders en eindeloos
veel mogelijkheden.
Hij wordt geleverd
met twee pandragers,
een bakplaat en een
grillplaat. Ideaal als
je een pannetje pasta
wilt koken en vlees wilt braden
op hetzelfde moment. Of als je
groente wilt bakken terwijl je vis
grilt.

Koken op de camping hoeft niet
meer ongezond te zijn. Met de
2-Cook bereid je niet alleen een
gevarieerde maaltijd, je kookt ook

Comfortabel kamperen
Met één druk op de knop zet het
levelsysteem van E&P Hydraulics de
camper of caravan waterpas. E&P
Hydraulics ontwikkelt, produceert en
verkoopt geavanceerde hydraulische
levelsystemen voor campers en
caravans.
E&P Hydraulics weet hoe een
hydraulisch levelsysteem moet

Koken, bakken
& grillen

Gezonder koken

52

oktober. Voor meer informatie
en de beschikbaarheid kijk je op
lodgeholidays.nl.

gezonder dankzij de keramische
coating op de bak- en grillplaat. Je
maakt ze weer eenvoudig schoon
met een sopje. Het toestel heeft
een automatische ontsteking
en een handige draagtas is
inbegrepen. De adviesprijs is
€ 139,95 en meer informatie vind je
op cadacinternational.com.

functioneren: betrouwbaar, snel,
volautomatisch, en natuurlijk met één
druk op de knop. Met deze filosofie,
de hoogste technische eisen en
veel liefde voor detail ontwikkelde
E&P Hydraulics zich tot marktleider
op het gebied van hydraulische
ondersteuningssystemen. Of het
nu gaat om kleine of grote, lichte

of zware systemen – E&P systemen
bieden een zodanige variabiliteit dat
voor bijna elk voertuig een oplossing
kan worden gevonden.

Nieuw: weegfunctie
Sinds 2020 biedt E&P Hydraulics een
weegfunctie aan die via Touchpad
en smartphone kan worden bediend.
Dit is een extra veiligheidsaspect
voor voertuigen tot 10 ton die ervoor
zorgt dat gevaarlijke overlading
of verkeerde belading wordt
voorkomen. Naast het totaalgewicht
meet het systeem ook het gewicht
per steun. Op basis hiervan kan de
bestuurder beslissen of de lading
ook correct is verdeeld. De sturing
en weergave gebeurt via de E&P app
die gratis voor iOS en Android kan
worden gedownload. Kijk voor meer
informatie op ep-hydraulics.nl
of neem direct contact op via
0252 626 151.
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Jizera Greenway;
een fietstocht door
Noord-Tsjechië

De Jizera is een rivier vol verhalen. Handelsroutes
die Bohemen met Silezië verbonden voerden
door de vallei en diverse nederzettingen
vestigden zich aan de oevers. Tegenwoordig zijn
de plaatsen uitgegroeid tot interessante steden
en leiden er prachtige wandel- en fietsroutes
door de groene vallei van de Jizera. De Jizera
Greenway is het hoofdtraject van het fietsnetwerk
in de regio Liberec en vele routes zijn ermee
verbonden. De Jizera Greenway is ruim 160
kilometer lang en leidt van de bron van de Jizera
in het IJzergebergte tot aan de samenvloeiing
met de Elbe. De route voert door zes bijzondere
landschappen langs natuurlijke monumenten,
kastelen, chateaus, technische monumenten en
volksarchitectuur.

Afwisselende natuur
Het startpunt van de Jizera Greenway is in
de voormalige glasnederzetting Jizerka. Een
prachtig klein plaatsje met eeuwenoude
boerderijen, gelegen in een schilderachtige
vallei. De Jizera Greenway gaat vanaf Jizerka naar
het westelijke deel van het Reuzengebergte, waar
de rivieren Jizerka en Mumlava samenkomen.
Slechts een klein deel van het Reuzengebergte
wordt doorkruist. Bij Vysoké nad Jizerou laat je
de bergen alweer achter je. Bij de uitkijktoren
Roprachtice kun je voor de laatste keer genieten
van een prachtig uitzicht over het gebergte.
© BOBO AND CHICHI

De toeristische route langs de Jizera rivier in Noord-Bohemen voert fietsers door de
prachtige omgeving van het IJzergebergte, het westelijke deel van het Reuzengebergte
en langs het wonderschone natuurgebied Boheems Paradijs. De Jizera Greenway is een
route vol avontuur, historie en heerlijke plekjes waar je tot rust kunt komen. Ontdek de
charme van de verschillende landschappen en haar geschiedenis.
Beeld: Czechtourism.com
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In Semily dwingt de Jizera zich een weg door
de Riegrovka kloof. De kloof is niet toegankelijk
per fiets, maar je kunt wel het aantrekkelijke
wandelpad Riegrova stezka volgen.
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© MALA SKALA PANTHEON

“In Turnov, het hart van het Boheemse
Paradijs, begint de Jizera diverse
zijrivieren te vormen en zijn er
meerdere aftakkingen van fietspaden
die je naar de mooiste plekken in het
UNESCO-geopark leiden."

Een absolute aanrader als je de pedalen even
wilt inwisselen voor de benenwagen. In Železný
Brod, een stad bekend om haar glastraditie en
volksarchitectuur, verlaat het fietstraject opnieuw
de vallei en peddel je naar het sportdorp
Malá Skála. Hier heb je vanaf de oever van
de rivier uitzicht op de rotswand Vranov met
de fotogenieke kapel. Een korte maar stevige
wandeling brengt je bij dit uitzichtpunt. Een
bezoek aan de grotten van Bozkov is ook aan te
raden of ga raften op de rivier. Van Mála Skála
naar chateau Hrubý Rohozec kun je een prachtige
tocht maken.

© MLADA BOLESLAV_HAVAS

De Jizera Greenway vervolgt haar route naar de
stad Mladá Boleslav, wiens geschiedenis meer
dan duizend jaar teruggaat. Autoliefhebbers
kunnen hier het interessante Škoda museum
bezoeken. De laatste etappe is naar Káraný, waar
de samenvloeiing is van de Jizera en de Elbe. Via
de Elberoute is het mogelijk om terug te keren
naar Praag.

Praktisch
Kastelen
In Turnov, het hart van het Boheemse Paradijs,
begint de Jizera diverse zijrivieren te vormen
en zijn er meerdere aftakkingen van fietspaden
die je naar de mooiste plekken in het UNESCOgeopark leiden. Boheems Paradijs is, zoals
de naam al zegt, een waar paradijs voor
natuurliefhebbers. Je kunt er schitterende
wandelingen maken tussen gigantische rotsen
en genieten van verre uitzichten en elegante
kastelen. Blijf je vanuit Turnov de Jizera Greenway
volgen, dan kom je langs het sierlijke Sychrov
kasteel in neogotische stijl. Je kunt hier uitrusten
in het schitterende kasteelpark met zijn kleine
gebouwen of volg een rondleiding in het
kasteel. In Mnichovo Hradiště bevindt zich een
romantisch barokkasteel.
© SYCHROV_MARK BBDO

De Jizera Greenway is een afwisselende
route en voert door het IJzergebergte, het
Reuzengebergte, langs Boheemse Paradijs
naar het vlakke rivierlandschap van de Elbe. De
fietspaden die deze gebieden doorkruisen leiden
zowel over onverharde paden, rustige wegen en
enkele drukkere paden. Het traject heeft enkele
pittige beklimmingen en dalingen in de eerste
etappes, vanaf Turnov is de route grotendeels
vlak. De route eindigt in Praag en is hierdoor
goed bereikbaar. De plaats Kořenov, 8 km van het
startpunt Jizerka, is te bereiken per trein waarin
ook fietsen mee mogen.
Het fietstraject wordt perfect aangegeven met
markeringsnummer 17 en een groen-blauw logo.
Onderweg is er een ruim aanbod aan toeristische
diensten van fietsverhuur tot accommodatie.
Het fietstraject is mogelijk in vijf dagen, maar
vanwege de vele bezienswaardigheden
onderweg is het aan te raden om er enkele extra
dagen voor uit te trekken. Populaire toeristische
bestemmingen in de omgeving zijn gemakkelijk
bereikbaar via een netwerk van gemarkeerde
wandel- en fietspaden.
Een gratis Engelstalige brochure van de
Jizera Greenway kan aangevraagd worden
via amsterdam@czechtourism.com. De
etappes, inclusief kaarten van de Jizera
Greenway, zijn ook te downloaden op de
website greenway-jizera.cz.
Voor meer informatie ga je naar czechtrails.
com of kijk je op czechtourism.com.
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KampeerTrends
• Crosscamp bij Tonke
Sinds kort zijn de buscampers van
Crosscamp, onderdeel van Erwin
Hymer Group, ook te koop bij Tonke in
Terheijden (tonke.eu). De campers zijn
gebouwd op basis van een Toyota en
er zijn twee modellen: de Crosscamp
Flex en Lite. Meer informatie over de
modellen is te vinden op crosscamp.
nl. De buscampers zijn in de showroom
van Tonke te bewonderen en uit
voorraad leverbaar.Zo kun je er nog
deze zomer mee op pad.

• Limited Edition
Holtkamper (holtkamper.eu) komt met een speciale eenmalige ‘Limited Edition’ op basis van
het eerdere model Cocoon Aero MTT. Eigenlijk is dit actiemodel ‘Limited Edition’ een Aero
MTT zonder Windforce systeem. Maar ook zonder WindForce systeem worden de Holtkamper
tenttrailers geroemd om hun opzetgemak, niet in de laatste plaats door het unieke eenstoks
carbon luifelsysteem. Het speciale actiemodel is verder o.a. standaard voorzien van: aero luifel
met zijwanden, MTT keuken met koelkast, reservewiel met ophanging, AL-KO disselslot, Pack-NGo systeem voor eenvoudig inpakken van je bagage en het Membrame Airco tentsysteem. De
speciale actieprijs van de Cocoon Aero MTT Limited Edition bedraagt € 16.995. Het actiemodel is te
bezichtigen bij Tent Trailer Center Utrecht en Emmen.
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• Nieuwe Ecovip
Laika presenteert twee nieuwe modellen, de
Ecovip L3010 En de Ecovip H3119 camper. Beide
campers zijn 699 cm en qua indeling identiek, op
het slaapgedeelte na. Het leefgedeelte is ruim
met twee ramen aan elke zijde, waardoor je een panoramisch uitzicht hebt. Er is
zitplek voor maximaal 6 personen (4 tijdens het reizen), dankzij de ruime banken. De
vloer kan worden verlicht en verwarmd. De keuken is voorzien van dubbele gootsteen,
3-pits fornuis en 140L koelkast. De sanitaire ruimte bevat toilet, douche en wastafel.
Het achterste deel van de camper is af te scheiden van het woongedeelte voor meer
privacy. De L3010 beschikt over een nautisch ogend dwarsbed aan de achterzijde.
Optioneel kan er een bed boven het leefgedeelte geplaatst worden.De H3119
beschikt standaard over 4 (optioneel 5) slaapplaatsen, waarbij hij achterin beschikt
over twee enkele bedden. De ruime garage is verlicht, verwarmd en geïsoleerd.

• Offroad upgrade
Hymer vertrouwt al jaren op een optionele vierwielaandrijving om het offroad rijden in zijn
voertuigen tot een extra mooie ervaring te maken. HYMER biedt nu twee van zijn populaire
vrijetijdsvoertuigen aan als 'CrossOver'-modellen om aan
de groeiende vraag van klanten te kunnen voldoen. Als
gevolg hiervan krijgen de halfintegrale HYMER ML-T 570
en de HYMER Grand Canyon S-camper op MercedesBenz chassis een offroad-upgrade met standaard een
vierwielaandrijving met hoge tractie.

• Actiemodel
De Van Ti Plus 650 MEG (op MAN TGE basisvoertuig) is nu ook verkrijgbaar als compleet uitgeruste
Platinum Selection. In vergelijking met het standaardmodel van deze halfintegraal camper met enkele
bedden, betekent dit een enorm prijsvoordeel. Het exterieur van dit exclusieve model is uitgevoerd
in grijs metallic en is afgewerkt met gladde zijwanden in Campovologrijs en voorzien van 17 inch
lichtmetalen velgen. Ook beschikt het model over een voortentlamp met bewegingsmelder, elektrisch
verwarmde en verstelbare buitenspiegels, antraciet luifel, serviceluik aan de bestuurderszijde,
een gasfleslade en 2-zone luchtvering op de achteras om het rijcomfort te verbeteren en de
voertuighoogte te reguleren. Ook de premium carrosseriedeur, met
meervoudige vergrendelingen en raam met plisségordijn,
geïntegreerd parapluvak en multifunctionele tas in Knausdesign is standaard in deze uitvoering. Verder valt in
het interieur op: slijtvaste Active Rock-bekleding met
speciale borduursels, sfeerverlichting, Midi-Heki met
verlichting, chroompakket en een uitbreiding van
de eenpersoonsbedden tot één groot ligvlak.
Tot slot zijn de comfortstoelen voor de piloot
in de bestuurderscabine draaibaar en in
hoogte verstelbaar en de voor- en zijruiten
kunnen worden verduisterd. Ook de technische
uitrusting is meer dan compleet.
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Gadgets

De Hoeve Multipower

Propaangas op de
camping

Expert in accu’s

PORTABLE POWERSTATION:
Het assortiment van ons huismerk PowerBoozt is
uitgebreid met een portable powerstation waardoor
je dus overal kunt beschikken over 230Volt. Het
grote voordeel is dat je deze eenvoudig kunt laden
via de sigarettenplug in de (vracht)auto(automatische
herkenning 12 of 24 volt) en dat je er solarpanelen
op aan kunt sluiten. Leverbaar in 500 en 1500 watt.

VERKRIJGBAAR BIJ
De Hoeve Multipower
Prof. Eykmanweg 27 • 5144 ND Waalwijk
(0031) 416 693155 • info@de-hoeve.nl • optimabatteries.nl

NIEUW
bediening
via app

MET EEN DRUK OP DE KNOP UW
CARAVAN PERFECT HORIZONTAAL.
• Automatisch nivelleren in slechts 2 minuten

Gasflessen zijn op de camping niet weg te denken. Ze zorgen ervoor dat je campingmaaltijd
gekookt kan worden, dat je warm water hebt én dat je caravan of camper lekker behaaglijk
blijft. Voor welke toepassing je er ook eentje nodig hebt, bij Antargaz hebben ze de ideale
gasfles voor je, waarvan de CO2-uitstoot bovendien vaak voor je wordt gecompenseerd!

In het afgelopen decennium vonden de
propaangasflessen van Antargaz hun weg naar
kampeerders in heel Nederland. Daarvoor is
keuze uit de Take5, de compacte en betrouwbare
stalen gasfles met 5 kg propaan voorzien van
een roestwerende zinklaag, de bekende stalen
fles met 10,5 kg propaan, tevens voorzien
van die zinklaag, en voor de liefhebbers de
makkelijke transparante kunststof Calypso-fles
met 8 kg propaan en voorzien van de unieke
snelkoppeling. Bij meer dan 1000 dealers in de
hele Benelux kun je een van die gasflessen kopen
of je lege gasfles omwisselen.

• Volledig hydraulisch levelsysteem met 6 steunen
• Inclusief AL-KO Big Foot-steunvoeten
voor een perfect stabiele stand
• Optioneel met Wi-Fi-module voor bediening
via smartphone-app

SNEL EN EENVOUDIG

Raadpleeg uw dealer
voor deskundig installatieadvies.

De ervaring leert dat de kampeerder
steeds minder propaan gaat
gebruiken, omdat toestellen zuiniger
worden. Je kunt dus langer doen met
een gasfles. De overstap van een propaanfles van
10,5 kg naar een fles met 5 kg is dan een slimme
keuze. Je bent dan met minder kilo’s onderweg
en het propaangas is nog CO2-gecompenseerd
ook! Informeer naar de inruilmogelijkheden.

Lever in en win!

HORIZONTAAL

CO2-compensatie
en gewichtsbesparing
www.ep-hydraulics.nl

uitstoot door te investeren in bosbouw
in Zuid-Amerika. Simpelweg betekent
dat dat ze voor elke aangekochte
hoeveelheid propaangas bomen planten
die CO2 omzetten in zuurstof. Zowel
het gas in de Take5- (5 kg) en Calypso(8 kg) gasflessen van Antargaz wordt
gecompenseerd. Zo kun je met een
nog geruster hart gebruikmaken van
die Antargaz-gasflessen.

QUALITY FOR LIFE

Het propaangas uit de gasflessen wordt door
jouw gebruikstoestellen verbrand en daarbij
komt CO2 vrij. Bij Antargaz compenseren ze die

Tot 30 juni maak je kans op fantastische
prijzen bij inlevering van een Antargaz-gasfles
die je toch niet meer gebruikt. Voor elk
gasfles in goede staat ontvang je een unieke
code, waarmee je je kunt registreren om
kans te maken. Kijk op antargaz.nl voor alle
informatie.
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g
Bestemmin

Over de Pättkes van Billerbü

Billerbeck verwelkomt

fietsers, rustzoekers
en cultuurliefhebbers
Vlak over de grens vind je, midden in het parkachtige landschap
van het Münsterland, het historische kuuroord Billerbeck, dat
door zijn inwoners ook wel liefkozend Billerbü wordt genoemd.
Een typisch Westfaals stadje dat omringd wordt door de
zacht glooiende heuvels van de Baumberge. Zo dichtbij, en
tegelijkertijd zo anders, leent Billerbeck zich uitstekend voor
een fietsvakantie, een cultureel weekend of gewoon om een
paar dagen ontsnappen aan het roerige leven van nu.

Het Münsterland wordt al jaren achter elkaar
door de Duitse fietsersbond uitgeroepen tot
de op één na beste fietsregio van Duitsland.
Gezien de centrale ligging van Billerbeck, is
deze stad dan ook het ideale uitgangspunt
voor verschillende fietsroutes. Je kunt een
van de goed bewegwijzerde routes fietsen of
gewoon een rondje op de bonnefooi, waarbij
de zogenaamde ‘Pättkes’ – zo worden de zeer
rustige fietspaden hier ook wel genoemd –
je langs beekjes, kastelen, weilanden en
zonnebloemvelden brengen. Onderweg kun
je pauzeren in een van kleine brouwerijen,
biertuinen of landcafés en genieten van
een speciaal biertje en lekkere regionale
specialiteiten.

Langs kastelen en culinaire
kloosters
Een fietsroute die er echt uitspringt is de
bekende 100-Schlösser-Route. Met deze
route fiets je vorstelijk langs de 100 kastelen
en kloosters die het Münsterland rijk is. Het
grote aantal kastelen heeft de regio te danken
aan zijn geschiedenis; tot 200 jaar gelden
was het Münsterland opgedeeld in ontelbaar
veel kleine heerschappen met elk zijn eigen
kasteel of burcht. Vanuit Billerbeck kun je over
de kastelenroute in de richting van Nottuln of
Havixbeck fietsen.
© BILLERBECK TOURISTIK

Speciaal voor culinair georiënteerde fietsers
heeft Billerbü een overheerlijke sterrenroute
samengesteld: met de Velo Culinaria fiets je langs
de bezienswaardigheden van Billerbeck met
onderweg de lekkerste streekgerechten, zoals
een klassieke Münsterländische koffietafel en een
warme lunch in een klooster. De Velo Culinaria
kan als driedaags arrangement geboekt worden
waarbij alle maaltijden inclusief zijn.
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© JOACHIM ALBRECHT

“In Billerbü maakt iedereen op
zijn eigen manier kennis met de
heerlijk ontspannen leefwijze van het
Münsterland!"

Cultuur snuiven en tot rust
komen
De rijkdom aan culturele en historische
bezienswaardigheden is opvallend voor een
kleine stad als Billerbeck. Het oriëntatiepunt van
de stad is de gotische Ludgerusdom, waarvan
de twee torens al van veraf te herkennen zijn. De
dom is dagelijks van binnen te bezichtigen en er
vinden regelmatig concerten plaats. Als cultureel
hart van Billerbü is de Kolvenburg absoluut een
bezoek waard. Deze eeuwenoude burcht is
inmiddels weer geopend voor bezoekers en er
vinden wisselende exposities, evenementen en
rondleidingen plaats.

In Billerbü maakt iedereen op zijn eigen manier
kennis met de heerlijk ontspannen leefwijze van
het Münsterland!
© BILLERBECK TOURISTIK | ALINA WAHLERS

© BILLERBECK TOURISTIK

Het historische centrum is een op zichzelf
staande bezienswaardigheid. Tijdens een
wandeling door de stad ontdek je kronkelige
steegjes, kleine boetiekjes en fraai versierde
vakwerkhuisjes. Ook kun je een wandeling langs
de rivier de Berkel maken. Als erkend kuuroord
biedt Billerbeck een hoop rustgevende plekjes.
Zo kun je in het brongebied van de Berkel je
voeten laten rusten in het Kneipp-waterbassin.

Zo kom je in Billerbeck
Billerbeck ligt een klein uurtje rijden vanaf de
oostgrens. Er zijn verschillende (fietsvriendelijke)
overnachtingsmogelijkheden en arrangementen
te boeken. Brochures en fietskaarten en overige
informatie vind je op billerbeck-muensterland.de
en velo-culinaria.de.

© ROBERT WILKEN
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Beleven

LEVELEN
OP NIVEAU

VOOR CAMPER EN CARAVAN

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

Advertentie

Camping

Volop wandelen & fietsen in de natuur
In der Enz 25 – 54673 – Neuerburg
In de Südeifel

0049 – 6564 – 2660

Vries Levelsystems
RHENEN
Tel. 0621856047
vrieslevelsystems.nl

Vind jouw ideale camping
met ACSI
Met de gidsen en producten van campingspecialist ACSI vind je thuis en onderweg
altijd een camping die bij je past. Of je nu gaat voor een charmante minicamping, een
comfortabele camperplaats of een gezellige familiecamping.

De charme van kleine campings
Een vakantie op een kleine camping, dat is
het pure kamperen. Van overnachten in een
olijfgaard in Italië tot een minicamping op de
Veluwe, de keuze aan kleinschalige campings is
groot. Kom heerlijk tot rust in het laagseizoen
of kies voor een knusse, kindvriendelijke
minicamping in de zomervakantie. Voor de gids
ACSI Klein & Fijn Kamperen selecteerden de
ACSI-inspecteurs meer dan 2.000 kleinschalige
pareltjes in heel Europa.

‘Wij houden van rustige,
kleinschalige campings. In deze gids
vinden we wat we zoeken’

Met handige app

Volg ons op Facebook

Ook voor de laatste nieuwtjes

www.camping-inderenz.com

Bij de ACSI Klein & Fijn Kamperengids krijg je gratis toegang tot
de gelijknamige app. Hiermee
zoek je onderweg via de kaart
of jouw locatie naar charmante,
kleinschalige campings in de buurt.

Met ruim 250 filters vind je
precies de campings die aan
jouw wensen voldoen. Lees
de beoordelingen van andere
kampeerders en reserveer direct
je plekje via de app. Eenmaal
gedownload, kun je de ACSI
Klein & Fijn Kamperen-app
ook zonder internetverbinding
gebruiken.
• Prijs: vanaf €15,95
• Inclusief ACSI Klein & Fijn Kamperen-app
en de kortingskaart CampingCard ACSI
Meer info: ACSI.eu/KFKgids
Wil je nog meer campings en
camperplaatsen bekijken in een handige
app? In de ACSI Campings Europa-app vind
je informatie over meer dan 7.950 campings
en 9000 camperplaatsen! Nieuwsgierig? Kijk
op ACSI.eu/EUapp.
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KampeerGadgets
• Sfeervolle avonden
Eurotrail (eurotrail.info) komt dit jaar met de Organic en
de Stone-lamp. Deze lampen hebben een mooi helder
wit licht of een gezellig en sfeervol vlammend licht! Bij de
Organic kun je bovendien ook de basis in een andere kleur
veranderen. Deze sfeerlampen zijn geschikt voor gebruik op
de camping, maar ook handig voor thuis in de tuin! De LED
zijn zeer energie zuinig en verbruiken nauwelijks stroom. Je
doet er dus lekker lang mee. De adviesprijs is € 8,95.

• Compact model koelbox
Dometic (dometic.com) lanceert een nieuw compact model binnen de Dometic CFX3-serie, de
nieuwste generatie premium mobiele compressorkoelboxen. De CFX3 25 is de kleinste en meest
compacte koelbox, speciaal ontworpen voor gebruik in kleinere voertuigen of smalle ruimtes. De
CFX3 25 heeft dezelfde voordelen als de CFX3, heeft een superieur design en indrukwekkende
energie-efficiëntie en koeling. Doordat de CFX3 serie in staat is om de vooraf ingestelde
temperaturen consistent te houden tot aan -22°C, kan iedereen nog verder en langer weggaan,
ongeacht het type voertuig. De CFX3 kan vers fruit, groenten, vlees, vis en nog veel meer bewaren,
zodat iedereen goed gevoed en gezond is tijdens het mooie leven onderweg. De compacte CFX3
25 kan bediend worden met een geavanceerde mobiele app en is ideaal voor off-road avonturen of
dagtochten. De Dometic CFX3 25 is te koop voor de adviesprijs van: € 749.

• Oplaadbare muggenlamp
Mugvrij kamperen? Deze stijlvolle en elegante design oplaadbare
muggenlamp met LED Tube van Eurotrail (eurotrail.info) biedt uitkomst.
Het 360º ringvormige ontwerp maximaliseert het aantrekken van insecten.
De LED-buis geeft een sterk UV-licht dat muggen in een gebied van
circa 12 m2 aantrekt, is energiebesparend (tot 50%) en heeft een lange
levensduur (12.000-15.000 uur). De opvangbak, waarin de dode muggen
vallen, is uitneembaar en het gebogen handvat is praktisch om de lamp
te dragen. Het 1000V spanningsrooster doodt insecten direct.
De krachtige oplaadbare lithiumbatterij biedt voldoende vermogen om
6 tot 7 uur te werken. Ideaal om te gebruiken op de camping in camper,
caravan of tent voor een adviesprijs van € 62,50.

• Schoon en veilig drinkwater
De LifeStraw Go waterfles is een ideale reisgenoot. Hiermee heb je altijd schoon en veilig
drinkwater bij de hand, waar je ook bent. En je hoeft onderweg nooit meer plastic
flesjes water te kopen, dus dat scheelt weer afval. Lifestraw Go is een
geavanceerde waterfles met filter die beschermt tegen bacteriën, parasieten
en microplastics. Maar ook tegen chemicaliën als chloor, waardoor het water
beter smaakt. Je vult de fles met water uit een meer, beekje of kraan en zuigt
het via de drinktuit naar boven. De filter in de fles zorgt ervoor dat je schoon
en veilig water drinkt, zonder bijsmaak. De BPA-vrije fles is zeer geschikt voor
gebruik tijdens wandelingen, kamperen, verre reizen en noodsituaties. Hij is
verkrijgbaar in een 0,7 of 1 liter versie en past in elke rugzak of reiskoffer. Ook
ideaal op vakantie als je het water uit de kraan niet vertrouwt. De Lifestraw
Go is gemakkelijk te reinigen: fles en dop mogen in de vaatwasser, zodra het
filter is verwijderd. Hij is verkrijgbaar in diverse kleuren voor een adviesprijs
van € 42,90 (0,7L) en € 49,90 (1L). Meer informatie vind je op technolyt.nl.

• Complete RVS pannenset
Deze complete RVS pannenset is geschikt voor koken op gas en inductie, maar je kunt er ook
keramisch of elektrisch mee koken. De nieuwe Kingston set bestaat uit 3 pannen met glazen deksel
en een steamer/vergiet. De handgrepen van de pannen en de
dekselgreep zijn voorzien van hittebestendig siliconen. Door
het hoge model zijn ze geschikt voor kleinere
vuurpitten. De steamer kun je natuurlijk als
vergiet gebruiken, maar je kunt er ook
op een gezonde manier bijv. groente
mee stomen! De pannen zijn gemaakt
van stevig en duurzaam edelstaal en
hebben een capsulebodem, waardoor
ze geschikt zijn voor alle hittebronnen.
Adviesprijzen vanaf € 62,50.
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Middelen

Nieuw voor 2021

Zambezi 2021 editie

Elk jaar is er een gelimiteerde oplage, waarbij
de kleur van de wagenbak in combinatie met
bepaalde carrosseriedelen een uniek resultaat
geeft. Dit seizoen heeft Aart Kok de wagen
opgebouwd uit een olijfgroene body met
zwarte accenten en aluminium wielen. Opnieuw
een juweeltje waar je mee voor de dag kunt
komen, onderweg en op de camping.

De Zambezi River Lodge 2021 editie is
uitgevoerd met kookeiland en naar wens uit te
voeren met River Lodge Classic of Boogtent.
De uitvoering van dit jaar is rijklaar verkrijgbaar
voor € 16.975 en is te bewonderen bij Aart Kok
in Heemstede. Meer informatie is te vinden op
aartkok.nl.

De Zambezi staat al meer dan 25 jaar aan de top als het om vouwwagens gaat.
Er is inmiddels een rijke historie opgebouwd van limited editions en custom
made trailers. Van de samengestelde kleuren in de Popart versie tot naar wens
gebouwde off road uitvoeringen.

Oorspronkelijk ontworpen samen met Piet de
Waard, doet de Original tent denken aan de
goede oude tijd waarin kamperen nog back-tobasic was. Later heeft Aart Kok de River Lodge
versie ontwikkeld, met een futuristisch ogende
tent. Recentelijk is er daar een variatie met
boog aan toegevoegd. Maar nog steeds is de
Zambezi bedoeld voor mensen die dicht bij de
natuur willen staan.

Exclusiviteit
De Zambezi is een exclusief product, dat in
zeer kleine series gebouwd wordt bij een
gerenommeerde fabrikant van hoogwaardige
kunststofproducten in België. Het is daarmee
de ‘supercar’ onder de kampeermiddelen.
Voor de tenten geldt hetzelfde. Deze worden
in Nederland ontworpen en gemaakt, van
Nederlandse grondstoffen.
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2021 WORDT ELEKTRISCH...

ONTDEK DE
E-BRAAI
• Elektrische BBQ
• ø 40cm grilloppervlak
• PFOA-vrije keramische coating
• Exacte & constante temperatuur
• Digitaal display

Beleven

Gespot

in de branche

• Krachtige 2,3kW warmtespiraal
• Snelle opwarmtijd (5 minuten)
• Incl. handige draagtas
• 5 jaar garantie
www.cadacinternational.com
www.e-braai.nl

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.

Laika wint prestigieuze
Duitse Award
Al meer dan 60 jaar wordt de
prestigieuze Red Dot Award toegekend
aan de beste producten van het jaar.
Dit jaar waren er inzendingen uit
meer dan 60 landen en stond de jury
voor een moeilijke taak. De Ecovip
Motorhome van Laika werd dit keer tot
winnaar uitgeroepen in de categorie
productontwerp campers & caravans.

vakantie in Zuid-Oost Friesland.
Duerswaldmerwei 19
9243 KA BAKKEVEEN
T: 0516-541283
E: info@ikeleane.nl
W: www.ikeleane.nl

Nieuwe fabriekshal
Bürstner

Trendsettend.
Avontuurlijk.

In het kader van het toekomstgerichte
project ‘Springtime’ investeert Bürstner
in een nieuwe fabriekshal op het
bedrijfsterrein in de haven van Kehl. De
bouw van een nieuwe chassishal begon
op 27 april 2021. De 2.600 vierkante
meter hal is direct gelegen vóór het punt
waar de nieuwe productielijn begint.
De verwachting is dat de hal in juli van
dit jaar voltooid wordt. Na voltooiing
zal de hal een grote rol spelen bij de
optimalisatie van de logistiek van het
productieproces.

Waterfront
Compact, 2-4 personen
Zet snel & eenvoudig op

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

Samenwerking

www.alpenkreuzer.com

De twee toonaangevende Europese
spelers op de campingmarkt, ACSI
en camping.info, bundelen op het
gebied van online campingboekingen
hun krachten. Al jaren bieden beide

bedrijven kampeerders de mogelijkheid
om online een camping te vinden. ACSI
bedient kampeerders in heel Europa
via onder andere Eurocampings.eu,
CampingCard.com en de bijbehorende
apps. Camping.info is het grootste
campingplatform op de Duitstalige
markt. Door de lancering van ACSI
camping.info Booking zijn campings
voortaan met één contract aangesloten
bij de twee grootste campingplatforms
van Europa. ACSI CEO Ramon van
Reine: ‘Met 40 miljoen bezoeken op
onze gezamenlijke websites en apps
bieden we campings in heel Europa
een fantastische mogelijkheid hun
beschikbare kampeerplekken en
accommodaties te tonen en boekingen
te realiseren.’

Camperverhuur bij Hertz
Autoverhuurder Hertz start in Nederland
per direct met de verhuur van
campers. Het betreft hier halfintegraal
campers die geschikt zijn voor twee
en vier personen. De campers zijn per
direct beschikbaar. Ze staan bij de
verhuurkantoren van Hertz in Utrecht,
Breda, Leiden en Apeldoorn. De
huurcampers zijn maximaal twee jaar
oud en worden verhuurd inclusief 24/7
pechhulp, navigatie, fietsendrager,
kabel en kabelhaspel en een gevulde
gasfles en watertank. Uiteraard zijn ze

voorzien van een eigen douche, toilet
en keuken. Alle kilometers zijn bij de
huurprijs inbegrepen. Tegen meerprijs
kan men ook een kookset, campingtafel
en 4 stoelen huren. Huurders dienen
minimaal 25 jaar oud te zijn.

Werkplaatscertificering
De campers en caravans van
tegenwoordig bevatten meer
elektronica, meer luxe details en er
vindt continu veel innovatie plaats in
materiaalgebruik en montagemethodes.
Al deze vernieuwingen vereisen meer
specialistische kennis in de werkplaats
van dealerbedrijven. Om ervoor te
zorgen dat de merkdealer in het bezit
is van de benodigde kennis heeft
Erwin Hymer Group besloten om haar
dealernetwerk intensief op te leiden
om in het bezit te komen van de ‘Erwin
Hymer Group werkplaatscertificering’.
Deze werkplaatscertificering is
een kwaliteitskenmerk waarbij de
merkdealers op vele technische,
persoonlijke en uitrustingsaspecten
worden opgeleid en getoetst. Dit ter
aanvulling op de reeds in bezit zijnde
BOVAG certificering. Zo weet Erwin
Hymer Group dat het onderhoud aan
een camper of caravan van één van haar
merken op de best mogelijke manier
wordt uitgevoerd en de klant persoonlijk
en professioneel wordt geholpen.
73

Vooruitblik
Het volgende magazine ligt vanaf 1 oktober 2021 in de winkel en op de mat.

Daarin onder andere:
• De 7 mooiste Engelse wandelroutes
• Ode aan het Friese landschap
• Vakantietips voor Slovenië
• Beuys & Bike
• Ultieme kampeerreis door Tsjechië

En natuurlijk altijd:
• De nieuwste kampeermiddelen
• De leukste outdoorkleding
• De handigste kampeergadgets
*alle artikelen onder voorbehoud.
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DE NR.1 IN KAMPEREN TUIN EN SPORT

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

Vouwwagens
vanaf

4100,-

799,Safarica
Paciﬁc Reef 310 Air
Cabanon Malawi 2.0 Royale | Vanaf 7999,-

649,-

Opblaasbare rechtwandige vierpersoons tunneltent met luifel en vast kuipgrondzeil.

89,99

74,99

Vanaf

15,99
29,99

Bardani
Domenica Plus
Luxe verstelbare kampeerstoel met
uitklapbaar zijtafeltje.

Dörr
MX-9 Anti-Moskito
Multifunctionele campinglamp met anti insecten functie.
De lamp is spatwaterdicht, heeft een ophanghaak,
meerdere lichtsterktes en is usb oplaadbaar.

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

129,99

99,239,Campingaz
Party Grill 400
Veelzijdig kooktoestel voor grillen, bakken en koken.
Kan compact worden meegenomen.

136,99

119,99

Mobicool
MB40 Hybrid
Energiezuinige koelbox die zowel als compressor- of
als thermo-elektrische koelbox kan koelen en zelfs
vriezen tot -15°C. Inhoud: 38 liter.

Bardani
Ravenna
Inklapbare aluminium picknickset met mdf topblad.
Kan compact meegenomen worden als draagkoffer.

1200 gratis parkeerplaatsen!
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 20.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur • Zo. 12.00 - 17.00

Prijswijzigingen
en drukfouten
onder voorbehoud

win

VOLOP
VERKRIJGBAAR

Take 5
De vertrouwde gasfles




5 kg propaan
Zonder keurjaren

MAAK KENNIS MET
DE PROPAANGASFLESSEN
VAN ANTARGAZ
ook verkrijgbaar

Calypso
De makkelijke gasfles




8 kg propaan
Met unieke
snelkoppeling

024 – 354 05 64 | info.nl@antargaz.com
www.antargaz.nl

