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Tekst Ilse Ariëns, René Boers, Erik Bogaards, Ingrid Lutke Schipholt, Marianne Wilschut

zomer!

Met deze tips en uitjes  
maak je er een zomer van om 

nooit meer te vergeten.

Zin in de

zomertips
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Harrie Jekkers is voor het eerst sinds 23 jaar weer in het theater te zien. In de solo-

cabaretvoorstelling Achter de duinen vertelt hij middels  liedjes en conferences over zijn 

Haagse jeugd. De voorstellingen waren in een mum van tijd uitverkocht. Daarom speelt 

hij nog even door in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Van 2 tot en met 20 juli 

speelt hij extra voorstellingen van Achter de duinen op dinsdag, woensdag, vrijdag en 

zaterdag, telkens om 20 uur. www.hnt.nl/harriejekkers

Landgoed Het Meuleman in Twente, te vinden in natuurgebied Het Lutterzand, 

was ooit eigendom van de textielfamilie Scholten. Nu is er een landgoedcamping 

 gevestigd. De 113 plaatsen zijn ruim van opzet en niet exact afgebakend, waardoor 

gasten midden in het bos lekker vrij en groen kunnen kamperen, maar wel met de luxe 

van verzorgd sanitair. De heidevelden en de bossen in de omgeving nodigen uit tot 

wandelen en fietsen. Kanoën op de Dinkel kan ook. Of ga lekker zonnen aan het strand 

van de zwemvijver van de camping. www.camping-meuleman.nl

Theatergezelschap Vis à Vis 

speelt zijn openluchtvoorstel-

lingen op een vaste vestiging 

bij het Almeerderstrand. Het 

creëert daar altijd een wereld vol 

buitengewone mogelijkheden, 

humor en verrassingen. Zo ook 

in de sciencefiction-comedy 

 ROBOT, waarin Betty en Aad 

zich verzetten tegen de verplichte 

aanschaf van een zorgrobot. 

Ze hebben genoeg aan elkaar. 

Denken ze. Maar dan verschijnt 

cyberbuur Shiny, die Betty 

verrassend sympathiek blijkt te 

vinden. Tot verdriet van Aad. Te 

zien van 22 mei tot en met 14 juli 

en van 14 augustus tot en met 

22 september. www.visavis.nl
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Comedy 
theater

Haagse Harrie’s jeugd

Luxe kamperen in Twente
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Het legendarische Woodstock Festival viert dit jaar zijn 50ste 

verjaardag. Ter ere daarvan wordt het openluchttheater van 

 Valkenburg op 17 en 18 augustus omgetoverd tot festivalterrein. 

Met optredens van bands uit de hele wereld, die een ode 

 brengen aan muzikale helden zoals The Who, Santana en 

 uiteraard Jimi Hendrix. www.openluchttheater-valkenburg.nl

De derde week van juli staat Nijmegen in het 

 teken van de Vierdaagse. Heel gezellig, maar ook 

heel erg druk. Je kunt de Vierdaagse nu ook op een 

 rustiger moment én in je eigen tempo  lopen met deze 

 slimme app. Kies uit routes van 30, 40 of 50 kilometer. Je 

kunt starten en stoppen wanneer je wilt, op elk punt van de 

route.  Genoeg gewandeld? Dan ga je op een  ander  moment 

verder. Onderweg krijg je via de app wetenswaardigheden, 

tips over de omgeving en fijne adresjes voor een hapje en een 

drankje. De Alledaagse-app is te vinden in de app 

 store van Google en Apple. 

Klein Woodstock 
in Valkenburg

Privé Vierdaagse 
met slimme app

Hoe zien heilige boontjes eruit? En wat is het bleken van 

groenten? In de kasteeltuinen van het Muiderslot leer 

je de ins en outs van 17de-eeuws tuinieren. De hele 

 zomer, tot 1 september, zijn er activiteiten in en rond de 

tuinen. Conservator Yvonne Molenaar vertelt bijvoor-

beeld elke derde zondag van de maand over de 

 heerlijkheden die in de slotkeuken werden bereid met 

 ingrediënten uit de kasteeltuinen. Aansluitend verzorgt 

ze een demonstratie bloemschikken naar 17de-eeuws 

voorbeeld. Hortulanus Henk Boers vertelt elke eerste 

zondag van de maand over de tuin en de vestingwerken 

van het Muiderslot. www.muiderslot.nl

Heilige boontjes 

▶

Slaap zacht
Hittegolf?  Vul een 
kruik met ijskoud 
water, leg hem een 
uurtje voor je gaat 
 slapen in bed en je 

stapt tussen heerlijk 
koele lakens.
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De derde week van juli staat Nijmegen in het 

 teken van de Vierdaagse. Heel gezellig, maar ook 

heel erg druk. Je kunt de Vierdaagse nu ook op een 

 rustiger moment én in je eigen tempo  lopen met deze 

 slimme app. Kies uit routes van 30, 40 of 50 kilometer. Je 

kunt starten en stoppen wanneer je wilt, op elk punt van de 

route.  Genoeg gewandeld? Dan ga je op een  ander  moment 

verder. Onderweg krijg je via de app wetenswaardigheden, 

tips over de omgeving en fijne adresjes voor een hapje en een 

drankje. De Alledaagse-app is te vinden in de app 

 store van Google en Apple. 

Privé Vierdaagse 
met slimme app
Privé Vierdaagse 
met slimme app
Privé Vierdaagse 

▶
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Pas als de schemering inzet, komen 

vleermuizen tevoorschijn. Waar ze 

zich schuilhouden, verschilt per nacht 

en is afhankelijk van het weer. Sinds 

jaar en dag zijn er speurtochten in de 

natuur onder begeleiding van IVN-

gidsen en boswachters. Met hun bat-

detector vangen zij de  signalen van 

rondfladderende vleermuizen op. 

Ook deze zomer kunnen we met de 

gidsen mee op vleermuissafari. 

www.staatsbosbeheer.nl/vleermuis 

Ga mee op 
vleermuissafari 

met boswachters

Ode aan de 
strandpaal

Leuk, een expositie van Vlaamse 

meesters. Nog leuker is het om 

de schilderijen te bewonderen op 

plekken waar ze eeuwenlang een 

onderkomen hadden. Dat kan van 

1 juni tot 30 september tijdens 

Vlaamse Meesters in Situ. Het 

brengt de bezoeker naar 45 ver-

borgen parels in Brussel, Antwer-

pen en Gent, maar ook in dorpjes 

verspreid over Vlaanderen. Een 

bijzondere rondgang langs ker-

ken, kapellen, kloosters, begijn-

hoven, kastelen en stadhuizen. 

www.vlaamsemeestersinsitu.be

Van grachtenpand tot 

 traditionele boerderij: al ruim 

100 jaar zorgt de vereniging 

Hendrick de Keyser voor 

het behoud van de mooiste 

 huizen van Nederland. Een 

deel van deze museum-

huizen zijn opengesteld voor 

bezoekers. Bijvoorbeeld 

in Hoorn (Huis Bonck), 

Amsterdam (Huis Barto-

lotti) en Leeuwarden 

(Huis Van Eysinga). 

 Wandel door de gangen, 

neem een kijkje in slaap-

kamers en keukens, en 

bewonder de meubels, 

het servies en de schilde-

rijen. Meer informatie op 

www.museumhuizen.nl

zomertips

Huis Bartolotti. 

Op 24 juli, 21 augustus en 18 sep-

tember kun je op Schiermonnik-

oog met gids Harry Alers op pad 

voor een strandpalenwandeling. 

Hij vertelt  hoe  belangrijk deze 

 palen zijn voor  de kustbescher-

ming en hoe ze de afgelopen 

150 jaar een cultuurhistorische 

waarde hebben  gekregen. Kijk 

op www.vvvschiermonnikoog.nl 

(zoekterm: strandpalenwande-

ling). 
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Verborgen 
parels in 

Vlaanderen

Binnenkijken in historische villa’s
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De nieuwste rage op het gebied van golf is city-golf. Niet 

de groene golfbaan is het decor, maar steegjes en pleintjes. 

City-golf ofwel straatgolf is een gezellig spel voor de hele 

 familie of een vriendengroep. In verschillende dorpen en 

 steden kun je het spelen, bijvoorbeeld in Maastricht, Sittard 

en het Noord-Hollandse Akersloot. Vaak kun je er een 

 arrangement bij nemen met koffie en taart. En al spelend 

maak je een leuke stads- of dorpswandeling. Kijk op 

www.golfenopstraat.nl of www.secrets-of-the-city.com

Balletje slaan

Zomercursus
Leren is leuk. In het hele 
land kun je deze zomer 

 intensieve cursussen volgen, 
waarbij je een paar dagen 
lang (interactief) les krijgt 

en veel opsteekt over tal van 
onderwerpen.

Kijk voor informatie over deelnemende universiteiten 

en hogescholen op hovonederland.nl/

Vrijheid vieren op de fi ets

Onder andere in Arnhem, Oosterbeek en Groesbeek wordt dit jaar 

uitgebreid stilgestaan bij Operatie Market Garden. In september 

is het 75 jaar geleden dat de geallieerden Arnhem probeerden te 

 bevrijden. Wie het herdenken liefst in eigen tempo doet, kan deze 

zomer de 32 km lange Liberation-fietsroute rijden. Je komt op 

plaatsen waar destijds is gevochten en langs de landingsplekken

waar duizenden parachutisten uit de lucht kwamen vallen. Op 

 speciale luisterplekken langs de route wordt hier meer over  verteld. 

www.gelderseroutes.nl (zoek op ‘Liberation Route Arnhem’).

Op zwoele zomerdagen is het  heerlijk om even 

een dutje te doen. Is het te warm in de slaap-

kamer? Spuit de  gordijnen vochtig met een 

plantenspuit. Doordat het water verdampt, 

wordt warmte aan de lucht onttrokken. Het 

gevolg is dat de temperatuur in de kamer 

aangenamer wordt. 

Maak jezelf  onderdeel van een kunstwerk!  Innovator 

Daan Roosegaarde heeft voor het Groninger 

 Museum het interactieve kunstwerk  Presence 

gemaakt: een lichtgevend landschap dat door de 

aanwezigheid van bezoekers van vorm en kleur ver-

andert. De interactie tussen bezoeker en kunstwerk 

zorgt steeds voor nieuwe beelden. Van 22 juni tot 

en met 12 januari. www.groningermuseum.nl

Spelen met kunst
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  Koele tip 

▶

Op zwoele zomerdagen is het  heerlijk om even 

een dutje te doen. Is het te warm in de slaap-

kamer? 

plantenspuit. Doordat het water verdampt, 

wordt warmte aan de lucht onttrokken. Het 

gevolg is dat de temperatuur in de kamer 

aangenamer wordt. 
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Op zaterdag 6 juli kun je terug in de tijd tijdens de nostalgische 

 wasdag in het Overijsselse dorp Sibculo. Er zijn demonstraties 

van de wasteil en wringer en je komt alles te weten over de 

bleek, borstrok en lange onderbroek. Ook worden er pannen-

koeken gebakken en  ouderwetse kinderspelletjes gespeeld. 

En dan weer naar huis, met nóg meer waardering dan ooit 

voor onze wasmachines en andere huishoudelijke hulp-

jes. Museum Zichtbaar Verleden, van 10 tot 16 uur. 

www.kloostersibculo.nl

Het Amsterdamse Bostheater 

brengt iedere zomer een klassiek 

theaterstuk op de planken – maar 

dan wél in een nieuw jasje. Deze 

zomer neemt theatercollectief De 

Warme Winkel De Drie Musketiers 

onder handen. De  helden verhalen 

van de 17de-eeuwse musketiers 

worden fris opgediend. En 

daarbij worden alle registers 

opengetrokken. 

Als bezoeker van het 

idyllische amfitheater 

in het Amsterdamse 

Bos kun je al 

 picknickend van 

de voorstelling 

 genieten. Te zien 

van 2 tot en met 

27 juli en van 

13 tot en met 

31 augustus. 

www.bostheater.nl

Terug naar het 
pre-wasmachinetijdperk

Theater-
picknick
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Ook als je weinig buitenruimte hebt kun je aan de slag met een 

rookoven. Dankzij de deksel op de pan komt namelijk niet veel 

rook vrij. Je kunt een rookoven kopen, maar ook eenvoudig zelf 

maken. Nodig: een (oude) wok of hapjespan met  deksel, roos-

ter, kookthermometer, houtsnippers, aluminium folie en vuur 

om de houtsnippers te laten smeulen. Binnen twintig minuten 

heb je een stuk zalm, spek of aubergine gerookt. Kijk voor een 

 handig doe-het-zelf filmpje op www.culy.nl/videos (en vul de 

zoekterm ‘rookoven’ in). 

Maak je eigen rookoven

▶
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Vis rechtstreeks van de boot in 

Lauwersoog, Kemper kippen uit 

Loppersum, kaas uit Veenhuizen, 

groenten en fruit uit eigen tuin… 

Dick Soek, oud-wielrenner en 

chef-kok van restaurant 

 Piloersemaborg in Den Ham, 

trekt foodies uit het hele land 

naar het schilder achtige 

 Groningse platteland. Hij maakt 

verrukkelijke Italiaanse gerech-

ten met een Groningse twist. Ga 

je bij hem eten, blijf dan zeker 

slapen. De herenboerderij heeft 

knusse kamers met bedstede en 

openslaande deuren naar een 

privéterras. www.piloersema.nl

Een speciaal voor de gelegen-

heid ontworpen openlucht-

theater op het Buinerveld in 

Drenthe, nabij de  hunebedden, 

is de passende setting voor 

het muziek theaterspektakel 

Mammoet. Een idee van 

theater maker Tom de Ket, die 

zich liet inspireren door de 

 bestseller Sapiens van de 

 Israëlische historicus Yuval Noah 

Harari. Bezoekers wordt de 

vraag gesteld wat zij bereid zijn 

op te offeren om opnieuw 

 verbinding te maken met de 

 natuur, zichzelf en elkaar. Te zien 

van 16 juli t/m 1 september. 

www.mammoet in drenthe.nl

Culinair 
logeren 

Terug naar 
de oertijd

In juli en augustus worden in het 

hele land fietstochten, fiets-

weekends en fietsvierdaagsen 

georganiseerd. Bij de meeste 

tochten zijn ook e-bikes wel-

kom. Op 7 juli kun je Sallands 

Mooiste Familietocht fietsen (35 

km). Op 16 juli start de Drentse 

Fiets4Daagse (30, 40 of 60 km, 

één of twee dagen meefietsen 

kan ook). En wie graag door 

Limburg fietst, kan van 6 t/m 9 

augustus meedoen aan Fiets-

vierdaagse De Roerstreek. Kijk 

voor een overzicht van tochten 

op www.nederlandfietsland.nl 

Tring tring!

Carré Amsterdam staat van 2 t/m 11 juli in het teken van het circus. Niet het 

 traditionele circus met dompteurs en clowns, maar het nouveau cirque: een nieuwe 

theaterstroming die voortborduurt op de oude circusacts van acrobaten en trapeze-

artiesten, en die daarbij een stapje verder gaat. De shows staan bol van dans,  muziek 

en acrobatische hoogstandjes. Daarbij wordt de grens van het fysiek mogelijke 

 opgezocht. Kortom, de ah’s en oh’s zijn niet van de lucht. www.carrecirque.nl

Fietstip 

Kijk voor gratis 
zomerse fi etsroutes 

op fi etsen123.nl

Spectaculair circus

kan ook). En wie graag door 
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augustus meedoen aan Fiets-
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op www.nederlandfietsland.nl 

Spectaculair circus

Fietstip
Kijk voor gratis 

Fietstip
Kijk voor gratis 

Fietstip

zomerse fi etsroutes 
Kijk voor gratis 

zomerse fi etsroutes 
Kijk voor gratis 

op fi etsen123.nl



Oostappen Vakantieparken
diverse locaties in Nederland en België met o.a.
• restaurants en eetcafés
• animatie in de schoolvakanties
• zwemparadijs en/of zwembad
   en/of zwemmeer met zandstrand
• indoor speelparadijs (op enkele parken na)

• fi etshuur en sportvelden
• huisdieren toegestaan

4 tot 8-pers. accommodaties
• incl. welkomstkopje koffi e of thee
• incl. bedlinnen
• incl. eindschoonmaak
• incl. fl es wijn in accommodatie
• gratis parkeren

vanaf
p.acco

Op een Oostappen vakantiepark beleeft u een geweldige vakantie. 
Alle parken van Oostappen zijn prachtig gelegen nabij de mooiste 
natuurgebieden zodat u er heerlijk met z’n allen even tussenuit kunt gaan!

0900 66 777 88  (25 c/m)

Voordeeluitjes.nl/plus-parken

Het eerste weekend van juli verandert Vlieland in 

 Eurovisie-eiland. Tijdens het festival J’Aime la Vie op 

kampeerterrein Stortemelk smelten het zonnige eiland-

gevoel en de liefde voor het Songfestival samen. Met 

optredens van nationale en internationale oud-deel-

nemers van het  Eurovisie Songfestival. Bijvoorbeeld de 

 dames van Baccara, bekend van hits als Yes Sir I Can 

Boogie en Parlez-vous Fran•ais? www.jaimelavlie.nl

Het Varend Corso Westland is een jaarlijks terugke-

rend evenement dat honderdduizenden toeschouwers 

trekt. De kleurrijke optocht van schuiten versierd met 

bloemen, planten en groenten is deze zomer te zien op 

2, 3 en 4 augustus. De varende stoet trekt onder meer 

door het Westland, Schipluiden, Maassluis, Den Haag, 

Delft en Vlaardingen. Rondom het corso is van alles 

 georganiseerd, zoals een meezingspektakel, fiets-

routes en rondvaarten. Kijk op varendcorso.nl ▶

Varend bloemencorso

Meezingen met 
Baccara op Vlieland



30 www.plusonline.nl

zomertips

Giethoorn wordt wel het Venetië van het Noorden genoemd. 

De laatste zaterdag van augustus zijn de grachten en kanalen 

het toneel van een betoverende botenparade, waarbij verlichte 

 boten met bijzondere creaties door het dorp varen.  Versierde 

bruggen en een groot dorpsfeest maken het uitje compleet. 

www.gondelvaartgiethoorn.nl

Waar kun je wind & water beter ervaren dan op een zeilschip? 

Vanuit onder andere Harlingen en Enkhuizen worden 

 weekendtochten georganiseerd op het  IJsselmeer of de 

 Waddenzee. Je kunt als groep gaan, met de hele familie of met 

vrienden. Meezeilen op een boot met andere gasten kan ook. 

Vanaf €230 voor een weekend. Kijk op www.sailing2gether.nl, 

www.fortuna-sail.nl en/of eensgezindheid.hollandsail.nl

Weekendje zeilen

Kamperen is niet alleen voor avonturiers die ervan 

 genieten op een kaal matje in een trekkerstent te  liggen. 

Wie van luxe houdt, gaat voor glamping:  kamperen 

met glamour. Je logeert wel in een tent, maar hoeft 

niet af te zien:  lekker ruim, met een keuken en een echt 

bed. Dat kan bijvoorbeeld in een Mongoolse yurt, met 

als extraatjes een gezellig hout kacheltje en een hottub 

(zie foto). Kijk voor de verschillende tenten en locaties 

op origineelovernachten.nl (en zoek voor glamping bij 

het kopje ‘In een tent’).

Zomerhitte? Verras je hond met een verkoelend 

honden ijsje. Doe een stuk of tien hondenbrokjes in een 

plastic bekertje, vul het tot halverwege met 

water en zet het in de diepvries. Als het 

bevroren is, haal je het ijsje uit de beker 

door warm water langs de buitenkant te 

laten stromen. Wacht 10 minuten tot de 

ergste kou uit het ijs is getrokken en kijk 

hoe hij reageert op het ijsje. Voorzichtig 

likken en stukjes afbijten is oké, grote 

 stukken opschrokken is minder prettig 

voor maag en darmen. 

Mongoolse yurt 
met hottub

Verras de hond

Botenparade
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Verras de hond
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Kans maken op een van deze boeken? 
Van elk boek verloten we vijf exemplaren. Stuur vóór 15 augustus 2019 een briefkaart naar Plus Magazine, 

t.a.v. ‘Zomerboekenactie’, Postbus 44, 3740 AA Baarn en vermeld de titel van je voorkeur en uiteraard je naam en adres. 

Of ga naar www.plusonline.nl/zomerboekenactie en vul je gegevens en favoriete titel in.

In Het meisje en de nacht van schrijver 

Guillaume Musso komen de plegers 

van een moord na 25 jaar weer bij el-

kaar tijdens een schoolreünie. Er is één 

probleempje: de muur van de gymzaal, 

waarachter het lijk verborgen is, gaat 

gesloopt worden. Uitg. Bruna, €17,99.

Actrice Inge Ipenburg schrijft ook span-

nende romans. In Moordenaarsstorm  

zet een dood meisje op het strand het 

leven van Maxime op de kop, helemaal 

als vakantieganger en rechercheur Wil 

Heerema zich ermee gaat bemoeien. 

Uitg. Pepper Books, €19,99.

De echtgenoot van een bekend actrice 

is vermist en de politie denkt dat zij iets 

verbergt. Er is één iemand die precies 

weet wat ze gedaan heeft. De psycho-

logische thriller Ik weet wie je bent van 

Alice Feeney zit vol spannende plot-

wendingen. Uitg. AW Bruna, €15,99.

In Reykjavik wordt een tijdcapsule 

 gevonden met brieven van 13-jarige 

schoolkinderen over hun verwachte 

 leven in 2016. Een ervan kondigt een 

reeks moorden aan. Vortex is een 

bloedstollende thriller van Yrsa 

 Sigurdardóttir. Uitg. Cargo, €19,99.

De verdwijning van Sally Horner van 

Tammy Greenwood vertelt het waarge-

beurde verhaal van ‘de zaak-Sally  Horner’.

De vermissing van Sally – die twee jaar 

met haar ontvoerder door het land reisde 

– domineerde eind jaren 40 het nieuws in 

Amerika. Uitg. De Fontein, €19,99. 

In Huis vol leugens van het schrijversduo 

Nicci French treft Neve haar minnaar aan 

met ingeslagen schedel. Ze waarschuwt 

niet de politie maar maakt de plaats delict 

schoon – ze wil niet dat haar affaire aan 

het licht komt. Het blijft niet bij deze 

 leugen. Uitg. Ambo Anthos, €21,99. 

De Zweedse Camilla Läckberg schrijft de 

ene bestseller na de andere. In Gouden 

kooi wordt Faye verlaten door haar per-

fecte rijke man en heeft ze ineens hele-

maal niets meer. Eerst is ze radeloos, dan 

beraamt ze een meedogenloos wraak-

plan. Uitg. The House of Books, €24,99.

Tijdens de gezinsvakantie op een Spaan-

se camping hoopt Irene weer dichter tot 

haar man te komen, die haar bedrogen 

heeft. Maar een onverwachte ontmoeting 

zet alles in een ander daglicht. Costa 

 Brava is de twintigste thriller van Linda 

van Rijn. Uitg. Marmer, €15.

        We verloten deze spannende

▶
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Wonderfeel is het grootste buitenfestival voor klassieke 

muziek in ons land. Dit jaar vindt het plaats van 19 t/m 

21 juli in natuurgebied Schaep en Burgh in  ’s-Graveland 

(vlak bij Hilversum). Ruim vierhonderd  topmusici geven 

meer dan honderd optredens, verdeeld over zeven 

 podia; van solo-optredens en kamermuziek tot 

 vol-symfonische concerten. Niemand hoeft zich te 

 vervelen, want er is ook nog een ruim aanbod van 

 poëzie, dans, verhalen, muziekdocumentaires en 

 natuurwandelingen. www.wonderfeel.nl

Klassieke muziek 
in de natuur

2000 ronkende tractoren
Vroemmm! 

Op 27 en 28 juli 
is het  historische  tractoren 
festival in het  Limburgse 

 Panningen. 
Te zien zijn meer dan 2000 tractoren en werktuigen 

die in de vorige eeuw in de land- en tuinbouw 

werden gebruikt. hmtklep.nl

Eten op wielen bestaat al lang; denk maar aan de frietkraam 

en de ijscokar. De hippe variant is de foodtruck: een oldtimerbus 

die is omgebouwd tot mini-restaurant. De hele zomer zijn er 

 festivals waar allerlei foodtrucks staan. Hemels voor wie van 

proeven en avontuur houdt. Brownies, wraps, zeewierburgers, 

soepen, quesadillas of superfriet… Voor elke smaak bestaat wel 

een foodtruck. Tijdens de festivals is rondom de trucks meestal 

van alles te doen voor een heerlijk dagje uit, zoals muzikale 

 optredens of straattheater. Kijk op  kookidee.nl/food-festivals/ ▪

Zie ze vliegen

Breng je deze zomer een bezoek aan de 

Waddeneilanden? Met de gratis app 

Wadvogels van de Vogelbescherming 

weet je precies welke vogels je ziet. De 

app heeft een handige zoekfunctie en van 

elke soort kun je de zang beluisteren. Ook 

buiten de Wadden is deze vogelgids op 

je smartphone een aanrader; de meeste 

 vogels tref je ook op andere  plekken aan. 

Je kunt de app downloaden via de Play 

Store en de App Store. 

Voor elke smaak 
een foodtruck
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