VAN HET SLOT
De meeste musea zijn weer open. Ook theaters starten
#ONZ ETAA L de voorstellingen
voorzichtig weer op. Wel zijn overal maatregelen genomen om contactrisico’s
DE LEUKSTE TRIPJES
VOOR DIT VOOR
zo veel mogelijk te vermijden. 1,5 meter afstand houden
blijft
JAAR de regel. Bezoek
gaat vaak alleen op tijdsreservering via internet. Bekijk daarom altijd eerst de
website voor informatie over de beperkingen. U kunt ook proberen te bellen.

EROPUIT!

Marga Klompé is volgens de samen
stellers van de Canon van Nederland
geschiedkundig toch belangrijker dan
Willem Drees. Daarom is in het historisch
overzicht van onze vaderlandse geschie
denis de man die ons een vaste ouder
domsuitkering bezorgde, vervangen door
de vrouwelijke minister. Zij wordt
beschouwd als dé architect van de ver
zorgingsstaat. In een opiniepeiling van
regionale dagbladen was 91 procent van
de respondenten het niet eens met het
schrappen van ‘vadertje Drees’. Het is de
enige aanpassing in de Canon die nogal
wat stof deed opwaaien. In het koepel
gebouw van het Nederlands Openlucht
museum kunnen de geactualiseerde
vensters van ons verleden worden beke
ken. Bezoekers staan er oog in oog met
historische personages. Door middel van
interactie, animatie en filmbeelden ver
tellen ze meer over zichzelf en de tijd
geest. Er zijn ook aanknopingspunten
met het buitenmuseum. Zoals in het
Zaans koopmanshuis uit de VOC-tijd,
waar slavernij om de hoek komt kijken.
Of bij de boerderij uit Budel, waar een
elektrische dodendraad is gespannen om
vluchtelingen en smokkelaars tijdens de
Eerste Wereldoorlog tegen te houden.
openluchtmuseum.nl
026-3576111

FIETSEN, WANDELEN
EN VAREN IN ALKMAAR
Alkmaar en zijn regio
is het startpunt voor de
mooiste wandelroutes,
fiets- en vaartochten. Ga
op ontdekkingstocht door
het prachtige Alkmaar, de
omliggende polders of trek
richting de kust. Ga mee met
een stadswandeling langs
de hofjes, bezoek Stedelijk
Museum Alkmaar of bekijk
Alkmaar vanaf het water met
een grachtenrondvaart of
eigen fluisterbootje.
Alkmaarprachtstad.nl
info@vvvalkmaar.nl
072-5114284

Zomeravonden

IN DE HORTUS

De Hortus Amsterdam speelt in op de actuele
behoefte van veel mensen om niet ver van huis een
bijzonder uitstapje mee te maken. De botanische
tuin in de hoofdstedelijke binnenstad blijft daarom
deze zomer ’s avonds langer open. Op de zondag en
donderdag zijn er in de kas concerten, zowel jazz als
klassiek. Bezoekers worden uitgenodigd deel te nemen aan
een themarondleiding of in te schrijven voor een
workshop. Op de terrassen van de prachtige
Oranjerie kan worden gegeten. Wie liever tussen
de tropische planten de honger stilt, haalt een
borrelmand op en zoekt een rustig plek tussen
het exotisch groen. Kijk voor de programmering
en verdere bijzonderheden op de website.

dehortus.nl

Groeten uit
Achtertuinesië

020-6259021

Laat u betoveren door bloemen en planten

In Aalsmeer is de nieuwste thema-attractie van Nederland geopend: FloriWorld!
U kunt er de magie van echte en virtuele planten en bloemen beleven. In veertien shows,
films en ruimtes beleeft u op spectaculaire wijze wat bloemen en planten met u kunnen
doen. Bij de entree krijgt u een armbandje met een RFID-chip waarmee persoonlijke
voorkeuren kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld welke kleur bloemen u het leukste
vindt. Uw persoonlijke voorkeuren worden verwerkt in de verschillende shows. Zo wordt
FloriWorld een echte persoonlijke beleving! Wij geven 15x twee toegangskaarten weg.
KANS MAKEN? Bel naar 0909-5010597 (slechts € 0,60 per gesprek) en toets code 2.
Meedoen per post kan ook: stuur een kaartje naar MAX Magazine, o.v.v. Actie FloriWorld,
Postbus 277, 1200 AG Hilversum. Of online via maxmagazine.nl. Deze actie loopt van
14 juli t/m 3 augustus. U kunt zo vaak meedoen als u wilt!
U vindt alle winnaars van onze acties op www.maxmagazine.nl/acties

EROPUIT MET DE AUTO
DOOR ANWB FILELEZER HELEEN DE GEEST

Porto Balconia

Onze Taal, dé vereniging voor
taalliefhebbers, is 89 jaar jong. U kent
dit genootschap misschien van de gratis
online taaladviezen op onzetaal.nl of van
het maandblad ‘Onze Taal’. Wat zij ook
doen: de vinger aan de pols houden, want
taal verandert voortdurend. Regelmatig
worden belangstellenden uitgenodigd om
7
hun taalobservaties te delen. Zo was deze
leuke vakantiekaart, getekend door Josje
van Koppen, het resultaat van een inventarisatie via Facebook. En binnenkort
publiceert Onze Taal een bloemlezing van ‘thuistaal’; de gekke uitdrukkingen
die je binnen de familie gebruikt, maar die voor buitenstaanders
onbegrijpelijk zijn.
Wilt u óók meepraten over taal? Volg Onze Taal dan op Facebook, Twitter of
Instagram. Of word abonnee van de gratis wekelijkse nieuwsbrief ‘Taalpost’.
En leest u graag artikelen over alle bijzondere kanten van het Nederlands?
Word dan lid en ontvang maandelijks het tijdschrift ‘Onze Taal’. Op hun site
vindt u alle info én kunt u de thuisvakantiekaart gratis downloaden.
onzetaal.nl
070-3561220
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KLOMPÉ VERVANGT
DREES
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Wordt het Quarantai
nië, Verveeluwe, Thuismanië of toch Villa Netflix?
Speciaal voor u
hebben we de beste
voorjaarsbestemmin
gen
voor dit jaar in kaart
gebracht – met veel
dank aan alle volgers
in onze sociale media
voor de waardevolle
ideeën!

Illustratie: Josje van
Koppen

Commerciële bijdrage

TipVAN LÉON

Tekst: LÉON KLEIN SCHIPHORST

zetaal, en op Twitter:
@onzetaal.

SASKIA AUKEMA

Commerciële bijdrage
Foto's: Rick Akkerman
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Praat mee over allerlei
kwesties op www.faceb
ook.com/on

VARKENS OP EEN BUITENPLAATS
De prachtige buitenplaats Zuylestein tussen
Leersum en Amerongen op de Utrechtse
heuvelrug is eigendom van Jemima de
Brauwere. Het is haar ambitie het 400
jaar oude familiebezit met tuinen en huis
in renaissancestijl in originele staat te
behouden door een eigentijds duurzaam en
ecologisch beheer. Op vrijdag en zondag
mag het publiek komen rondkijken in de
ommuurde binnentuin. In de oranjerie is
het mogelijk een drankje en een hapje te
nuttigen. In de landgoedwinkel worden
onder meer producten uit de eigen moestuinen
en brood van eigen granen verkocht. Er
zijn diverse historische wandelroutes met
beschrijving verkrijgbaar. Aan de hand van een
gravure van Daniël Stoopendaal uit 1710 wordt
informatie gegeven over de rijke geschiedenis
van het landgoed, die teruggaat tot de 14de
eeuw. Er zijn ook themarondleidingen over
de bewoners, de ecologische moestuinen en
over het landgoedbeheer. In het bos kunnen
bezoekers de varkens tegenkomen, die hier
worden ingezet om op een milieuvriendelijke
wijze al etend ongewenste onderbegroeiing te
verwijderen.

landgoed-zuylestein.nl
06-37417241

SMAKEN VERSCHILLEN

Wat hebben Madagaskar en Denemarken
met elkaar gemeen? In beide landen is
Peugeot het populairste automerk. Dat
bleek uit een wereldwijd onderzoek
van Google. Grappig om te zien dat
er in Duitsland, Frankrijk en Zweden
nog steeds sprake is van een gezond
chauvinisme. Respectievelijk Mercedes,
Renault en Volvo worden daar het meest
gegoogeld In Italië en Spanje gaat die
vlieger niet op. Niet Seat of Fiat zijn daar
de populairste merken, maar Volkswagen
is in beide landen publiekslieveling. In
gebieden waar auto’s vooral dienstdoen
als kilometervreters is Toyota erg in trek.
Dat is wereldwijd overigens ook de
bestverkochte auto. Onder andere in de
VS, Canada, en Australië en ook in grote
delen van Afrika is het publiek het meest
gecharmeerd van deze betrouwbare
Japanner. Tesla is daarentegen weer
de collectieve oogappel van petieterige
landjes als Nederland en Hong Kong.
Russen zijn massaal fan van Hyundai,
Portugezen van Mercedes. Of populariteit
iets zegt over de verkoop van het
desbetreffende merk? In de meeste landen
komt dat aardig overeen. Behalve dan in
de Dominicaanse Republiek, waar men
massaal digitaal dagdroomt van een
Lamborghini.
Kijken niet kopen, dat kan natuurlijk ook.

KUNSTZINNIG PAPIER KNIPPEN
Beeldend kunstenaar en tentoonstellingsmaker Eline Janssens
heeft in het Hoornse Westfries Museum een
thematentoonstelling georganiseerd over
de beeldtaal en de expressieve kracht
van knipkunst. De expositie geeft een
verrassend overzicht van de geschiedenis
van deze bijzondere kunstvorm. Bezoekers
kunnen in het ateliergedeelte ook zelf de
schaar ter hand nemen. Het kunstzinnig
knippen is nog steeds populair; als serieuze creatieve
bezigheid, maar ook om de geest te verzetten en innerlijk tot
rust te komen. Reserveren voorlopig alleen via de website.
t/m 10 jan.
wfm.nl
0229-280022
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