Onder de loep

Uitagenda

De krant voor kamperend nederland

UITAGENDA April Vrijheid,
comfort en
gemak winnen
terrein
Het WaterEvent
Blokzijl

12 t/m 14 april
Het Waterevent is een jaarlijks
terugkerend evenement rondom de
nautische beleving van de Overijsselse
regio’s WaterReijk Weerribben
Wieden en IJsseldelta. Een nautisch
evenement met een landelijke allure!

Nationaal Museumweekend
Overal in Nederland

www.hetwaterevent.nl

6 en 7 april
In dit weekend zijn meer dan 500
musea gratis toegankelijk. De meeste
musea organiseren speciaal voor
deze gelegenheid ook workshops en
andere activiteiten.  Musea, kastelen,
architectonische hoogtepunten, theaters,
windmolens, historische gebouwen en
vele andere Nederlandse monumenten
wachten op u.

Troonswisselingsarrangement
Apeldoorn, Paleis Het Loo

www.anwbkampeerdagen.nl

Dat de vouwwagen sterk aan populariteit wint, is
begrijpelijk. Met dit kampeermiddel kies je immers voor
maximaal comfort voor een aantrekkelijke prijs. Gunstig
is ook dat een vouwwagen nagenoeg achter iedere
auto ‘ gehangen’ mag worden. Dit, omdat de meeste
vouwwagens beladen niet zwaarder zijn dan 750 kg.
Bent u op zoek naar een kwalitatief hoogwaardige
vouwwagen, wenst u een demonstratie of wilt u
simpelweg betrouwbare informatie over vouwwagens?
Kom gezellig naar de Vouwwagenspecialist in Boxtel.
Op ruim 5000 vierkante meter staan alle vouwwagens
opgezet.

www.empirique.nl

www.museumweekend.nl
ANWB Kampeerdagen
Ouderkerkerplas
20 en 21 april
De ANWB Kampeerdagen is het
grootste kampeerevenement voor
jong en oud. Aan het begin van een
nieuw kampeerseizoen vind je aan de
Ouderkerkerplas een enorm aanbod
kampeerproducten, informatie en
leuke activiteiten voor het hele gezin:
Een uitgebreide tentenshow (van
lichtgewicht tot familietent), caravans,
campers, vouwwagens, fietsen,
kampeeraccessoires en veel informatie
over kampeerbestemmingen in binnenen buitenland.

Kom naar de Vouwwagenspecialist in Boxtel!

5 april
Op 30 april a.s. doet Koningin Beatrix afstand
van de troon. Dan komt er een einde aan meer
dan een eeuw vrouwen op de troon. Speciaal
voor deze gelegenheid organiseert Empirique
een dag in Paleis Het Loo. Kijk voor het
programma op de website.

Dogshow Goes
Zeelandhallen Goes

ABN AMRO Marathon
Rotterdam
Rotterdam
14 april
De ABN AMRO Marathon Rotterdam
is zonder twijfel het grootste
hardloopevenement van Nederland. Ieder
jaar melden meer dan 20.000 hardlopers
zich aan de start van dit sportieve
evenement. Onder hen zijn een aantal van
de beste hardlopers ter wereld.

20 en 21 april
Op 20 & 21 april 2013 zijn de
Zeelandhallen te Goes weer het decor van
de internationale hondententoonstelling
Dogshow Goes met toekenning van
het CAC en CACIB. De keuring vindt
op beide dagen plaats en hierbij doen
diverse rassen een gooi naar de titel.
Van herdershonden tot terriërs en van
retrievers tot windhonden.

www.kczeeland.nl

www.marathonrotterdam.org
Schapen met lammetjes
bekijken op de boerderij
Soest

Vlooienmarkt
Mecc Maastricht
6 en 7 april
Leuke en gezellige rommelmarkt
in de MECC te Maastricht. Altijd iets
te doen voor jong en oud! De grote
rommelmarkt van Zuid-Limburg die
met regelmaat wordt georganiseeerd.
Entree: € 3,50 per persoon.

www.org-vac.nl
Wageningse boekenmarkt
Wageningen

7 april
Bij ons op de boerderij kunt u schapen
met lammetjes kijken. U wordt welkom
geheten door de kalfjes. Daarna wandelt
u langs de koeienstal met melkrobot en
mestrobot, om vervolgens uit te komen bij
de schapen met lammetjes. De entreeprijs
is inclusief koffie/thee of limonade met
wat lekkers erbij. Kinderen onder 3 jaar
gratis.

www.lammetjeskijken.nl

20 april
Een zoektocht naar dat ene boek langs
meer dan 150 kramen met tweedehands
en antiquarische boeken, een scala aan
activiteiten waarvan u kunt meegenieten.
Ook dit jaar kunt u bij Bubb Kuyper uw
antiquarische boeken laten taxeren.

De Vouwwagenspecialist is al ruim 30 jaar
de specialist op het gebied van onderhoud,
reparatie en in- en verkoop van alle type
vouwwagens. Wat voor soort vouwwagen
bij u past, heeft vanzelfsprekend veel te
maken met de samenstelling van uw gezin of
reisgezelschap en met het soort vakanties dat
u er mee wilt gaan beleven. Heeft u vooral
veel ruimte nodig, wilt u de vouwwagen snel
kunnen opzetten voor kortdurende stops of
vindt u beide kwaliteiten even belangrijk?
Bij de Vouwwagenspecialist vindt u altijd
wel een vouwwagen die volledig aansluit
bij uw wensen. Een greep uit de merken die
verkrijgbaar zijn bij de Vouwwagenspecialist:
Trigano, Combi-Camp, Camp-let, Fleetwood,
Opera en Raclet. Daarnaast kunt u ook
terecht voor hefdakcaravans van Trigano
Silver, Kip Hefdekcaravan en Fortex
Voortenten. Bent u een stoere kampeerder?
Dan zit een off-road vouwwagen van
het Amerikaanse merk Fleetwood u
waarschijnlijk als gegoten. Eerst wordt het
dak omhoog gedraaid en daarna worden de
bedden zowel links als rechts naar buiten
geschoven. Bij dit alles komt geen scheerlijn
of haring meer kijken. Ook deze opvallende
vouwwagens staan opgezet in de showroom
van de Vouwwagenspecialist.

www.wageningse-boekenmarkt.nl
Kom in de kas
Verschillende locaties in
Nederland

Wandeltocht
Goirle
7 april
Rode Kruis Tilburg organiseert in
samenwerking met Balance Support deze
wandeling door landgoed Gorp en Roovert
in Goirle/Hilvarenbeek. De verschillende
afstanden, van 5 tot 40 kilometer gaan
over meest onverharde maar goed
begaanbare bospaden en is geschikt
voor zowel ongetrainde als geoefende
wandelaars. Maak je gebruik van rolstoel
of rollator? Daar hebben we aan gedacht,
dus je kunt gezellig meedoen.

www.rodekruis.nl/tilburg

6 en 7 april
Tuinders en hun medewerkers
vertellen tijdens Kom in de kas
over hun producten en er worden
talloze activiteiten georganiseerd.
Van kunsttentoonstellingen tot
muziekoptredens.
Queendance 2013
IJsselhallen Zwolle
29 en 30 april
Op 29 en 30 april vindt Queendance
op het parkeerterrein van IJsselhallen
Zwolle, waar een compleet ingericht
festivalterrein wordt ingericht. Twee
dagen zullen de beste house beats uit de
speakers knallen. Queendance is gratis
toegankelijk. Er is plaats voor 20.000
bezoekers!
www.queendance.nl

www.komindekas.nl

Wat u maar wenst

Bent u op zoek naar een mooie en
betrouwbare gebruikte vouwwagen?
Ook dan bent u van harte welkom bij de
Vouwwagenspecialist. Maar ook als u een
vouwwagen wilt huren, bijvoorbeeld omdat
u eerst wil uitproberen of een vouwwagen
optimaal bij u past. Goed om te weten: wie
een vouwwagen inruilt, profiteert nu van
een mega inruilactie. Deze actie houdt in
dat u maar liefst 750 euro extra verdient
bovenop de inruilprijs van de ANWB/
BOVAG koerslijst (vouwwagen vanaf
bouwjaar 2000). Wilt u geen vouwwagen
kopen, maar juist verkopen? Dan treedt de
Vouwwagenspecialist graag voor u op als
tussenpersoon. Gewoon langskomen om
in de vakantiestemming te raken of om u
te oriënteren, mag natuurlijk ook bij de
Vouwwagenspecialist. Het gaat immers om
uw vakantiegeluk.

Technocenter

Niet alleen voor de aanschaf van een
vouwwagen bent u aan het juiste adres,
maar ook voor het onderhoud en reparatie
kunt u juist hier prima terecht. De
Vouwwagenspecialist heeft een eigen
BOVAG gecertificeerd Technocenter.
Daarnaast is er een eigen zeilmakerij.
Meer informatie:
www.vouwwagenspecialist.nl
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