weekend 24 en 25 augustus 2013
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Op wereldreis in...
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Nog één week en de kinderen
moeten terug naar school, maar
toch is er nog tijd om een heuse wereldreis te maken. Een wéreldreis?
Jawel, dat ontdekken de bijna
12-jarige Arne en zijn zus Lone (10)
in de regio Arnhem-Nijmegen.
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MIET WAES

Safari op de savanne 1

Nederlands Watermuseum

Aan het bezoekerscentrum van De Hoge Veluwe
in Arnhem wachten Suske en Wiske ons op.In ‘Het
verraad op de Veluwe’ vertellen zij hun avontuur
in dit 5.400 hectaren grote natuurgebied. Om de
immense stuifzandvlakte te verkennen trekken
we op jeepsafari met de boswachter. De Nederlandse ‘savanne’ is prachtig om door te rijden
maar beestjes spotten zit er helaas niet in.We zien
alleen de uitwerpselen van de edelherten en
moeflons. In Museonder, het eerste ondergrondse museum ter wereld, zakken we steeds dieper
de aarde in, tot we in een dieptekijker plots het
gloeiende magma zien.
Het prachtige Jachthuis Sint-Hubertus is tot 2014
gesloten en kunnen we alleen aan de buitenkant
bewonderen. Voor een drankje kan je tot zolang
in een tijdelijke Berlagepaviljoen terecht.
www.hogeveluwe.nl/nl/zien-doen/museumbezoek/museonder/677

Na een rustige voormiddag mag het voor de kinderen in de namiddag weer wat actiever. Het Nederlands watermuseum voldoet perfect aan de
verwachtingen.Spelenderwijze illustreert het dat
– niettegenstaande zeeën en oceanen meer dan
70% van het aardoppervlak beslaan – de aanwezigheid van water niet overal evident is. Omdat
twee speurtochten in één dag te veel van het goede zijn, verkiezen Arne en Lone op eigen houtje
een riool te verkennen, dijken te bouwen en wistje-datjes uit te proberen. Na een film over de waterproblematiek vinden broer en zus elkaar in het
waterlabo. In witte jassen gaan ze er onder begeleiding aan de slag als echte laboranten.
www.watermuseum.nl

In de teletijdmachine 2

5 Naar het Midden-Oosten
Museumpark Oriëntalis

Nederlands Openluchtmuseum
Het museumgebouw trekt door zijn eivorm meteen de aandacht, maar binnen word je pas echt
verrast.Voor het spektakel ‘HollandRama’ stap je
in een bewegende teletijdmachine, om nadien
het Nederlandse Bokrijk te verkennen.Het is middag en in de huisjes bereiden figuranten hun maal
volgens aloude recepten. Arne en Lone hebben
‘geluk’: een boerin prakt net een hutsepot van
aardappelen, bonen, spekjes en pastinaak. De
pannenkoek in herberg De Hanenkamp blijkt beter te smaken.Ook verkiezen ze hún school boven
dit lokaal, waar de juf kindjes kastijdt met de lat.
Snel ervandoor met de postkoets op het Zaanse
plein.Lone kijkt gefascineerd naar het snoepwinkeltje en poffertjeskraam,maar Arne snelt naar de
‘Vliegende Hollander’, een voorloper van de gocart. Tot slot nog een rit op de tram uit 1921, die
eindigt bij de krottenwijken in de Jordaan.
www.openluchtmuseum.nl

We reizen verder zuidwaarts, naar Museumpark
Oriëntalis.Dit museum evoceert de ontstaansgeschiedenis van het christendom, het jodendom
en de islam. De omgeving waar Jezus opgroeide
met zijn huis, zijn dorp en de tempel zijn er natuurgetrouw nagebootst, evenals de straten
waarlangs hij zijn kruis voortsleepte en de kruisiging op de calvarieberg Golgotha. In de Moorse
wijk staat de islam centraal, met een moskee en
een prachtexemplaar van de Koran als blikvangers. In de Romeinse herberg smul je van authentieke Romeinse, Arabische en joodse gerechten.
Als oudste stad van Nederland herdenkt Nijmegen zijn roots ook jaarlijks met een Romeinenfestival. Begin juni wedijveren in het park figuranten
uit de hele wereld als Romeinse legioenen.
www.museumparkorientalis.nl

Tocht door de jungle 3

6 Kokeneten met pygmeeën

Burgers Zoo

Afrika Museum

Met zijn zes ‘ecodisplays’ - grootschalige imitaties
van natuurlijke habitats - is Burgers Zoo dé topper
van onze wereldreis. Honderd jaar geleden was
dit het eerste safaripark waar je per auto tussen
wilde dieren kon rijden. Nu is ‘Safari’ een kopie
van de Afrikaanse savanne, te bezoeken vanop
een 250 meter lange loopbrug. Dé revelatie is
echter ‘Bush’, een overdekt tropisch regenwoud
van 1,5 hectare waar mens en dier vrij rondlopen.
Via een mysterieuze gang belanden we in ‘Desert’, een ‘samenvatting’ van de Sonora- en Mojavewoestijn van Arizona en Noord-Mexico op
7.500 m². In een denkbeeldige onderzeeër duiken we in ‘Ocean’, een aquarium dat liefst 8 miljoen liter water bevat. We geraken maar niet uitgekeken op de tropische vissen. Voor ‘Rimba’ en
‘Mangrove’ ontbreekt de tijd. De meeste ecodisplays hebben een eigen exotisch restaurant. Het
parkrestaurant serveert Nederlandse gerechten.
www.burgerszoo.nl

Het Afrika Museum in Nijmegen herbergt een collectie Afrikaanse kunst en folklore, maar voor de
kinderen is het buitenmuseum met een Basothowoonerf uit Lesotho, een Dogon uit Mali, een
Baka-pygmeeënkamp in Kameroen en paalwoningen van de Toffinou in Benin aantrekkelijker.
Een speeltuin vormt de kers op de taart. Als de
honger knaagt, lonkt restaurant De kleine Kalebas, dat Afrikaanse gerechten serveert.
www.afrikamuseum.nl
PRAKTISCH
Erheen: Brussel-Arnhem: 208 km, Brussel-Nijmegen: 190 km, Arnhem-Nijmegen: 25 km
Logeren: De Bilderberg Oosterbeek, vanaf
€99/nacht, www.bilderberg.nl
Ressort De Zeven Heuvelen in Groesbeek, vanaf
€116,85/nacht voor familiekamer (4 personen),
www.dezevenheuvelen.nl

WANDEL

FIETS

Agenda
ZATERDAG
24 AUGUSTUS
Loppem, 4-6-12-18-21 km, 7-15 u.,
’t Wit Huis Spermalie, Rijselstraat
13.
Ieper, 8-16-24-32 km, 8.30-10.30 u.,
Grote Markt.
Rumst, 7-14-19-25 km, 8-15 u.,
Feesttent Basisschool Sleutelhof,
Schoolstraat.
Wervik, 6-12-18 km, 8-15 u., Feesttent Mote-Molenmeersen, Molenmeersenstraat.
Stokrooie, 4-8-12-20 km, 7-15 u.,
OC Stokrode, Sint-Amandusstraat.
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4 Speuren door de oceanen

De Hoge Veluwe

Foto’s: Miet Waes/Imageglobe/Hollandse Hoogte/Kos
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Agenda
Zelzate, 6-12-18-24 km, 7-15 u.,
ISBO CVO Volwassenonderwijs,
Assenedesteenweg 163.

ZONDAG
25 AUGUSTUS
Lummen, 3-6-12-20 km, 7-15 u.,
Parochiezaal Sint-Jan, Sint-Janstraat.
Galmaarden, 6-9-12-17-22-27-3342 km, 7-15 u., Gemeentelijk Trefcentrum Baljuwhuis, Kammeersweg 2.
Hechtel, 4-8-12-20 km, 7-15 u., Don
Boscocollege, Don Boscostraat 66.
Ichtegem, 4-8-13-16-22-30 km, 7-

15 u., Zaal ’t Schablier, Engelstraat 50.
Moen, 6-12-18-25-30 km, 7-15 u.,
Zaal Den Tap, Stationsstraat 2.
Lier, 7-12-15-22-30 km, 7-15 u.,
Parochiezaal O.L.V., Mechelsesteenweg 233/2.
Oostnieuwkerke, 6-12-16-20 km,
7-15 u.,Tent, Colliemolenstraat 14.
Hamme, 4-6-10-15-21-30 km, 715 u., Zaal Den Bond, Kleinhulst 4.
Linden, 4-7-10-15-20-30 km, 715 u., Zaal Leeuwkens, Kerkdreef.
Sint-Laureins, 6-9-12-15-20-2733 km, 7-15 u., Parochiezaal, Dorpsstraat 61.

ZATERDAG
24 AUGUSTUS
Aalter, Bacaco Cycling Tour (50-75105-150 km). 7-14 u.,Taverne Sparrenhof, Lostraat 40.
Betekom, Omloop Zuiderkempen
(65 km). Start: 12.30-13.30 u., Zaal
’t Pleintje, Betekomsesteenweg 10.
Herk-de-Stad, Haspengouwer Classic
(35-60-92-130 km). Start: 8-12 u., Café
Sportwereld, Markt 29.
Herzele, Omloop Dender-ZwalmSchelde VTT & Cyclo (diverse afstanden). Start: 7-14 u., Basisschool,Tuinwijkstraat.

Hove, Belhamelsomloop (70 km). Start:
12-14 u., Sporthal Weyninckhoven,Van
Ostaijenlaan 2.
Lokeren, Bijlkens Veldtoertocht (30-50
km). Start: 8.30-13 u., Eyemansstraat.
Merksplas, De Mark (40-80 km). Start:
12-14 u., Café Chapeau, Steenweg op
Turnhout 8.

ZONDAG
25 AUGUSTUS
Boechout, Ronde van de Plakkers
(30-60 km). 7.30-9.30 u., Zaal Macadam, Borsbeeksesteenweg 56.
Boorsem, Herdenkingsrit Henri

Thomassen (55 km). Start: 8.30-9.30 u.,
Grotestraat 95.
Destelbergen, De Meurichyrit (4570 km). 8-10.30 u, De Meurichy, Dendermondsesteenweg 825.
Heusden-Zolder, Meylandtrit (50 km).
Start: 9-10 u., Guido Gezellelaan 25.
Opoeteren,VTT Marathon Oeterdal
(75-100-115 km). 7.30-10.30 u., Stadion
Flandria Dorne, Dornestationstraat 52.
Roeselare,Vlaamse Fietshappening
(25-50-75 km). 7.30-14 u., Expo Roeselare, Diksmuidestraat 400.
Tielt-Winge, Hagelandse Heuvels (2545-65-95 km). Start: 7.30-11 u., Sporthal, Ralisweg 17.

