
TRAPPEN MAAR
Haal uw retrofiets (van voor 1987!) maar van zolder 
want in het Zuid-Limburgse heuvelland wordt van 
29 juni t/m 1 juli de fietstocht Eroica gereden. Wie 
een klassieker heeft, kan meedoen en kiezen uit 
drie verschillende afstanden tussen de 60 en 160 
kilometer. Tel daar de bourgondische cultuur, 
muziekoptredens en asperges bij op en het feest is 
compleet. Eroicalimburg.nl

MOBIEL UIT!
Moeite om te onthaasten 
of stress af te schudden? 
Wandelen in de natuur 
helpt om gedachten los te 
laten. Filosofische wande
lin gen.nl organiseert 
 wandeltochten door de 
bossen en uiterwaarden 
bij Wageningen en op het 
zand bij Kootwijk. Elke 
wandeling heeft een eigen 
thema en wordt begeleid 
door een filosoof en bio-
loog. Onder andere op 21 
juni, met als thema ‘tijd’.

Paden op & la nen in

FLADDERAARS
Bij een oude Veluwse 
 boerderij in Harskamp runnen 
Piet en Heintje Moerman  
de grootste vlindertuin van 
Europa. Ruim 90 soorten   
dag- en nachtvlinders 
 fladderen er rond in de vijf 
vlindertuinen. U vindt er  
ook de mooiste (tropische) 
planten. De Passiflorahoeve 
– tevens een zorgboerderij 
voor verstandelijk en 
 lichamelijk gehandicapten  
– is weer open vanaf juni. 
Passiflorahoeve.nl

GEURIGE NACHT
Een keer per jaar is de Hortus Leiden tot 
in de late uurtjes open en dat is tijdens 
de langste nacht van het jaar. Speciale 
bloemen die alleen ’s avonds volop geu-
ren, zoals de reuzenwaterlelie, zijn dan te 
ruiken en te zien. 21 juni. Hortusleiden.nl

RODE BOMMEN
Zelf aardbeien plukken van het land? Dat kan 
vanaf juni bij het befaamde Aardbeienland 
waar ze elk jaar honderdduizenden kilo’s van 
deze rode vrucht verbouwen. In het bijbeho-
rende museum wordt de rijke historie van de 
vitaminebom uitgelegd. Aardbeienland.nl

ZIN IN? Blader door naar p. 147 
voor gratis kaartjes!

MEESTERLIJK
Zo’n 25 kunstenaars vertaalden honderd 
beroemde schilderijen van Hollandse 
meesters uit de Gouden Eeuw naar 
indrukwekkende zandcreaties. Onder 
meer De Nachtwacht van Rembrandt  
van Rijn en Het Melkmeisje van Vermeer 
zijn levensgroot te zien bij ’t Veluws 
Zandsculpturenfestijn. T/m 27 oktober. 
Zandsculpturen.nl

ZIN IN? 
Win vrijkaartjes op p. 147!
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