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‘Tijd samen’ is niet  
hetzelfde als ‘samen tijd ’
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Ik ben Ellen Mattheeussen, kleuterjuf en kinderfotografe, maar  

vooral iemand met een passie voor al het leuks in het leven.

Die passie was niet hetzelfde geweest zonder mijn gezin. Mijn  

vriend en onze dochter Lauren zorgden ervoor dat mijn plaatje  

klopt. Al vanaf haar jonge leeftijd maakten we leuke uitjes. Ze was 

nieuwsgierig en leergierig. Het was zalig om leuke dingen samen te 

ontdekken en te beleven. Die tijd samen waren dé momenten waar 

we allemaal naar uitkeken.  

Toen in mijn omgeving meer kinderen begonnen te komen, kreeg  

ik vaak de vraag naar tips voor leuke uitjes. Ik deed dan ook niets 

liever dan uren op zoek te gaan naar écht leuke, originele en unieke 

dingen om te gaan doen als we weer eens een nachtje weg gepland 

hadden… De ene keer avontuurlijk, de andere keer lekker chic. 

Lauren werd ouder, maar onze uitjes bleven toenemen. 

Het was mijn beste vriendin die me er plots op wees dat ik met  

deze passie iets moest doen. En dat mijn droom, om mijn passie  

met anderen te delen, toch niet zo onwezenlijk hoefde te zijn…   

Dat ik mijn enthousiasme verder moest krijgen dan enkel tot bij 

familie en vrienden.  

 

Zo begon het… 

 

Dit boek is meer dan ‘Uitjes en Nachtjes in België en Nederland’. 

Dit boek is mijn droom, mijn passie, mijn vrije tijd van de laatste 

jaren en vooral mijn levensgenot. 

Tijd met mijn gezin, tijd met mijn dochter, het kersje op mijn taart. 

Ik wens jullie ontzettend veel mooie momenten samen met jullie 

gezin, met je kind, of met de hele familie. En geniet van al die 

mooie momenten om te koesteren. Laat even de drukte, het snelle 

leven, achterwege en geniet van wat er écht toe doet. 
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Waar komt het water uit de kraan vandaan? Drip en 
Drup vertellen het in een spannende 4D-film. Speels, 
maar toch informatief. Of ontdek de oceaan door de 
ogen van een kleine dolfijn. Kruip in een reuzengrote 
zeepbel, maak een mega draaikolk, speel een partij-
tje watervoetbal, steek je hoofd tussen de vissen of 
lanceer je eigen waterstofraket… Bij mooi weer is de 
blauwe watertuin ook een aanrader. Je ontdekt er de 
kracht van waterkanonnen.

Dorst gekregen van dit alles? Ga dan wat drinken in 
het watercafé. Bij aankoop van een leuke beker kun je 
deze zo vaak met kraantjeswater vullen als je zelf wilt. 

Als de kids ’s avonds bij het tandenpoetsen de kraan 
opendraaien, weten ze goed wat er zich binnenin de  
buizen allemaal afspeelt… Wie weet komen Drip, Drup  
of Spetter wel even piepen. 

Waterweet jes
Houden jouw kinderen van water? Om mee te 

spelen, of om te drinken? Bij Hidrodoe staan de 

twee centraal. Met meer dan 120 leuke water- 

dingen om te doen, spat het plezier er van af! 

Hidrodoe
Haanheuvel 7 
2200 Herentals (BE)
www.hidrodoe.be

OOK NIET TE MISSEN
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Achter tralies
Ken je Lange Leo en Gaius? Je zult deze stoeren binken 
snel genoeg leren kennen in het gevangenismuseum. 
Rond Leo en Gaius zijn immers twee prachtige speur-
tochten gemaakt. Voor de jongere kinderen (4-6 jaar) 
is er de ‘Lange Leo kinderroute’. De kinderen krijgen 
een uitgestippelde route mee die duidelijk in het muse-
um staat aangegeven. Tegelijkertijd kunnen de iets 
oudere kinderen hun speurtocht voltooien: ‘De vloek 
van Veenhuizen’. Hoe deze werkt? In het museum 
hangen overal buizen. Door hier een aantal keer op te 
tikken, krijgen de kinderen tips om hun speurtocht tot 
een goed einde te brengen, en Gaius te bevrijden zodat 
die weer naar zijn vriendinnetje Marieke kan. 

Elke opdracht heeft iets bijzonders in petto en elke 
keer zijn we verbaasd hoe goed deze tochten in elkaar 
zitten. Van begin tot einde blijven de kinderen het 
spannend vinden. Gelukkig konden L. en haar vriendjes 
de vloek opheffen en was Gaius eindelijk weer vrij. 

Bussen vol boeven
Op een speelse manier maken de kinderen kennis met 
het museum en het verleden van de gevangenis. Ook 
de boevenbussen zijn zeker leuk om eens van dichtbij 
te bekijken. Als extraatje kun je een rondleiding in de 
rode pannen volgen. Zeker een aanrader als je kids 
interesse hebben om een ‘échte’ gevangenis te zien, 
zonder iets te mispeuteren welteverstaan.

DE KIDS ALS BOEFJES MEE HET 
MUSEUM IN? LAAT DAN OP  

VOORHAND PLANET PUK EEN 
LEUK T-SHIRT ONTWERPEN.  

WWW.PLANETPUKWEBSHOP.NL
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Nationaal Gevangenismuseum
Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen (NL)
www.gevangenismuseum.nl

MAAK OOK  
ZEKER JE EIGEN 

SIGNALEMENTS-
KAART TIJDENS 

DE RONDLEIDING 
VAN LANGE LEO.

IN HET WINKELTJE VERKOPEN ZE  
PASSENDE SOUVENIRS, ZOALS  

AFTELKRIJTJES. GEEN IDEE WAT 
DAT IS? BEZOEK DAN MAAR SNEL 

HET GEVANGENISMUSEUM!
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Overall of voetbal?
De Twentse gastvrijheid ondervinden doe je  

bij Vakantiepark Mölke. Of je nu gaat voor  

de voetbalbungalow, of die in boerderijsfeer, 

genieten zul je. 

Kinderbungalows, een boomhut, een cam-
ping… als je ’t niet vindt bij Vakantiepark 
Mölke, dan wordt het moeilijk. Het aanbod 
is hier gigantisch, en toch komt het nog heel 
gezellig over. Zag je in het boek ook al de 
schitterende boomhut voorbijkomen? Ook  
een toppertje !

Bij het hoofdgebouw, waar ook de receptie en 
het zwembad is, bevindt zich een kleinschalige, 
maar erg leuke binnenspeeltuin, mét zand. 
Kinderen kunnen hier hun hartjes ophalen. En 
ook voor de ouders is het prettig, want door-
dat de speeltuin grenst aan het restaurant, 
kunnen ook zij even rustig genieten zonder de 
kids uit het oog te verliezen. 

Beneden, onder de speeltuin, bevindt zich De 
Bowling. De meisjes hebben er helemaal zin 
in, dus wagen we onze kans. Vier banen, tren-
dy muziek en 55 minuten spanning en plezier 
later, is het tijd om naar onze bedjes te gaan.



209

Een echte voetballiefhebber in 
huis? Dan is het een droom om 
in de kinderbungalow ‘Voetbal’ te 
overnachten… Maar zelfs als voetbal 
niet jouw ding is, is het geweldig 
om hier te verblijven. Bij het openen 
van de deur is het namelijk meteen 
duidelijk: we bevinden ons op ‘voet-
balterrein’. De woonkamer is erg 
mooi ingericht, volledig in de juiste 
sfeer, maar ook de keukentafel is in 
thema. Wauw! Om het plaatje hele-
maal compleet te maken hangen er 
bordjes op alle deuren. ‘spelers- 
douche’, ‘spelerstunnel’… 

De twee identieke slaapkamers 
hebben beide een stapelbed voor 
vier personen die ons doet denken 
aan een tribune. Het dubbele bed 
bevindt zich dan weer op de score- 
kamer. Voorlopig is het 0-0, maar 
wie weet brengen wij er dit weekend 
wel verandering in. 

Alle ballen verzamelen
Om te voetballen, is er buiten 
voldoende ruimte, en ballen zijn 
in de bungalow aanwezig. Op de 

grootste voetbal is het dan weer 
de bedoeling om op te gaan zitten. 
Luierend na een spannende match. 
Gewonnen of niet, zalig is het zeker 
om even uit te rusten. Om er in 
de tweede helft weer in te vliegen, 
of ook weer niet… Na een zalige 
sportieve dag heerlijk in een lekker 
bedje. Kijkend naar het plafond, 
en zelfs dat is in het thema! Niets 
leuker dan een overnachtingsplekje 
dat tot in de puntjes in de juiste 
sfeer werd gebracht. 

De volgende ochtend een ontbijt-
mand? Die mogelijkheid heb je bij 
Vakantiepark Mölke. Zo krijgen 
we een rijkelijk gevulde mand die 
geleverd wordt aan de bunga-
low. Producten kunnen dagelijks 
variëren. Het smaakt ons zeker en 
zo kunnen we fit en fris aan ons 
volgend dagje beginnen. 

De meisjes zijn helemaal in de juis-
te sfeer en willen maar al te graag 
in voetbaloutfit op pad gaan maar 
die laten we wijselijk thuis.

Kinderbungalow Voetbal

NEEM ALS VERRASSING 
VOETBALTENUES MEE, 

DAAR ZUL JE ZEKER MEE 
SCOREN!
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Lang leve Limburg
IN DE BUURT

Het mooie Limburg kun je ontdekken met de auto en 

te voet, maar wij doen het sportief en springen op de 

fiets. Of wat dacht je van een Calessino? Je weet wel, 

zo’n tuf tuf! Lijkt je leuk? Wel, ons ook! 

Trappen en gieren
Op het terrein van Station Racour valt heel 
wat te beleven, maar het is bij het openen 
van het fietsenhok dat onze mond pas écht 
openvalt: bolderkarren, steps, go-carts en 
een gigakeuze aan fietsen. En – geweldig 
en uniek – hier denken ze ook aan kinder-
fietsen! Dus uiteraard maken we hier graag 
gebruik van en gaan we op verkenning. De 
oude spoorlijn langs het station is aangelegd 
als fietspad dat aansluit op het fietsroute-
netwerk van het Hageland, Haspengouw en 
Wallonië. Maar ondanks die ruime keuze, 
beslissen we snel waar ons tochtje naartoe 
gaat… ‘De Beemden’ here we come! 

Stevige kuitenbijters
We merken meteen waarom hier zo graag 
gefietst wordt: de prachtige vergezichten 
doen ons meteen verliefd worden op de om-
geving. L. had nog maar zelden zoveel plezier 
tijdens een fietstocht. De pittige beklimmin-
gen, maar vooral de steile afdalingen zitten 
daar vast voor iets tussen. Zelden hoorde 
ik haar op de fiets zo gillen van plezier, al 
besefte ze toen wellicht nog niet dat we ook 
terug moeten... 

Aangekomen aan De Beemden blijkt dat we 
onze bestemming perfect hebben gekozen. 
Vooral bij mooi weer. Er is een uitgebreide 
natuurspeeltuin en een leuke waterspeel-
tuin waar het ook voor de ouders heerlijk 
vertoeven is. 

De Beemden
Attenhovenstraat 171
3404 Landen (BE)
www.landen.be

DE LENTE IS EEN MOOIE PERIODE 
OM DEZE STREEK TE VERKENNEN, 

MAAR OOK ALS DE BOOMGAARDEN 
VOL VRUCHTEN HANGEN IS HET HIER 

PRACHTIG. 
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Tuk op de tuk tuk!
Een dag waar we lang naar hebben uitgekeken: onze 
rondrit met de Calessino! Na een vriendelijke ont-
vangst waarbij we samen de route kiezen, krijgt de 
bestuurder(*) nog een korte uitleg en opleiding over de 
werking van dit leuke wagentje. 

L. en ik nemen met plezier op de achterbank plaats 
om ons te laten rondrijden. De gps toont duidelijk de 
route met een bijhorend ondersteunend plan en geeft 
ook plekjes aan waar het leuk is om even halt te hou-
den. Onze eerste stop is ‘Château de la Motte’ waar 
we lunchen. Lekker én erg gezellig, maar lang blijven 
we niet, de Calessino is echt te leuk! Met veel plezier 
zetten we onze tocht verder. Prachtige landschappen, 
boomgaarden en bloesems overal… Adembenemend! 
Bij één van onze stops geeft een lokale landbouwer 
ons zelfs uitleg over zijn boomgaard en beroep. 

Loungen in de boomgaard
In de namiddag pauzeren we in een lounge gemaakt 
tussen de boomgaard, waar lokale biertjes en streek- 
producten schreeuwen om geproefd te worden. We 
genieten met grote G. Maar helaas… het minst leuke 
van de dag is het terugbrengen van de Calessino. Het 
zit erop. Maar dat we terugkomen, staat vast. 

(*) De bestuurder van de Calessino moet in het bezit zijn 
van een rijbewijs B (ten laatste behaald in 1988) of een 
rijbewijs A en minstens 24 jaar oud zijn, of een rijbewijs 
A2 en minstens 21 jaar oud zijn.

Vesparoute
Ambachtslaan 5285
3800 Sint-Truiden (BE)
www.vesparoute.com
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Pluktuin Akkerlust 
Nieuwlandseweg 12
4691 PK Tholen (NL)
www.pluktuinakkerlust.nl
vanaf juni geopend



205

Het mooiste boeket 
Altijd al eens zelf een boeket bloemen willen  
samenstellen? Dat kan bij Pluktuin Akkerlust. 
Een hele weide vol bloemen, wel tientallen soor-
ten. Voor een kleine vergoeding krijg je een mand 
en een schaartje te leen en kun je aan de slag. 

L. kiest zorgvuldig uit welke bloemen ze zal 
plukken. Ze neemt haar tijd, en het is de moeite 
waard, want ze komt terug met een prachtig 
geheel dat de volgende dagen onze huiskamer 
letterlijk zal opfleuren.

Leuk weetje: hier in de plukweide kun je ook 
kinderfeestjes organiseren. Dan mogen kin-
deren bloemen plukken, maken ze een ritje te 
paard, krijgen ze een beker water of sap met 
een snoepje en spelen ze naar hartenlust op het 
kleurrijke terrein. Heerlijk!

De pluktuin is vanaf juni geopend.

Een hele weide vol 
kleurrijke bloemen... 
Van het zicht alleen 
al word je op slag 
vrolijk.
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De smulfabriek
Midden in het Zaans Museum ligt de Verkade 
Experience. Hier kom je vanalles te weten 
over chocolade en koekjes van het bekende 
Nederlandse merk. Het lijkt wel of je bent  
terechtgekomen in een vroeg twintigste- 
eeuwse chocolade- en koekjesfabriek waar 
de machines aan het draaien waren en waar 
de geschiedenis van Verkade tot leven komt. 
Altijd al eens zo’n Verkade-meisje willen zijn? 
Dat kan. De juiste kledij is aanwezig!

Wauw, je eigen wikkel
Niet zo’n zoetebek? Er wordt ook getoond 
hoe waxinelichtjes worden gemaakt én je 
kunt je eigen wikkel ontwerpen voor een 
heerlijk stuk Verkade chocolade. Dat vond  
L. helemaal super. Toen haar wikkel klaar  
was, mocht ze haar reep – mits een kleine 
bijdrage – met de machine omwikkelen.  
Nog in L.’s top 3: de interactieve spelletjes  
‘koekenbakker’ en ‘cacao-expert’. 

Het Zaans Museum 
Schansend 7 
1509 AW Zaandam (NL)
www.zaansmuseum.nl

Leerrijk en boeiend 
en met een heerlijke  
reep chocolade weer 
naar buiten... 
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JE KUNT COMBINATIETICKETS 
KOPEN VOOR HET ZAANS  
MUSEUM EN DE ZAANSE 

SCHANS. DA’S VOORDELIGER 
EN OOK DE MOEITE WAARD.
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Gegroet ridders  
en jonkvrouwen!
Het beroemdste kasteel van Nederland, 
prachtig gelegen en meer dan een bezoekje 
waard! Welkom in Slot Loevestein. 

Waar Maas en Waal samenkomen en Gelder-
land, Brabant en Zuid-Holland elkaar raken: 
daar ligt slot Loevestein. Het was ridder Dirc 
Loef van Horne die rond 1361 dit pareltje liet 
bouwen. Niet omwille van de schoonheid van 
het gebied, maar omwille van de strategische 
ligging. De perfecte ligging om tol te heffen  
en nu, jaren later, de perfecte plek om te 
ontspannen en avontuur te beleven. 

Na een vriendelijke ontvangst kunnen we niet 
wachten om dit mooie kasteel te ontdek-
ken. Maar voor we op pad gaan, ontvangen 
we een sleutel. Die opent de poort van het 
kasteel, maar nog veel meer… De sleutelacti-
viteiten zullen ons heel wat informatie geven 
tijdens onze tocht doorheen de geschiedenis. 
Op de plattegrond staat duidelijk afgebeeld 
waar we de sleutel kunnen gebruiken. Ons 
advies: sla geen enkel plekje over.

In de roos!
De 18-eeuwse sfeer brengt ons meteen in 
het juiste tijdperk. We leren meer over Hugo 
de Groot, de middeleeuwen en de Hollandse 
Waterlinie. De kinderen verkleden zich als 
een echte ridder of jonkvrouw en met onze 
plattegrond ontdekken we alle trappen en 
gangetjes doorheen in het kasteel (zelfs de 
geheime!). En ook buiten het kasteel valt heel 
wat te zien en te beleven, zoals de kruit- 
toren en de soldatenhuisjes, maar vooral het 
Musketschieten vinden de kinderen leuk om 
te doen. Wie haalt een voltreffer? Als volleerde 
ridder en jonkvrouw verlaten de kids slot  
Loevestein, over de loopbrug, zoals het hoort. 

Slot Loevestein
Loevestein 1
5307 TG Poederoijen (NL)
www.slotloevestein.nl

http://www.slotloevestein.nl
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TIJDENS HET BEZOEK WAT TREK OF 
DORST GEKREGEN? IN DE TAVEERNE 

IS HEEL WAT LEKKERS TE VERKRIJGEN. 
ZELFS EEN KOEKJE VAN EIGEN DEEG, 
LETTERLIJK DAN: WILLEMS WAFELS 

ZIJN HÉÉRLIJK! 
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Onze eigen  
belevenissen en  
herinneringen

Inkomkaartjes, grondplannetjes, werkboekjes, … 

maar ook eigen belevenissen kunnen hier ge-

noteerd worden! Maak je eigen herrinneringen. 

Koester ze…




