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Drie tips voor de kerstvakantie van Gerrie Bakker-van de Zande

Hoe zou het zijn om 

te overwinteren in 

een kasteel? En hoe 

kwamen mensen aan 

warmte, licht, water 

en voedsel? Bezoekers 

van het Muiderslot in 

Muiden horen de antwoorden tijdens de audiotour 

”Winterkasteel”. In de Ridderzaal van het Muiderslot 

is speciale aandacht voor winterse feesten en bijbe-

horende luxe spijzen. In de kerstvakantie zijn er ook 

allerlei activiteiten voor jong en oud, zoals knutselen 

en spelletjes, winterwandelingen op dinsdag en don-

derdag en op 30 en 31 december zijn er snerttours. Bij 

het kasteel ligt ook een ijsbaan. 

> muiderslot.nl

Nationaal Monument 

Kamp Vught heet  

onlangs voor kinde-

ren van 10 tot en met 

12 jaar de audiotour 

”Achter prikkeldraad” 

ontwikkeld. Deze sluit 

aan op het verhaal van de vaste expositie ”Kamp 

Vught: zeven seizoenen en 32.000 verhalen”. Met 

een kleurrijk ‘fotoalbum’ gaan jongeren op pad en 

voeren ze opdrachten uit, terwijl volwassenen tege-

lijkertijd hun eigen audiotour kunnen volgen. Ook is 

de nieuwe expositie ”Componisten in oorlogstijd” te 

bezichtigen, waarbij ingezoomd wordt op twintig in 

Nederland vervolgde musici tijdens WOII. 

> nmkampvught.nl

Op en rond de 

landgoederen die 

beheerd worden door 

Geldersch Landschap 

en Kasteelen vinden 

de komende weken 

verschillende wande-

lingen onder leiding van een gids plaats. Zo is er op 

28 december een snertwandeling bij Landgoed Waar-

denburg en Neerijnen, op 5 januari een kinderwan-

deling rond dieren in de winter bij Kasteel Staverden 

en op 8 januari een midwinterhoornwandeling over 

Landgoed Warnsborn bij Arnhem. Wie wil meewan-

delen, kan vooraf reserveren via de website. Ook zijn 

er in de kastelen diverse kinderactiviteiten.

> glk.nl

KASTEELBEZOEK, WANDELEN EN SCHAATSEN AUDIOTOUR VOOR KINDEREN SNERT EN DIEREN IN DE WINTER

Winterkasteel Kamp Vught Wandelen over landgoederen

PODCAST

Tips van een fotograaf

In deze een halfuur durende 

podcast geet  Mischa de 

Muynck tips over fotograi e. 

Op een laagdrempelige manier 

brengt De Muynck de moge-

lijkheden van de camera voor 

het voetlicht. Deze podcast 

biedt voor zowel de beginnen-

de als de gevorderde fotograaf 

interessante inzichten, die 

direct ingezet kunnen worden. 

Eropuit en schieten maar!

PODCAST

The Rachman Review

In de Engelstalige podcast 

”Rachman Review” bespreekt 

Gideon Rachman, columnist 

voor de Britse Financial Times, 

de laatste geopolitieke ontwik-

kelingen. De korte, wekelijks 

terugkerende podcasts bieden 

verdiepende gesprekken met 

een brede groep experts en 

geven zo een interessante blik 

achter de schermen van de 

wereldpolitiek.

PODCAST

Rijkswaterstaat

Botte Jellema gaat op zoek naar 

verhalen rondom de organisa-

tie die zorgt voor het verkeer in 

ons land. Daar komt veel meer 

bij kijken dan wellicht gedacht. 

Niet alleen het beheer van 

wegen, maar ook de strijd tegen 

het water en het zorgen voor 

de natuur komen aan bod. Een 

veelzijdige podcast die de luis-

teraar anders laat kijken naar 

de Nederlandse infrastructuur.

PODCAST

The history of Rome

Toen de Amerikaanse histori-

cus Mike Duncan geen goede 

podcasts over het oude Rome 

kon vinden, startte hij er zelf 

maar een. Met bijna 180 al eve-

ringen behandelt deze Engels-

talige podcast de volledige 

geschiedenis van de Romeinen.  

De gemiddelde tijdsduur van 

20 minuten maakt deze pod-

cast een ideaal pauzemoment 

van de dag. 

PODCAST

Hersenhelden

Presentator en onderzoeker 

Jetske van der Schaar gaat in 

gesprek met verschillende 

mensen over dementie. Deze 

podcast, een initiatief van het 

Alzheimercentrum Amsterdam 

en onderdeel van het Amster-

dam UMC, geet  verschillende 

(ervarings)deskundigen een 

podium. Hierdoor krijgt de luis-

teraar een compleet beeld van 

deze veelvoorkomende ziekte.
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De bundel ”Leven door te delen” van Hendrien de Jong-Aperloo bevat 

gedichten die een diepere dimensie geven aan allerlei situaties en gebeur-

tenissen. Vanuit haar christelijke levensovertuiging laat de schrijfster zien 

dat er niets voor niets gebeurt, maar dat ook niet alles is op te lossen. In 

de bundel staan gedichten over de actualiteit, zoals ”Isolement…   inten-

sive care” en ”Het jaar 2020”, maar bijvoorbeeld ook over de jaargetijden, 

over persoonlijke herinneringen en over de christelijke feestdagen en de 

jaarwisseling. De Jong-Aperloo schreef eerder de gedichtenbundel ”Aarde 

donker – Hemels licht”.

GEDICHTENBUNDEL

Diepere dimensie in levenssituaties

Leven door te delen,

Hendrien de Jong-Aperloo; 

uitg. Marcel Vaandrager; 68 

blz.; € 15,95


