
Om in de Verenigde Staten, Midden-Amerika of op de Cariben te ko-
men, moet je de Atlantische Oceaan over. Dat kan tegenwoordig een 
stuk voordeliger vanaf Düsseldorf Airport. Bij dit Duitse vliegveld net over 
de grens parkeer je goedkoper, zijn de wachtrijen minder lang en de 
tarieven scherper. Air Berlin vliegt sinds kort vanaf Düsseldorf non-stop 
naar populaire bestemmingen zoals Curaçao, Havana, Miami en New 
York. Vanuit Groningen is het zo’n 2,5 - 3 uur rijden naar Düsseldorf. 
www.airberlin.com

Asperges komen niet alleen uit Noord-Limburg, ook in het Vechtdal – 
ten zuiden van de provincie Drenthe - wordt deze koninklijke groente 
geteeld. Wie meer over het witte goud will weten, is zaterdag 27 mei 
2017 tussen 10.00 en 16.00 uur welkom tijdens de open dag bij asperge-
teler Ernie van der Kolk in Dalfsen. Natuurlijk kun je ook van de asperges 
genieten, tijdens een culinaire aspergeproeverij. Entree is gratis, proeverij 
kost 10 euro. www.verrukkelijkvechtdal.nl/asperges
www.ernievanderkolk.nl 

In de driehoek Deventer-Zutphen-Lochem, in de Gelderse Ach-
terhoek, ligt een lieflijk dorpje: Almen. Net buiten het dorp ligt 
landgoed Ehzerwold. Ruim honderd jaar geleden werd hier een 
ziekenhuis gebouwd. Later werd het ziekenhuis achtereenvol-
gens gebruikt als sanatorium, kuuroord en asielzoekerscentrum. 
Tegenwoordig is in het historische gebouw een fraai hotel annex 
conferentiecentrum gehuisvest, van waaruit je mooie fiets- en 
wandeltochten kunt maken door de groene omgeving van na-
tuurgebied de Velhorst. Naast bossen, riviertjes, landgoederen en 
kastelen vind je hier vooral rust.
www.ehzerwold.nl

Je kunt hem haast niet missen: de ‘wolk’ van Zwolle. Het dak van 
De Fundatie is een blikvanger van formaat. Een bezoek aan deze 
historische Hanzestad is pas compleet als je ook dit museum hebt 
bezocht. 

De 55.000 tegels waaruit het dak 
van De Fundatie bestaat, veran-
deren onder invloed van het licht. 
Schijnt de zon, dan is het ellipsvor-
mige dak wit. Is het een grijze dag, 
dan kleurt het blauw. Hoe dan ook 
is het een imposante, bijna buiten-
aardse verschijning. Het gebouw 
is bijzonder, maar ook onder de 
wolk is het voor de kunstliefhebber 
genieten. Naast een vaste collec-
tie heeft De Fundatie regelmatig 
opzienbarende tijdelijke tentoon-
stellingen. Vanuit het ‘oog’ in de 
wolk heeft de bezoeker ook nog 
eens een fantastisch uitzicht over 
de binnenstad. 

Voordelig de oceaan over

Wit goud uit het Vechtdal

Van ziekenhuis tot hotel

Onder de wolk van Zwolle

De tijd vliegt

Op en boven het vliegveld van het Groningse Oostwold vindt tijdens Pinksteren (zondag 4 en maandag 5 juni 2017) 
voor de negende keer de Oostwold Airshow plaats.  Onder het motto ‘Time flies’ zijn er historische en hedendaagse
vliegtuigen in actie te zien, met spectaculaire stunts en formaties. Daarnaast zijn er op de grond antieke voertuigen, 
trekkers en een millitair (vlieg)kamp uit de Tweede Wereldoorlog te bewonderen. Online tickets zijn tot en met 3 juni 
te koop via de website. Op de showdagen zelf alleen via de kassa. Aardig detail: je mag met je eigen vliegtuig 
komen. www.oostwold-airshow.nl
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Zwolle is net als het nabijgelegen 
Kampen een Hanzestad. Van 15 
tot en met 18 juni 2017 vinden 
in Kampen de InternatÕ nale 
Hanzedagen plaats.
www.zwolletouristinfo.nl
www.hanze2017.nl 
Meer weten over Zwolle? Check 
het fillmpje op onze website: 
www.dvhn.nl/reis en www.lc.nl/
reis 

Eenmaal neergedaald uit de wolk 
en met twee benen op de grond 
gaan we op verkenning door de 
stad. Stadsgids Keetje leidt ons rond 
door de Hanzestad die anno nu 
een bruisende (studenten)stad is. 
Van het smalste huisje van de stad 
aan het Fraterhofje, via het oudste 
huis (anno 1300) en het mooiste 
straatje met de naam Krommejak 
naar Café de Gezelligheid, waar 
de ingang is naar een ondergronds 
gangenstelsel. 
Ook bovengronds is genoeg te 
zien. Als je onder de middeleeuwse 
Sassenpoort doorwandelt, loop je 
via de Sassenstraat tegen de Grote 

Kerk in hartje stad aan. We kijken 
binnen bij het Zwolse Balletjeshuis 
en bewonderen het originele inte-
rieur uit de zestiende eeuw én het 
imposante aanbod aan ouderwets 
lekker snoepgoed. Via de Korte 
Ademhalingssteeg – vroeger de 
steeg naar het schavot  - komen 
we op de Grote Markt. Waar eens 
het schavot stond, staat nu een 
‘glazen engel’, een beeld van de 
beschermheillige van de stad: Sint 
Michael.

Keetje leidt ons tot slot via de 
‘Peperbus’ en de oude stadsmuur 
naar Herman, de middeleeuwse 
‘mummie’ die zijn laatste rustplaats 
in Waanders in de Broeren heeft. 
Deze imposante boekhandel in de 
oude kerk heeft naast veel boeken 
een fraaie brasserie waar we even 
rustig kunnen bijkomen van alle 
indrukken van Zwolle.
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Will jij samen met je vriend(in), partner of broer/zus GRATIS de 
oceaan over? Air Berlin en Reis&Co geven twee vliegtickets 
weg. Kijk voor de details van deze superactie op onze Face-
bookpagina: www.facebook.com/ndcreisenco


