De SeniorWeb Vakantie-challenge
De winnende inzendingen

Wat mogen mensen echt niet missen als ze uw omgeving komen verkennen? De hele maand maart, die bij SeniorWeb in het teken stond van het thema ‘vakantie’,

kregen deelnemers de gelegenheid drie foto’s plus een toelichting in te sturen. De beste drie inzendingen kregen een Albelli-cadeaubon en uit alle inzendingen hebben
we de allermooiste opgenomen in dit fraaie boekje. Geniet van de mooie foto’s en leuke achtergrondinfo die een unieke persoonlijke kijk geeft op ons prachtige landje.
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Hoofdprijs: C. de Koster

Is dit Nederland?
Jawel, maar wel het uiterste puntje!

In dit prachtige glooiende Jekerdal in
Maastricht wisselen watermolens,
kastelen en wijngaarden elkaar af.
Maastricht is sowieso een mooie
historische en bourgondische stad,
die een bezoek waard is. De
omgeving leent zich voor eindeloze
wandelingen en fietsroutes door een
prachtig landschap met heel veel

cultuur. Maak bijv. een stop bij de
Apostelhoeve voor een wijnproeverij,
geniet van een drankje vanaf het
hooggelegen terras van Chateau
Neercanne en geniet vooral van het
prachtige uitzicht over het Jekerdal.
Locatie:
Jekerdal, Maastricht
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Tweede prijs: J. Smetsers

Zandafgraving Nederheide Milheeze
In de bossen van het Brabantse Milheeze
ontstaan geweldig grote vijvers door
zandafgraving. Grote zandzuigers zorgen er
voor dat het zand, gebruikt voor de aanleg
van wegen en voor de bouw, via een
pijpleiding word getransporteerd naar een
depot. Hierdoor ontstaan tegen deze
prachtige bosrand grote natuur vijvers. Een
lust voor het oog om in deze omgeving te
wandelen, en een koffie te nuttigen bij
Hotel-Restaurant Nederheide met terras en
prachtig uitzicht voor de natuurliefhebber.
Locatie:
Milheeze
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Derde prijs: R. Visser
De Rottemeren
De Rottemeren liggen ruwweg tussen de A-12 en
Rotterdam-Terbregge, het riviertje de Rotte eindigt in
Rotterdam-Centrum. Als inwoner van Bleiswijk grenst
mijn woonwijk aan het gebied. Als geboren
"Noordeling" kom ik er veel en kan me met
hobbyfotografie lekker uitleven en is een goeie
"tegenhanger" in de Randstad. Het is een gevarieerd,
uitgestrekt gebied omgeven met park/"bos"-gebied.
Maar ook met "open" ruimtes met fraaie uitzichten.
Alles prima te verkennen per voet, fiets, boot én soms
schaats! Een "Rondje-Rotte" [van R'dam Terbregge,
Irenebrug/A12] is een populair tochtje met als
"Pareltje" de nabij de A12 gelegen "Molenviergang".
Locatie:
Rottemeren
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Overige inzendingen

Ingezonden door: S. Krebaum
Lekker struinen langs de prachtige uiterwaarden van Tiel.
Hier biedt het land van Flipje prachtige vergezichten over
dijken, weilanden en water. U kunt hier genieten van
ooievaars in hun hoge nesten. Tijdens deze wandeling kunt u
van Passewaay naar het centrum van Tiel lopen. Onderweg
komt u verschillende terrasjes langs het water tegen, waar u
heerlijk uw dorst kan lessen.
Locatie:
Tiel
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Ingezonden door: G. Attema
Kom naar Harlingen tijdens de tall Ships dagen van 14 - 17
juli. Geweldige schepen en u kunt meteen de walvis fontein
(een van de elf Friese fonteinen) bekijken. En de meer dan
700 jaar oude stad bekijken.
Locatie:
Harlingen
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Ingezonden door: A. Cornelisse
Ieder jaar op de eerste zaterdag in september is er in

Aalsmeer een verlichte botenshow met na afloop op de
Westeinderplas een vuurwerkshow. Dit alles in de plaats
van het vroeger gehouden bloemencorso.
Locatie:
Aalsmeer
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Ingezonden door: M. Knops
Ook dit is heerlijk Nederland! Op het brede, ongerepte strand
tussen Oost-Kapelle en Domburg kun je op een zonnige,
doordeweekse dag dit soort uitnodigende plekjes

aantreffen. Waar je even heerlijk, in stilte, alleen kunt zijn
met je gedachten, weg van alle hectiek en gedoe. Opladen in
optima forma!
Locatie:
Oost-Kappelle en Domburg
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Ingezonden door: D. Ravestein-Ooms
Voor mij iedere dag vakantie in dit mooie park. Het is nog
maar 20 jaar oud, maar wordt steeds mooier. Ieder
seizoen geeft weer nieuwe gezichten. Ook de Vlinderhof,
ontworpen door Piet Oudolf, is een plaatje. De
Parkpergola hier te zien in de winter is in de herfst

prachtig met de rode bladeren van de klimplanten.
Iedereen die niets van de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn
wil weten, is hier waarschijnlijk nog nooit geweest. Een
aanrader om eens rustig rond te lopen, te fietsen over
het LINT, of te schaatsen op de Vikingrijn.
Locatie:
Maximapark Leidsche Rijn Utrecht
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Ingezonden door: W. Outhuis
De Loodsmansduin by Den Hoorn op Texel.
Locatie:
Texel
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Ingezonden door R. Bossenbroek
Landgoed Staverden ligt tussen Ermelo en Elspeet op de Noordwest Veluwe in een

groene en bosrijke omgeving. Tevens een combinatie van rijke historie, schitterende
tuinen en witte pauwen en een prachtig kasteel. Dit is een plek die zo veel te bieden
heeft met Kasteel Staverden als blikvanger. Dus bij uitstek een perfecte omgeving
met veel wandel- en fietsroutes waar het echt genieten is van wat de natuur te
bieden heeft. En elke dag is het weer anders.
Locatie:
Staverden de kleinste stad van Nederland
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Ingezonden door: T. van Ree
Hertenkamp in het Zeisterbos. Neem wat andijvie of iets

dergelijks mee. De herten houden hier van. Daarna kan een
heerlijke wandeling in het bos gemaakt worden en kan
gecombineerd worden met een bezoek aan de Boswerf.
Locatie:
Zeist
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Ingezonden door: S. van Horen
Kasteel Doornenburg is zonder overdrijving een parel in de
bloeiende Betuwe. Omringd door levende rivieren kun je in
dit statige slot het ingetogen leven ervaren van mensen in

de late Middeleeuwen. Na de complete verwoesting tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel helemaal

opnieuw opgebouwd in oorspronkelijke architectuur. Je kunt
het kasteel het beste bezoeken (ook met een
museumjaarkaart) door gebruik te maken van een van de
audiotours, of onder leiding van een gids in Middeleeuwse

kleding. Het is ook een echt familiekasteel. Er is een herberg
en een mooie Bed & Breakfast.
Locatie:

Doornenburg
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Ingezonden door: M. ten Harkel
Ontdek de Polder. Ruimte! Water! Groen! Rust! Dijken met
een pracht aan bloemen! Schitterende luchten! Alle
jaargetijden. Dit is het polderland van West-Friesland.

Door de Mijzenpolder, prachtig poldertje ten zuiden van de

Eilandspolder, kom je in Schermerhorn. De weg over, en dan
ben je in De Eilandspolder. Een polder met pittoreske
plaatsen, zoals de Rijp, Driehuizen, Grootschermer,

Noordeinde, Graft. Oude kerkjes en musea. Alle dorpjes en
kleine stadjes hebben een rijke historie. Duik in de
geschiedenis van ons oude polderland. Een boot met
fluistermotor helpt je om dit gebied te ontdekken.
Als je hongerig wordt, er zijn restaurants in overvloed!
Locatie:
Schermerhorn
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Ingezonden door: L.M. de Wolf
Laat de stadse drukte van Den Haag, Zoetermeer en Leiden

achter je en maak je hoofd leeg in de rust van Duin Horst &
Weide. Wandel of fiets van de zilte zee tot aan het groenste
gras en ervaar de afwisselende uitzichten en Hollandse
landschappen van dit gebied.
Locatie:
Wassenaar en omstreken
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Ingezonden door: A. le Febre
Bezoek tijdens de vakantie de mooie stad Leiden met zijn

historisch centrum, waterwegen (waardoor er meer dan
100 verschillende bruggen te bewonderen zijn), uitstekend
gericht op toeristen en vele musea die men kan bezoeken.
Locatie:
Leiden
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Ingezonden door: I. Prins
Punt van Reide. Prachtig stukje Nederland. Uitstulpend in

de Dollard. Waterrijk natuurgebied waar kraanvogels
voorkomen. Het is deels omringd door een dijk. Buitendijks
een mooi kwelderlandschap waar regelmatig zeehonden
liggen te zonnen.
Locatie:
Termunten
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Ingezonden door: P. Giling
Ruïne De Nijenbeek Kasteel in Voorst
Locatie:
Voorst
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Ingezonden door: J. Davids
Als u van fietsen houdt is Ter Apel een heel mooie

startplaats voor cultuur en natuur. Parkeren en koffie bij het
Boschuis en een bezoek aan het naastgelegen uit 1465
stammende kruisherenkloostermuseum. Daarna een
prachtige fietsroute richting Sellingen door het

natuurgebied Ter Borg, en als u geluk hebt komt u nog een
Schotse hooglander tegen. Dan langs de Ruiten A stroom
die helemaal opnieuw ingericht is langs de prachtige en
rustige omgeving richting Jipsinghuizen. Terug langs het

Ruiten A Kanaal langs de grens met Duitsland komt u weer
in Ter Apel.
Locatie:

Ter Apel
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Ingezonden door: C. J. Walter
Het standbeeld van een kozak én het Kozakkenveer. Het

Kozakkenveer is genoemd naar een schipbrug, de
Kozakkenbrug, tussen Veessen en Fortmond, die gebouwd
werd door de Kozakken die het Franse leger in 1813
achtervolgden bij hun terugtocht uit Europa naar Frankrijk.
De plaats Fortmond, aan de overkant. Natuurgebied de

Duurschewaarden met restanten van een steenfabriek.
Locatie:

Veessen
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Ingezonden door: Ch. Snijder
De Slufter op het eiland Texel is het gehele jaar een
belevenis.
Locatie: Texel
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Ingezonden door: H. Lamberts
Het spel van de zon (het licht), de wolken en de zee is altijd

een fascinerend beeld. Uren kun je dit spel alle jaargetijden
volgen. In de zomer vanuit een badstoel of vanaf een
handdoek. In de herfst, winter en voorjaar al wandelend
langs onze prachtige Noordzeekust. Vakantie vieren in de
kustplaatsen (b.v. Schoorl) en dagelijks genieten van het
lichtspel.
Locatie:

de Noordzeekust
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Ingezonden door: A. van den Bos
De prachtige provincie Friesland met zijn vele wateren zijn
bij uitstek geschikt om heerlijk tot rust te komen. Met een
antieke sloep of een gehuurde boot rustig kabbelend over

de Friese Meren. Heerlijk even aanleggen in Grou met een

kop koffie en een appelpunt kijkend naar het vertier op het
water terwijl een briesje verkoeling brengt. Grou ligt midden
in het waterrijke hart van Friesland (Fryslân) en is de poort
naar Nationaal Park de Alde Feanen.
Locatie:
Grou
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Ingezonden door: H.J. Bos
Vanaf 1 augustus 2022 is in Rekken weer de Dahliatuin

geopend. Een bloementuin met 300 verschillende soorten
dahlia's en van ieder soort 10, dus 3000 bloemen in
verschillende kleuren en variëteiten. Een bol dahlia is toch
wat anders dan een cactusdahlia en zo zijn er nog vele
andere soorten. De kwekers tonen hier ook hun nieuwe

aanwinsten, maar de traditionele dahlia's zijn hier ook
aanwezig. Een lust voor het oog, de liefhebber komt hier
echt aan zijn trekken. De tuin is alle dagen open tot half
oktober.
Locatie:
Rekken
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Ingezonden door: H. Baart
Op een wandeling over het strand tussen Vlissingen en
Zoutelande kom je talloze strandhuisjes tegen. De
weersomstandigheden waren voortreffelijk om te

wandelen maar er werd geen gebruik gemaakt van deze
strandhuisjes. Deze bonte verzameling van strandhuisjes
wilde ik graag vast leggen.
Locatie: Walcheren
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Ingezonden door: H. Brandenburg
Rotterdam is de place to be voor wie van architectuur en

stedentrips houdt. De grootste haven van Europa, de
Nieuwe Maas, boottocht door de haven, de Euromast, de
Markthal, stuk voor stuk een belevenis. Deze foto is
genomen onder de Willemsbrug met zicht op onder andere

de Erasmusbrug en het gebouw ‘De Rotterdam’ ontworpen
door de internationaal bekende architect Rem Koolhaas.
Daarvoor zien we de oude huizen van het Noordereiland,
die gespaard bleven tijdens het bombardement van 1940.
Locatie:
Rotterdam
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Ingezonden door: K.H. Pieterman
Veel mensen gaan naar het buitenland op vakantie, terwijl
er in Nederland ook zoveel te zien valt. Ik neem als
voorbeeld het Nederlands Vestingmuseum te Naarden

vesting. Een bolwerk van geschiedenis waar onder meer
voorbij komt, de 80-jarige oorlog, het Rampjaar en de tijd
dat de troepen van Napoleon de stad bezet hielden. Een

echte aanrader is schuttersdag , wanneer kanonniers in
uniform demonstraties geven met kanonnen van 200 jaar
oud.
Locatie:
Naarden
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Ingezonden door: D. Spee-Schut
In Bergen kan je echt alle kanten op om van de natuur te

genieten. Ook is het nog een kunstenaarsdorp waar je vaak
kan genieten van diverse exposities. Voordat ik in Bergen
kwam wonen heb ik in Putten en Gramsbergen gewoond.
Ook mooie plaatsen, maar Bergen is toch wat mij betreft de
mooiste plaats. Dit is een foto van de duinen maar ook de
polder en de bossen eromheen zijn prachtig.
Locatie:
Bergen aan Zee
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Ingezonden door: G. van Oostrum-Schurink.
Deze foto is genomen net even buiten De Wijk in Drenthe.
Huize “Dickninge“ met op beide schoorstenen een
ooievaarsnest. Een wandeling door de tuinen is altijd de
moeite waard.
Locatie:
De Wijk
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Ingezonden door: J. Heres
Door het Balloërveld loopt een mooie wandelroute (rode

paaltjes, lengte route 8 km). Start bij café de Aanleg nabij
Assen. Het gehele jaar is het te doen. En op het Balloërveld
heb je kans om de schaapskudde tegen te komen. Start bij
de schaapskooi. Ik blijf het mooi vinden de rust en het
uitzicht.
Locatie:
Assen
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Ingezonden door: J.J.B. Breed
Het gebouw is neergezet als verdedigingswerk bij de ingang
van de Oude Haven in Enkhuizen en stamt uit 1540. De
Drommedaris en de daar achter gelegen Drommedarisbrug
en de oude huizen aan het Spui en De Bocht zijn de meest
gefotografeerde plekjes van Enkhuizen. Het zijn werkelijk
juweeltjes, die eigenlijk iedereen zou moeten kennen.
Locatie:
Enkhuizen
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Ingezonden door: N. van Dijk
Hierbij een foto van het Bataviastrand in Lelystad, gemaakt
in juli 2021. Dit strand bestaat nog geen twee jaar. Ik kom
er graag in de ochtend, als het nog rustig is. Het water is
altijd helder, al snel diep, je hoeft dus niet eindeloos te
waden alvorens te kunnen zwemmen, zoals aan het

Noordzee-strand. Een ander voordeel is dat het water na
een paar zomerse dagen 20 graden of warmer is.
En… er zijn geen kwallen of gevaarlijke stromingen. Een
ideale plek om een lekker stukje te zwemmen.
Locatie:
Lelystad
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Ingezonden door: …
Natuurlijk zijn er nog veel meer mooie plekjes in ons land te
ontdekken. Plak hiernaast een foto van die ene prachtige
plek die nog ontbreekt.
Locatie:

Ergens in Nederland
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