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De coronaregels van het kabinet hebben 
gevolgen voor veel activiteiten. Zingen, dansen, 
toneelspelen en muziek maken is nu anders. 
En er zijn aanpassingen bij locaties zoals in de 
horeca, in het museum, buurthuizen en op de 
sportschool. Kijk op rijksoverheid.nl of bel het 
publieksinformatienummer 0800-1351 (tussen 
8:00 en 20:00 uur). 

Doe een dagje duinen
Het duin langs de Nederlandse kust is weliswaar 
400 vierkante kilometer groot, maar beslaat 
desondanks niet meer dan één procent van de 
totale oppervlakte van ons land. Niet alleen als 
bescherming tegen de zee of voor de productie 
van drinkwater, ook en vooral als natuur is 
het gebied van grote betekenis. Het landschap 
kenmerkt zich door een grote diversiteit. Er 
komen zo’n 850 verschillende plantenfamilies 
voor en van onze 190 vogelsoorten broeden 
er zo’n 140 aan de kust. Wij mensen zoeken 
er graag de rust en de ruimte. Wie meer wil 
weten van dit unieke gebied, gaat zaterdag 
18 september tijdens de eerste landelijke ‘Dag 
van de Duinen’ mee met één van de vele gratis 
publieksexcursies, die in een overzicht bij elkaar 
staan op de website van initiatiefnemer Stichting 
Duinbehoud.

 18 sept.
 duinbehoud.nl/dagvandeduinen.nl

DUIZENDEN MONUMENTEN TWEE DAGEN OPEN
De organisatoren achter Open Monumentendag hebben het evenement dit jaar 
zo willen organiseren, dat zo veel mogelijk mensen een bezoek brengen aan ons 
gebouwd cultureel erfgoed. Duizenden monumenten door heel het land zijn gratis te 
bezichtigen. In de presentatie van alle plekken en locaties die bekeken kunnen worden, 
ligt het accent meer op het publieke gebruik. Van treinstation tot dierentuin en van 
zwembad tot gevangenis. Zo moet een breder publiek zich aangesproken voelen. Alle 
thema’s staan bij elkaar op de website, waar heel gericht op plaatsnaam gezocht kan 
worden. Meer aandacht is er voor de rolstoelgankelijkheid. Er kan ook gebruik worden 
gemaakt van wandelroutes, met of zonder een gids. Niet alleen oude binnensteden, 
ook buitenwijken en bebouwing in landelijk gebied zijn in het programma opgenomen.  

 11 en 12 sept.  openmonumentendag.nl 

Sterns spotten op Pampus
Een boottochtje met de veerdienst naar Pampus bij Amsterdam 
is al een belevenis op zich. Op woensdag en vrijdag zijn op het 
forteiland de vogelspotters te vinden en aanspreekbaar. Ze vertellen 
bezoekers graag over de vogels die er kunnen worden waargenomen; 
van dodaars tot spotvogel en van groenling tot aalscholver. 
Vogelbescherming Nederland heeft op Pampus bovendien een nieuwe 
expositie ingericht over sterns; zeevogels die hier op het IJmeer van 
nature voorkomen. De komende jaren zal de tentoonstelling ook 
elders in het land te zien zijn. Op Pampus zijn speciale vogelkaarten 
verkrijgbaar en professionele verrekijkers te leen.

 sept./okt. (di. t/m zo. 10.30-17.00 uur)  pampus.nl  
 0294-262326 (di.-vr.)

De Sallandse Heuvelrug is in de nadagen van de zomer 
op zijn mooist. Dan bloeit de hei uitbundig en oogt 
dit nationale park tussen de Hanzesteden Deventer 
en Zwolle als een grote paarse zee. Zo ver het oog 
reikt. Nergens in Europa is er een groter aangesloten 
heidegebied. Er zijn wandel- en fietsroutes, die bezoekers 
naar de mooiste plekken leiden. De aanbevolen tochtjes 
lopen via de knooppunten en verbinden diverse 
informatiecentra met elkaar; in Nijverdal, Haarle en 
Holten. Voor mensen die afhankelijk zijn van vervoer 
is ‘de Heideslak’ beschikbaar, een elektrisch wagentje 
met plaats voor zeven passagiers. Vrijwilligers besturen 
dit milieuvriendelijke vervoermiddel en vertellen 
onderweg verhalen over de bijzonderheden van dit 
natuurgebied. Meer informatie op een speciale website.

 paarseloper.nl 

 Paarse zee van bloeiende hei

Genieten van de Drentse 
natuur staat voorop bij de 
organisatoren van de 
Hunzeloop wandeltocht, 
die op 18 september start 
vanuit Het Achterom in 
Zuidlaren. De nadruk ligt 
op de beleving van de 
omgeving, maar er is 
onderweg ook aandacht 
voor de cultuur en historie 
van het gebied. Om het meedoen voor (bijna) iedereen mogelijk te 
maken, variëren de routeafstanden van 5 tot 25 kilometer. Zowel de 
vrijetijdswandelaar als de geoefende loper komt er zo aan zijn trekken. 
De opbrengst van het evenement komt ten goede aan projecten van de 
Stichting het Drentse Landschap. 

 18 sept.  hunzeloopwandeltocht.nl 

Hunzeloop voor iedereen 
die van natuur houdt

Op de step
In 300 steden in 26 Europese landen 
liggen de stepjes van Lime, Bird of Tier 
op iedere straathoek letterlijk voor het 
oprapen. Er zijn er inmiddels ongeveer 
360.000 in omloop. Uit onderzoek blijkt 
dat het aantal elektrische huurstepjes 
de afgelopen twee jaar met maar liefst 
200 procent is gestegen. Best handig 
om met zo’n elektrisch ding door de 
stad te zoeven, maar het leidt ook tot 
behoorlijk wat overlast. Er gebeuren 
nogal wat ongelukken mee, in Oslo 
en Parijs kwamen onlangs zelfs twee 
mensen om het leven door een ongeluk 
met een step. Ook de ergernis begint 
de pan uit te rijzen. Stadsbewoners 
struikelen erover en voor invaliden is 
de stad inmiddels helemaal veranderd 
in een soort hindernisbaan. De Finse 
hoofdstad Helsinki heeft de snelheidslimiet 
in het centrum en ’s nachts sinds 
kort drastisch beperkt. Ook in Oslo 
zijn hier plannen voor, omdat in de 
Noorse hoofdstad nogal wat dronken 
stepbestuurders ’s avonds van hun 
vehikel kukelen. In Parijs wordt zelfs een 
totaalverbod op de stepjes overwogen. 
Overigens zijn er 
ook landen waar ze 
überhaupt niet zijn 
toegestaan. In Nederland 
bijvoorbeeld, en wat mij 
betreft houden we dat zo. 
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WEKELIJKSE COLUMN VAN FILELEZER HELEEN DE GEEST
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GROOTS THEATERSPEKTAKEL
Vanaf 18 september in het AFAS Circustheater Scheveningen; Disney’s 
‘Aladdin’! De grote Broadway-musical over de charmante straatdief Aladdin 
en prinses Jasmine is al jaren een wereldwijd succes. Een groots 
theaterspektakel vol humor, kleurrijke kostuums en special effects. In een 
duizelingwekkend tempo wordt het publiek meegenomen in het overweldigende 
verhaal vol romantiek, vriendschap en verraad. Meer informatie en 
kaartverkoop: aladdindemusical.nl Maak 5x kans op twee vrijkaarten.

ZO DOET U MEE! Bel naar 0909-5010595 (slechts € 0,60 per gesprek) en 
toets code 2. Per post kan ook: stuur een kaartje naar MAX Magazine, o.v.v. 
Alladin, Postbus 277, 1200 AG Hilversum. Of online via maxmagazine.nl  
Deze actie loopt van 7 t/m 20 september.Jo
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