Op kamp in…

Wales

Landenfiche 2022

Portret
Wales is het vriendelijke, groene, heuvelachtige deel aan de westkant van Groot-Brittannië. Aan het oosten grenst
het aan Engeland en aan het westen aan de Ierse Zee. Wales ligt op ongeveer 2 uur ten westen van Londen over de
weg of met het spoor. De grote aantrekkingskracht van Wales is onwaarschijnlijk de geschiedenis, het erfgoed, de
mensen en het prachtig groene heuvellandschap waar duizenden schapen grazen. Om een idee te hebben:
2.903.085 mensen wonen in Wales. En ongeveer 12.000.000 wollige schapen grazen vredig op de groene heuvels.
Wales maakt deel uit van Groot-Brittannië maar ziet er anders uit en voelt anders aan. Ze hebben een eigen taal, een
Keltische geschiedenis die teruggaat naar voor de Romeinen, en veel kastelen om te bezoeken. De laatste keer dat
deze geteld zijn, waren het meer dan 600. Ook heb je de Nationale Opera van Wales (een van de beste
operagezelschappen), de grootste kas in één overspanning ter wereld (in de Nationale Botanische Tuinen van
Wales), en een hippe vlag met een rode draak erop.
Wales is voornamelijk groen, er zijn 3 Nationale Parken en 5 Gebieden van Bijzonder Natuurschoon, die allen deel
uitmaken van een landschap dat vele soorten activiteiten biedt. Wandelen, fietsen, klimmen, golfen, mountainbiking
en paragliding zijn slechts het topje van de ijsberg.
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Infobronnen
Web
Wales: www.visitwales.com
Noord Wales: www.nwt.co.uk
Middel Wales: https://www.visitmidwales.co.uk
Zuid Wales: https://www.southernwales.com
Cardiff: www.visitcardiff.com
Swansea: www.visitswanseabay.com

Reisgidsen
Het aanbod is ontzettend groot, iedere grote uitgever heeft één of meerdere gidsen over Wales. Zowel stadsgidsen,
reisgidsen met hoofdzakelijk algemene info als met praktische info (o.a. transport, restauranttips, evenementen,
logiesinfo..). Een voorproefje:


Nederlandstalig: Trotter, De groene gids, Capitool reisgidsen, Dominicus, ANWB,



Engelstalig: Lonely Planet, Rough guide, Bradt, Footprint



Franstalig: Le guide du Routard, Petit Futé



Wandel- & fietsgids: Explorer, Landranger

AL DEZE GIDSEN (EN VEEL MEER) VIND JE IN WEGWIJZERS REISINFOCENTRUM

Klimaat
Opgelet dit zijn de gemiddelde maximum en minimumtemperatuur. Het warmste moment van de dag kan nog een
stuk hoger liggen.

Aantal regendagen
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Kaarten
Als overzichtskaart is Michelin 713 Great Britain & Ireland (1:1000.000) een goede keuze.
Meer detailinformatie vind je op de deelkaarten van Michelin, Road Atlas Britain, Ordnance survey

AL DEZE KAARTEN (EN VEEL MEER) VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE
Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels Atlas
& Zanzibar?

Formaliteiten


Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben. Verkrijgbaar bij de
gemeentediensten van je woonplaats.



Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn.



Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige
informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, kan op
crisismomenten van belang zijn.)



Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten



Europese Ziekteverzekeringskaart



Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in meerdere talen



ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en

dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken)
hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende producten en
services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be/Home.aspx of spring een lokaal
Connections of Airstop kantoor binnen.


Belgische ambassade in Groot Brittanië: countries.diplomatie.belgium.be/nl/verenigd_koninkrijk



Ambassade van Groot Brittannië in Brussel: www.brussel.be/artdet.cfm/4047

Reisbudget
Wisselkoers: 1€ = 0,85£ (juni 2022)
Voor de meest recente wisselkoersen verwijzen wij door naar:
www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=EUR
Je hoort het wel vaker: ‘Engeland is duur’ en dat klopt ook wel. Je moet wel een onderscheid maken tussen Londen
en de rest van Engeland. Londen is namelijk opvallend duurder dan alle andere Engelse steden. Toch kan men mits
wat planning de kosten binnen de perken houden. Wie kiest voor een wandel- of fietsvakantie in combinatie met
kamperen hoeft geen fortuinen te spenderen. Wie zelf zijn potje kookt in een jeugdherberg of op de camping
bespaart al flink wat ponden.
De prijzen in de supermarkten liggen iets boven het Belgisch niveau. In veel pubs kun je ook terecht voor ‘pub
food’, eenvoudige maar stevige dagschotels die tussen de 6 en 10 £ kosten. Als noodoplossing kan men zich ook
naar de dichtstbijzijnde ‘fish & chips’ zaak (zeg maar de Engelse variant van ons frietkot) reppen. Voor een ‘pint’
(halve liter bier, lager of bitter) betaal je al snel 3 £. Veel supermarkten zijn 7 dagen op 7 open tot 20u - 22 u.

Enkele richtprijzen:


Fles plat water: 0,95 £ (1.1 EUR)



Brood: 0.95 £ (1.1 EUR)



Blikje cola 1.20 £ (1.39 EUR)
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Bier: 3,50 £ (4.05 EUR)



Camping: 8,00 £ (9,27 EUR)

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:
www.numbeo.com / www.pintprice.com (vgl. bierprijzen)

Transport naar Engeland en Wales
Auto
Met de auto naar het Verenigd Koninkrijk ?! Het kan, verschillende veerboten verbinden België, Frankrijk en
Nederland met het Britse eiland. Je auto meenemen op de ferry kan zonder problemen, mits natuurlijk een toelage
(zie hieronder bij ‘boot’). Je kan zelfs je wagen op een trein rijden en via de EuroTunnel onder de Noordzee naar
Engeland rijden.
Nog enkele handige links:
www.viamichelin.com: routeplanner & berekening kost brandstof, tolwegen,…
www.eurotunnel.com: Enkele treinrit met wagen kost tussen de 90 en 290 €, afhankelijk van je wagen, datum, uur
en de formule die je kiest.

Boot
Voor de overtocht van het Kanaal kun je terecht bij de volgende ferrymaatschappijen:
P&O Ferries (Calais – Dover en Rotterdam – Hull; www.poferries.be)
Irish Ferries (Calais – Dover https://www.irishferries.com/uk-en/Travel-to-France/)
DFDS Lines (Duinkerke – Dover ; https://www.dfds.com/nl-nl)
Stena Line (Hoek van Holland – Harwich; www.stenaline.nl )
De ferrymaatschappijen pakken regelmatig uit met interessante promotie-acties voor vroegboekers en/of groepen.
Voor een overzicht en routeplanner van bootverbindingen in Europa: www.directferries.be

Bus
Flixbus (www.flixbus.be) verzorgt een regelmatige lijndienst naar verschillende steden in Engeland. Voor een
enkeltje Londen starten de prijzen aan 19 euro.
Vanuit London Victoria Bus Station kun je gemakkelijk overstappen naar bestemmingen in Wales op een bus van
National Express (https://www.nationalexpress.com/en) die de connecties met alle grote steden in zuid en centaal
Wales verzorgt. Er is ook Megabus (https://uk.megabus.com) die altijd net iets goedkoper is, maar minder frequent
rijdt en enkel de grote steden in het zuiden aandoet (Newport, Cardiff en Swansea tot Pembroke).

Trein
Informatie over snelle treinverbindingen tussen Brussel-Zuid en Londen is te vinden op www.eurostar.be. Vanuit
London St Pancras kun je gemakkelijk overstappen naar bestemmingen in Wales.
Prijs heen en terug begint vanaf 80 euro. Kijk goed op voorhand of ga op zoek naar tijdelijke aanbiedingen, dan kan
je ook goedkopere tickets vinden.

Vliegtuig
De ene grote luchthaven van Wales ligt in Cardiff, maar de luchthaven van Birmingham, Manchester en Liverpool
liggen niet ver.
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De goedkope luchtvaartmaatschappij Ryanair vliegt vanuit België enkel naar Engeland (Manchester)
(www.ryanair.com); Reserveren kan je online doen. Maar let wel op: de luchthavenbelastingen (en soms
bagagekosten) zijn meestal niet inbegrepen in de vermelde prijzen.

Transport in Wales
Auto
In Groot Brittannië rijdt men aan de linkerkant van de weg! Als je voor het eerst zelf in het Verenigd Koninkrijk
achter het stuur zit is het aan te bevelen om dit op een rustig moment te doen. Dat links rijden lijkt overigens enger
dan het in werkelijkheid is. Ervaring leert dat het vaak mis gaat bij het wegrijden van een parkeerterrein en bij het
rijden op de stillere single-track wegen.
Belangrijk voor de bestuurders is dat de koplampen moeten worden afgeplakt. De koplampen van je auto staan
namelijk zo afgesteld dat ze iets naar rechts schijnen, zodat ze de weg voor je, maar ook een deel van de berm
belichten. Als je echter aan de linkerkant van de weg rijdt dan schijnen de koplampen de verkeerde kant op en
kunnen tegenliggers verblind worden. En dat is verboden. daarom is het afplakken van koplampen in het Verenigd
Koninkrijk verplicht. Je kan een deel van je koplampen afplakken met speciale stickers die bij de ANWB of op de
ferry/treinstation te koop zijn.
Nog enkele handige links:
www.carhire.co.uk: portaalsite voor autohuur (commerciële organisatie)
www.ukmotorhomes.net: portaalsite voor reizigers met zwerfwagen (veel links)
www.vab.be: klik op Reizen voor toltarieven en brandstofprijzen

Liften
Liften is mogelijk in Engeland en Wales maar het komt niet veel voor. De mensen zijn het niet gewoon waardoor je
soms lang kan wachten op een lift. Hoe meer je naar het platteland gaat, hoe sneller mensen je meenemen. Zo is
het bijvoorbeeld gemakkelijker om te liften in Wales dan in Engeland.
Meer info? Deze websites helpen je alvast verder de lift van je leven te nemen:
https://hitchwiki.org/en/Main_Page
www.hitchlog.com

Trein
Treinen in Wales zijn wat schaarser. Er is een noordelijke lijn die Chester verbindt met Holyhead (aan de Ierse Zee),
een zuidelijke lijn die Gloucester met de grote steden in het zuiden (Newport, Cardiff en Swansea) verbindt en
uitloopt op Fishguard (aan de Ierse Zee), een centrale lijn van Shrewsbury naar Aberystwyth en een oostelijke
noord-zuid lijn van Chester via Shrewsbury en Hereford naar Newport.
Voor uurregelingen en prijsberekeningen is de ‘Journey Planner’ op de website www.nationalrail.co.uk een handig
instrument. Meestal kunnen groepen genieten van een groepskorting. Wie veel van de trein gebruik maakt, kan de
aanschaf van een Rover of Explore ticket overwegen. Er zijn tal van verschillende formules. (https://tfw.wales/waysto-travel/rail/ticket-types/rovers-and-rangers)

Bus
Wales heeft zijn eigen lange afstandsbus: TrawsCymru (https://www.trawscymru.info). Het netwerk is beter dekkend
dan het treinnetwerk. Er zijn allerlei goedkope unlimited kaarten beschikbaar.
Uiteraard is er ook National Express (https://www.nationalexpress.com/en) en budget-optie Megabus
(https://uk.megabus.com).
De ideale site voor reisinformatie is Traveline (https://www.traveline.cymru).
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Logies
Jeugdherbergen
Wales heeft een uitgebreid aanbod van jeugdherbergen. De Youth Hostels Association heeft diverse vestigingen.
Vraag bij de jeugdherbergorganisatie best op voorhand de verplichte lidmaatschapskaart aan. Naast de officiële
jeugdherbergen (www.yha.org.uk) is er ook een netwerk van ‘independent hostels’
(https://independenthostels.co.uk, www.hostelworld.com; www.hostelsclub.com).

Kamperen
Kamperen is naar het schijnt een Britse uitvinding. Aan kampeerterreinen is er dus geen gebrek. Je vindt ze in alle
maten en gewichten gaande van kleinschalige kampeerterreinen met rudimentaire voorzieningen tot grote
luxecampings. De prijzen variëren sterk van camping tot camping maar echt goedkoop is het zelden. Reken op 10£
- 20£ / dag voor twee personen met een tent en een auto. Op het platteland vind je op boerderijen of
jeugdherbergen soms kampeerschuren of ‘camping barns’. Meer informatie vind je op
www.campingandcaravanningclub.co.uk

Wildkamperen
In Engeland en Wales is het niet toegestaan om te wildkamperen, maar wordt het op een aantal plaatsen toch
getolereerd. Voor een overzicht van deze locaties kan je op de website van Wegwijzer terecht:
https://www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-tips-tricks

Groepsaccommodatie
Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk voor
jeugdbewegingen www.buitenlandskamp.be

Berghutten
Een bothy is een shelter. Een eenvoudige schuilhut. In Wales zijn er zo 8 te vinden. Het zijn sobere stenen 'hutjes',
die dienen als schuilplaats en bieden verder zo goed als geen faciliteiten. Je kan gratis gebruik maken van deze
bothies. De locaties vind je terug op de website.
www.mountainbothies.org.uk/locationmap.asp

Toppers
Engeland heeft voor zowel de citytripper als de liefhebber van natuur en mooie landschappen veel te bieden. Steden
zoals Londen, Manchester, Birmingham of Newcastle zijn ieder op zich uniek. Er valt altijd wat te beleven in deze
bruisende steden: cultuur, kunst, architectuur, vrije tijd,…. Enig nadeel is dat je er al snel een klein fortuin kwijt
bent want het zijn dure plekken. In de provinciesteden en de natuurgebieden van het Engelse platteland zit de
budgetreiziger al een stuk beter. In plaats van de natuur aan te passen hebben de inwoners van Engeland zich juist
altijd aangepast aan hun omgeving. Dat vormt het uitgangspunt van hun natuurbeheer. Het huidige landschap
bestaat dan ook nog steeds grotendeels uit weilanden en heidevelden, bossen en parken, dorpen en boerderijen. De
Engelsen hebben trouwens 15 schitterende nationale parken en daarnaast nog een reeks ‘Areas of Outstanding
Natural Beauty’. Hou je van de ‘great outdoors’ dan zijn dat de ‘places to be’. Een speciale vermelding gaat ook naar
de kust van Engeland waarbij vooral de zuidelijke regio’s Cornwall, Devon en Dorset de aandacht trekken. Dat
neemt niet weg dat ook het noordelijke Northumberland en Yorkshire prat kunnen gaan op een schitterende
kustlijn. Meer informatie vind je op de volgende websites:
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National Parks: https://www.nationalparks.uk
Natural England: www.naturalengland.org.uk
Areas of outstanding natural beauty: www.landscapesforlife.org.uk

Actief
Fietsen
De fiets is perfect om het landschap van Engeland te verkennen. Gebieden als Suffolk en Wiltshire bieden een
uitgebreid netwerk aan fietsroutes die rustig door het platteland kronkelen Voor wat meer ‘off road fun’ kunnen
mountainbikers hun talenten testen in plaatsen als Peak District en South Downs. Een fiets huren is niet zo moeilijk
in Engeland en Wales. In iedere grote stad vind je normaal gezien een fietsverhuurder. Routebeschrijvingen vind je
op de website van de organisatie Sustrans (www.sustrans.co.uk) of op de website van cycle-route:
http://www.cycle-route.com/.

Wandelen
Aan wandelmogelijkheden geen gebrek. Engeland heeft een uitgebreid netwerk van gemarkeerde wandelpaden in
alle maten en gewichten en zowel voor de beginnende als gevorderde stapper. De National Trails zijn daarin de
koninginnestukken. Engeland telt er niet minder dan 15, goed voor meer dan 4000 km wandelplezier. Die lange
afstandspaden doorkruisen de mooiste natuurgebieden en zijn ideaal voor wie een meerdaagse trektocht plant. Heel
wat routes kunnen ook gebruikt worden door fietsers. Uitvoerige beschrijvingen van de trajecten aangevuld met
praktische informatie over accommodatie, kampeerplaatsen en bereikbaarheid vind je op www.nationaltrail.co.uk.
Zoek je een gids over een van de lange afstandspaden, dan zijn de uitgeverijen Cicerone (www.cicerone.co.uk) en
Trailblazer (www.trailblazer-guides.com) zeker de moeite waard.
Raadpleeg ook de website van traildino, werelds grootste hiking- database: www.traildino.com. De website van
Hiking Advisor geeft ook up to date hiking informatie: www.hikingadvisor.be

Weetjes


Engeland is een paradijs voor wandelaars. Onze top drie van lange afstandspaden ziet er als volgt uit:



Ridgeway: 150 km wandelplezier langs een pad dat het zuiden van Engeland van oost naar west doorkruist. De
‘oudste weg van Europa’ werd al in de prehistorie gebruikt.



Hadrian’s Wall Path: wandelpad langs de restanten van de muur die de Romeinse keizer Hadrianus liet optrekken
in het noorden van Engeland. Een combinatie van mooie landschappen en historisch erfgoed.



South West Coast Path: wandelpad langs de zuidkust, Cornwall en Devon. Prachtig wandelen tussen land en zee.



Het tijdsverschil is een uur. Op de heenreis win je een uur, maar op de terugreis ben je qua tijd dus langer



In het Verenigd Koninkrijk heb andere stopcontacten dan bij ons. Je kan een aangepaste stekker kopen in de Boots



Minderjarigen (-18) mogen geen alcohol kopen. Consumptie van een bier, cider of wijn kan wel vanaf de leeftijd

onderweg. Hou daarmee rekening als je nog een trein naar huis wil nemen.
in St Pancras Station maar ook op de veerboten of in reiswinkels bij ons.
van 16 jaar. Onder de voorwaarde dat de minderjarige een maaltijd benuttigt én een volwassene zijn alcoholische
drank koopt. www.iard.org/


The Welsh hebben een eigenaardig taaltje dat soms onmogelijk lijkt om uit te spreken. Probeer eens deze
plaatsnaam in een keer uit te spreken: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch. Met zijn
163 letters is dit de langste plaatsnaam ter wereld.



De Engelsen houden van excentrieke toestanden gecombineerd met een vleugje mystiek en fantasie. Zo worden in
het graafschap Wiltshire en rond de ‘new age’ stadjes Salisbury en Glastonbury iedere zomer opnieuw tientallen
graancirkels ontdekt. Rond die ‘crop circles’ is een hele subcultuur ontstaan en in het plaatsje Alton Barnes
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(Pewsey, Wiltshire) is in een oude pub (The Barge Inn) zelfs een Crop Circle Information Centre ondergebracht. Zie
ook www.ukcropcircles.co.uk).

(Bron: reisverslagen Wegwijzer Reisinfo)

Notities
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour!
Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat kijken.
Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je inzamelen? Ga je
vliegen of met de bus? Of is een minibusje toch goedkoper? En hoe en
waar gaan we overnachten?
Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar dan kan je
best wat ondersteuning gebruiken. De medewerkers van Wegwijzer
komen daarom graag naar je toe (in je eigen lokaal of bij je thuis) met 2
unieke workshops voor de leiding en/of leden. We verwachten dat er
minstens 4 mensen aanwezig zijn. Een workshop duurt minstens 2 uur en
kost 25 euro.

Workshop “Eerste Hulp bij Buitenlands Kamp”
Bij het begin van je voorbereidingen komen we bij jullie langs met een workshop "Eerste hulp bij Buitenlands kamp". Als je nog geen
concrete plannen hebt, zetten we je hiermee graag op weg naar een geschikte bestemming.

Programma:
 Inspiratie: concrete voorbeelden van andere groepen die op buitenlands kamp gingen
 Planning en keuzes: hoe pak je de voorbereiding aan en welke keuzes moet je maken qua kostprijs, reisdoel, transport, overnachting, mobiliteit,
samenwerkingen
 Het financiële plaatje: hoeveel kost een buitenlands kamp gemiddeld? Hoe spaar je het geld bijeen en hoe kan je geld loskrijgen van je gemeente?
 De papierberg: welke papieren heb je nodig (paspoort, verzekeringen, medische documenten...) en wat doe je als je papieren kwijt bent?
 Doorverwijzing: er zijn vele organisaties die groepsreizen organiseren. Als je niet alles zelf wilt doen, verwijzen we je graag door naar een geschikte partner.

Workshop “Reisbib op wieltjes”
Eens je een bestemming hebt gekozen, komt Wegwijzer ook graag bij je langs met de
mobiele reisbib.
We nemen dan een pak reisverslagen, reisgidsen, tijdschriftartikels en kaarten mee
over je bestemming en begeleiden je door het proces van het zoeken naar transport
ter plekke, overnachtingsplaatsen. We geven ook toeristische tips mee rond geld,
eten, cultuur... Uiteraard kan je op dat moment ook je vragen stellen aan de
begeleiders van Wegwijzer. Op het eind van de workshop is het de bedoeling dat je
route zo goed als vastligt en dat je kunt beginnen met boeken en vastleggen.

En verder...
Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra vormingen over
trekkings, kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, kampfotografie... Het hele
overzicht vind je op www.wegwijzer.be/workshop.

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen over je
buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender welke vraag
stellen. We zoeken de info op in onze reisbib en mailen je dan een antwoord terug.
Opgepast: jullie leggen zelf nog wel alles vast. We zijn geen reisbureau!

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als groep
terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens de openingsuren (woensdag: 1418 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak komen, bvb. een hele dag
tijdens de paasvakantie
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