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Apeldoorn. Welk meisje droomt er niet van om

een prinses te zjn? In het Apeldoornse Paleis Het Loo

komt deze droom een beetje uit op de dinsdagen

23 en 30 juli, 6 en 13 augustus tjdens de Prinsessen

dagen. Kinderen worden geschminkt, kunnen een

eigen kroon versieren en een speurtocht volgen.

Daarnaast is het mogeljk een ritje met de paarden

tram of koets te maken en een kinderaudiotour in

het paleis te volgen. Entree: 14,50 euro, 4 t/m 17

jaar 5,00 euro. Voor de extra activiteiten geldt een

geringe toeslag.

>>paleishetloo.nl 

Echteld. De Duikenburgse Familiedagen zjn inmid

dels een begrip. Op dinsdag 23, woensdag 24 en

donderdag 25 juli verandert het terrein van hotel

De Oude Duikenburg in Echteld in een zomermarkt

met voor elk wat wils. Van boeken en kleding tot

schoonmaakproducten

van microvezel en trouw

vervoer. Wie genoeg

heeft van alle aanbiedin

gen kan een concert of

diavertelling bjwonen.

Gratis toegang.

>>duikenburg.nl/zomermarkt 

Joure. Friesland is een agrarische provincie. Niet zo

vreemd dat men er met grote regelmaat een trac

tor ziet rjden. Een tractor in de lucht is er echter

geen dageljkse kost. Tjdens de Friese Ballonfeesten

in Joure, van 24 tot en met 28 juli, stjgt er toch

dageljks één op: in de vorm van een speciale ballon

van 27 meter lang en 23 meter hoog. Verder zjn

er hondendemonstraties van de Koninkljke Lucht

macht, roofvogelshows en optredens van het Frisbee

dogteam. Entree: woensdag en donderdag 5 euro,

vrjdag en zaterdag 7,50 euro.

>>ballonfeesten.nl

Loenen. Eind juli is de tjd dat de reebokken achter

de bronstige reegeiten aan gaan en dat er wordt

bepaald welke bok de geiten mag dekken. De reegeit

wordt gedreven, waarbj soms rondjes worden

gerend die ljken op een snelle dans. Met een beetje

geluk is dit spel te aanschouwen op maandag 29 juli

en zaterdag 3 augustus op natuurterrein de Loener

mark tjdens reeënbronstexcursies van het Geldersch

Landschap & Kasteelen. Start om 20.00 uur. Duur tot

in de duisternis. Gratis voor donateurs, overige deel

nemers betalen 7,50 euro per persoon. Reserveren

noodzakeljk via de website.

>>glk.nl/evenementen

Luttelgeest. In de tropen groeien en bloeien planten

die erg handig kunnen zjn. Zo zjn er planten om op

te eten of om mee te bouwen. Maar ze kunnen ook

een vjand zjn. Allemaal handig om te weten wan

neer de bewoonde wereld een eind weg is. Ontdek

het tjdens een speur

tocht of sluit op dinsdag

of donderdag aan bj een

van de tropengidsen van

de Orchideeënhoeve in

Luttelgeest. Op dins

dagen, woensdagen,

donderdagen en zater

dag in juli en augustus

kunnen kinderen tjdens

een workshop een pjl

enboog maken. Kosten:

4,95 euro, boven op de

entreeprjs van 4,50

euro. Volwassenen betalen 9,50 euro toegang.

>>orchideeenhoeve.nl 

Veenhuizen. Veenhuizen is een bjzonder dorp met

een wonderljke geschiedenis. In dit gevangenis

dorp staan meer dan honderd rjksmonumenten en

vjf gevangenissen. Drie daarvan zjn nog steeds in

gebruik. Op 25 juli, 8 en 22 augustus organiseert

het Gevangenismuseum om 13.30 uur een zomerse

koloniewandeling. Tjdens deze wandeling neemt

een gids deelnemers mee langs enkele van de vele

monumenten die Veenhuizen rjk is. Kosten wande

ling: 5 euro per persoon. Daarbj komt 8 euro (kinde

ren 4 euro) entree voor het museum. Aanmelden via

info@gevangenismuseum of 0592388264.

>>gevangenismuseum.nl
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