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Ruim 200 leuke d!-tips & locaties
vo" kind#en van 0 t$ 7 jaar

http://mugjes.nl/
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Haarlem, hoofdstad van de provincie Noord-Holland. 
Ook wel het ‘kleine broertje van Amsterdam’ genoemd. 
Waarom? De historische binnenstad, het culturele 
aanbod en de veelheid aan leuke winkeltjes en 
goede restaurants zijn vergelijkbaar, maar dan op 
zeer compact formaat. Haarlem heeft bovendien een 
extra troef, die veel gezinnen aantrekt: het strand op 
!etsafstand. Life is better at the beach, dat voel je in 
deze omgeving meteen. Niet alleen het strand zelf, maar 
ook het prachtige duingebied met herten, vossen en 
duinmeertjes maken Haarlem en omgeving tot wat het 
is. 

Praktisch en duurzaam
Dit alles is de reden dat wij hier alweer heel wat jaren 
wonen. Frederiek met haar tweelingzoons en Nicoline 
met haar man en drie jongens. In 2013 misten we een 
boekje waarin alle plekken stonden waar je met een 
kind terecht kon, dus maakten we het zelf. 

Twee uitverkochte drukken later is het tijd voor een 
e-book. Dat kun je altijd meenemen, wel zo praktisch
en ook nog eens duurzaam. We willen gezinnen in
en rond Haarlem helpen zich thuis te voelen, door
kindvriendelijke tips te delen. In dit e-book vind je ze
allemaal bij elkaar, onderverdeeld in buurten en dorpen
rondom Haarlem. Zo zie je meteen welke locaties met
elkaar te combineren zijn. Ga lekker zwemmen én
picknicken, een cadeautje kopen én naar het museum,
!etsen én naar het bos.

Herinneringen maken
Wat is er nou leuker dan nieuwe herinneringen maken 
met je kinderen? Samen dingen doen waarvan ze later 
zullen zeggen: ‘Weet je nog dat we vroeger altijd..?’ 
MUGJES laat je zien wat er buiten te beleven is, waar 
je in de stad terecht kunt met je kinderen en welke 
culturele activiteiten geschikt zijn voor jouw kleintjes. 

Nicoline (concept en tekst) en Frederiek (ontwerp)

Voorwoord

Herinneringen maken met je Mugje

Mugjes? Waarom Mugjes?
Haarlemmers worden al sinds de vijftiende eeuw Muggen genoemd. Waarschijnlijk omdat Haarlem 
toen in een waterrijk gebied lag (tussen het IJ en het Haarlemmermeer) en er dus veel muggen waren. 
Tegenwoordig is ‘Mug’ geen scheldwoord meer. Eerder een geuzennaam. Nu heb je bijvoorbeeld de 
Haarlemse Muggenronde, een wielerwedstrijd voor jongeren, en De Groene Mug, een initiatief van de 
gemeente dat Haarlemmers bewust maakt van klimaatvriendelijk leven, wonen en werken. 

Dit boek is geschreven voor de ouders, opa’s, oma’s, juffen, meesters en oppassen van kinderen uit 
Haarlem en omstreken. Mugjes dus. 
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Grote of St.-Bavokerk
De Grote Markt is de perfecte uitvalsbasis 
om wat winkels te bekijken. Of deze kerk, 
met indrukwekkend glas in lood, spannende 
grafstenen én het beroemde Müllerorgel waar 
Mozart himself nog op heeft gespeeld als 
jongetje. 

Teylers Museum
Het oudste museum van Nederland is zeker 
een bezoekje waard. Vooral als je mugjes 
hebt die houden van imposante fossielen, 
glimmende stenen en wonderlijke machines. 

’t Wed
Voor gezinnen is dit toch wel echt de place to 
be in de zomer. Net iets meer beschut dan het 
strand en oh zo lekker om af te koelen. In de 
winter rol je hier van de duinen of maak je een 
mooie wandeling om het duinmeertje.

Kraantje Lek
Hele generaties Haarlemmers zijn hier ooit 
neergestreken. Met de mooie speeltuin en 
het terras met goed overzicht blijft het een 
topplek om af te spreken. Combineer met 
een wandeling door landgoed Elswout of 
Koningshof. 

Kweektuin
Je vindt hier heel veel verschillende 
kindvriendelijke elementen bij elkaar. Een 
lunchcafé in een knusse kas, een speeltuintje 
met wat dieren en natuurspeeltuin Paddenpoel 
met klimtoestellen en bruggetjes. 

Haarlemmerhout
Wandelen in het bos, dieren bekijken bij 
kinderboerderij de Houthoeve, een pannenkoek 
eten, midgetgolfen… het kan hier allemaal! 

Meneer Paprika
Misschien gek om een winkel op een lijstje 
bezienswaardigheden te zetten, maar dit is er 
niet zomaar een. Midden in het centrum vind je 
dit speelgoedwarenhuis meets café waar je kunt 
ontbijten, lunchen, kof!e drinken én spelen. 
 
Veerplas 
Gras om op te rennen, water om in te 
zwemmen, het Veerkwartier voor eten en 
drinken én een avontuurlijke speeltuin… dat 
alles vind je op één locatie aan de Veerplas. 
 
Zorgvrij 
Informatieboerderij
Een boerderij is altijd een leuk uitje, zeker 
voor stadse mugjes. Maar op deze boerderij 
vind je ook nog eens een klimbos, speeltuin, 
restaurant en een informatieruimte met 
regelmatig leuke activiteiten zoals een 
poppenkast. 

Strand
Het relaxte van het strand als achtertuin is dat 
je lekker een keer na school kan gaan. Of juist 
op een druilerige dag als er niemand is. Daarna 
warm je zo weer op bij een haardvuurtje met 
een warme chocolademelk. 

DE Highlights
In en rond Haarlem vind je mooie monumenten, prachtig duingebied en 
lekkere lunchcafés. Dit zijn onze favorieten:

Onze 
fav"ieten
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Haarlem centrum | Vijfhoek
Waar je in andere steden in het stadscentrum vaak de ‘tourist traps’ vindt, is dat bij de 
Haarlemse Grote Markt niet zo. Hier zijn juist veel restaurants waar ook de Haarlemmers 
graag komen. In de ‘Gouden Straatjes’ rondom de Grote Markt vind je mooie oude panden en 
gevaarlijk leuke winkels. De oude volkswijk de Vijfhoek (‘de Jordaan van Haarlem’) is al sinds 
jaar en dag overgenomen door creatieve ondernemers en hippe winkeltjes.
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Mooizooi

De Oerkap

De Houthoeve

Cup & Cake

De Toverknol

De Plukweide
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Bevrijdingspop
Een van de oudste bevrijdingsfestivals 
van Nederland. Met een apart terrein (het 
Florapark) voor alle familieactiviteiten, die 
variëren van schminken tot een zweefmolen. 
De hele dag feest voor het hele gezin. 
www.bevrijdingspop.nl 

Parksessies
Neem een picknickkleedje mee en strijk 
neer in de Haarlemmerhout. Hier vindt sinds 
een aantal jaar dit kunstzinnige zomerfestival 
plaats, met de beste sfeer die je kunt 
hebben. 
www.parksessies.nl 

Proefpark
Kinderen en proeven, dat is hoe dan ook 
altijd een hot topic. Dat er voor zowel klein 
als groot nog genoeg te ontdekken valt op 
culinair gebied, merk je op dit festival in het 
Kenaupark. 
www.proefparkhaarlem.nl 

Surfana
Life is better at the beach, dat weten de 
meeste Haarlemmers allang. Wat kan er dus 
beter zijn dan een echt surffestival in de 
duinen, met die kenmerkende relaxte vibe? 
www.surfana.com/festival 

Koningsdag
Iedereen in het oranje, vlaggetje op je wang 
en speuren naar leuke spulletjes op de 
vrijmarkt. Op Koningsdag is er in en rond 
Haarlem genoeg te doen voor klein en groot.
www.koningsdaghaarlem.nl 

Sintintocht & Sint op het 
dak
Sinterklaas komt in Haarlem ieder jaar aan 
met die indrukwekkende stoomboot over 
het Spaarne. In Heemstede zwaait hij de 
kinderen traditiegetrouw toe vanaf een dak 
in de Jan van Goyenstraat. 
www.sintintochthaarlem.nl 

Festival 2 Turven Hoog
Theater voor de kleine en zelfs allerkleinste 
mugjes. Laat je betoveren door de magie van 
toneelspel en maak een herinnering voor het 
leven.
www.2turvenhoog.nl 

Houtfestival
Dit festival in juni biedt een divers 
programma vol verhalen uit alle windstreken, 
wereldmuziek, creativiteit en eten. Gratis 
toegankelijk in de Haarlemmerhout. 
www.houtfestival.nl 

Kerstsamenzang
Als je een liefhebber bent van de echte 
kerstsfeer, dan mag je dit niet overslaan. 
Op de Grote Markt en in de Vijfhoek zijn de 
‘late’ varianten, bij de Veerplas kun je op een 
kindvriendelijk tijdstip kerstliedjes zingen 
met het hele gezin. 
www.kerstsamenzang.nl 

Onze 
fav"ieten

Onze favoriete jaarlijkse evenementen

De vaste festivals en andere evenementen hebben zwaar geleden onder 
corona. Daarom kunnen we niet met zekerheid zeggen of en wanneer onze 
favoriete activiteiten plaatsvinden. Toch delen we ze graag met je, in de hoop 
dat we snel weer kunnen genieten van al dit moois. 

http://www.bevrijdingspop.nl
http://www.parksessies.nl
http://www.proefparkhaarlem.nl
http://www.surfana.com/festival
http://www.koningsdaghaarlem.nl
http://www.sintintochthaarlem.nl
http://www.2turvenhoog.nl
http://www.houtfestival.nl
http://www.kerstsamenzang.nl
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Aerdenhout | Vogelenzang
Je voelt de rijke historie hier, met al die buitenplaatsen en herbergen van vroeger. Met de 
bollenvelden in het voorjaar en het uitgestrekte duingebied, is er altijd iets te zien. Voor 
stadse mugjes en hun ouders zijn deze dorpen het perfecte weekenduitje. Of je nou herten 
gaat bekijken of pannenkoeken eten, er is voor ieder wat wils. 
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NO LEMONS, PLEASE!
Vrolijk wonen
Een van onze betere vondsten is No Lemons, please! 
in Santpoort. ‘Happy Living Happy Giving’ staat op de 
etalageruit. En inderdaad, deze sfeervolle winkel heeft 
de leukste cadeautjes en spullen om je huis gezellig 
mee te maken. Achterin is een hoek met allerlei 
moois om de baby- of kinderkamer mee aan te kleden. 
Originele wandversieringen en lampjes bijvoorbeeld, 
wat kleine meubeltjes, heerlijk zachte dekens en heel 
veel geweldige knuffels.
Hoofdstraat 164, Santpoort-Noord, 
www.nolemonsplease.nl, t: 023 785 4015

LOTTIES
Hip out!tje
Je moet het maar durven, als piepjonge ondernemer 
midden in de coronacrisis een winkel starten. En wat 
voor een winkel! Hijs je mugje in een hippe out!t, zoek 
een snoepig cadeautje uit of koop iets moois of nuttigs 
voor de babykamer. Naast kinderkleding vind je hier 
leuke boekjes, kekke tasjes en mooie knuffels van 
bijvoorbeeld Nijntje. 
Hoofdstraat 184, Santpoort-Noord, 
www.facebook.com/Lotties-109110944284937, 
t: 06 364 131 23

SNOEPWINKEL IETEKE
Onweerstaanbaar voor zoetekauwen
Een echt ouderwets snoepwinkeltje, als dat geen 
aanwinst voor de regio is..? Schep een zakje vol 
nostalgisch snoepgoed of de vegan of suikervrije 
varianten van nu. Weer een reden om een ommetje 
langs Santpoort te maken!
Hoofdstraat 196, Santpoort-Noord, 
www.snoepwinkel-ieteke.nl

Ga eens naar het oude dorpje Velsen (Velsen-
Zuid), je kijkt je ogen uit met die oude straatjes 
en mooie panden uit vroeger tijden! Vanaf de 
Hoofdbuurtstraat heb je goed zicht over het 
Noordzeekanaal.   

HOEVE DUIN EN KRUIDBERG
Perfect voor gezinnen
Het buggyproof terras van deze hoeve ligt prachtig 
in het groen. Er is altijd schaduw te vinden, je kunt 
parkeren naast de deur, de Ruïne van Brederode 
is om de hoek, ze hebben lekker lokaal ijs en er 
zijn skippybeesten voor de kleintjes. Wat wil je nou 
nog meer? Oh ja, aan de overkant van de Duin- en 
Kruidbergerweg start een leuke wandelroute door de 
duinen. Dit rondje is perfect voor gezinnen. Niet alleen 
door de lengte, maar ook door de leuke weetjes en 
opdrachten over de natuur die je op bordjes langs de 
route vindt. Scan de QR-code voor de antwoorden.
Duin- en Kruidbergerweg 89, Santpoort-Noord, 
www.hoeveduinenkruidberg.nl, t: 023 785 4288

BRASSERIE BEECKESTIJN
Even pauze
Zo chique als de brasserie er van buiten uitziet, zo 
relaxed is de uitstraling binnen. Mugjes zijn dan ook 
van harte welkom en kunnen buiten lekker rennen 
of binnen spelen in de speelhoek. Op de menukaart 
staan zowel meer verantwoorde opties als een good 
old pannenkoek voor de kleintjes. Een ideale plek om 
een wandeling te combineren met een lekkere lunch. 
Ga je liever picknicken? Bestel een picknickmand vol 
lekkers! 
Rijksweg 130, Velsen-Zuid, www.brasseriebeeckestijn.nl, 
t: 025 576 0002

PLANTAGE ROCOCO
Supersjiek in het groen
Onthou dit adresje vooral even voor als je toe bent aan 
quality time met vrienden of je geliefde, want oh là là, 
hoe mooi en romantisch is het hier! Visualiseer een 
goed bewaarde buitenplaats met veel marmer en bling 
en voeg daar een prachtige tuin aan toe. Dat laatste 
maakt dit hotel - het nieuwere zusje van Buitenplaats 
Plantage in Vogelenzang - toch ook kindvriendelijk. 
Je mugjes struinen wat door de tuin, terwijl jij tot rust 
komt op een lekker bankje met kof!e of iets exotisch. 
Een tosti vind je hier niet op de kaart en ook niet 
in de picknickmand. Doe dus vooral luxe hier als je 
bijvoorbeeld nog een baby bij je hebt. 
Rijksweg 116, Velsen-Zuid, www.plantagerococo.nl, 
t: 023 221 0109

Santpoort | Velsen | Driehuis

http://www.nolemonsplease.nl
http://www.facebook.com/Lotties-109110944284937
http://www.snoepwinkel-ieteke.nl
http://www.hoeveduinenkruidberg.nl
http://www.brasseriebeeckestijn.nl
http://www.plantagerococo.nl
https://www.google.nl/maps/place/Hoofdstraat+164,+2071+EM+Santpoort-Noord/@52.4313213,4.6419577,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5efe63688c8ab:0xdba953d2b9765261!8m2!3d52.431318!4d4.6441464
https://www.google.nl/maps/place/Duin-+en+Kruidbergerweg+89,+2071+LG+Santpoort-Noord/@52.4307345,4.6247845,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5efcfff196f95:0x6cfefd6be90abbb9!8m2!3d52.4307312!4d4.6269732
https://www.google.nl/maps/place/Hoofdstraat+184,+2071+EM+Santpoort-Noord/@52.4308554,4.6418067,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5efe632000a1d:0x91ef6e14394e2116!8m2!3d52.4308521!4d4.6439954
https://www.google.nl/maps/place/Rijksweg+130,+1981+LD+Velsen-Zuid/@52.4529418,4.6499654,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5f010c23c73b3:0x83864eded11cf7be!8m2!3d52.4529386!4d4.6521541
https://www.google.nl/maps/place/Hoofdstraat+196,+2071+EN+Santpoort-Noord/@52.4303585,4.6417827,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5efe62979c61b:0x53e1571a38bd188a!8m2!3d52.4303552!4d4.6439714
https://www.google.nl/maps/place/Waterland,+Rijksweg+116,+Velsen-Zuid/@52.4543392,4.6463231,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5f016e36465bf:0x3ec800bd772df2f0!8m2!3d52.454336!4d4.6485118
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Annemieke's Pluktuin

LAM Museum

Landgoed de Olmenhorst

Toost

Linnaeushof

Nissa
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Fruittuin van West
Vlakbij de grote stad en toch echt buiten. 
Waar de kippen rondscharrelen en je 
mooie verse groenten en fruit vindt. Dat 
is de Fruittuin van West, waar ook nog 
eens regelmatig leuke familieactiviteiten 
zijn. Denk aan een kruiwagenrace of een 
speurtocht in het groen. 
Tom Schreursweg 48, Amsterdam, 
www.fruittuinvanwest.nl 

Woeste Westen
In deze natuurspeeltuin voel je je als ouder 
ook in een mum van tijd weer kind. Je kunt 
hier lekker schommelen, spelen met de 
waterpomp, varen op een vlot, !kkie stoken, 
een kinderfeestje vieren. Echt een toffe plek 
in het groen. 
Overbrakerpad 3, Amsterdam, 
www.woestewesten.nl 

Black Cat Theatre
Theater en kleine kinderen, dat blijft een 
magische combinatie. Laat je kind (en 
jezelf) betoveren in dit knusse theater waar 
kinderen uitgebreid zelf mogen spelen. 
Veel voorstellingen zijn geschikt voor 
anderstaligen. 
Schakelstraat 2, Amsterdam, 
www.blackcattheatre.nl 

Speeltuin Speelzandt
Speelzandt is een prachtige natuurspeeltuin 
die ook voor kinderen met een beperking 
toegankelijk is. Mugjes kunnen hier 
heerlijk vrij spelen en helemaal opgaan 
in het avontuur dat de toestellen bieden. 
Parkeren kan makkelijk dichtbij en er is een 
restaurant. 
Langevelderslag 52, Noordwijk, 
www.speelzandt.nl 

Klimbos Nieuw 
Leeuwenhorst
Een statig landgoed waar je óók kunt 
klimmen, hutten bouwen en over 
boomstammen lopen? Dat moet je een keer 
zien en doen! 
Gooweg 36, Noordwijk, 
www.zuidhollandslandschap.nl/gebieden/
landgoed-nieuw-leeuwenhorst

Zuiderzeemuseum
Wil je wel eens zien hoe het leven er vroeger 
uitzag? Ga dan snel eens naar dit leuke 
openluchtmuseum, waar de geur van de 
touwslagerij je meteen een eeuw terug in de 
tijd voert. 
Wierdijk 12-22, Enkhuizen, 
www.zuiderzeemuseum.nl 

Sprookjeswonderland
Onze provinciale Efteling, maar dan op 
kleiner formaat en net wat kneuteriger. 
Heel leuk voor peuters en kleuters die geen 
genoeg kunnen krijgen van sprookjes. 
Kooizandweg 9, Enkhuizen, 
www.sprookjeswonderland.nl 

Schoorlse duinen
Hier vind je het hoogste duin van 
Nederland! De trap die naar boven leidt, 
is waarschijnlijk voor de meeste kleine 
kinderen te zwaar, maar kijken kan altijd, 
toch? Bij het Buitencentrum Schoorlse 
Duinen en het naastgelegen Speelbos 
Zandspoor zullen de mugjes zich zeker 
vermaken.
Oorsprongweg 1, Schoorl (navigatieadres: 
Heereweg 62, daar afslaan naar 
Oorsprongweg)

uitjes buiten Haarlem

Onze 
fav"ieten

http://www.fruittuinvanwest.nl
http://www.woestewesten.nl
http://www.blackcattheatre.nl
http://www.speelzandt.nl
http://www.zuidhollandslandschap.nl/gebieden/
http://www.zuiderzeemuseum.nl
http://www.sprookjeswonderland.nl
https://www.google.nl/maps/place/Tom+Schreursweg+48,+1067+MC+Amsterdam/@52.3821946,4.7705741,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5e38f5fcc5fbb:0xa7f559b746a45d49!8m2!3d52.3821913!4d4.7727628
https://www.google.nl/maps/place/Gooweg+36,+2211+XX+Noordwijkerhout/@52.2481847,4.4675418,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5c04ef23cd0f7:0xd182f8c72b41c28!8m2!3d52.2481814!4d4.4697305
https://www.google.nl/maps/place/Wierdijk+12,+1601+LA+Enkhuizen/@52.7037798,5.2950349,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c8a3ae6b2e88c7:0xa04dfabdc0e7bc63!8m2!3d52.7037766!4d5.2972236
https://www.google.nl/maps/place/Overbrakerpad+3,+1014+AZ+Amsterdam/@52.3900865,4.8636064,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5e280b3ce40f1:0x5133549d57e28ee9!8m2!3d52.3900832!4d4.8657951
https://www.google.nl/maps/place/Kooizandweg+9,+1601+LK+Enkhuizen/@52.7120863,5.2879126,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c8a3a7a011dbfd:0xa8aa5cf2c9991823!8m2!3d52.7120831!4d5.2901013
https://www.google.nl/maps/place/Schakelstraat+2,+1014+AW+Amsterdam/@52.3897034,4.8472612,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5e261d7050f7d:0x85f631066f1f7555!8m2!3d52.3897001!4d4.8494499
https://www.google.nl/maps/place/Heereweg+62,+1871+EJ+Schoorl/@52.7056862,4.6901266,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47cf5a19ef125a71:0xd7fcab0fb2c6c28!8m2!3d52.705683!4d4.6923153
https://www.google.nl/maps/place/Langevelderslag+52,+2204+AH+Noordwijk/@52.3019623,4.4753887,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5eaf3ca1b7991:0xcf0914f34ade0763!8m2!3d52.301959!4d4.4775774
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Overige fotogra!e 
Eva Cameron-Bakker: coverbeeld, p.9 Meneer 
Paprika, p.15 Teylers Hofje, het Spaarne en 
Teylers Museum, p.17 ABC Architectuurcentrum, 
p.23 Mooizooi en de Toverknol, p.31 Kweektuin,
Molen Schoterveenpolder en Artisklas,
p.33, p.37 Speelbos Meermond, Historisch
Museum Haarlemmermeer, p.39, p.42 alle
beelden, p.44, p.48 Koningshof, p.52, p.54
Wisentenpad, p.59, p.62 Forteiland IJmuiden,
Zuidpier, de Heerenduinen en IJmuider Zee- en
Havenmuseum, p.64, p.68 Ruïne van Brederode,
Brasserie Beeckestijn, p.70, p.72 Annemieke’s
Pluktuin, Linnaeushof en de Olmenhorst, p.77
Koningshoeve, Zorgvrij Informatieboerderij,
Modelbouwvereniging het Y
Nicoline van Slingelandt-Asselbergs: p.5, p.9
TEDS en DeDAKKAS, p.15 Frans Hals Museum,
Wijngaardtuin en Brakeboertuin, p.19, p.23
Cup & Cake, de Oerkap en de Plukweide,
p.31 Kweekcafé, Kennemer Boekhandel, p.37
Boekhandel Blokker, Kinderboerderij ’t Molentje,
Speeltuin Groenendaal en Haarlemmermeerse
Bos, p.48 Oosterplas, p.54 Tent 6, Juttersmu-
ZEE-um en Camping de Lakens, p.62 Aloha,
p.68 Burgemeester Rijkenspark, p.72 Nissa, p.77
Nieuw Leven en Fort Zuid
Frederiek van Waes: p.9 Kiekeboek en Petit
Depot
Juliette Zwagemakers: p.23 de Houthoeve, p.48
Landgoed Elswout en Kraantje Lek, p.68 Hoeve
Duin en Kruidberg
Floortje Zengerink: p.27, p.48 Middenduin, p.74
Anne Oijevaar: p.54 Rapa Nuí, p.62 de
Smaeckkamer
Vanitha Smiet-Naidoo: p.68 Park Velserbeek
Jaap Kroon: p.48 Caprera
Jorrit ‘t Hoen portretfoto met mugjes p.79
Overige beelden zijn van de genoemde locaties.
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