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VOORWOORD

Vier de zomer!

Verlangend kan ik uitkijken naar de zomer. Het seizoen van de waterijsjes 
en salades, hele dagen op slippers lopen, elke avond buiten eten en de tijd 
vergeten omdat elke dag voelt als vakantie. 

Ik geniet ervan bij het opstaan als eerste de tuindeuren open te gooien, zodat 
een zacht briesje naar binnen waait. Ik word blij van de eerste sproeten op 
de gezichten van mijn kinderen. Ik droom van lange tafels in de tuin, met 
familie BBQ-en en tot heel laat samen met de liefste een verfrissend wijntje 
drinken. Buiten leven, picknicken en loom de dag door komen. Lekker met je 
blote voeten in het gras, ik wou dat het altijd zomer was. 

Zin in de zomer gekregen? Ik vertel je graag hoe je in de vakantiestemming 
komt, waar je de fijnste stadsstranden vindt en bij welke plekjes in het bos je 
op een warme zomerdag verkoeling vindt. Wat de leukste zomerfeesten zijn 
en waar je zeker een keer moet gaan picknicken. Wat je met zomerkoninkjes 

kunt doen en welk verfrissend zomerdrankje jij 
deze zomer op tafel zet. 

Vier de zomer! Laat je leiden door een zomerbries 
en zie waar je uitkomt. Als je maar geniet van de 
zomerzon. 

Marleen

P.S. Ga je deze zomer iets leuks doen, deel je dan je 
ervaringen met me? #zwoel
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KLEEDJE IN HET 
GRAS

Zes adressen voor de lekkerste en leukste picknick

Een zomerse picknick is slow living op z’n best. Heerlijk luieren in goed 
gezelschap op een kleedje in de zon. Blote voeten op het gras of in het zand. 

Een uitzicht waar je naar blijft kijken. Lekkere hapjes en drankjes binnen 
handbereik. Krijg je ze al, de picknickkriebels? We selecteerden zes fijne 
plekjes voor je waar je met een goed gevulde mand de dag wel doorkomt.   

6X 1.  Het Ibiza-gevoel  

Voor een Ibiza-gevoel hoef je niet het vliegtuig te pakken. In de tuin van 
Buitenplaats De Plantage in Vogelenzang stap je  zo in een hangmatje aan de 
vijver. In een relaxed sfeertje geniet je hier van originele slow food gerechtjes 
van de kaart. Maar je kunt ook een gevulde picknickmand-met-kleedje 
bestellen. Die staat dan voor je klaar in het restaurant in de sfeervol verbouwde 
kas. Zoek een mooie plek in de tuin en geniet van biologische lekkernijen als 
desemboterhammen, een soepje, taartje en fruitsapje. Bio-bubbels en Cava om 
de zomer te vieren, kun je apart bijbestellen. Tip: begin de dag met een mooie 
strandwandeling; de zee is heel dichtbij!  
Buitenplaats De Plantage – Open: zeven dagen per week, wisselende  

openingstijden. www.buitenplaatsdeplantage.com
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2.  Zomerkoninkjes proeven
Ben je ook zo dol op zomerkoninkjes? Dan is aardbeienboerderij 
RozemArrie bij Ommen een heerlijke uitvalsbasis voor een picknick. De 
familie Rozema teelt hier al ruim tien jaar verschillende rassen. Een aanrader 
is het Picknickkruiwagen Arrangement. Met de gevulde kruiwagen zoek je 
een mooie plek op het erf van de boerderij óf middenin het aardbeienland. In 
een handomdraai maak je er een tafeltje van om alle lekkernijen uit te stallen. 
Waarbij aardbeien uiteraard niet ontbreken. Er is ook een theeschenkerij met 
knus terras.  
RozemArrie – Open: van juni t/m augustus van 10.00-20.00 uur 

(zondag gesloten, maandag vanaf 12.00 uur). www.rozemarrie.nl

Proef ook het zomerkoninkjesbrood van pagina 27.

3.  Op je strandlaken
Eerlijk is eerlijk. De Dombursche Bier en Melksalon is zo’n 
gezellige stek; daar kun je uren  blijven hangen. Maar het 
strand ligt om de hoek en de golven lonken. Gelukkig kun je 
het lekkerste van de kaart ook laten inpakken en meenemen naar zee. Alle 
gerechten en taarten zijn huisgemaakt van biologische ingrediënten en 
streekproducten. En ze verkopen er nog steeds lekkere biertjes, net als in 
1911. Neem je koelbox mee en wandel vanaf hier naar een van de mooie 
stranden van de oudste badplaats van Zeeland. Wil je de drukte vermijden, 
kies dan voor strandovergang Westhove richting Oostkapelle. 
De Dombursche Bier en Melksalon – Open: alle dagen van 09.00-17.00 uur 

www.bierenmelksalon.nl

4.  La Dolce Vita 
De picknickmanden van Bread & Delicious staan garant voor een culinair 
verwendagje in en rond Maastricht. De meesterpatissier alhier staat bekend 
om zijn macarons en guimauves, een fruitige marshmallow. Maar ook het 
zuurdesembrood hier heeft veel fans. Wil je het romantische achterland 
van de stad verkennen met zo’n heerlijke goodiebag? Informeer dan naar 
het arrangement ‘Picknick & Vespa’. De bakkerij werkt namelijk samen met 
verhuurbedrijf My Vespa in Maastricht. Al toerend over holle wegen en langs 
hoogstamfruitgaarden kom je dan vanzelf de mooiste picknickplekjes tegen. 
Als het zonnetje dan ook nog schijnt, is het echt La Dolce Vita daar in het 
zuiden.  
Bread & Delicious – Open: Dagelijks van 08.00-18.00 uur, zaterdag tot 17.00 uur, 

zondags van 9.00-13.00 uur. Een picknick(toer) is mogelijk in de maanden mei t/m 

september. www.breadanddelicious.com en www.myvespa.com

5.  Met de picknickbakfiets
Het Groene Hart op een originele manier verkennen? Huur een picknickbak-
fiets. Vanuit Stolwijk peddel je op je mobiele picknickmand dwars door de 
Krimpenerwaard. De Land en Waterroute brengt je naar de Zilverstad, leuk 
voor een bezoekje aan het Zilvermuseum. De Stroopwafelroute voert naar 
Gouda. Onderweg steek je de Hollandse IJssel over met het pontje. Ontdek 
je liever de natuur, dan leidt de Boerenkaesroute je door een karakteristiek 

Hollands landschap met weides, slootjes en koeien. Uiteraard kom 
je langs veel picknickplekjes waar je – afhankelijk van je arran-

gement – geniet van heerlijke tapas, ‘Broad met Kaes’ of een 
cupcaketraktatie. Ga je op pad met kinderen tot 4 jaar? Dan 
mogen die mee in de Kinderbakfiets. 
Picknickbakfiets.nl – Open: vrijdag, zaterdag en zondag van 

10.00-17.00 uur. www.picknickbakfiets.nl
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BIJZONDER PLEKJE 
De leukste tips en verrassende plekjes voor levensgenieters

Wil jij een écht Bijzonder Plekje bezoeken, waar niet iedereen komt en dat 
je je leven lang onthoudt? Laat je inspireren door de plekjes die we al voor je 
hebben bezocht. Zo hou je tijd over om volop te genieten van het leven!

Op Bijzonderplekje.nl vind je een persoonlijke selectie van bijzondere 
adressen in Europa. Bijzonder Plekje gaat selectief te werk. We selecteren 
alleen plekjes waar we zelf graag zijn, die je niet zo snel vindt, weg van de 
massa. Door het delen van onze ontdekkingen, persoonlijke tips, positieve 
ervaringen en kleine dingen die je hart laten zingen, moedigen we je aan een 
stapje terug te nemen, te onthaasten en te genieten van de mooie dingen  
in het leven. 

   Nieuwsgierig? Neem een kijkje op 
 w w w.bijzonderplekje.nl

VROLIJK FABRIEK
Vrolijk ontwerpt aandacht en betekenis voor jou

Dit boek is gemaakt door Vrolijk, een creatieve studio (Studio Vrolijk) 
en uitgever (Vrolijk Fabriek). We verbeelden graag waar jij van droomt. 
Genieten van het leven, zingeving, natuur, ontwikkeling en (innerlijke) rust 
zijn onze passies. We weten dat een goed concept vooraf gaat aan het succes 
van een product, daar denken we – net als voor Zwoel – graag in mee. 

Ons hart ligt bij het maken van luxe boeken en het ontwerpen van 
magazines, maar ook voor branding kun je bij ons terecht. 
Nieuwsgierig? Bekijk ons portfolio of onze webshop. #ditmaaktvrolijk

VrolijkFabriek.nl  Publishing house 
StudioVrolijk.nl Creative studio
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BELEEF ÁLLE SEIZOENEN
Zwoel is een boek uit een serie van vier. Voor elk seizoen is er een deel 
vol inspiratie om je 365 dagen per jaar laat genieten van het mooiste in de 
seizoenen. Meer informatie en bestellen: vrolijkfabriek.nl. 

• Koud – Tips en bijzondere plekjes om de winter te beleven
• Fris – Tips en bijzondere plekjes om de lente te beleven
• Zwoel – Tips en bijzondere plekjes om de zomer te beleven
• Guur – Tips en bijzondere plekjes om de herfst te beleven
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