
 

2022 ZOMERUITJES DE MARETAK 
‘Centrum voor leven met en na kanker’ 
 

Wij organiseren weer ‘Zomeruitjes’ voor iedereen die te maken heeft met kanker.  

Ook naasten zijn van harte uitgenodigd, want kanker heb je niet alleen. Voor jong en oud  

hebben we een gevarieerd programma. Opgeven is nodig en kan via: 

aanmelden@demaretakveluwe.nl of door te bellen naar 06-41829887. 

Kijk voor meer info over onze zomeruitjes op: https://demaretakveluwe.nl/agenda/ 
 

Opening van de zomeruitjes met een What’s Sup   
 

  
 

Dolfijnenshow in het Dolfinarium  
Op donderdag 7 juli gaan we genieten van een dolfijnenshow in het Dolfinarium. Verzamelen rond 14.15 uur  
voor het Dolfinarium. Zodra we weten hoe laat de dolfijnenshow is, hoor je de juiste tijd. Dit tijdstip  
kan namelijk wisselen. En ……. je partner, vriendin/vriend of kinderen zijn ook van harte welkom. Geef je snel op!  
Mede mogelijk gemaakt door het Dolfinarium. https://www.dolfinarium.nl/  
 

Ampies Berg in ’t Harde 
Maandag 11 juli gaan we een bezoekje brengen aan de mooiste tuin op de Veluwe. Een schitterend 
aangelegde tuin waar je niet uitgekeken raakt. Dit moet je gezien hebben. Hier krijgen jullie ook een 
drankje. We verzamelen om 10 uur bij De Maretak, Houtkamp 33 en rijden dan met auto’s naar de tuin. 
Zie ook: http://www.ampiesberg.nl/ 
 

Muzikale High Tea met het Hound Dog Duo  
Woensdag 13 juli van 14.30 tot 16.30 uur. We laten ons muzikaal verrassen door het swingende Hound 
Dog Duo tijdens een heerlijke High Tea in de ontmoetingstuin De Rietmeen. http://www.rietmeen.nl/ 

 

Schaapskooi in Ermelo 
Dinsdag 19 juli brengen we en bezoek aan de Schaapskooi in Ermelo. We verzamelen rond 13.30 uur bij 
De Maretak aan de Houtkamp en rijden dan met de auto naar de schaapskooi. Er even lekker uit, 
genieten van de schapen, de heide en een drankje. https://schapedrift.nl/schaapskooi/ 
 

Beeldenroute deel 1 en 2 
Woensdag 20 juli en woensdag 17 augustus van 14.00 tot 16.00 uur. Verspreid door de historische binnenstad 
van Harderwijk staan 12 bronzen beeldjes waar de geschiedenis zich daadwerkelijk heeft voltrokken. De 
beeldjes zijn gemaakt door Natasja Bennink. Onder begeleiding van onze stadsgids Ellen Kempers gaan we 
deze beeldenroute in twee wandelingen bekijken. Daarna nog even nagenieten met een drankje. 
https://www.stadsmuseum-harderwijk.nl  
 

     
 
 
 
 

Dinsdag 5 juli 
Met je voeten in het zand, de zon in je gezicht, en een peddel in je hand 
lopen we zo het water in en begint ons SUP-avontuur. We gaan onder 
begeleiding van een instructeur het water op. Nieuwsgierig? Kijk even 
op: https://whatssupharderwijk.nl/ 
Verzamelen 13.45 uur bij de ingang van het strandeiland aan de 
boulevard. Na afloop gaan we heerlijk wat drinken bij Walhalla. 
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Stadsmuseum 
Donderdag 28 juli vanaf 10.00 uur gaan we een bezoekje brengen aan het stadsmuseum waar een 
tentoonstelling is van Anthonie Pieter Schotel “Zuiderzeegezichten”. 30 sfeervolle schilderijen van deze 
veelzijdige kunstenaar. 
https://www.stadsmuseum-harderwijk.nl/tentoonstellingen/anthonie-pieter-schotel/ 
Na afloop gaan we nog gezellig wat drinken. 
 

Sans Beeldentuin 
Maandag 1 augustus van 14.00 tot 16.30 uur gaan we naar de Beeldentuin van San in Putten. ‘Kunst’ 
heel anders dan anders, laat je verrassen! Halverwege onze beeldentocht krijgen we een drankje met wat 
lekkers aangeboden door Suzanne. http://www.ateliersan.nl/ 
 

Bezoekje aan het palingmuseum van Dries van de Berg 
Donderdag 4 augustus van 14.00 tot 16.00 uur komen we alles te weten over het leven van de paling! Er 
is een bijzondere animatiefilm over het mysterieuze leven van de paling te zien. Na afloop eten we een 
visje. 
https://www.palingmuseum.nl/ 
 

Tai Chi Tao met een hapje en een drankje in De Rietmeen 

Woensdag 10 augustus van 15.30 tot 17.30 uur gaan we gezond bewegen en daarna gaan we lekker 
genieten van een hapje en een drankje. 
 

Foto’s maken, genieten in de natuurtuin, daarna picknicken 

Vrijdag 12 augustus van 11.00 tot 13.30 uur heeft onze fotograaf een uitdaging. Foto’s maken in de 
natuur. Niets in scene zetten, maar kijken wat de natuur ons biedt. En wil je dat ook, neem dan je 
fototoestel mee.  
Vanaf 13.30 uur gaan we heerlijk picknicken. https://www.hortusharderwijk.nl/projecten/natuurtuin/ 
 

Museumbezoek aan het Marius van Dokkummuseum 
Dinsdag 16 augustus gaan we ’s morgens vanaf 10.00 uur genieten van alle bijzondere en prachtige 
schilderijen van Marius van Dokkum. Na afloop drinken we gezellig nog ergens wat. Om alvast in de 
stemming komen, kijk op: https://mariusvandokkum.nl/ 

 

Tai Chi Tao en Bubbels en Bellen in De Rietmeen 
Woensdag 24 augustus van 15.30 tot 17.30 uur gaan we gezond bewegen en laten we ons verrassen met 
zeer grote Bellen en heerlijke Bubbels.   

 

     

 

Samen het water op  

  
    

We bieden de Zomeruitjes gratis aan! Maar een vrijwillige bijdrage is heel welkom: NL92 RABO 0117 7642 56.  

Een contante bijdrage kan op de dag van het uitje. 

 

Vrijdag 29 juli een rustige boottocht en vrijdag 26 augustus 
een spetterende afsluiting van hopelijk een mooi 
zomerseizoen. Van 14.00 tot 16.00 uur deinen of vol speed 
op de golven. Een heel verrassend uitje. 
 

https://www.stadsmuseum-harderwijk.nl/tentoonstellingen/anthonie-pieter-schotel/
http://www.ateliersan.nl/
https://www.palingmuseum.nl/
https://www.hortusharderwijk.nl/projecten/natuurtuin/
https://mariusvandokkum.nl/

