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Het Jeruzalemhof in Leiden is gesticht op 16 mei 1467, 
ter ere van God en van de twaalf apostelen. Er waren 
oorspronkelijk dertien huisjes, bestemd voor evenveel 
‘arme mannen, die eerlic zyn, ende van goede syn 
vergaen’. Overigens mochten hun echtgenoten er ook 
wonen en dat was in die tijd in de Nederlanden een 
unicum. De dames moesten wel subiet vertrekken 
als hun man kwam te overlijden. Zo heeft elk van de 
nog 35 hofjes in Leiden een verhaal. Ze liggen vrijwel 
allemaal in de binnenstad en zijn te bezoeken met de 
Hofjeswandeling als leidraad. Op zaterdagen is het 
ook mogelijk om een bezoek te brengen aan Kapel/
Museum Sint Anna Aalmoeshuis.  
Verkrijgbaar bij VVV Leiden €3,50 en €2,- voor het 
Aalmoeshuis

Hofjeswandeling  
in Leiden

geluk
AARDS
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Wie in Himelsk in Koudum komt 
logeren, heeft de hele kerk voor 
zichzelf. Het pittoreske kerkje is 
meer dan honderd jaar oud en 
ligt in het centrum van het Friese 
dorpje. Het schilderachtige 
onderkomen is verbouwd tot 
luxueus vakantiehuis. Er is in het 
kerkje plek voor vier volwassenen 
of een gezin van zes personen. 
Vanaf €500,- voor een weekend. 
Kijk voor meer informatie bij Kerkje van 
Koudum op www.origineelovernachten.nl 

 

De emaille pannen van Riess worden 
op milieuvriendelijke wijze geprodu-
ceerd in Oostenrijk. Door een soort 
glas bij 840 graden vast te smelten op 
een basis van ijzer ontstaat een glad, 
niet poreus oppervlak, dat geen 
stoffen afgeeft aan het voedsel dat in 
de pan wordt bereid. Bij de productie 
worden uitsluitend natuurlijke, 
minerale bronnen gebruikt; de pro-
ducten zijn dus volledig recyclebaar.  
Riess steelpannetje, vanaf €24,25,  
www.greenjump.nl

Het duurt soms tot wel een week na 
aanschaf voordat een avocado goed 
rijp is. De avocadosok brengt 
uitkomst; op geheel natuurlijke wijze 
rijpt de avocado extra snel, meestal 
binnen 24 uur. De sok is van 100% wol, 
het touwtje van microvezel, het label 
van ultrasuède en de inkt op basis van 
soja. Helemaal milieuvriendelijk dus. 
Ook handig voor ander fruit, of om 
fruit veilig in te vervoeren.  
Avocado Sock, €19,95, www.biggreensmile.nl

SNELLER RIJP

Zuiver pannetje

Hemels  
logeren

doen

Filosoferen met kinderen is 
ontzettend waardevol. Met dit 
prachtige boekje gaat dat nóg 
beter. Er staan 22 verhaaltjes in 
over Philo en Sophia, die allebei 
graag nadenken over bijzondere 
vragen. Vragen waarop het 
antwoord niet altijd gemakkelijk 
is te vinden. De onderwerpen 
zijn uit het leven gegrepen en 
zetten kinderen (vanaf zes jaar) 
– en ouders – aan tot nadenken 
én filosoferen. Philo & Sophia van 
Sabine Wassenberg, met illustraties van 
Karin van der Riet. Levendig  
Uitgever, €17,50

WAT DENK JIJ?

WIN! 
We mogen 3 exemplaren 
weggeven.  
Stuur voor 1 mei 2021 een mail naar 
prijsvraag@deverwondering.nl 
o.v.v. ‘Philo en Sophia’. Vergeet niet 
uw naam en adres te vermelden. 

lezers- 
actie
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Op 4,5 hectare siertuin, grasvelden en bosgebied 
is de beeldentuin van Kasteel Het Nijenhuis 
ingericht. De ruim honderd beelden zijn afkom-
stig uit drie collecties: van Museum de Fundatie, 
van Beelden aan Zee en van de collectie van de 
Provincie Overijssel. Het is een van de fraaiste 
beeldencollecties van Nederland en geeft een 
boeiende kijk op de moderne beeldhouwkunst uit 
de twintigste en eenentwintigste eeuw. Kasteel 
Het Nijenhuis is één van de best bewaard geble-
ven havezaten in Overijssel. Een toegangsbewijs 
is geldig voor zowel kasteel als beeldentuin. 
Info:  www.museumdefundatie.nl 

Dwalen door  
de beeldentuin

KORTING 
Lezers van De Verwondering krijgen 10% korting  op alle 
kussens. Gebruik hiervoor kortingscode WONDER bij 
het bestellen op www.rozabluehome.com.  Geldig tot  
15 juni 2021.

Ans de Rooij en haar zoon Daniël startten met hun 
webwinkel omdat ze op zoek waren naar goede en 
sfeervolle verlichting voor de baby- en kinderkamer en 
op een gat in de markt stuitten. Met deze Ansichtkaart 
Lamp maak je in een handomdraai een eyecatcher van 
je favoriete ansichtkaart of foto. Die schuif je er een-
voudig van bovenaf in.  
Ansichtkaart Lamp, €22,50, www.kleinlicht.nl

Mooie plaatjes-lamp

Karlijn van Driel werd tijdens een van haar verre reizen 
verliefd op de handbedrukte blokprintstoffen en het 
eeuwenoude ambacht blokprinten. Per toeval ontmoette 
ze Indu Kapalhi, die bijzondere dessins en patronen 
ontwerpt en houten stempels laat maken om de stoffen 
te bedrukken. Bij Rozablue worden de dessins van Indu 
gebruikt voor eigentijdse interieur- en lifestyleproducten. 
Met de verkoop ondersteunt Rozablue de werknemers 
en hun families en blijft dit ambacht voortbestaan.  
Handgeprint kussen Sunnaday Roza, €37,50,  
www.rozabluehome.com

doen

STEMPELKUSSEN
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 Singing Friend ontstond in 1951 uit 
een grote passie voor vogels. Inmid-
dels staat de derde generatie aan het 
roer, met evenveel liefde voor de 
natuur. Er wordt zoveel mogelijk 
gebruikgemaakt van duurzame, 
milieuvriendelijke producten. Het 
Faya vogelhuis is vervaardigd van 
wilgentakken en eenvoudig van 
bovenaf te vullen.  
Singing Friend Faya, €11,95,  
www.vogelhuisjesstore.nl

De Broeders van Sint Jan uit het Willibrordushuis in de 
Haagse binnenstad verkopen in hun winkel niet alleen 
het zelf gebrouwen Haagsche Broeder bier, maar ook 
andere producten van kloosters uit Nederland  
en Frankrijk. Deze voedende, herstel-
lende en beschermende balsem van 
Couleur Ciel uit Frankrijk is in het 
bijzonder geschikt voor een zeer 
droge en/of beschadigde huid 
door bijvoorbeeld water en kou.  
Gezichts- en handbalsem (karitéboter-
lavendel), €15,95, www.haagschebroeder.nl 

Gevonden in atelierwinkel Het Weerhuys in het Friese 
Tjerkgaast: deze bohemian sleutelhangers. Macramé is 
helemaal terug. De knooptechniek uit de seventies en 

materialen van nu 
laten zich goed 
combineren. Er 
worden bij Het 
Weerhuys ook  
workshops gegeven.  
Macramé sleutelhanger in 
diverse kleuren €8,95,  
www.hetweerhuys.nl

Vliegend buffet

UIT EIGEN ATELIER Royal Delft produceert al sinds 1653 
hoogwaardig Delfts Blauw en staat 
bekend om haar tulpenvazen. 
Aanvankelijk werden het bloemen-
houders genoemd, maar ook zonder 
bloemen stond zo’n vaas vaak als 
pronkstuk op tafel. Deze kleine 
tulpenvaas heeft een karakteristieke 
ronde vorm. Het decor is van de 
hand van de meesterschilders van 
Royal Delft, aangebracht met 
behulp van de transfertechniek. In 
het Royal Delft Museum is te zien 
hoe authentiek Delfts Blauw wordt 
vervaardigd.  
Tulpenvaas op pootjes, klein, 14x14x14 cm, 
€44,95, www.royaldelft.com

KORTING 
Lezers van De Verwondering 
ontvangen met de kortingscode 
VERWONDERING2021  
25% korting op deze tulpenvaas op 
pootjes, variant klein. Deze actie is 
geldig tot 30 juni 2021 in de 
webshop www.royaldelft.com en 
geldt niet in combinatie met 
andere acties. 

Oerhollands 
pronkstuk
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ZACHTE HANDEN


