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Heren, houd uw

shirt aan
Zomer Gezellig met vrienden, romantisch met z’n tweetjes
of aangenaam chaotisch met de hele familie: een picknick
staat garant voor pret. Maar de buitenmaaltijd, hoe frank en
vrij ook, kent wel zijn eigen etiquette.
Martijn Schraven

THEMA

Beschaafd

Vakantiegevoel

Een picknick mag dan in het teken
staan van nonchalante vrolijkheid,
zelfs zo’n zonnige zomermaaltijd
kent zijn eigen regels. Anne-Marie
van Leggelo-van den Berkmortel van
het Wassenaarse Het Etiquette Bureau noemt een aantal aandachtspunten voor een beschaafde en stijlvolle picknick.

Dresscode

Volgens de kenners verschijn je op
een picknick in casual of sportieve
kleding. Heren: houd uw hemd of Tshirt aan! En al klinkt het ongezellig:
neem voor de zekerheid een jack, regenkleding en een warm kledingstuk
mee. Een bui zit soms in een klein
hoekje. Of wolkje, zo u wilt.

Gastheer

Een goede gastheer of -vrouw heeft
bij de organisatie van een picknick
oog voor meer dan lekker eten alleen.
Kies van tevoren een plek uit met een
mooi uitzicht en voldoende schaduw. Geef dames de beste plek op de
plaid en ga als gastheer pas zitten als
zij hun plekje hebben gekozen.
Zorg ervoor dat de glazen gevuld
blijven. Regel entertainment: neem
bijvoorbeeld een gitaar mee en zing
voor iedereen. En bereid een snelle
‘vluchtroute’ voor, zodat gasten niet
zeiknat thuiskomen als er tóch een
bui valt.
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Kunst van
scheepswrakken
Je kúnt de eindeloze regen van
de afgelopen dagen proberen
te vergeten op een strandfeest.
Maar wie na al dat nat liever
binnen blijft, kan er ook voor
kiezen het Stedelijk Museum of
een bijzondere schelpencollectie
te verkennen.

Wie zin heeft in een
echt originele picknick,
kan kiezen voor een
thema.
Maak er bijvoorbeeld
een Griekse, Franse of
Amerikaanse picknick
van, met hapjes en
drankjes die bij dat land
passen.
Schotel je gasten een
fetasalade met ouzo
voor of een Franse
lunch met de heerlijkste
kazen, wijn, kersen en
quiches.
Ook het kleed, de muziek en je eigen kleding
kun je aan je thema aanpassen. Zo kan een
picknick op Brabantse
bodem ineens aanvoelen als een korte vakantie ver buiten de landsgrenzen.

Eten en drinken

Buiten eten en drinken mensen
meer, dus schat porties ruim in. Reken voor drinken al snel op een liter
per persoon. Limonade voor kinderen, water, wijn, een thermoskan
thee of kofﬁe - en als er iets te vieren
is een ﬂes champagne.
Een wijnkoeler heeft overigens alleen zin als de ﬂes er al koud in gaat;
zo’n koeler houdt een ﬂes wel op
temperatuur, maar koelt hem niet
zelf af.
Neem je champagne mee, zorg dan
ook voor échte champagneglazen,
zegt Van Leggelo-van den Berkmortel. Want ‘champagne drink je niet
uit een bekertje’. Kies je voor wijn,
zorg dan voor glazen zonder voetje;
wijnglazen vallen buiten gemakkelijk om.
Wellicht ten overvloede: dronken
worden is natuurlijk nooit chic.
Houd er rekening mee dat bij warm
weer je lichaam minder goed tegen
alcohol kan. Wie alcohol schenkt,
doet er goed aan daar water bij te serveren.

BEESTJES

Respecteer de omgeving

Picknicken met rommel of lawaai,
daar is niks aan. Hier geldt: wat u niet
wilt dat u geschiedt, doe dat ook een
ander niet. Zet muziek dus niet te
hard. Ruim alles op na gebruik. Neem
je de hond mee? Let op of hij aan de
lijn moet of niet. Weinig dat de sfeer
zo grondig verpest als een ‘dat doet ie
anders nooit’-discussie.
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Wel kriebels, geen gekriebel
Picknickkriebels zijn
prima, maar gekriebel tijdens het picknicken slaan we liever over. Om over
wespensteken nog
maar te zwijgen.
Misschien het meest
verraderlijke ongedierte tijdens een
picknick – of überhaupt tijdens een verblijf op de hei of in
het bos – is de
teek. Een tekenbeet
is op zich niet bijzonder pijnlijk; vaak merk

je er niks van. Maar
de ziekte van Lyme
die zo’n beet kan
veroorzaken, is zeer
serieus te nemen. Van
alle Nederlanders die
door een teek worden
gebeten, krijgt ongeveer 2 procent deze
ziekte. Teken wachten in het gras op
‘gastheren’ die ze
kunnen bespringen;
struin dus liever niet
op blote voeten door
het groen.
Mieren, wespen en
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Muziek

De Reformatie speelt een thuiswedstrijd
De Nederlandstalige hiphopgroep De Reformatie heeft
stevige wortels in West-Brabant.

Verschillende leden van de
groep komen uit de regio.
Zo werd Unstoppable Knight
(Sven Armstrong) in Roosendaal geboren; daar nam
hij als jochie ook zijn eerste raps op met zijn cassetterecorder. Splint de
Rijmdetective (David
Zygmuntowicz) zette zijn
eerste stappen op het
muzikale pad slechts
een paar kilometer verderop, in Bergen op
Zoom.
De twee muzikanten
ontmoetten elkaar een
aantal jaren geleden en

werken sindsdien af en aan
samen.
De meeste leden van De Reformatie werken daarnaast overigens ook aan andere muzikale
projecten (zoals bijvoorbeeld
HipHopKloon).
Zaterdag speelt de Nederpopgroep in poppodium Gebouw-T
in Bergen op Zoom. Ze houden
daar de openbare releaseparty
voor hun vierde gezamenlijke
cd.
De Reformatie, releaseparty; zaterdag vanaf 21.00
uur in Gebouw-T, Bergen op
Zoom, Ticket 5 euro.

bijen houden verder
van zoetigheid.
‘Geen zoet meenemen’, is dus de eerste
picknicktip die ongediertebestrijder GerritJan Dekker geeft.
Waar wespen zitten?
,,Net waar de koningin
zich nestelt. Een ideaal picknickplekje
kan een jaar later
vergeven zijn van wespen.” Bijen mijden?
Blijf dan weg bij klaver.
Ddaar zijn deze
zoemers dol op.

Actief

Weekendyoga in een
Franse tuin
Yogadocente Denise van Mechelen
verzorgt zondag een yogasessie in
de Franse Tuin bij het Markiezenhof, het stadspaleis in Bergen op
Zoom. De sessie wordt begeleid
door een harpiste, duurt ruim een
uur en is geschikt voor beoefenaars
op alle niveaus.
‘Yoga in Renaissance II’,
Markiezenhof;
zondag 10.00
uur. Inschrijven:
dvanmechelen
@gmail.com
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PLEKJES

Waar moeten
we zijn?
West-Brabant telt duizend-en-een pittoreske, gezellige, romantische of speelse
plekjes waar het heerlijk picknicken is.
Natuurmonumenten zet
het spotlicht op drie
toplocaties in de vrije
natuur:
Loonse en Drunense
Duinen, net onder
Waalwijk. Picknicken
kan hier overal. Lekker
in het zand of in de
schaduw van de vele
dennen.
Oude Buisse Heide,
tussen Schijf en Achtmaal. Op het landgoed
Oude Buisse Heide - en
andere landgoederen staan diverse theekoepels waar het prachtig
toeven is.
Markdal, ten zuiden van
Galder, bijna aan de
Belgische grens. Bij de
brug over de beek aan
de Markweg is een picknickplaats met een informatiebord. Het is ook
een mooi beginpunt
voor een wandel- of
ﬁetstocht door het
prachtige Markdal.

RECEPTIDEE

Salade in een potje
■ Salade

in een
potje is een lekkere
en praktische optie
voor een picknick.
Elke gast krijgt zijn
eigen potje, afgestemd op persoonlijke voorkeuren.
Kinderen kunnen
helpen hun eigen
potje te bereiden;
handig bij moeilijke
eters.
■ Begin met een
laagje dressing.
Wanneer je deze er
als laatste over zou
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gieten, verlept je
sla al voor je in de
auto of op de ﬁets
zit. Kant-en-klare
dressing kan, maar
je maakt net zo
snel zelf iets met
yoghurt, sinaasappelsap en kruiden.
■ Volgende laag:
harde groente.
Komkommer bijvoorbeeld, wortel,
radijs, paprika.
■ Voor een gevulde maaltijdsalade voeg je een

laag koolhydraten
toe. Rijst, quinoa,
gekookte (vaste)
aardappelpartjes,
bonen of pasta.
■ Dan een laagje
eiwit: bliktonijn, gerookte kip, hamblokjes, tofu, gekookt ei of zalm.
(Let op! Koel bewaren na het toevoegen van een van
deze ingrediënten.)
■ We zijn bijna bovenaan. Tijd voor
zachte groente en

+

Festival

fruit. Mandarijnpartjes, zongedroogde tomaat,
mais, geroosterde
paprika of gekookte boontjes.
■ Als topping:
kaas, zaden of geroosterde noten.
• Vul af met bladgroente als
jonge spinazie,
sla of snijbiet.
■ Schudden
voor gebruik,
zodat alles zich
lekker mengt.

Muziek

Frank is Frank en
toch ook zichzelf
Frank van den Brink uit Rotterdam is dé Frank Sinatra imitator
van Nederland. Morgen treedt hij
op met de ‘small-bigband’
BOSCO in Breda.
Willem Jongeneelen

Van den Brink (49) gaat al twaalf
jaar door het leven als Frank In
Person. ,,Op posters van de echte
Sinatra stond vaak ‘Frank Sinatra
In Person’. Als je het woord Sinatra
afdekt, blijf ik over”, verklaart hij
zijn artiestennaam.
Zijn stem lijkt griezelig veel op
die van Sinatra. ,,Vanaf mijn vijfentwintigste vond ik het leuk om
zijn nummers mee te zingen in de
auto. Iets anders heb ik nooit gezongen, ik zat ook nooit in bandjes
of zo. Ik werkte als dj en fotograaf.”
Nadat hij ‘voor de grap’ had opgetreden met liedjes van Sinatra, verbrandde hij alle schepen achter
zich. ,,Ik zag opnamen terug en besloot er mijn werk van te maken.”
Van den Brink kent weinig men-

Rijmwoorden als stay
en way, daar kon hij
lekker op croonen
— Frank In Person

Z ‘Ik

‘BOSCO presenteert Frank’, met
Frank In Person, morgen om
20.30 uur in het Chassé Theater,
Breda. Info: frankinperson.com

heb nooit iets anders dan Sinatra gezongen.’ FOTO MULTIBRIN K
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Museum

sen die Sinatra niet goed vinden.
,,De man was supercool, stijlvol en
zijn zangkwaliteiten waren uniek.
Hij zingt met zijn praatstem. Het
was geen geaffecteerd geluid, zoals
bij anderen vaak. Je wordt nooit afgeleid door trucjes.”
Tekstschrijvers schreven speciaal
voor Sinatra. ,,Rijmwoorden als
stay en way, daar kon hij lekker op
croonen.”
Optreden met de kleine bigband
van BOSCO noemt Frank In Person een zegen. De band van bandleider/trompettist Daan Bogers
bestaat twaalf jaar. Bogers: ,,Ons
speelschema is divers en het spelen van Sinatra is een lang gekoesterde wens. Nu hebben we een
hele voorstelling voorbereid, met
onder meer opnieuw gearrangeerde stukken van de bigband
van Count Basie. Wij doen het met
zes blazers, maar het lukt.’’
Hij prijst Frank In Person: ,,Als je
hem hoort zingen... hij ís gewoon
Frank Sinatra.’’
De Rotterdammer gaat niet zover zich een toupet aan te meten
om meer op ‘de echte’ te lijken.
,,Halverwege de show gaat het
hoedje af en komt mijn kale schedel te voorschijn. Ik ben het.”

Museum

Strandfeest op vasteland

De koning en Jeroen Bosch

Schelpen zoeken

Het strand bij de
Binnenschelde in
Bergen op Zoom
vormt zaterdag het
decor voor de
tweede editie van
Vamos a la Playa.
Bij mooi weer kunnen bezoekers met
de voeten in het
zand en een zonnebril op de neus losgaan op muziek van
dj’s als Kate Ryan en
Peter Gelderblom.
Bij slecht weer kunnen ze dat ook, trouwens.

Kunstenaars lijken in dit
Jeroen Bosch-jaar werkelijk álles te koppelen
aan de middeleeuwse
kunstenaar. Sinds vorige
week exposeert het Stedelijk Museum in Den
Bosch Boschgerelateerd
werk van Spanjaard Fernando Sánchez Castillo,
die in zijn werk speelt met
politiek en macht. Zo
kocht hij een oud plezierjacht van dictator Franco
en verwerkte de brokstukken in kunst. Hoe
deze Spanjaard macht
linkt aan Bosch? Nou: de

Als kind verzamelden we waarschijnlijk allemaal schelpen. Oosterhouter
Peter Ackermans
hield er nooit mee op.
Zijn schelpencollectie omvat inmiddels
duizenden exemplaren. Museum De
Roos aan de Markt in
Geertruidenberg exposeert een selectie
uit zijn verzameling.
Dat gebeurt naast de
vaste collectie, die
vooral aandacht besteedt aan de histo-

Vamos a la Playa,
strand De Boulevard Bergen op
Zoom, zaterdag
vanaf 20.00 uur.
Tickets verkrijgbaar voor 20 euro.

Spaanse koning Filips II
(1527-1598) was blijkbaar
een groot fan. De aandacht van die machtige
man voor Bosch vormde
nu de inspiratie voor
Sánchez Castillo.
Introduction to the
Stone of Madness, Fernando Sánchez Castillo;
Stedelijk Museum, te
zien tot en met 11 september.
R Bosch

is nog overal
zichtbaar in zijn thuisstad Den Bosch. FOTO ANP

rie van het vestingstadje.
Schelpenverzameling, tijdelijk te zien
in Museum De Roos,
Markt 46 in Geertruidenberg.

