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INHOUD

In deze krant wordt veel aan-
dacht besteed aan activitei-

ten in Bakkeveen en
omliggende dorpen: Drieprovin-
ciënland. Dit is het gebied van
13 dorpen en buurtschappen
rond Bakkeveen en het naast-
liggende 3 provinciën punt waar
de grenzen van Groningen,
Friesland en Drenthe samenko-
men. In de middenpagina van
de krant treft u de evenementen
aan zoals deze eind maart

bekend waren.  Eventuele aan-
passingen en extra evenemen-
ten vindt u via de agenda van
www.bakkeveen.nl  

De redactie van deze krant is
verzorgd door TIP-Bakkeveen.
TIP staat voor Toeristisch Infor-
matie Punt en is de opvolger
van de vele V.V.V.-winkels. De
TIP-kiosk vindt u in Bakkeveen
naast de ingang van het zwem-
bad aan de Mjûmster Wei in
Bakkeveen. 

Voor tips over uitjes, overnach-
tingen, bezienswaardigheden,
routes, evenementen etc. bent
u bij de TIP-kiosk aan het juiste
adres. TIP wordt gesteund door
ca 80 met name recreatieve
bedrijven uit de omgeving. De
kiosk wordt volledig door vrij-
willigers gerund. In het zomer-
seizoen is de kiosk dagelijks
geopend. 

We wensen u een prettig
verblijf in onze regio. 

Uitgave: 
Kiwi Media Producties
Tel.: (0594) 820 214, 
www.kiwimediaproducties.nl

Redaktie: 
TIP-Bakkeveen

Verspreiding: 
Santibri Tel.: 0598 631 717

Foto's: deelnemers en 
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Verspreidingsgebied: 
Plaatsen rondom Bakkeveen
t/m Donkerbroek, Marum, 
Haulerwijk, Oosterwolde en 
bij alle campings in de 
omgeving tevens in de Poiesz 
in Bakkeveen.

Colofon

TIP-KIOSK

De redactie van deze krant is verzorgd door TIP-Bakkeveen. TIP staat voor Toeristisch Informatie
Punt. Je vindt ons op de zogenaamde TOP-locatie, Toeristisch Overstap Punt, aan de Mjûmsterwei
16. Dat is naast de ingang van het zwembad. Voor tips over uitjes, overnachtingen, bezienswaardig-
heden, routes, evenementen etc.  ben je bij ons aan het juiste adres. Onze vrijwilligers beantwoorden
graag jouw vragen. TIP wordt gesteund door ca 80 vooral recreatieve bedrijven uit de omgeving. 
De openingstijden van de kiosk zijn normaal gesproken als volgt:
Tijdens zomertijd van 10.00 - 12.00 en van 13.30 -15.30
In juli en augustus op weekdagen doorlopend van 10.00 tot 16.00
Ieder weekend 's middags van 13.30 - 15.30

Voor de actuele openingstijden graag de website raadplegen.
www.bakkeveen.nl/tip   |  Telefoon: 06 12247916 
E-mail: infotipbakkeveen@gmail.com

We wensen je een prettig verblijf in onze regio.
TIP-Bakkeveen  -  Toeristisch Informatie Punt voor 3 Provinciënland.

BAKKEVEEN 10e editie
Voor u ligt de 10e editie van “Bakkeveen Actief”; dus het 2e lustrum! 
De eerste recreatiekrant verscheen in 2013 en is uitgegroeid tot een
overzichtelijke krant met veel recreatief nieuws voor inwoners en
natuurlijk de recreanten die ons gebied bezoeken. 
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toegevoegd. Ook andere evene-
menten als Crea- & smulmarkt,
het Slotplaats Festival van
Natuurmonumenten en sprook-
jes- en griezeltochten zijn sterk in
opkomst. Vrijwilligers uit het dorp
zorgen ervoor dat deze evene-
menten op veel publiek kunnen
rekenen en dat het dorp er wel
bij vaart.

TOERISME BLOEIT IN 
BAKKEVEEN!
Eeuwen geleden was het gebied
rond Bakkeveen vaak een slag-
veld. Op de grens tussen Fries-
land en het achterland vonden
toen veel schermutselingen
plaats. Aan het einde van de
Middeleeuwen is de Landweer
gebouwd: deze moest de strij-
dende partijen uit elkaar houden.
Ook de gerenoveerde Zwarten-
dijksterschans, en Sterren-
schans, houden die herinnering
levend. Bakkeveen ligt in een
relatief hoog gelegen gebied.

Hier ontstonden beekjes voor de
waterafvoer; er omheen ontstond
veen. Via Bakkeveen liep een
belangrijke verbinding van Fries-
land naar Drenthe. Deze verbin-
ding is nog herkenbaar in de
natuurgebieden: de Holle Wegen.
Helemaal uitgesleten door karren
en mensen te voet. Rond 1660 is
de vervening ook tot de lager
gelegen gebieden rond Bakke-
veen gekomen: de vaart wordt
gegraven. De vaart is nodig om
het veen droog te leggen en om
de turf af te voeren naar Holland.

Op de hogere terreinen was geen
veen. Hier groeide heide waar
schaapskuddes graasden. Aan
het begin van de 20e eeuw werd
de behoefte aan voedsel groter
en werden hele heidegebieden in
cultuur gebracht. Maar nog mid-
den jaren 30 van de vorige eeuw
is er een aantal personen
geweest die een deel van het
“Mandefjild” hebben gekocht om

het te behoeden voor de land-
bouw. Dit gebied ligt ten oosten
van Bakkeveen en is ca 400 ha
groot. Het gebied bestaat uit
zandverstuivingen, heuvels, hei-
develden en bos. De eerder

genoemde Holle Wegen
lopen er doorheen. De
adel heeft aan de west-
kant van Bakkeveen
veel bossen aangelegd.

Ook elders in de nabije omge-
ving zijn nog terreinen ongerepte
natuur en is in latere jaren natuur
toegevoegd. De Duurswouder-
heide is daar een mooi voorbeeld
van. 

Naast natuur en historie is er veel
meer te beleven. Bakkeveen
beschikt over een TOP-locatie,
dit is een terrein waar toeristen
en recreanten de auto parkeren
en daarna al wandelend of fiet-
send de omgeving verkennen. In
het gebied zijn wandel- en fiets-

knooppunt netwerken. Hiermee
kunt u eenvoudig uw routes
samenstellen.  
Even geen zin om verder het
gebied in te trekken? U kunt zich
ook op het TOP terrein aange-
naam vermaken. U kunt kiezen
uit midgetgolf, tennis, speeltuin-
tjes en een doolhofpark voor de
kinderen, een verwarmd zwem-
bad met mooie ligweide en uit-
gebreide outdoor activiteiten of
gewoon een terrasje pakken. De
zandduinen liggen dichtbij achter
de bomen verscholen en u kunt
alles bekijken vanaf de promi-
nente uitkijktoren. 

Om alles te kunnen beleven moet
u wel blijven overnachten. Er is
een verscheidenheid van grote
campings met veel faciliteiten en
kleinere natuurcampings. 3Pro-
vinciënland ligt centraal in
Noord-Nederland; dus ook
geschikt voor uitstapjes in
Noord-Nederland en de wadden-
eilanden. Elk dorp heeft horeca-
faciliteiten, van snackbar tot een
3sterren restaurant en hotel, voor
ieder wat wils.
Hopelijk hebben we u nieuwsgie-
rig gemaakt!  Het is de variatie
en verrassing die een bezoek
aan 3Provinciënland zo aantrek-
kelijk maakt. 

Meer informatie vindt u
via www.bakkeveen.nl/tip
en bij de vrijwilligers van
de TIP-kiosk in 
Bakkeveen. Hier kunt u
ook fiets- en wandelkaar-
ten van het gebied aan-
schaffen. 

EVEN WEER TERUG NAAR DE
EIGEN REGIO. 
3Provinciënland beslaat het gebied rond het 3

provinciënpunt waar Groningen, Friesland en Drenthe
elkaar raken. Het is ongeveer 200 km2 groot en bestaat uit
13 dorpen en buurtschappen met Bakkeveen als toeris-
tisch centrum.  De Friese Wouden, het Groninger Wester-
kwartier en Drentse Noordenveld lopen hier in elkaar over
en dit maakt het gebied zo gevarieerd.  U vindt hier het
grootste heideveld van Friesland (Duurswouderheide). De
Bakkeveenster duinen (Mandefjild) is een 400 ha groot
gebied waar de tijd sinds de middeleeuwen heeft stilge-
staan, de veenontginningen zijn hieraan voorbij gegaan.
Door veenontginningen is er ook in dit relatief hoog gele-
gen gebied een vaarroute bewaard gebleven: de Turfroute
langs Wijnjewoude en Donkerbroek, nu voor de plezier-
vaart.

In het centrum van Bakkeveen ligt de voormalige sluis in
de vaart. Daar op de Brink, is ook de meeste horeca
gevestigd. Er vlakbij is een grote supermarkt: in de zomer
voor de vakantiegasten en in de winter voor een groot
regionaal voorzieningsgebied. Met name de campings
organiseren een eigen vakantieprogramma voor de gasten.
Op het grote parkeerterrein bij Dúndelle en tegenover lig-
gende  terreinen vinden de landelijk bekende vlooienmark-
ten plaats op de 1e zaterdagen van de maand (en ook op
zaterdag midden in de maand). Hiervoor komen vele hon-
derden standhouders en duizenden kijkers en kopers naar
Bakkeveen. Dit heeft soms files tot gevolg; het is dan ook
de grootste openlucht vlooienmarkt van Noord-Nederland. 

Het DODOfestival is gegroeid van een klein feestje op de
Brink, naar een 3-daags familie muziekfestival aan het
einde van de bouwvak met 10 duizenden bezoekers. Bak-
keveen kent 3 georganiseerde wandeltochten: de Drie Pro-
vinciën Wandeltocht op de 2e zaterdag in mei, de
avond-4-daagse met als slotdag de 2e zaterdag van juni
en de kerstwandeling op 2e kerstdag. Al bijna 10 jaar is
ook de drie provinciën fiets-3-daagse aan het programma
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3 Provinciënland
BAKKEVEEN ALS MIDDELPUNT

Ongeveer 90 jaar geleden trokken de eerste
toeristen en recreanten al naar Bakkeveen.
Waarom? Dankzij de afwisselende omgeving:
bossen, weilandjes, zandverstuivingen,
akkertjes, wandelpaden, heide, etc. Boeren
gingen in de zomer zelf in de schuur wonen
en de recreanten verbleven destijds in het
woonhuis. De eerste bankjes werden
geplaatst voor de (vermoeide) wandelaars.
Nu, 90 jaar later hebben de campings hun
aanbod verder ontwikkeld met o.a. chalets,
lodges, stacaravans en trekkershutten 
Ook zijn er veel B&B's bij particulieren
thuis. Net als vroeger, maar dan luxer. 
Na 90 jaar is de variëteit in het landschap
blijven bestaan. Er zijn veel fietsmogelijk-
heden toegevoegd. Ook heeft de auto het
mogelijk gemaakt attracties te bezoeken
vanuit een centraal gelegen Bakkeveen.
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3 Provinciënland

‘OM ALLES TE KUNNEN BELEVEN 
MOET U WEL BLIJVEN OVERNACHTEN’
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Evenementen
3 PROVINCIËNLAND

VLOOIENMARKT BAKKEVEEN 
7 en 21 mei, 4 en 18 juni, 2 en 23 juli, 
6 en 13 augustus, 3 en 17 september, 
1 en 15 oktober
Op zaterdagochtend vanaf 7 uur. 
www.bakkeveen.nl/markt

AVOND-4-DAAGSE BAKKEVEEN
Woensdag 8 t/m za 11 juni. 
Afstanden 5, 10 en 15 km. Start vanaf 18 uur 
(locatie: Parkeerterrein bij sportvelden).  
www.bakkeveen.nl/wandel

OPENLUCHTSPEL “IK ARRIVEER”
Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli
Je kent het programma “ik vertrek” van de TV. In
Bakkeveen wordt gespeeld “Ik arriveer”: 
de dagelijkse realiteit in het opbouwen van een
toekomst in een ander land. Locatie: oude 

amfitheater van Nieuw Allardsoog.  
www.bakkeveen.nl/toneel

3 PROVINCIËN FIETS-3-DAAGSE  
Woensdag 29, donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli.  
30, 40 of 60 km per dag. Start dagelijks vanaf 9 uur
bij Dúndelle / TIP-kiosk.
www.3fiets.nl

MUZIEKPODIUM BAKKEVEEN
Muzikale optredens in huiskamersetting in Party-
centrum Dúndelle. Max 100 zitplaatsen beschikbaar.
6 mei Guy Davis
22 mei Dries Bongaerts (in De Schaapskooi, 

Allardsoog)
9 sept  Hannah Aldridge & Gustav Sjödin

Dúndelle, Mjumster Wei 16, Bakkeveen.
www.muziekpodiumbakkeveen.nl 

BOERDERIJ NIEUW WEPER
Zaterdag 30 april 10.00 - 12.00 Beleef de boerderij;
rondleiding mét koffie / thee / limonade en 
suikerbrood. Reserveren tot 28 april.
Zaterdag 30 april 14.00 - 16.00 Creatieve workshop;
pimp je koe / paard / varken. 
Beleef de boerderij; rondleiding: donderdagen 
21 en 28 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus van 
10:30 tot 12:00 uur.
Boerderij Nieuw Weper Weperpolder 13, Oosterwolde
www.nieuwweper.nl 

P'OPTIMAAL FESTIVAL
Zaterdag 4 juni, Waskemeer
www.poptimaal.nl

BALLONVAARTEN OVER BAKKEVEEN
Gezamenlijk met luchtballonen over Bakkeveen en
omgeving varen. Zaterdag 23 juli, 19:30 uur, centrum. 
www.bakkeveen.nl/ballon

JAARMARKT ZEVENHUIZEN
Woensdag 17 augustus 
Kramen langs de straten door het dorp. Afwisselend
met horeca terrassen, kermis attracties, straattheater,
optredens etc. 
www.braderiezevenhuizen.nl

SNIKKEWEEK HAULERWIJK
Van 11 t/m 17 juli 
Gedurende de gehele week zijn er diverse activiteiten
en markten en op vrijdag, zaterdag en zondag is er
muziek in de feesttent. Kijk voor het volledige 
activiteitenschema op 
www.snikkeweekhaulerwijk.nl

SNIKKERUN
Zaterdag 2 juli 2022
Hardloop wedstrijd met start en finish Sportpark 
De Hichte, Haulerwijk. Afstanden 5 en 10 km en
ouder/kids run. 
www.snikkerun.nl 

ROMMELMARKTEN WIJNJEWOUDE
Rommelmarkten op evenemententerrein aan 
Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude. Elke eerste 
woensdagmiddag van de maand 4 mei, 1 juni, 6 juli,
3 augustus, 7 september en 5 oktober van 14.00 -
18.00 uur. Extra op de avond: 20 juli en 17 augustus
van 17 tot 21 uur. 

OERROCK
Groot muziekfestival in Ureterp (uitverkocht)
26, 27 en 28 mei (Hemelvaartsweekend)
www.oerrock.nl 

OERDROPRUN
Hardloopwedstrijd over 6,4 km naar Ureterp
Aanmelden via Facebook
Woensdag 25 mei
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TIP-BAKKEVEEN: 

Toeristisch Informatie Punt Bakkeveen vindt
u op de TOP-locatie aan de Mjûmsterwei 16,
naast zwembad Dúndelle. De openingstijden
van de kiosk zijn gedurende zomertijd op
werkdagen van 10.00 tot 12.00 en van 13.30
tot 15.30. In het hoogseizoen, de maanden
juli en augustus doorlopend van 10.00 tot
16.00 uur. Ieder weekend is de kiosk geo-
pend van 13.30 tot 15.30.

Mjûmsterwei 16  |  9243 SK  Bakkeveen
Telefoon: 06 12247916
www.bakkeveen.nl/tip

VA N  A P R I L  
T O T

D E C E M B E R  2 0 2 2

KIJK OOK OP WWW.BAKKEVEEN.NL



DODOFESTIVAL
Do 18, Vr 19 en Za 20 augustus op terreinen nabij
sportvelden aan de Mjumster Wei
Optreden van vele bekende artiesten.
www.dodofestival.nl

AVONDFIETSVIERDAAGSE
WIJNJEWOUDE
Op 5, 6, 7 en 8 juli 2022 (dinsdag t/m vrijdag).
Inschrijving en start is tussen 18.30 uur en 20.00 uur
bij hotel - restaurant De Stripe in Wijnjewoude.
Vier prachtige fietsroutes door bosrijke omgeving van
Wijnjewoude en Bakkeveen. De afstanden liggen 
tussen de 25 en 30 km. 
www.wijnjewoude.net

HYNSTEDEI WIJNJEWOUDE
Zaterdag 2 juli
Concours voor tuigpaarden
Merkebuorren, Wijnjewoude

OERRR
Woensdag 4 mei.
Buitenspeeldag van Natuurmonumenten.
Foarwurkerwei 3, Bakkeveen

BILLIETURFTOCHT ZEVENHUIZEN
Zaterdag 18 juni.
De laatste Billieturftocht; het thema is “Billie brengt
geluk”. Wandelafstanden 10, 20, 30 of 40 km. 
Deelname alleen mogelijk via voorinschrijving via de
website.
www.billieturftocht.nl

DORPSFEEST BAKKEVEEN
Donderdag 19 t/m zondag 22 mei. Locatie: terreinen
nabij sportcomplex aan Mjûmster Wei. 
Pubquiz, schuimparty, fietstocht, optocht versierde
wagens, Thema feest, Zeskammp, Feestavond met
Stageline, Matinee met Folkert Hans.
www.dorpsfeestbakkeveen.nl

FRYSLÂN IEPENET SYN TÚNEN
Dit jaar gaan tuinhekken van 50 prachtige tuinen van
Groei & Bloeileden in Friesland gratis open voor het
publiek. Niet één, maar liefst vijf weekenden zijn er
tuinen te bezichtigen: 21-22 mei, 18-19 juni, 9-10 juli,
30-31 juli en 27-28 augustus. Nadere info over deel-
nemende tuinen bij TIP-Bakkeveen kiosk of via 
www.drachten.groei.nl

OPENLUCHTMUSEUM DE SPITKEET
De Dunen 3, Harkema, tel. 0512-840431
1 mrt. t/m 31 okt. Jaarthema: 

Wolsto mei my boartsje?
18 april Spitkeet Paasactiviteiten
7 mei Spitkeetwandeltocht
17, 18, 19 juni Opel Blitz treffen
2 juli Harmonicafestijn
9, 16, 23, 30 juli Zomer Fietstochten
6, 13, 20, 27 aug. Zomer Fietstochten
20 aug   Nederlandse Landgeitenkeuring  
27 & 28 aug Brommels Wâldpyk Bramenfes-
tijn 
29 aug. t/m 3 sept Brocante verkoop 
3 sept Oude Ambachtendag

24 sept Fruitdag & determineren 
oude fruitrassen

18 t/m 20 okt Museumkidsweek / 
Ferdivedaasjewike

28 en 29 oktober Spokentocht
9 t/m 11 december Winterfair
26 december Snertkuiertocht
www.despitkeet.nl

SLOTPLAATSFESTIVAL
Zondag 2 oktober
Foarwurkerwei 3, Bakkeveen

KERSTWANDELING BAKKEVEEN
2e kerstdag. Afstanden: 5, 7, 10 en 15 km. 
www.kerstwandeling.org
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ACTIVITEITEN

Maisdoolhof De Wilp
Beleef de tocht der tochten
en haal een felbegeerd 11-
stedenkruisje. Met knutselen,
verkleden, verdwalen en 
puzzelen is het gevarieerde parcours leuk en
verassend voor alle leeftijden. Vanaf 16 juli 
geopend, informeer naar de openingstijden. 
www.heitshiem.nl 06 3041 7671
Keuningsweg 23, De Wilp

Museum Opsterlân Expositie 
Wisselende exposities en overzicht van de 
historie van de regio.
www.museumopsterlan.nl, 0513 462930, 
Hoofdstraat 59, Gorredijk

Lianne’s Siergrassen, prairietuin
In de tuin van Lianne Pot waan je je op de 
prairie. Nieuw is de Steppetuin! 
Openingstijden: op afspraak. 
www.siergras.nl 0594 644263, 
Jan Gosseswijk 31, De Wilp

Flippies pretpaleis + plonstuin
Binnen en buitenspelen, ook waterpret. 
www. molecaten.nl/flippies-pretpaleis, 
0516 541287, Duerswaldmerwei 11, Bakkeveen

Tennissen in Bakkeveen
Ben je op vakantie in de omgeving? En heb je
zin om een balletje te slaan? Dat kan op de
mooie gravelbanen van LTC Dúndelle. 
De kosten zijn € 20,- per uur. De banen worden
via Optisport (zwembad) Bakkeveen, 
Mjumsterwei 16 verhuurd.  

Behalve evenementen zijn er in 3
Provinciënland veel doorlopende
activiteiten. Hieronder vind je een
selectie. Door de centrale ligging 
is het gebied ook een goede 
uitvalsbasis om de steden
Groningen, Assen en Leeuwarden 
te bezoeken.

>
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VOORJAARS/ZOMER
INSPECTIE

• GRATIS vervangend vervoer tijdens
een reparatie aan uw auto

• GRATIS haal- en brengservice



RECREATIECENTRUM
DE WÂLDSANG
Net buiten het dorp Bakkeveen
ligt, midden in Landgoed De Slot-
plaats van Natuurmonumenten,
recreatiecentrum De Wâldsang. 
Een camping met goede voorzie-
ningen, ruime plaatsen en aan-
dacht voor haar gasten.

Foarwurker Wei 2  
9243 JZ Bakkeveen
Tel.: 0516 54 12 55
www.waldsang.nl

MOLECATEN 
VAKANTIEPARK 'T HOUT
Door de speeltuinen en een fan-
tastisch zwembad is onze cam-
ping (ook chalets en ingerichte
tenten te huur) een droomplek
voor (klein)kinderen! Liever erop-
uit? De omgeving zal u verrassen.
Huisdieren toegestaan.

Duerswâldmer Wei 11 
9243 KA Bakkeveen 
Tel.: 0516 - 541 287
www.molecaten.nl/thout

'T KROESE BEAMKE
Op 2 kilometer buiten het cen-
trum van Bakkeveen vlakbij het 3
provinciënpunt vindt u de ruim
opgezette, rustige camping. De
camping heeft 65 plaatsen. De
aanwezigheid van Friese paarden,
de pony's en andere dieren geven
in de schoolvakanties veel plezier
aan de kinderen. Tevens verhuur
van vakantiehuis, tiny house en
grote groepsaccommodatie.

Nije Drintse Wei 6 
9243 SE Bakkeveen
Tel.: 0516 54 12 45
www.kroesebeamke.nl

CAMPING DE IKELEANE
Camping Ikeleane is een familie-
camping midden in de natuurlijke
omgeving van bossen heide.
Kampeervelden zijn er met en
zonder privé sanitair. Er zijn
diverse chalets in de verhuur in
diverse prijsklassen. Tevens ruime
faciliteiten voor bijeenkomsten.
Zwemvijver en boerenspeelplaats.

Duerswâldmer Wei 19 
9243 KA Bakkeveen
Tel.: 0516 54 12 83 
www.ikeleane.nl

CAMPING
DE DRIE PROVINCIËN
Landelijk gelegen camping direct
aan de rand van het schitterende
natuurgebied "Het Mandeveld".
Fraai verzorgde camping met veel
mogelijkheden voor liefhebbers
van wandelen, fietsen en rust. 
Er zijn geen faciliteiten voor kin-
deren.

Bakkeveenseweg 15
9343 TB  Een West 
Tel.: 0516 - 541201
www.dedrieprovincien.nl

CAMPING UTSICHT
Uit het zicht, met uitzicht over de
weilanden, dat vindt u op mini-
camping UtSicht te Bakkeveen.
Een camping met ruime plaatsen,
naast het fluiten van de vogels is
er rust, schoon sanitair, info-
ruimte, overdekte fietsenstalling,
zonnepanelen.

De Biskop 9
9243 WG Bakkeveen
Tel.: 06-20767863 
www.utsicht.nl

CAMPING KIVAFARM
Camping Kivafarm is een door de
ANWB goedgekeurde minicam-
ping, mooi gelegen aan de vaart
naar Bakkeveen. Een groene
oase, rustig en zeer landelijk met
natuurgebied van 1,9 ha. 

Kreilen 4
9243 WC Bakkeveen 
Tel.: 0516-541571
www.kivafarm.nl

CAMPING FRAAI
Camping Fraai is een originele
kleinschalige minicamping gele-
gen op loopafstand van het dorp
Haulerwijk. Vuurtje stoken is toe-
gestaan, privé-sanitair is mogelijk
en er zijn bijzonder leuke accom-
modaties te huur.

Hoofdweg Boven 61
8433 LC  Haulerwijk
Tel.: 06 41376036
www.campingfraai.nl

BOERENCAMPING 
'T HOOGJE
Een boerencamping op een melk-
veehouderij bedrijf. De koeien
worden automatisch gemolken.
Benieuwd hoe dat gebeurt? Kom
dan een kijkje nemen in de stal. 
U hoeft niet alleen te kijken, maar
meehelpen op de boerderij mag
ook. 

Dijkswijk 3 
9367 VD De Wilp
Tel.: 0594-643183
www.thoogje.nl 

ACTIVITEITEN

De Bios, Drachten
Compleet filmprogramma
voor alle leeftijden
www.biosdrachten.nl 
0512 543806 Noorder-
dwarsvaart 25, Drachten

Museum
Dr8888
Met vele diverse
exposities
www.museum-
drachten.nl,
0512 515647
Museumplein 2,
Drachten

Museum ’t Rieuw
Landbouw- en streekmuseum met vele 
werktuigen. www.museanuisniebert.nl, 
0594 641120, Oudeweg 17A, Nuis

Museum
Steenhuis
Collecties van 
schilder- en 
bakkersambacht;
stijlkamer en 
meidenkamer anno
1900. Daarnaast

wisselexposities. www.museanuisniebert.nl
0594 520072, 't Pad 15A, Niebert

Museum
Oold Ark, 
korenmolen De
Weijert
Wisseltentoon-
stelling van
oude gereed-
schappen,
molenwinkel,
molen bezoek.
www.museummodelmakkinga.nl, 0516 441734
Lycklamaweg 15B, Makkinga

De Kruidhof
Kruidentuin met diverse
thema's: kloostertuin, 
bijbelplantentuin, 
meditatietuin, Heemtuin,
Verfplantentuin, etc.
www.dekruidhof.nl,

0511 541253 Schoolstraat 29B, Buitenpost

Openlucht museum it Damhûs
Openluchtmuiseum over veenderij, museum-
gemaal, vaartochten en excursies.
www.damhus.nl, 06 83694095
Domela Nieuwenhuisweg 59B, Nij Beets

Koop de fiets- en beleefkaart
van 3 Provinciënland, met meer
dan 100 interessante adressen.
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Er zijn schitterende routes
uitgezet, deze voeren je

voor een deel door gebieden die
anders niet toegankelijk zijn. Je
loopt dwars door kleurrijke wei-
landen, over landwegen en door
bossen. Kortom, bijzonder afwis-
selende routes door een uniek
landschap.

Ook aan de inwendige mens is
gedacht, gemiddeld om de 5 km
zijn er rustpunten. 

Elk rustpunt heeft een gegaran-
deerd minimum assortiment,
zodat je niet te veel eten en drin-
ken hoeft mee te nemen. Met
routes van 5 tot 40 kilometer is
er voor iedereen een geschikte
afstand.  Inschrijven kan tot 12
mei via www.3wandel.nl.  
Kosten voor deelname bedragen
€ 5,- pp bij voorinschrijving 
en € 6,- pp bij inschrijving ter
plekke. 

Goede Doel
De opbrengst van de 3 Provin-
ciënwandeltocht is ook dit jaar
weer bestemd voor Vier het
Leven, regio Noord.  Stichting
“Vier het Leven” organiseert cul-
turele activiteiten voor ouderen
(65+) die niet graag alleen op
stap gaan. Zij worden thuis
opgehaald door een vrijwilliger
van “Vier het Leven” en samen
met andere ouderen gaan zij
gezellig naar de bioscoop, een
concert, een theatervoorstelling
of naar een museum. 

De deelnemers genieten,
behalve van elkaars gezelschap,
van een drankje tussendoor en
worden na afloop weer veilig
thuisgebracht. 

“Vier het Leven” inspireert en
brengt mensen samen. Ouderen
blijven meedoen en onderdeel
uitmaken van de maatschappij
door samen te genieten van een

middag of avond uit. Om de
activiteiten ook voor oudere
mensen met een  kleine beurs
betaalbaar te houden is ”Vier het
Leven” afhankelijk van donaties.

Inschrijven
Bij redelijk wandelweer worden
ca 2000 wandelaars verwacht.
Je kunt meedoen als vrienden-
groep, sportclub, familie of
bedrijfsteam, maar natuurlijk ook
individueel. Onderweg genieten
en even bijpraten, terwijl je
gezond bezig bent.

Het werkt zo: des te eerder je
inschrijft, des te vroeger mag je
starten, iedereen krijgt op de
startkaart een starttijdstip ver-
meld.  Dit vanwege de grote
belangstelling, je mag niet eer-
der, maar wel later starten. 
En voor-inschrijven bespaart 
€ 1,- pp.

Meer info en inschrijven:
www.3wandel.nl 

In januari van dit jaar is camping De Drie Provinciën in Een-
West uitgeroepen tot 'De Mooiste charmecamping' van heel

ons land. Een enorme eer voor deze Adults-Only camping op de
grens van Groningen, Friesland en Drenthe. En goed voor de
populariteit van onze streek.

Bij de ANWB-verkiezing 'Camping van het Jaar' bepalen erva-
ringsdeskundigen wie deze eretitel wint. Het is een publieksver-
kiezing waarvoor bijna 26.000 kampeerders hun stem hebbben
uitgebracht. Zij kozen massaal De Drie Provinciën winnaar van-
wege de schitterende camping en het goede restaurant. 

Camping De Drie Provinciën is geliefd vanwege het prachtige
terrein met royale kampeerplaatsen en de weldadige rust op de
camping. Het restaurant wordt geroemd om haar goede keuken,
betaalbare prijzen en het gezellige terras aan het natuurgebied
'It Mandefjild' bij Allardsoog. 

Publieksprijs is de ultieme waardering 
Het winnen van deze publieksprijs is de lang verwachtte kroon
op het werk. ,,De ontlading was enorm toen we hoorden dat we
de beste charmecamping van Nederland zijn”, zegt de trotse
eigenaar Ronald Boels. ,,Mijn partner Brigitte barstte in tranen
uit toen het bekend werd gemaakt. Tranen van geluk. We heb-
ben hier samen zo hard voor gewerkt.”

De onderscheiding voor de charmecamping hing namelijk al
jaren in de lucht. De Drie Provinciën was al zes keer eerder
genomineerd. Deze onderscheiding is een gigantische opsteker
voor De Drie Provinciën, dat geeft extra energie om de kwaliteit
nog verder te verhogen. Zo heeft het stel direct het restaurant
een facelift gegeven en zijn er extra medewerkers aangenomen
om nog meer tijd en aandacht aan de gasten te besteden.

De gedroomde plek voor
rustzoekers
De camping richt zich speci-
fiek op volwassenen zonder
meereizende kinderen. Bri-
gitte licht toe: “Onze gasten
zijn vaak 50plusser die zich-
zelf graag verwennen. De
combinatie van de serene
rust op de camping met het
goede eten in ons restaurant
geeft onze gasten het Zwitserlevengevoel. De Drie Provinciën is
een plek voor levensgenieters.” 
Het restaurant is huiselijk en heeft een Nederlands-Franse keu-
ken, aangevuld met de lekkerste streekgerechten. Het eten is
echt goed en betaalbaar. Het restaurant met zijn terras is zeker
een bezoek waard om gemoedelijke sfeer te proeven en te
genieten van fantastische eten. 

De Drie Provinciën is ideaal voor wandelaars en fietsers van-
wege de idyllische ligging nabij het natuurgebied 'It Mandefjild'
met fietsknooppunt 11 voor deur van het terras.

Kom gerust (weer) eens langs! 

VOOR JONG EN OUD!
Van woensdag 8 t/m zaterdag 11 juni 2022

In 2022 wordt de avond-4-daagse van Bakkeveen alweer voor
de 65e keer gehouden in de omgeving van Bakkeveen.  Elke

avond wandel je traditiegetrouw door een mix van natuurgebieden
en privé terreinen: bossen, weilanden en heidevelden wisselen
elkaar af en soms loop je over een stukje straat in één van de
omliggende dorpen. 
Het is voor de organisatie een voorrecht dat particulieren graag
toestemming geven om de deelnemers eenmalig over hun terrein
te laten wandelen, wat voor een nog grotere afwisseling zorgt. 

De routes lopen ook vaak door enkele van de buurdorpen: Was-
kemeer, Wijnjewoude, Siegerswoude en mogelijk een stukje
Zevenhuizen. Er doen scholen mee uit meer dan 10 dorpen, met
ongeveer 1000 kinderen en hun begeleiders. 
Steeds meer volwassenen wandelen mee, zij kunnen meteen als
eersten om 18 uur starten of na de laatste groep scholieren om
18:35 uur. 

Er is keuze uit 3 afstanden: 5, 10 en 15 km. Maak 's avonds even
een lekker ommetje in de omgeving, ook over terreinen waar je
normaal gesproken niet komt! Gezond en genieten tegelijkertijd,
bovendien met elke avond onderweg een traktatie.
Even opletten: honden mogen niet mee, dit omdat de routes ook
over beschermd gebied en privéterrein voeren. De routes zijn met
pijlen aangegeven en je kunt ze ook via GPS-
lopen.  Op de laatste avond (de zaterdag !)
zijn er natuurlijk weer diverse muziek-
korpsen die je verwelkomen. 
De kosten bedragen € 5,-- pp voor 
4 dagen wandelen.

Meer info en voor-inschrijven:
www.bakkeveen.nl/wandel 

Ma Kelly's in Frieschepa-
len veranderde van een

traditionele dorpskroeg in een
eigentijds muziekcafé. Muziek-
café Ma Kelly's biedt regelmatig
een podium aan artiesten, die
met een gevarieerd repertoire
optreden in Frieschepalen. Het
muziekcafé dankt zijn bekend-
heid  aan een interessante mu-
ziekagenda, maar Ma Kelly's
heeft meer te bieden. 
Muziekcafé Ma Kelly's wordt
geëxploiteerd door Daniëlle van
der Harst. Haar ouders Eppie en
Yolanda, beide muziekliefheb-
bers, realiseerden het muziek-
café. 

Op de website www.makellys-
muziekcafé is de agenda van de
optredens te vinden. Het ver-
dient aanbeveling vooraf een
kaartje te reserveren. Een
bezoek aan het muziekcafé staat
garant voor een leuke muzikale
middag of avond.
Daarnaast heeft Ma Kelly's een
veel geprezen keuken. In het
cafetaria achter het café worden
onder andere snacks en plates
bereid. De gerechten kunnen
worden besteld en afgehaald of
in het muziekcafé worden genut-
tigd.In het voorjaar wordt het ter-
ras, met zo'n 140 zitplaatsen,
geopend. 

Ook zijn er activiteiten zoals dar-
ten en biljarten in het café.

Ma Kelly's Muziekcafé
Hearsterwei 1
9249 NL Frieschepalen.
Tel. 0512-302219 of 
06-46543229 (06-nummer is niet
voor bestellen)
E-mail: ma-kellys@outlook.com

3 Provinciënwandeltocht
Lekker wandelen door de ontluikende natuur op zaterdag 14 mei.

Avond-4-daagse Bakkeveen

Muziekcafé
Ma Kelly's

Doe je ook mee op zaterdag 14 mei aan de 12e editie van de 3 Provinciën wandeltocht? 
Je zult dit jaar kunnen genieten van de prachtige omgeving ten oosten van Bakkeveen. 
Dit is het gebied van het Mandeveld, Een-West, Zevenhuizen-zuid en omgeving Ronostrand. 

UIT
G E L I C H T

De Drie Provinciën is
Camping van het Jaar
en heeft het restaurant
vernieuwd
Mooiste charmecamping van Nederland
ligt tussen Bakkenveen en Haulerwijk

RESTAURANT & CAMPING 
DE DRIE PROVINCIËN
Bakkeveenseweg 15 in Een West
0516-541201 | www.dedrieprovincien.nl





RECREATIECENTRUM
DUNDELLE
Gelegen aan parkeerterrein/-
sportpark bij de ingang van de
Bakkeveensterduinen. Alle
dagen geopend. Alle horeca
met eenvoudige kaart. 
Ook toegang voor zwembad en
midgetgolf. Terras aan voor- en
achterzijde.

www.dundelle.nl
Tel.: 0516-541493
Mjumsterwei 16
9243 SK Bakkeveen

GRILLRESTAURANT 
DE DWALER
Gelegen aan parkeerterrein-
/sportpark bij de ingang van de
Bakkeveensterduinen. Speciali-
teit: grillrestaurant. Voor lunch
en diner. Geeft ook toegang tot
doolhofpark. Terras aan voor-
en achterzijde.

www.dedwaler.frl
Tel.: 0516-426303
Mjumsterwei 16C
9243 SK Bakkeveen

AFHAAL PIZZA 
BAKKEVEEN
Dagelijks worden hier verse 
pizza's gemaakt: met vleugje
creativiteit en een uitgebreide
combinatie van verse toppings.
Ook voor pasta's en ovenscho-
tels. Geopend van middaguur
tot in de avond.

www.afhaalpizzabakkeveen.nl
Tel.: 0516-853300
Weverswal 3B
9243 JL Bakkeveen

DE SLOTPLAATS
Het eeuwenoude landgoed De
Slotplaats Bakkeveen met
gerestaureerde slotboerderij is
met haar tuinen en groot bos
een schitterende locatie voor
een smakelijke lunch, high tea
of ontspannen fine dining.

www.deslotplaatsbakkeveen.nl 
Tel.: 06 - 2220 1770
Foarwurkerwei 3
9243 JZ Bakkeveen

PLAZA “DE KOLK”
Cafetaria waarbij de kwaliteit
voorop staat! Heerlijke frites en
snacks, maar ook diverse maal-
tijden, lunchgerechten, burgers
en frisse salades. Ook bieden
wij heerlijk vers softijs aan,
waar wij bekend om staan. Met
nieuwe speeltuin!

www.snackbar-dekolk.nl
Tel.: 0516-541905
Foarwurkerwei 11
9243 JZ Bakkeveen

CAFÉ DE BRINK
Al in de ochtend koffie met
gebak op het terras in centrum
Bakkeveen. 
's Middags lunch en 's avonds
een (h)eerlijk diner. 
En natuurlijk lekker borrelen
met vele specialiteiten. 
Gewoon De Brink.

www.cafedebrink.nl
Tel.: 0516-541388
Weverswal 5
9243 JL Bakkeveen

RESTAURANT PRINS
HEERLIJCK
Restaurant Prins Heerlijck is
gevestigd in een oude patri-
ciërswoning met een rijke histo-
rie. Binnen -of buitengewoon
genieten van de gevarieerde
menukaart en lunchkaart met
Frans-Mondiale gerechten,
Kom genieten!"

www.prinsheerlijck.nl
Tel.: 0512-382455
Hoofdstraat 23
9244 CL Beetsterzwaag

RESTAURANT HET
WITTE HUIS
't Witte Huis is een sfeervol 
restaurant met diverse zalen.
Service en gastvrijheid zijn van-
zelfsprekende onderdelen van
onze dagelijkse werkzaam-
heden. In ons moderne restau-
rant bieden wij onze 
gasten een prachtige ambiance
om in sfeer te genieten van een
heerlijke maaltijd.

www.restauranthetwittehuis.nl
Tel.: 0516-491288
G.W. Smitweg 20
8435 WG Donkerbroek

CAFÉ DONKERBROEK
Café Donkerbroek is een leuk,
gezellig eetcafé gelegen aan de
turfroute, met een groot terras
aan het water.  Naast dranken
zijn er dagmaaltijden, snacks en
kleine kaart. Donderdag t/m
zondag vanaf 13 uur open.

www.cafedonkerbroek.com
Tel.: 0516-423250
Vosseheer 4
8435 WL Donkerbroek

RESTAURANT 
DE DRIE PROVINCIËN
Gezellig en betaalbaar uit eten
nabij Bakkeveen. Ontspannen
borrelen of rustig genieten van
een goede kop koffie in huise-
lijke sfeer. Eten in de streek,
eten uit de streek. Tevens (seni-
oren) camping.

www.dedrieprovincien.nl
Tel.: 0516-541201
Bakkeveenseweg 14
9343 TB Een-West

DRAGON GARDEN
Chinees - Indisch - Mongools
restaurant. Geschikt voor een
avondje lekker uit eten, het vie-
ren van uw verjaardag of een
bedrijfsuitje. Chinees-Indische
specialiteiten worden vers voor
u bereid. Ook voor afhaal en
catering!

www.dragon-garden.nl
Tel.: 0516-423375
Hoofdweg Boven 21
8433 LB Haulerwijk 

HERBERG WASKEMEER
Een unieke plek waar de her-
bergiers met liefde (h)eerlijke
koffie, verse thee of een lekkere
lunch serveren. 
Wees welkom, voel je thuis, wij
staan voor jou klaar!

www.deherbergwaskemeer.nl
Tel.: 0516-853701
Bakkeveensterweg 1 
8434 NP Waskemeer 

HOTEL RESTAURANT
DE STRIPE
Huiselijk, warm en gezellig res-
taurant. Meerdere zalen
beschikbaar. Ook comfortabele
hotelkamers op de bovenetage.

www.destripe.nl
Tel.: 0516-541215
Duerswald 23
9241 GW Wijnjewoude 

PAND 1880
Welkom bij Pand 1880in het
centrum van Haulerwijk. De
plek om te genieten van lunch,
borrel en uitgebreid dineren.  

www.pand1880.nl
Tel.: 0516 853 299
Norgerweg 1
8433 LL  Haulerwijk

CAFÉ IT ALDE STE
Al meer dan vijftig jaar een
begrip in Ureterp en omstreken!
En nog steeds up to date. Café
en cafetaria 'it Alde Sté' ligt in
het centrum van Ureterp en
onderscheidt zich door zijn
functionaliteit.

www.aldeste.nl
Tel.: 0512 - 30 39 90
Weibuorren 100
9247 BD  Ureterp

SHAAM
Geen zin om de deur uit te
gaan? Bestel snel en eenvoudig
op onze eigen website en wij
zorgen dat het eten wordt
bezorgd op het door jou
gekozen tijdstip.

www.shaamureterponline.nl
Tel.: 0512 300 780
Lijteplein 2
9247 EN  Ureterp

MA KELLY'S
MUZIEKCAFÉ
Welkom bij Ma Kelly's 
Muziekcafé!
In het centrum van Frieschepa-
len ligt het muziekcafé Ma Kel-
ly's. U kunt hier terecht voor
een gezellige borrel, lekker eten
en natuurlijke goede muziek!
Als muziekliefhebber kunt u hier
regelmatig een leuke muzikale
middag/avond beleven.

www.makellysmuziekcafe.nl
Tel.: 0512-302219
Hearsterwei 1,
9249 NA Frieschepalen

H O R E C A  G E L E G E N H E D E N
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BBQ standaard       € 7,99 p.p. Fijnproevers pakket  € 14,99 p.p.

BBQ pakket de Vos € 8,99 p.p. BBQ pakket compleet € 8,99 p.p.

Alle prijzen zijn per persoon.

Tevens BBQ’s te huur en voor de grotere partijen BBQ karren te huur.

Tevens bezorging mogelijk in overleg! Ook op zondag.

Welkom bij KlusWijs Dijk,
uw persoonlijke 
bouwmarkt in Ureterp!

Bij KlusWijs Dijk kunt u 
o.a. terecht voor:

• Verf & verfgereedschap
• Raamdecoratie
• Lampen & verlichting
• Deuren & deurbeslag
• Zonwering
• Gordijnen
• Laminaat, PVC-vloeren en parket
• Tuingereedschap
• Hout en plaatmateriaal
• Dakramen
• Douche- en badmeubelen
• Badkameraccessoires
• Hand- en elektrisch gereedschap

Boerestreek 41 • 9247 CB Ureterp
Tel: (0512) 30 14 31

GEOPEND:  ma. t/m do. 8.00-18.00, vr. 8.00-20.00
za. 8.00-17.00, zo. gesloten

KLUSWIJS URETERP



KOM GENIETEN VAN ONS 
LANDGOED!

De Slotplaats is een eeuwenoud
landgoed aan de rand van het
dorp Bakkeveen en werd in 1668
aangelegd. Toen bouwde de
familie Aylva er een slot, het
Blauwhuis genoemd. In 1838
werd het Blauwhuis afgebroken.
Alleen de slotboerderij die des-
tijds achter het Blauwhuis lag,
bleef over en is tot op de dag
van vandaag het icoon van land-
goed de Slotplaats. Vorige winter
werd het vanbinnen volledig
gerenoveerd in een stijl passend
bij dit Rijksmonument en inge-
richt als restaurant. Gasten kun-
nen er nu terecht voor heerlijke
'Dutch Cuisine'. 

Natuurbeleving
Landgoed De Slotplaats behoort
tot de grootste en oudste bosge-
bieden in Friesland. Je vindt er
dikke bomen, lanen, graslanden,
vennen en vijvers. Met wat geluk
zie je reeën en roofvogels zoals
de havik en hoor je de grote
bonte specht tikken. De verschil-
lende wandelroutes door het
park, bos en open landschap

met de vele cultuurhistorische
elementen zorgen voor een
mooie afwisseling. 

Speelnatuur van OERRR
Naast het koetshuis ligt de
Speelnatuur van OERRR. Een
uitdagende plek waar kinderen
kunnen klimmen en hutten bou-
wen, kliederen bij de waterpomp
en als echte jonkvrouwen en
jonkheren avonturen beleven bij
de mini-sterrenschans. Voor de
allerkleinsten is er speciale plek

met zand, water en boomstam-
metjes. De Speelnatuur is ook
toegankelijk voor kinderen met
een beperking.

Nieuwe gebiedsvisie
Om de natuur en cultuur op
landgoed De Slotplaats te verbe-
teren en het landgoed beter
beleefbaar te maken, gaat
Natuurmonumenten de komende
periode met negen speerpunten
aan de slag. Deze punten staan
beschreven in de nieuwe
Gebiedsvisie De Slotplaats

2022-2040, getiteld 'Genieten
van ons landgoed'. Je kunt deze
downloaden op onze website. 

Evenementen 2022
• 4 mei Buitenspeeldag van

OERRR
• 2 oktober Slotplaatsfestival

Vroege vogel excursies met een
heerlijk ontbijt, een midzomer-
nachtwandeling, tai chi in de
boomgaard, reeën spotten in de
avondschemer, culinaire wande-
lingen met de boswachter en
nog veel meer activiteiten vind je
in onze agenda op www.natuur-
monumenten.nl/landgoed-de-
slotplaats
of door de QR
code te scannen.

Direct grenzend aan een 
losloopgebied
De camping ligt midden in land-
goed 'De Slotplaats' van
Natuurmonumenten. Een
natuurgebied van 200 hectare
met een grote variatie, waar-
door het een aantrekkelijk wan-
delgebied is. Direct grenzend
aan de camping ligt een losloop
gebied. Wat is er fijner bij het
uitlaten van de hond dan ze lek-
ker te laten rennen. 

Hondenspeeltuin met 
behendigheidsparcours
Voor het vermaak hebben wij
een hondenspeeltuin aange-
legd. Aan de rand van het bos
is een omheinde speelplaats

gecreëerd voorzien van een
behendigheidsparcours.  Wordt
de hond onverhoopt vies? Geen
probleem, in de speciale hon-
dendouche/bad kunt u uw vier-
voeter uitgebreid verwennen! 

Faciliteiten voor de hond
Naast al het vermaak vindt u op
diverse plaatsen op de camping
hondenpoepzakjes om eventu-
ele ongelukjes te voorkomen.
Bij de verhuur chalets is
gedacht aan een gaashekwerk
en poortjes, zodat de hond vrij

rond kan lopen. Voor een mid-
dag plezier is op 5 km afstand
vanaf de camping, in Waske-
meer, 't Natte Neuzenbad; een
heus hondenzwembad! Een
overdekt, verwarmd bad van ±
27°C zonder chloor. De hond
mag ook mee naar het grand
café. In De Kienstobbe worden
ze niet vergeten.

Wilt u meer weten? Kijk op
onze website waldsang.nl en
volg ons op Facebook en 
Instagram! 

Een goed bestede zaterdag-
ochtend? Dat kan op de

vlooienmarkten in Bakkeveen.
Als koper of als verkoper. Het
zijn erg drukke markten met veel
handel in spulletjes afkomstig
van zolderopruimingen. Hoe ziet
zo'n zaterdagochtend eruit?

Het is nog donker in de vroege
zaterdagochtend. Toch zijn er al
mensen op de vlooienmarkt van
Bakkeveen aanwezig. De eerste
verkopers willen op de verharde
terreinen staan en komen vroeg.
Rond 6 uur wordt het echt druk.
Dan is het aantal vrijwilligers van
de vlooienmarkt al opgelopen tot
8 en zijn ze bezig te controleren
of de standhouders wel geboekt
hebben en laten daarna de
standhouders netjes in rijen aan-
sluiten. De bezoekers komen
ook al in steeds grotere getale
en worden naar de parkeerterrei-
nen gedirigeerd. Voor € 1,-- kan
het publiek de auto vlak naast
de markt parkeren. De toegang
tot de markt is gratis. 

Het is meestal flink aanpoten
voor de 8 vrijwilligers tussen 
6 en 8 uur. Daarna wordt het wat
rustiger. De standhouders heb-
ben hun plek en met 5 à 6 per-
sonen wordt het parkeren
geregeld: alle auto's netjes in
rijen. Met linten en pylonen
wordt voorkomen dat auto's
klem komen te staan. Het stand-
geld bedraagt € 10,- voor de

eerste 6 meters lengte van de
stand. Voor elke meter extra
dient € 1,- te worden betaald.
De uittocht begint tegen 12:30
uur. De vrijwilligers letten goed
op dat standhouders en bezoe-
kers al hun overgebleven spullen
weer mee naar huis nemen. Iets
na 14 uur is bijna iedereen weg,
alles opgeruimd en lijkt het alsof
er niets gebeurd is. De vrijwilli-
gers gaan aan de warme hap,
wat ook wel tijd wordt na een
lange dag. De markt wordt volle-
dig door vrijwilligers gerund, en
de opbrengst komt ten goede
aan verenigingen in Bakkeveen
en naaste omgeving. 

De vlooienmarkten van Bakke-
veen zijn tot ver in Nederland
bekend. In 1989 begonnen met
30 standhouders en nu, 34 jaar
later, is de markt uitgegroeid tot
regelmatig meer dan 600 stand-

houders. Het is een openlucht-
markt, daarom is het aantal
standhouders wel afhankelijk van
het weer en de weersverwach-
ting. 

Dat de markt zo groot is gewor-
den, heeft waarschijnlijk een
aantal oorzaken; het is er altijd
gezellig en de sfeer blijft gemoe-
delijk, hoe druk het ook is. De
plek van de markt is uniek, aan
de rand van een natuurgebied,
omringd door veel campings met
(vaste) gasten uit het hele land
en erbuiten. 
Alle soorten 2e handsgoederen
worden te koop aangeboden:
kleding, huishoudelijke artikelen,
speelgoed, gereedschappen,
etc. voor lage prijzen. En dan
niet te vergeten de curiosa en
soms het antiek, want door de
vele zolderopruimingen zien bij-
zondere goederen het daglicht. 

Data 2022 op de zaterdagoch-
tenden: 2 april, 7 en 21 mei, 
4 en 18 juni, 2 en 23 juli, 6 en 
13 augustus, 3 en 18 september,
1 en 15 oktober. Iedere markt
begint rond zonsopgang en
duurt tot 13 uur.

www.bakkeveen.nl/markt
ook voor het boeken van een
verkoopplek.

Landgoed De Slotplaats Op vakantie met uw hond (De Waldsang)

Vlooienmarkten Bakkeveen 2022

Voor verreweg de meeste families is de hond écht een onderdeel van het gezin. Een vakantie
zonder de trouwe viervoeter behoort dan ook niet tot de opties. Op veel campings is het
toegestaan om de hond mee te nemen, maar in Bakkeveen vindt u Recreatiecentrum De
Wâldsang; een camping die uitermate hondvriendelijk is en net dat beetje extra doet!
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THT Terpstra een jong 
bedrijf volop in beweging
THT is een bedrijf dat zich bezighoudt met het leveren van keukens door
heel Nederland bij o.a. projecten van aannemers, woningstich-tingen,
school-, kantoorgebouwen, kinderdagverblijven en zorginstellingen.

Jarenlange ervaring, kennis van
de markt en de producten heb-

ben gezorgd dat het bedrijf wijd en
zijd bekend is. Vanaf offerte tot uit-
eindelijk oplevering van de keukens
heeft de opdrachtgever te maken
met één vaste contactpersoon. In
Waskemeer is het kantoor van
waaruit alles wordt geregeld en
aangestuurd.

Uiteraard is ook de particulier bij
ons van harte welkom voor een
keuken. Er staan diverse complete
luxe keukens opgesteld in de
showroom. Aan de hand van eisen
en wensen van de klant wordt een
professionele 3D tekening uitge-
werkt tot een definitieve offerte. Wij
nemen samen met de klant de tijd
om alles goed door te nemen en
denken kostenbewust en oplos-
singsgericht mee. Er wordt ook niet
gepusht om vooraf een handteke-
ning te zetten. Pas als de klant
tevreden is, zijn wij het ook! Dan
pas wordt alles in werking gezet.

THT werkt met bekende duurzame
keukenmerken. Ook kan men hier
terecht voor bijvoorbeeld het ver-
vangen van zowel inbouw-, als vrij-
staande apparatuur, losse
onderdelen, spuitwerk keukenfron-
tjes of een nieuw werkblad. Repara-
ties van beschadigingen aan een
werkblad behoort ook tot de moge-
lijkheid.

De ontwikkelingen staan niet stil bij
het bedrijf, naast keukens kan men
ook bij ons terecht voor badmeube-
len en pvc vloeren. THT Terpstra is
een flexibel bedrijf met korte lijnen,
deskundige adviezen, snelle levertij-
den en niet onbelangrijk concurre-
rende prijzen. Kortom een jong
bedrijf volop in beweging en veel
ervaring onder 1 dak.

Bent u geïnteresseerd geraakt? 
Maak dan vrijblijvend een afspraak
voor een bezoek in onze
showroom of wij komen
zelfs bij u thuis.
www.THT-Terpstra.nl





MINICAMPING
HAARSTERVELD 
Een fijne, rustige en vooral ook
leuke omgeving om de vakantie
in eigen land te kunnen vieren,
dan is deze gemoedelijke mini-
camping een uitstekende keuze.
Op deze camping kunt u genieten
van uw welverdiende vakantie in
eigen land. 

Haarsterweg 49
9363 VC Marum
Tel.: 06 11308918
www.minicampinghaarsterveld.nl

CAMPING WIJNJETERP
Als U van fietsen, wandelen, vis-
sen, kanovaren of gewoon van
een mooie rustige natuurlijke
omgeving houdt, bent U bij Cam-
ping Wijnjeterp in Wijnjewoude
aan het juiste adres. Sluis Wijnje-
terp ligt op loopafstand.

Compagnonsfeart 54 
9241 HJ Wijnjewoude
Tel.: 0615638062
www.campingwijnjeterp.nl

CAMPING DE SIEGHORST
Natuur- en landschapscamping &
dagrecreatiebedrijf. 
Wanneer u van ruimte, rust en
natuur houdt, dan zult u zich
zeker welkom voelen op deze
camping. De vele paadjes, flui-
tende vogels en het ruime uitzicht
vanaf de camping geven u een
warm gevoel. Ook voor uw fami-
lie( groeps-) feestjes. 

Binnenwei 40
9248 KX Siegerswoude
Tel.: 0512 303210
www.desieghorst.nl

CAMPERPLAATS 
OP HET EIND
De camperplaats is geschikt om
langer te verblijven en de omge-
ving wandelend of op de fiets
verkennen. Er is plaats voor vier
campers. In de buurt vindt u het
Weinterper Schar, de Duurswou-
derheide,  't Oude Bosch, de
bossen van Beetsterzwaag-Olter-
terp en de natuurgebieden rond
Bakkeveen. 

Opper Haudmare 2 
9241 WD Wijnjewoude  
Tel.: 06 - 57 58 43 54 
www.opheteind.nl

NIEUW ALLARDSOOG
Vier vakantie op de mooiste plek
van Noord-Nederland. Onze
groepslodges midden in de
natuur beschikken over vol-
doende ruimte, luxe en privacy
voor een verblijf tot 28 personen. 

Jarig van der Wielenwei 6, 
9243 SH Bakkeveen
Tel.: 0516-54 38 88
www.nieuw-allardsoog.nl/recreeren

GROEPSACCOMMODATIE
DE HARMSDOBBE
Onze groepsaccommodatie biedt
onderdak aan allerlei soorten
groepen. Vanwege de ligging kunt
U volop van de natuur genieten,
wij grenzen namelijk direct aan
een prachtig natuurgebied “It
Mandefjild”. Kampeerboerderij
“De Harmsdobbe” heeft een 2-tal
groepsverblijven.  

Nije Drintse Wei 1 
9243 SE Bakkeveen
Tel.: 0516-541419
www.deharmsdobbe.nl

KAMPEERBOERDERIJ 
THE LORYANN
De kampeerboerderij is bij uitstek
geschikt voor kleine en grote
groepen; voor vakantiegroepen,
familiefeesten, schoolkampen,
sportverenigingen, fanfares,
jeugdgroepen, en nog véél meer!!

Houtwal 11 
9243 KC  Bakkeveen
Tel.: 0516-541436
www.loryann.nl

CAMPING “AAN DE
BOSRAND”
Deze minicamping met ca 40
plaatsen is een ideale plek voor
mensen die van het platteland, de
natuur, gezelligheid en het echte
kampeergevoel houden. Kinderen
kunnen heerlijk spelen in de grote
recreatieplas. De omgeving leent
zich uitstekend voor het maken
van wandel- en fietstochten. 

Bremerweg 1, 
9354 VN te Zevenhuizen
Tel.: 06 5525 4095
www.aandebosrand.eu

NATUURVRIENDENHUIS
ALLARDSOOG
Betaalbaar “doe-het-zelf-hotel”
met 56 bedden. Verhuur zeer
ruime professionele keuken,
authentieke gymzaal, degelijk
handenarbeidlokaal en feestzalen.
Voor al uw culinaire, sportieve,
muzikale workshops en feesten
met of zonder overnachtingen.

Jarig van der Wielenwei 42   
9343 TC Een-West 
Tel.: 088-0990971
www.allardsoog.nivon.nl

ACTIVITEITEN

Doolhofpark
“De Dwaler”
Via Grillrestaurant De
Dwaler kun je spelen
in doolhofpark en tra-
ditionele speeltuin.
Mjumsterwei 16C,
Bakkeveen www.dedwaler.frl 0516 426303

Ria’s Hut 
Een gezellige,
warme winkel met
leuke cadeauarti-
kelen, woonacces-
soires,

kleinmeubelen, geurkaarsen en losse thee! Voel
je welkom om onder het genot van een kopje
koffie of thee rustig rond te kijken!
www.riashut.com, 06 1814 1444
Hoofdweg boven 57c, Haulerwijk.

Zwembad
Haulewelle
Verwarmd bad met
speelattributen,
energieneutraal !
www.haulewelle.nl,
0516 421730, Kerkstraat 19a, Haulerwijk

Bosmanege Bakkeveen 
De Bosmanege vind je in de bossen tegenover
de Slotplaats. Een welzijns-manege waar de
paarden als nummer één op de loonlijst staan.
U bent welkom!
www.bosmanegebakkeveen.nl 0516 541105 
Slotleane 1, Bakkeveen

Kanovaren
Kivafarm 
Kano's te huur om door
lommerrijke gebied te
varen. www.kivafarm.nl
0516 541571
Kreilen 4, Bakkeveen

Kanovaren 
De Wâldsang 
Kanoverhuur, ook voor
langere tochten
www.waldsang.nl
0516 541255
Foarwurkerwei 2, Bakkeveen

Kanovaren en suppen
“De Huifkar” 
Kanoverhuur 
www.huifkar-friesland, 
0516 541509
Mandewijk 6, Bakkeveen

Huifkartochten
“De Huifkar”
Huifkarren met 
koetsier
www.huifkar-
friesland.nl 
0516 541509
Mandewijk 6, 
Bakkeveen

>
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• 7 mei & 21 mei

• 4 & 18 juni

• 2 & 23 juli

• 6 & 13 augustus

• 3 & 17 september

• 1 & 15 oktober

Meer informatie en reserveren: www.bakkeveen.nl/markt 

Wo 29 juni t/m vr 1 juli 2022

Startlocatie: Dúndelle, Mjûmsterwei 16 in Bakkeveen  |  www.3fiets.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Mede mogelijk gemaakt door:

Zaterdag 14  mei  2022

www.4hetleven.nl

● Nieuwe afwisselende routes van 5 t/m 40 kilometer
● De opbrengst gaat naar Stichting Vier het Leven
● Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-

(bij voorinschrijving en € 6,- bij inschrijving ter plekke) 

● Meer informatie en vooraf inschrijven op 
www.3wandel.nl

● Startlocatie: Dúndelle, Mjûmsterwei 16, Bakkeveen

Vlooienmarkt 
Bakkeveen

6,00

* In principe alleen via voorinschrijven op www.3fiets.nl en dat kan tot dinsdag 28 juni 
17 uur krijgt u € 1,50 korting en betaalt u € 6,00!

www.3fiets.nl



Wij zijn een fietsenzaak
met circa 400m2 fiets-

plezier, met een gemoedelijke
sfeer en een goede service. Een
zaak waar je van jong tot oud
terecht kunt. Voor de jongsten
hebben wij leuke fietsjes staan
waar ze kun fiets carrière mee
kunnen beginnen. Daarna volgen
de schoolfietsen, die tegenwoor-
dig ook al vaak van een motor
en accu worden voorzien. Daar-
door is het makkelijker om, de
soms lange afstanden, naar
school te fietsen. Maar natuurlijk
ook voor werk of voor recre-
atieve doeleinden is er ruime
keus E-bikes. 

We hebben E-bikes in verschil-
lende merken, zoals Giant, Bata-
vus, Rih, Multicycle en Loekie.
Deze hebben uiteraard verschil-
lende uitvoeringen en prijsklas-
sen. Een e-bike proberen? Geen
probleem! U kunt altijd eerst een
gratis en vrijblijvende proefrit
maken!
Uiteraard mogen we de
“gewone” fietsen niet vergeten.
Waar een ander zich alleen nog
op E-bike richt, hebben wij ook
een uitgebreide collectie  spor-
tieve/tour fietsen. Lekker lichte

fietsen voor een recreatieve
fietstocht. 
Uiteraard kunt u de fietsen aan-
kleding met mooie accessoires.
Fijn is de mooie tassenwand van
Basil, waardoor we een breed
assortiment tassen kunnen pre-
senteren. Voor de vakantiefietser
hebben wij ook waterdichte tas-
sen.

De gebruikte fietsen staan in een
nette showroom met een ruime
keus. Reparaties aan uw fiets
gebeuren vakkundig en voor een
scherp tarief.
Geen vervoer? Met onze
bedrijfsauto halen en brengen wij
u fiets(en) gratis* rondom Hauler-
wijk. Dit geldt ook voor de ver-
huurfietsen. 
Bent u hier op vakantie en wilt
een fiets huren? Ook dit kunt u
door ons laten verzorgen. Wij
hebben diverse fietsen, waaron-
der E-bikes, voor u klaar staan.

Voor meer informatie of reserve-
ringen: Kom eens langs, bel
even of kijk op onze website: 
www.terpstra-fietsen.nl

Terpstra Fietsen, Hoofdweg
boven 23, Haulerwijk,
0516421294

Het Friese paardenras heeft
moeilijke tijden gekend en

is een paar keer met uitsterven
bedreigt.  
In 1913 waren nog slechts drie
oudere stamboekhengsten voor
de fokkerij beschikbaar en in
1965 stonden nog maar zo'n 500
merries ingeschreven in de regis-
ters van het Koninklijk Friesch
Paarden Stamboek. Gelukkig zijn
er altijd mensen geweest die
zich ingezet hebben voor het
behoud en de promotie van dit
mooie ras. Bij Het Swarte Paert
dragen ze hieraan ook hun
steentje bij. 

De eerste paal van het gebouw
ging na de bouwvak 1998 de
grond in. Krap een jaar later
stond er een gebouw waarin het
allemaal draait om één van de
visitekaartjes van de provincie
Fryslân, het gitzwarte Friese
paard.  
Naast het organiseren van rond-
leidingen voor de individuele
gast is er ruime ervaring met het
verzorgen van groepsbezoeken.
Catering met eerlijke Friese pro-
ducten, afgewisseld met shows,
worden door onze gasten bijzon-
der gewaardeerd. 

Gastvrijheid, enthousiasme, des-
kundigheid en maatwerk staan
hoog in het vaandel. De accom-
modatie is rolstoelvriendelijk en
biedt ruime parkeergelegenheid. 

Rondleidingen dinsdag 14.30
uur  | donderdag 14.00 uur |
zaterdag 10.30 uur. Alleen op
afspraak. Wolkom!

www.swartepaert.nl
Binnenwei 13a
8409 JG Hemrik
0516 471717 

Ik vertrek is een zeer succes-
vol televisieprogramma dat al

vanaf 2005 op de buis is. Maar
wat gebeurt er als we de rollen
eens omdraaien. Dat doen we
in 'Ik arriveer'. In dit Iepenloft-
spul volgen we de familie Varga
die vanuit Hongarije hier in
Fryslân een beter bestaan pro-
beren op te bouwen. 

Imre Varga is een jongedame
die na de dood van haar
ouders de zorg heeft opgeno-
men van haar 2 zussen en
broer, ook de kunstzinnige opa
en oma heeft zij onder haar
hoede. In Hongarije blijken de
plannen van Imre te ambitieus,
maar dan ontmoet ze een Bak-
keveenster die haar een kans
biedt die ze met beide handen
aangrijpt. Maar heeft Bakke-
veen wel ruimte voor deze
familie? Vinden ze nog een
plekje in deze tijd van woning-
nood? Terwijl de opa en oma
een beetje rond kuieren probe-
ren de oudste zussen er wat
van te maken. 

De inhoud van Iepenloftspul
heeft alles te maken met de
dagelijkse realiteit. Een expedi-
tie naar geluk waarin we liefde,
ambitie en de persoonlijke
zoektocht naar identiteit zullen
zien. Wat kan er gebeuren als je
in een ander land een toekomst
op wilt bouwen? Krijg je te
maken met tegenstand of word
je daar geaccepteerd? 

LEEF werkt met een kleine
groep mensen die organisato-
risch, creatief en technisch
ervaren zijn om te werken met
jongeren vanuit hun werk of
interesse voor de doelgroep.
De weten wat er in de omge-
ving leeft en weten daarop in te
spelen. Enthousiasme is een

kernwoord bij deze groep die
nu al 10 jaar voorstellingen
maakt gericht op de actualiteit.

Hoe het allemaal af gaat lopen
is nog maar de vraag, de jon-
geren van LEEF jeugdtheater
zijn nog volop in het repetitie-
proces. De uitvoeringslocatie is
het oude amfitheater op het
terrein van conferentieoord
Nieuw Allardsoog. 

De speeldata zijn 1, 2, 3 juli
2022. Zie voor meer informatie,
kaartverkoop en tijden
www.bakkeveen.nl/toneel

LEEF jeugdtheater, 
midden in de maatschappij

Zin in een gezellige en 
vermakelijke middag?
Kom dan op vrijdagmiddag 27
mei naar de Crea & Smulmarkt in
Centrum Bakkeveen ! (Het is de
vrijdag in het Hewmelvaarts-
weekend).

Vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur
staan er ruim 40 creatieve kra-
men  en streek/regio standhou-
ders op u te wachten.
Straatartiesten gaan u vermaken
met hun artistieke streken én er
is live muziek! 

Kinderen kunnen o.a. een echt
ouderwetse poppenkast zien en
ze kunnen zelf aan de slag bij
diverse creatieve standhouders,
zoals bv. een tingieterij. Zij kun-
nen dan hun eigen kunstwerkje
maken.

Biologisch gemaakte producten
zullen te koop worden aangebo-
den door streek- en regiobedrij-
ven. De lekkere trek kan gestild
worden bij de foodtrucs en 
foodstands. U kunt natuurlijk ook
de meegenomen smulhapjes

later eten en dan nog even na
genieten!
Nieuwsgierig geworden naar
deze lekkere en gezellige middag
voor alle leeftijden?

Crea & Smulmarkt vrijagmiddag
27 mei 11.00-18.00 uur centrum
Bakkeveen.
www.bakkeveen.nl/crea

Fietsplezier bij Terpstra
Fietsen Haulerwijk

Greatz Haar & Huid Salon

“Sjoch dy gong, sa heech en machtig,
sjoch dy weelde fan behang”

Openluchtspel Bakkeveen |  Ik arriveer

Crea- & smulmarkt

Bij Stoeterij Het Swarte Paert in Hemrik kunt u kennismaken met het prachtige Friese paard. Het
enige nog inlandse paardenras van Nederland met zijn kenmerkende  zwarte kleur, het edele
hoofd, de sierlijk gebogen hals, de weelderige manen, staart en sokken, de imponerende verheven
draf en het vriendelijke karakter. Een paard met een rijke historie waarover veel te vertellen valt! 

19Het Andere FrieslandBAKKEVEEN UIT
G E L I C H T

Een team van gepassio-
neerde ervaren haarsty-

listen en huidspecialisten die
u een gezellige tijd willen
geven. Door regelmatig op
training te gaan zijn wij altijd
op de hoogte van de laatste
trends op gebied van haar-
mode, beauty, fashion en life-
style.

Bij Greatz Huidsalon zijn we
gespecialiseerd in wenkbrau-
wen, visagie, massages en
verschillende huidverbete-
rende behandelingen. Bij Gre-
atz Hair hebben we ons het
afgelopen jaar verdiept in het
geheim van krullen knippen
en het behandelen ervan. Ook
hebben we trainingen gevolgd
in het kleuren van haar.
Bij Greatz Haar en Huidsalon
werken we uitsluitend met
exclusieve producten die
alleen in salons gebruikt
mogen worden. Wij adviseren

u graag wat het beste voor
uw haar of huid is.

We willen proberen uw beste
kanten te accentueren en
daarmee uw natuurlijke
schoonheid te benadrukken. 

Er bestaan geen vaste regels
voor hair, beauty of fashion;
het staat niet vast wat u per
se wel of juist niet moet doen.
We gaan samen kijken wat bij
u past. Hierbij geven wij u
professioneel advies en bijbe-
horende behandeling waarbij
absolute kwaliteit verzekerd
is. Wij gaan voor kwaliteit en
aandacht. Dat is onze passie. 

Kortom, we verwelkomen u
graag in onze salon!

Team Greatz Haar & 
Huidsalon
Weverswal 3a
9243 JL Bakkeveen
Tel. 0516-541063



De Bios Drachten 
Meer dan film alleen
Bij binnenkomst voel je je direct thuis in
De Bios Drachten. Hier word je
ontvangen door een huiselijk en gezellig
vormgegeven foyer. Met een uitgebreid
filmaanbod en diverse activiteiten is er
voor elk wat wils, voor zowel jong als
oud en voor de echte filmfanaat. 

Van Ladies Night tot Kleuterbios
Een grote hit bij De Bios Drachten is de Ladies
Night. Voor € 16,00 genieten dames van een
romantische komedie en krijgen ze een wel-
komstdrankje en een goodiebag mee naar huis.
De foyer is tijdens een vrouwenavond aange-
kleed met verscheidene stands van winkels en
salons. Ook aan de mannen wordt gedacht. Zij
zijn van harte welkom op de BBB-avonden: een
avond met bier, burgers en een stoere block-
buster. 

Voor kinderen organiseert De Bios Drachten met
regelmaat een Kids Middag. Op deze middag
kijk je een kinderfilm en kunnen kinderen knut-
selen, kleuren en kunnen zij zich laten schmin-
ken. Voor peuters en kleuters die voor de aller-
eerste keer naar de film gaan, is er de
Kleuterbios. Om het bezoek iets minder span-
nend te maken, staat het geluid iets zachter en
de lampen blijven aan. Na afloop ontvangen de
allerkleinsten een heus filmdiploma.

Voor meer informatie over het actuele filmaan-
bod, de diverse activiteiten en de deelnemende
restaurants van het Movie Night arrangement
kijk op www.biosdrachten.nl. 



DE GOUDEN VLO
Midden in het dorp Donkerbroek
aan de Opsterlandse Compag-
nonsvaart ligt het Logement De
Gouden Vlo. Op de 1e etage zijn
naast de kamer ook de douche
en een aparte toilet. 
U vindt er ook een loungeruimte
cq. leeshoek.

Vosseheer 1 
8435 WL Donkerbroek
Tel.: 0516 426592
www.goudenvlo.nl 

GASTENVERBLIJF 
“IT BEAKEN”
Wilt u ook even ontsnappen aan
het drukke en hectische (stadse)
leven. In de landelijke en bosrijke
omgeving van Bakkeveen geniet
je van de rust en de prachtige
omgeving.  Kom ook eens loge-
ren in het voormalige dorpshuis
van Bakkeveen en geniet van al
het moois wat Bakkeveen te bie-
den heeft. 

Tsjerkewal 29
9243 JV Bakkeveen
Tel.: 0516 48 08 94
www.gastenverblijf-itbeaken.nl

HOTEL RESTAURANT 
HET WITTE HUIS

Van Harinxmaweg 20
9246 TL Olterterp
Tel.: 0512 382 222
www.wittehuisolterterp.nl

DE KLOOSTERMOP
In Bakkeveen staat in de tuin van
het oudste huis van Bakkeveen
(1753)  een gastenverblijf voor
twee personen, zeer geschikt
voor wandelaars en fietsers. Het
huisje bevat een woonkamer met
keuken (alleen magnetron), bad-
kamer en slaapkamer met twee
bedden.  

Weverswâl 13
9243 JZ Bakkeveen
Tel.: 0516 541446
www.bakkeveen.nl 

VAKANTIEAPPARTEMENT
BAKKEVEEN
Het appartement ligt centraal in
Bakkeveen. Het bestaat uit een
zonnige woonkamer met aan-
grenzend een keuken met volle-
dige inventaris. Er is een
slaapkamer met 2 eenpersoons
bedden, een douche en wastafel.
Aan de achterzijde is een heerlijk
zonnig en beschut terras.

Dwarskamp 3
9243 JK Bakkeveen 
Tel.: 0516 481763 
www.vakantieappartementbakkeveen.nl

B&B IT HIEM
In het centrum van het dorp Bak-
keveen, aan de Feart, is Bed &
Breakfast It Hiem gevestigd in
een zijvleugel van de oude 
pastorie.

Foarwurkerwei 10
9243 JZ Bakkeveen 
Tel.: 06 442 133 15 
www.appartementithiem.nl

B&B HET OUDE BOS
Het Oude Bos is een B&B met 1
kamer, gelegen in het Friese
Woudengebied. Slaapgelegen-
heid voor 2 personen; extra per-
sonen eventueel in de Huifkar. 
De omgeving leent zich uitste-
kend tot fietsen, wandelen en
paardrijden.

Stripe 34 
9241 GZ Wijnjewoude
Tel.: 0516 541595
www.hetoudebos.nl 

B&B STRIPSEIN
Stripsein biedt een 2persoons
huisje, landelijk gelegen in een
rustige omgeving. Er is een zitka-
mer plus eetgedeelte. Inloopdou-
che, toilet eventueel infrarood
sauna. De B&B grenst aan het
Oude Bos.

Stripe 42
9241 GZ Wijnjewoude
Tel.: 06 1116 1886
www.bakkeveen.nl

LYKWOLS BLIID
Ontdek het mooie en sfeervol
ingerichte vakantiehuis in het
kleine dorpje Siegerswoude.
Direct gelegen tussen de groene
weiden in het beekdal van het
Koningsdiep en op 5 minuten
lopen van de mooie bossen en
heide van de Friese Wouden.

De Mersken 2a 
9248 WR Siegerswoude
Tel.: 06 21462014
www.lykwolsbliid.nl 

ACTIVITEITEN

Outdoor
Bakkeveen
Groepsactiviteiten
voor iedereen! Van
“Wie is de Mol”,
schoolkamp activi-
teiten , lasergame
tot Team Building.
Ook bij u op locatie
mogelijk. Op afspraak.
www.outdoorbakkeveen.nl, 0516-473300
Mjumsterwei 16d, Bakkeveen

D’elf Ieken
Voor binnen en
buiten beleving.
Rondrijden op de
skelter of traptrek-
ker, of lekker ravot-

ten op het springkussen. Terras voor de
(groot)-ouders. Voor de allerkleinsten is er een
softplayzone. Vanaf half juli is ook het maisdool-
hof weer geopend. www.elf-ieken.nl,
0561 421522, Bûtenweg 6, Elsloo

Orchideeën
Hoeve
Bezoek de zwe-
vende bloementuin,
Amazone regen-
woud, vlindertuin,
Stokstaartjestuin en Orchideeëntuin.
www.orchideeenhoeve.nl 0527 202875
Oosterringweg 34, Luttelgeest

Spitkeet Harkema 
Het openluchtmuseum
en themapark De Spit-
keet laat op een ruim 4
hectare groot terrein zien
hoe mensen op de Friese

en Groningse heide het niet gemakkelijk hadden
in de periode 1850-1950. Daarnaast beschikt
het museum over twee speeltuinen. Vele activi-
teiten en evenementen.
www.despitkeet.nl 0512 840431
De Dunen 3, Harkema

Speelnatuur van
OERRR in landgoed
De Slotplaats
Naast het koetshuis ligt de
Speelnatuur van OERRR.
Een uitdagende plek waar
kinderen kunnen klimmen en hutten bouwen,
kliederen bij de waterpomp en als echte jonk-
vrouwen en jonkheren avonturen beleven bij de
mini-sterrenschans. www.natuurmonumen-
ten.nl/landgoed-de-slotplaats
Foarwurkerwei 3, Bakkeveen

Midgetgolfpark
18 holes midgetgolfpark bij
zwembad Dundelle 
Mjumsterwei 16, Bakkeveen
www.dundelle.nl 
0516-541493

Zwembad
Dundelle
Verwarmd
zwembad met
springkuil, 
peuterbad en
onder water
ramen.
Mjumsterwei 16, Bakkeveen 
www.dundelle.nl 0516-541493

>
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Smaakvol restaurant met zonnig terras
Goed en betaalbaar uiteten in een sfeervolle ambiance.

Diner, lunch en koffiedrinken.
Voor groepen ook buffetten en high tea.

Prijswinnende camping 
Mooiste charmecamping gericht op volwassen kampeerders (adult-only). 

RESTAURANT & CAMPING

Bakkeveenseweg 15 in Een West  |      0516-541201  |       info@dedrieprovincien.nl  |  dedrieprovincien.nl

THT Terpstra, uw specialist op het gebied van keukens,
werkbladen, inbouw- en vrijstaande apparatuur,

interieur maatwerk en badmeubelen



Naast de prachtige natuur,
heeft Bakkeveen veel faci-

liteiten voor overnachten en
recreatie. Vanuit onze outdoor
locatie, dat tegenover onze
eigen uitkijktoren ligt, verzorgen
wij groepsactiviteiten.  Voor
iedereen is er wel een leuke acti-
viteit die wij kunnen verzorgen.
Teambuilding, Wie is de Mol ,
lasergame , archery tag of wat
dacht je van onze nieuwste acti-
viteit De Hunt.  Doordat wij veel
spellen en activiteiten zelf ont-
wikkelen, zul je merken dat wij
de activiteiten aan kunnen pas-
sen aan de groep.

In de zomervakanties organise-
ren wij activiteiten waar je ook
met klein gezelschap aan mee
kunt doen. Via sociale media,
zoals facebook en www.bakke-
veen.nl, worden deze activiteiten
aangekondigd. 

Ook is het mogelijk om activitei-
ten op jullie locatie te doen. Zo
komen wij regelmatig bij Nieuw
Allardsoog om teambuilding te
verzorgen voor de bedrijven die
daar te gast zijn. Een prachtige
omgeving waar veel mogelijk is.

Ook voor de groepen die in één
van de vele groepsaccommoda-
ties van Bakkeveen verblijven
zitten hebben we leuke activitei-
ten. En het mooiste is dat
alles op loopafstand van
elkaar is gevestigd!

Als begeleider van een school-
kamp is dit natuurlijk erg fijn.
Geen gedoe met fietsen. En wil
je graag ontzorgd worden? Dan
kunnen wij meerdere dagen
invulling geven met activiteiten.

Benieuwd wat wij voor jullie
kunnen doen?
Neem een kijkje op onze website
www.outdoorbakkeveen.nl of 
bel 0516-473300

Op de 100 jarige boerderij
Nieuw Weper, van de

familie Van Daatselaar, staat
naast het verzorgen van de
koeien en het verantwoord pro-
duceren van melk, het beleven
van de boerderij centraal.
Nieuw Weper biedt kinderen én
volwassenen graag een kijkje
achter de schermen op het
moderne melkveebedrijf. Sinds
kort worden de koeien hier
gemolken door twee melkro-
bots. De koeien mogen zelf kie-
zen wanneer ze daar zin in
hebben en de bezoeker kijkt
mee. Na een bezoek aan boer-
derij Nieuw Weper weet je alles
over koetjes en kalfjes. 

Op boerderij Nieuw Weper kunt
u terecht voor onderstaande
activiteiten. Hou onze website
en facebookpagina in de gaten
voor het laatste nieuws.

Rondleiding
In de zomervakantie organiseert
de familie Van Daatselaar rond-
leidingen op de boerderij. In
anderhalf uur maak je kennis
met alle dieren, onze inzet voor
de natuur en het boerenleven.
Kosten € 5,- pp (kinderen t/m 2
jaar gratis). Buiten de vaste
dagen is een rondleiding moge-
lijk op afspraak voor minimaal
10 personen. 

Boerderijles
Boerderij Nieuw Weper verzorgt
boerderijlessen voor het basis-
onderwijs. De lespakketten slui-
ten naadloos aan bij de kern-
doelen van het basisonderwijs.
Door te leren met hoofd, hart en
handen, zal deze boerderijles
de kinderen lang bijblijven. 

Koe of paard pimpen
Ga je liever creatief aan de
slag? Kom dan een koeien-,
paarden- of varkensbeeldje

pimpen met verf of decpatch.
Deze activiteit is te boeken
vanaf 6 personen. 

Voor meer informatie:
www.nieuwweper.nl  Boerderij
Nieuw Weper; Weperpolder 13,
8431 RL Oosterwolde, 
tel: 0516-588563, 
info@nieuwweper.nl facebook:
boerderij Nieuw Weper.

Al meer dan twintig jaar
heeft beplantingsontwerp-

ster Lianne Pot uit de Wilp een
fascinatie voor siergrassen en
sinds 2007 voor Prairietuinen.
Als Nederlands Collectiehoud-
ster van siergrassen deelt ze
haar kennis en passie met tuin-
liefhebbers. 

De echte prairie
Door een bezoek aan de echte
prairie in Noord Amerika ont-
stond in 2008 het ontwerp van
de - inmiddels internationaal
bekende - prairietuin in de Wilp.
Lianne liet zich inspireren door
de vorm van een eikenblad,
waarin de paden soms breed,

maar soms ook smal zijn zodat
bezoekers de vele verschillende
beplantingsmogelijkheden goed
kunnen beleven. Door gebruik te
maken van de juiste planten, met
de juiste functies op de juiste
plek is er geen water, geen voe-
ding en zijn er geen pesticiden
nodig. 

Nieuwe 'Steppetuin'
Voor het nieuwe gedeelte in haar
tuin heeft Lianne zich laten inspi-
reren door de wat lagere 'grass
and sagebrush' steppe gebieden
in de staten Nevada en Utah. De
sfeer in deze gebieden is vol-
gens velen adembenemend te
noemen. Pol vormende blauw-
bladige grassen worden er
gebruikt, kruidige vaste planten
en spontaan uitzaaiende recht-
opgaande vullers. Een grote
belofte voor mens én dier!

Lianne's Siergrassen, Jan Gos-
seswijk 31, 9367 TE  De Wilp 
Geopend: 21 april tot en met 1
oktober op do. t/m za. van 09.00
tot 17.00. Gesloten: 1 juni tot en
met 15 juni. Gratis entree voor
de Nederlandse Plantencollectie
van siergrassen. Vanaf mei: 3,50
entree voor de prairietuin. Er zijn
meerdere open dagen.

Check onze website: 
www.siergras.nl. Facebook:
Liannes Siergrassen of 
Lianne Pot. 

Gezond kippenvlees 
De Kromhoekster Kip hecht
waarde aan het gezond laten
opgroeien van onze Kromhoek-
ster kippen. Met al onze praktijk-
ervaring hebben wij het
traditionele houderrijsysteem
verder ontwikkeld. Wij hebben
de mineralenbalans zo weten te
ontwikkelen dat de kippen
gezonder opgroeien en meer
weerstand hebben. 

De kippen krijgen door ons zelf
samengesteld puur voer. Vanaf
2009 hebben wij geen antibiotica
meer gebruikt. Hierdoor groeien
de Kromhoekster kippen langza-
mer en zijn we terug bij de kip
van vroeger. 

Het vlees is antibiotica- en volle-
dig salmonella- en ESBL vrij. 

Kijkstal 
Vanuit de boerderijwinkel is het
mogelijk om in onze stal kijken
en de kippen zien rond scharre-
len. Met dit concept willen wij
onze klanten graag laten zien
hoe onze kippen opgroeien.
Door deze openheid te tonen,
weet onze klant wat hij eet.

Streekproducten 
In april 2017 hebben wij onze
boerderijwinkel geopend. U vindt
hier niet alleen al onze kippro-
ducten, maar wij bieden ook
diverse streekproducten 
aan. Deze producten halen wij

rechtstreeks bij de producent en
hebben ieder hun eigen verhaal.
U vindt in onze winkel onder
andere lamsvlees, rundvlees ,
diverse soorten zuivel, jam,
boerderij-ijs, diverse meel soor-
ten en bakmixen. 

Kijk voor de openingstijden op
onze website. 
www.dekromhoeksterkip.com

Kromhoek 37 
9249 ND 
Frieschepalen. 
Tel: 06 15629212
mail@dekromhoeksterkip.com 

Outdoor Bakkeveen
Groepsactiviteiten voor iedereen!

Zwembad Haulewelle 

Op boerderij Nieuw Weper worden
koeien gemolken door robots

Lianne's Siergrassen
Siergrassen, Prairietuin én steppetuin 

Laat een kalfje aan je hand sabbelen, raak onder de indruk van de grote koeien, kijk je ogen uit
hoe een robot de koeien melkt, zie hoe een kalfje wordt geboren, leer koeien melken, help de
boerin met voeren en proef (h)eerlijke zuivelproducten. 
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Zwembad Haulewelle is
een prachtig zwembad

gelegen aan de rand van Het
Blauwe Bos tussen Haulerwijk
en Haule. 

Er is geïnvesteerd in het ener-
gie neutraal maken van het
bad. Zo zijn er zonnecollecto-
ren geplaatst en zonnepane-
len. We stoken dus niet meer
op gas. En dat is een enorme
besparing gebleken.

Zo kan er ook dit jaar weer
gezwommen worden in een
verwarmd openluchtbad met
een watertemperatuur van ten-
minste 24 graden. De opening-
stijden zijn verruimd. Elke
morgen is er het vroeg zwem-
men. U kunt dan vanaf 7.30
uur terecht voor baantjes-
zwemmen. Op zaterdag gaan
we ook dit seizoen open om
10.00 uur. Zie de website
www.haulewelle.nl voor meer
informatie wat betreft de ope-
ningstijden.  

Ook staan hierop de toegangs-
prijzen vermeld. We proberen
de toegangsprijzen laag te
houden zodat een bezoek aan
het zwembad Haulewelle
betaalbaar blijft voor iedereen. 

Het peuterbad ziet er voor de
kleintjes kleurrijk en aantrekke-
lijk uit. Ook kunnen de kinde-
ren zich prima vermaken op de
speelweide, want er staan
diverse speeltoestellen. Houdt
u niet van zwemmen dan kunt
u op het terras genieten van
een kopje koffie / thee of iets
anders. U betaalt dan natuur-
lijk niet voor toegang. Er is een
oplaadpunt voor fietsers bij het
zwembad. 

Elk seizoen worden er een
aantal activiteiten georgani-
seerd voor jong en oud, zoals
de zwem4daagse, de zwem-
loop en het discozwemmen. Al
met al is het zeker de moeite
waard eens een bezoekje te
brengen aan zwembad Haule-
welle te Haulerwijk.

Het bad is geopend vanaf
zaterdag 23 april en sluit op
zondag 11 september 2022.
Meer informatie lezen over
zwembad Haulewelle, kijk dan
op de website of facebook.   
www.haulewelle.nl

De Kromhoekster Kip
Gezond kippenvlees met een verhaal



Sfeervol, gastvrij en schoon onthaal
nabij het drie provinciën punt.
Vele mogelijkheden voor wandelen,
fietsen en steden tripjes in de drie
noordelijke provinciën van ons mooie
Nederland. U bent altijd welkom in
ons mooie ‘Buitenhuis’!!!!

Minne Ponne & Ciska Monkhorst
Schansweg 13 - 9343 TE Een-West
Tel.: 06 4108 1272
c.monkhorst@kpnplanet.nl



APPARTEMENTENVERHUUR
“DE GRIENTHE”
Appartementenverhuur de
Grienthe heeft 4  mooie apparte-
menten voor mensen die de rust
en de ruimte op willen komen
zoeken van en in het Groninger
Westerkwartier. 

Oudewijk 46
9366 TL Jonkersvaart
Tel.: 0594 632469
www.degrienthe.nl 

VRIJSTAANDE WONING
'T ZANTPAT
De gehele vrijstaande woning
heeft diverse zonneterrassen op
ruim 1000m 2 eigen grond te
midden van weilanden met een
weids uitzicht. De woning is van
alle gemakken voorzien, o.a.
vloerverwarming.

Biskopsreed 9
9241 JR  Wijnjewoude
0514-561945
www.zantpat.nl

GASTVRIJ ONTHAAL
Sfeervol, gastvrij en schoon ont-
haal nabij het drie provinciën
punt. Vele mogelijkheden voor
wandelen, fietsen en steden trip-
jes in de drie noordelijke provin-
ciën van ons mooie Nederland.
Altijd welkom in onze mooie
´Buitenhuis´!!!!!

Schansweg 13
9343 TE  Een-West
Tel.: 06-41081272

GORTERSHOEK
Geniet van de rust en de ruimte
op Gortershoek, een woonboer-
derij 'in the middle of nowhere'.
De natuurlijke stilte omarmt u bij
aankomst; ligging midden in de
weilanden. Tevens Groepsaccom-
modatie, Trainingsruimte, Zen
Shiatsu Praktijk en Qigong trai-
ning. 

Zwetteweg 19, 
8432 PN, Haule
06 36404830
www.gortershoek.nl 

NOFLIK HAULE
De ligging is te midden van schit-
terende bos- en natuurgebieden.
Deze B&B heeft 4 kamers
beschikbaar, ieder met een eigen,
gezellige en huislijke sfeer. U
beschikt op uw kamer over een
televisie met ruime zenderkeuze.
Gebruik van WIFI is gratis.

Zwetteweg 19
8432 PN Haule
Tel.: 06 53721195
www.noflik-haule.nl 

HOTEL RESTAURANT 
DE STRIPE
Hotel De Stripe biedt eerlijke
Friese gastvrijheid in een oud
Hollands landschap. Omgeven
door bos en heide, veen en moe-
ras zullen liefhebbers van rust en
ruimte zeker aan hun trekken
komen als gast. . Er is een speel-
plaats voor kinderen aanwezig.

Duerswald 23
9241 GW  Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 541215
www.destripe.nl

ACTIVITEITEN

Gevangenismuseum 
De historie van kolonie Veenhuizen en de
omstandigheden voor gevangenen.
www.gevangenismuseum.nl, 0592 - 388264 
Oude Gracht 1, Veenhuizen

Duinenzathe
Verkeers- en 
attractiepark.
www.duinenzathe.nl,
0516 430 395
Noorder Es 1, 
Appelscha

Golfbaan
Lauswolt
18 holes golfbaan
midden in de natuur.
www.golfclublaus-
wolt.nl, 0512 383590

Van Harinxmaweg 8-A, Beetsterzwaag

Strandheem
Zwemplas en recre-
atieterrein www.het-
strandheem.nl, 
0594 658040
Parkweg 5, Opende

Landgoed
Nienoord 
Familiepark, zwemkas-
teel, rijtuigenmuseum
www.landgoednien-
oord.nl, 0594 512230
Nienoord 20, Leek

Kinderboerderij
Roden
Kinderboerderij met vele
dieren, speeltuin en 
theeschenkerij
www.volksvermaken.nl/kinderboerderij
Norgerweg 2, Roden

Boerderij 
Nieuw-
Weper
Boerderij Nieuw
Weper laat jong
en oud de boer-
derij beleven

met rondleidingen, creatieve workshops en
boerderijlessen voor het basisonderwijs. Een
belevenis om nooit te vergeten! 
www.nieuwweper.nl tel: 0516-588563 
Weperpolder 13, Oosterwolde,  

De Naturij, kinder-boerderij
Kinderboerderij, speeltuin, natuurcentrum, 
verkeerstuin, speelbos.
www.naturij.nl, 0512 517744
Oude Slingeweg 4, Drachten >

EROP

V A K A N T I E  E N  O V E R N A C H T I N G E N

3 PROVINCIËNLAND
Recreatie
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Ballonvaren 2022

In 2022 wordt het jaargang 22: jaarlijkse gezamen-
lijke ballonvaarten vanuit Bakkeveen (alleen de ver-

sie van 2020 is door corona overgeslagen). De eerste
gezamenlijke ballonvaart was in 1999. Deze voer langs
het Koningsdiep naar het westen en de landing was in
Tijnje. Dat is ook het spannende aan elke tocht: waar
gaan we langs, maar vooral waar gaan we landen? De
landingsplaatsen liggen in een breed gebied rond
Bakkeveen; er is al eens geland in Zevenhuizen, Peize,
Een, Smilde, Boyl, Rottum (bij Heerenveen), Tijnje,
Lekkum (ten noorden van Leeuwarden), Veenwouden.
Je ziet: ook de afstanden variëren enorm.

Tijdens de tocht ervaar je de (wind)-stilte. Doordat de
ballon zweeft vaar je met de wind mee en zit je als het
ware midden in een kolom lucht. Je ondergaat een
ervaring die je nog niet eerder hebt gevoeld en op een
manier zoals je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Je
kunt niet meer inschatten hoe snel je gaat.

Langzaam glijdt de aarde onder je door. Ook al ben je
nog zo bekend, je ontdekt plekjes die je nog nooit
eerder hebt gezien. Bossen en dorpen worden her-
kenbaar. Ook kun je even in de achtertuin van je

vriend of kennis kijken
en controleren of een erf
wel netjes is opgeruimd. Een
bijzondere ervaring, geruisloos
boven de aarde zonder dat je weet
waar je uiteindelijk weer op de
grond zult staan. Ballonvaren is de natuur volgen,
nemen zoals het is en alles gewoon op je af laten
komen. Waar vind je dit nog in deze geplande wereld?

Doel is door een zo groot mogelijke groep deelnemers
te verzamelen om een betaalbare ballonvaart te kun-
nen maken. De organisatie doet dit geheel belange-
loos. Nevendoel is natuurlijk op een zodanige plaats te
starten dat over Bakkeveen gevaren kan worden. Je
kunt je nog steeds aanmelden. De laatste jaren stabili-
seert het aantal deelnemers zich rond de 15 deelne-
mers. De kosten zijn al jaren hetzelfde: € 140,- pp
all-in.
De geplande datum in 2022 is zaterdagavond 23 juli.
Als de weersomstandigheden daartoe aanleiding
geven, wordt de vaart uitgesteld. 

Meer info: www.bakkeveen.nl/ballon  
Aanmelden: Jan van Dalen: janvd@bakkeveen.nl



Biologische boerderijwinkel de Vierslag

Noorderhoofddiep 28a
7912 TR Nieuweroord
telefoonnummer: 06-81810040
e-mail: info@devierslag.nl

De winkel is iedere
vrijdag geopend 
tussen 9.30 en 17.00 uur

www.devierslag.nl

•U kunt bij ons terecht
voor al uw biologische
levensmiddelen.

•Biologisch groente en
fruit vers van de boer.

•De Vierslag bezorgt 
elke vrijdag middag 
in Bakkeveen en 
omgeving.



Dit jaar gaan de tuinhekken
van 50 prachtige tuinen

van Groei & Bloei-leden in Fries-
land gratis open voor het
publiek. Niet één, maar liefst vijf
weekenden zijn er tuinen te
bezichtigen: 21-22 mei, 18-19
juni, 9-10 juli, 30-31 juli en 27-28
augustus 2021. Ook in de omge-
ving van Bakkeveen kunt u tui-
nen bezoeken. Naast het
genieten van de verschillende
tuinen, kunt u ook met uw vra-
gen terecht bij de tuineigenaren.
Er zijn tuineigenaren met een
siertuin, pluktuin of moestuin.
Vaak kunt u er ook een con-
sumptie kopen.

Het Nationaal Open Tuinen
Weekend van de landelijke ver-
eniging Groei & Bloei wordt dit
jaar gehouden op 18 en 19 juni.
De gezamenlijke afdelingen van
Groei & Bloei in de provincie
Friesland hebben weer voor een
ruimere opzet gekozen. De
bedoeling hiervan is niet alleen
om meer liefhebbers in de gele-
genheid te stellen de openge-
stelde tuinen te bezichtigen,
maar ook om deelnemende tui-

nen op die dagen open te stellen
wanneer ze op hun mooist zijn.

Overigens is niet elke tuin elk
weekend open: de ene tuin kan
slechts één weekend open zijn,
de andere tuin twee keer of
vaker.

Voor een compleet overzicht van
tuinen die u kunt bewonderen,
adressen en openingsdagen
kunnen geïnteresseerden vanaf
ca. 1 mei de brochure “Fryslân
iepenet syn tunen 2022” down-
loaden van de volgende website:

www.drachten.groei.nl

De brochure is gratis verkrijgbaar
bij diverse VVV-kantoren.

Ja, eindelijk! Na twee Coro-
najaren mogen we weer

zonder regels met elkaar
omgaan. Van een prachtige zon-
nige maand maart hebben wij
genoten en de de 1e Vlooien-
markt is al weer achter de rug.
“April doet wat het wil” en
ineens komt nog Koning Winter
voorbij. Prachtig, maar wij willen
een mooie warme zomer met 's
nachts af te toe een verfrissend
buitje. 

Zwembad Dúndelle kijkt uit naar
de zomer. We hebben met z'n
allen wel te maken met een
extreme energiecrisis. Dundelle
heeft 2 zonnecollectorvelden,
maar dan moet de zon wel schij-
nen. Vooralsnog staat bij ons in
de planning dat wij rond 10 mei
open gaan. Wij kijken uit naar
een prachtige zomer en naar jul-
lie komst! Vooralsnog is onder-
staande onze planning. 

Wij kijken uit naar een prachtige
zomer en naar jullie komst! 

We hopen dat alle beper-
kingen van Covid achter

ons blijven liggen. Daarom is het
zaterdag 2 juli aanstaande weer
zover. Dan barst de strijd los in
wel 24 rubrieken op het terrein
aan de Merkebuorren dat door
vlaggen wordt aangegeven. Een
evenement voor de officieel
geregistreerde tuigpaardrijders
die aangesloten zijn bij Categorie
4 Noord, voormalig Taveno,  één
van de vele concoursen voor
tuigpaarden in Noord Nederland.
Ook de regionale rijders met
Friese paarden zijn van harte
welkom. Voor iedere groep zijn
verschillende rubrieken. 

De winnaars van elke rubriek
worden beloond met een enve-
lop met inhoud. En er is een
rubriek voor tuigpaarden onder
het zadel. Kinderen met hun
pony rijden met een fantasievolle
aanspanning (eventueel onder

begeleiding) ook in een speciale
rubriek met speciale prijzen. De
hele organisatie van dit festijn
ligt in handen van een club vrij-
willigers die met elkaar het
bestuur van de Hynstedei vor-
men. Vele sponsors uit Wijnje-
woude en omgeving maken dit
mogelijk. Tussendoor wordt nog
een verloting gehouden met zeer
aantrekkelijke prijzen en zoals te
verwachten zijn ook deze prijzen
geheel belangeloos beschikbaar
gesteld door de sponsors. 

Tuigpaarden staan garant voor
sfeer, emotie en strijd. Dat kan
alleen maar vanwege de unieke
kwaliteiten waarover de tuig-
paarden beschikken en waarmee
ze het publiek als het ware beto-
veren. 

“Het tuigpaard heeft een draf
met veel zweefmomenten, een
ruim wegzettend voorbeen, een
hoge actie en een krachtig

ondertredend achterbeen,
gepaard met een fiere houding,
mogelijk gemaakt door een
lange, verticaal uit de borst
komende hals” aldus een
inspecteur van het stamboek.

U bent 2 juli aanstaande van
harte welkom om te genieten
van dit schouwspel, dat als cul-
tureel erfgoed beschouwd kan
worden, op het terrein aan de
Merkebuorren dat via bewegwij-
zering aangegeven wordt. De
Hynstedei begint om 12.00 uur. 

Entree is gratis. 
Het bestuur van de Hynstedei  

“Vijf jaar geleden toverden
we een paardenwei met

paardenstal om tot een mini-
camping met theehuisje in de
oude stal” aldus de eigenaren
Miranda Kleisen en Wim van der
Zel. Zij zijn speciaal hiervoor
vanuit Dordrecht naar Haulerwijk
verhuisd.

“We zijn begonnen met 1 Pipo-
wagen in de achtertuin, inmid-
dels hebben we 2 Pipowagens,
2 retro-caravans en zelfs een
omgebouwde SRV-wagen in de
verhuur en is de achtertuin weer
privé. 
We trekken veel mensen aan met
bijzondere kampeermiddelen,
ook omdat we “Het Fraaiste
Kampeermiddel van het Jaar”-
verkiezing houden. Prachtige
omgebouwde oude brandweer-
wagens, ambulances, pipowa-
gens en retro-caravans
bezoeken dus regelmatig onze
camping, echt mooi om te zien!
Daarnaast zijn gewone tenten en
caravans natuurlijk ook gewoon

welkom. De afgelopen 2 jaar is
het stel erg druk geweest en was
de vraag naar privé-sanitair
enorm. “We zijn benieuwd hoe
dat het dit jaar zal verlopen. Het
blijven bijzondere tijden”.

“Wat de mensen heel prettig vin-
den bij Fraai is dat ze een vuurtje
mogen stoken bij ons, dat is
echt heel gezellig 's avonds, al
die knisperende vuurtjes”. Afge-
lopen winter heeft eigenaar Wim
een nieuwe sanitair-unit
gecreëerd, zo blijft Fraai investe-
ren in een zo prettig mogelijk
verblijf.

Het theehuisje is vooral in
gebruik voor de campinggasten,
dat is zo ontstaan in de afgelo-
pen twee jaar. Mensen kunnen er
een ontbijtje krijgen, ijsjes en ook
kunnen mensen er zitten bij

slecht weer.  Sinds 2 jaar is er
een ontzettend leuk restaurant
bijgekomen in het dorp, Pand
1880, echt een aanwinst. Je
loopt er vanuit Fraai zo naar toe.
Ook is er een Alpacahoeve
gekomen, waar je van een high-
tea kunt genieten, midden tus-
sen de Alpaca's. 
Als je bij Fraai kampeert, ont-
vang je kennismakingskaartjes
voor het Openluchtzwembad
Haulewelle, met daarachter het
mooie Blauwe Bos.

Kortom: het is gewoon fraai in
Haulerwijk!”
Fraai, Hoofdweg boven 41, 
Haulerwijk. 06-41376036
www.campingfraai.nl

De routes zijn bepijld. Vanaf
2022 met nieuwe grote

gele pijlen die je niet kunt mis-
sen. Daarnaast is er nog een
beknopte beschrijving op papier
en kan men ook een GPS
bestand meekrijgen om de route
onderweg te vinden. Veel keus
dus. 
Het aantal deelnemers bedraagt
ruim 400 per dag. 

Voor slechts € 6,- ontdek je in 3
dagen mooie plekjes en routes
van 3Provinciënland, het gebied
in een grote cirkel rond het punt
waar de grenzen van de provin-
cies Friesland, Groningen en
Drenthe samenkomen. Denk

hierbij aan de Friese Wouden,
het Groninger Westerkwartier en
het Drentse Noordenveld.

Je kunt kiezen uit 3 afstanden:
ca 30, 40 en 60 km. Je dient je
wel van te voren in te schrijven
via onze website www.3fiets.nl.
De kosten bedragen € 6,-. Ook
is het mogelijk je voor 1 of 2
dagen in te schrijven, alle infor-
matie vind je op www.3fiets.nl.

De organisatie van de fietstocht
is in handen van de vrijwilligers
van TIP - Bakkeveen, vroeger
het VVV-kantoor, te Bakkeveen.
“We kennen de omgeving erg
goed en hebben goede contac-
ten. We hebben er plezier in je 3

dagen te laten genieten van de
afwisselende omgeving”, aldus
één van hen. TIP is bereikbaar
via email tip@bakkeveen.nl en
eventueel telefonisch gedurende
de openingstijden van de kiosk:
06 -12247916

Meerdere campings en recreatie-
centra bieden tijdens de fiets-3-
daagse voordelige
overnachtingsarrangementen
aan. Ook via hen kun je je
inschrijving laten regelen. 
Data in 2019: woensdag 29,
donderdag 30 juni en vrijdag 
1 juli. 

Meer informatie en inschrijven:
www.3fiets.nl  

Fryslân iepenet syn tunen

Hynstedei (Concours hippique) in Wijnjewoude 

3 Provinciën Fiets-3-daagse 

Camping Fraai (5 jaar)

Beleef de 3 Provinciën per fiets van wo 29 juni t/m vr 1 juli.
Elke dag vertrek je vanuit Bakkeveen en word je een gevarieerde route aangeboden. 
Je zult verbaasd zijn over de verschillende landschappen die je aantreft. 
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Dúndelle kijkt uit
naar de Zomer

DÚNDELLE  ZWEMBAD seizoen 2022:  
rond 11 mei t/m rond 11 september 

Openingstijden:
Banenzwemmen *)  
Maandag, woensdag en  vrijdag 08.00 tot 10.00 uur 
Dinsdag en donderdag 07.00 tot 10.00 uur
Maandag t/m donderdag 19.30 tot  20.00 uur*) 

Recreatief zwemmen voor en naseizoen *):
Maandag t/m vrijdag 14.00 tot 16.30 uur en 18.30-19.30 uur
Zaterdag en zondag 13.00 tot 17.00 uur

Recreatief zwemmen zomervakantie *): 
Maandag t/m vrijdag 11.00 tot 19.30 uur 
Zaterdag 13.00 tot 17.00 uur 
Zondag 11.00 tot 17.00 uur

*) Bij tropische temperaturen verruimen wij en bij slecht weer sluiten wij eer-
der, het banenzwemmen ’s morgens gaat ongeacht het weer altijd door, op
officiële feestdagen hanteren wij de zondag openstelling.

VRAGEN en meer informatie
Telefonisch op 0516-541493 zijn wij  binnen onze openingstijden bereikbaar.
Per E-mail naar dundelle@optisport.nl kunt u vragen om meer informatie.
Op onze website https://www.optisport.nl/dundelle vindt je meer informatie.
Volg ons op Facebook  https://www.facebook.com/DundelleBakkeveen en je
wordt continu geïnformeerd over activiteiten en veranderingen.
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Bent u ook op zoek naar
gemak? Treft u ook lege

schappen bij de bakker? Uw
brood weer uitverkocht? Daar
hebben wij de perfecte oplos-
sing voor. Sinds 2015 ben ik
Bezorgbakker in Waskemeer en
omstreken. 
Ik kom graag bij u langs met de
lekkerste producten. 
We hebben een uitgebreid
assortiment wat betreft brood en
banket. Lekkere (hartige) brood-
jes, heerlijke taarten, gebakjes
en koeken maar ook voor aard-
appelen en kaas bent u hier op
het juiste adres. Ook voor een
heerlijk ontbijt of verwenpakket
staan we graag voor u klaar. 
Bent u in de buurt van Waske-
meer op vakantie en heeft u iets
te vieren? Wij denken graag met
u mee. Informeer gerust naar de
mogelijkheden. We komen ook
graag bij uw vakantieadres
langs.

Neem gerust eens een kijkje
op mijn website
Naast een eigen website ben ik
ook te volgen op facebook, daar
vind u (bijna) elke week een
leuke aanbieding. Door mee te
doen aan de raadvraag maakt u
daarnaast kans op wat lekkers.
Als u rond 10km van Waskemeer
woont bezorgen we de bestelling
gratis! Daarbuiten gaan we graag
met u in overleg. 

Wilt u meer informatie? Neem
dan gerust contact op, via de
mail: melle@bakkerstoker.nl, app
of bellen kan ook 06 128 35 392
www.bakkerstoker.nl

Het autobedrijf is centraal gevestigd in Oos-
terwolde. Of je nu met pech te maken krijgt

op een vakantiepark in Drenthe, Groningen of
Friesland, de monteurs zijn altijd snel ter plaatse.
“Een lege accu, motorstoring of problemen met
de airco, wij lossen het zo snel en prettig mogelijk
op”, vertelt Erwin Aalders van de werkplaats. 

“Er kan daarom ook altijd gebruik worden
gemaakt van onze GRATIS haal- en brengservice
en vervangend vervoer. Alles om de pechvogels
tijdens hun vakantie onbezorgd verder te kunnen
laten genieten.”
Bang voor onverwachte kosten hoef je bij Autobe-
drijf Jitze Hoogterp nooit te zijn. “Nadat we duide-
lijk hebben wat er aan de hand is, volgt altijd eerst
overleg met de klant”, legt collega Peter Jarno
Donker uit. 
Het autobedrijf beschikt over een moderne werk-
plaats. De vakkundige monteurs zijn weliswaar
gespecialiseerd in Ford, maar redden zich ook uit-
stekend met onderhoud en reparaties van alle
andere merken auto's. “En ook met campers”,

vult Erwin enthousiast aan. Hiervoor is onze werk-
plaats speciaal ingericht. “Dus wat het probleem
ook mag zijn, wij helpen iedereen supersnel en
adequaat verder, zodat de vakantie onbezorgd
vervolgd kan worden. Bij een bezoek aan onze
werkplaats ligt er bovendien een zomerse attentie
voor u klaar.” 

Neem telefonisch contact op via 0516-515800. 
Meer informatie en een overzicht van de grote
voorraad occasions is te vinden via 
www.ford-hoogterp.nl

In vijf vaste tentoonstellingen wordt het interes-
sante verleden van Gorredijk en de gemeente
Opsterland verteld . Met de 40.000 jaar oude
vuistbijl en het zware leven van Brechtje in de
veenderij en de inkt in de “socialistische” druk-
kerij van Geert Lourens van der Zwaag. In het
museum is de film “Rijk en Arm in Opsterland”
te bekijken. 

In de ingerichte 18e eeuwse zilverwerkplaats is te
zien hoe zilversmid Gaastra zijn prachtige zilver-
werk produceerde. Het dagelijkse leven wordt
zichtbaar in de oude kruidenierswinkel en het 19de
-eeuwse schoollokaal. Naast de vaste tentoonstel-
lingen organiseert het museum regelmatig wisse-
lende exposities. Zodra we open mogen is de
expositie 'KOM JE BINNEN SPELEN?' te bekijken.
Een expositie met poppen, poppenhuizen, poppen-
winkeltjes en alles wat daar bij hoort.

"Je stopt niet met spelen, omdat je oud wordt, 
Je wordt oud omdat je stopt met spelen."
Deze uitspraak van George Bernard Shaw is het
motto van Irene en Petra.
Irene Jager-Bijl en Petra Boerema stellen hun privé-
collectie poppenhuizen beschikbaar voor de bijzon-
dere en speelse expositie in Museum Opsterlân.
Irene Jager-Bijl is al een halve eeuw verslingerd aan
poppenhuizen. Als meisje van 5 kreeg ze een pop-
penhuis-kamertje wat gemaakt was door een oom.
Ze speelde er jarenlang mee. 

In de jaren 70 zag ze in een Doe-het-zelf tijdschrift
een bouwtekening van een Amsterdams grachten-
huis op het formaat van een poppenhuis. Zonder
enige kennis over poppenhuizen ging Irene aan de
slag. Irene begon de hobby van het maken en

inrichten van poppenhuizen steeds leuker te vin-
den. En er kwam ook opeens van alles op haar pad
wat ermee te maken had. Tentoonstellingen van
poppenhuizen, boeken over poppenhuizen en een
bezoek aan de tentoonstelling: 'Arnhem poppen-
huisstad'.  

Petra Boerema kreeg eind jaren 60 een mooi, rood
houten poppenhuis dat haar opa voor haar maakte.
In de jaren 90 begon Petra met het verzamelen van
poppen en poppenhuizen. 

De collectie van Petra bestaat uit poppen, poppen-
huizen en winkeltjes van 1950 tot heden. In de ten-
toonstelling is onder andere het moderne
Amerikaanse Kaleidoscoophuis uit 2001 te zien is.
Op de vide is het poppenhuis van Cornelia van
Lynden te bekijken. 

Hoofdstraat 59, Gorredijk

Op onze website 
www.museumopsterlan.nl 
kunt u terecht voor informatie.

Bezorgbakker Stoker
komt bij u langs

Openluchtmusem 
It Damshüs 

Onbezorgd genieten van de zomer met
autobedrijf Jitze Hoogterp

Museum Opsterlân

Het openluchtmuseum laat u op een levendige en actieve
manier ervaren hoe de veenarbeiders in de 19e eeuw leefden en
werkten. De erbarmelijke werk-, woon en leefomstandigheden
waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd.

De woonhuisjes, de winkel
en kroeg van de veen-

baas, de kerk en het werfje zijn
op ware schaal nagebouwd en
ingericht. Het buitenterrein geeft
een beeld van het veranderende
landschap als gevolg van de
turfwinning. In het filmhuis wordt
de armoede en onderdrukking
tastbaar en wordt u deelgenoot
van de opstand in de turf. It
damshûs wil niet alleen het ver-
leden belichten. In het pro-
gramma dat we bieden worden
actualiteit, entertainment en ver-
dieping verbonden in de bijzon-
dere sfeer van het museum. 

Programma It Damhûs
Het museum biedt u een geva-
rieerd jaarprogramma aan met
o.a. buitenactiviteiten, lezingen,
concerten enz. Altijd uitgaande
van toen, nu en straks. 
Houdt u hiervoor de media en de
website in de gaten, van het
museum. 

Openluchtmuseum
It Damshûs is geopend van mei
t/m september op dinsdag t/m
zondag van 13.30-16.30 uur. In
april en oktober is het museum
na reservering geopend voor
groepen. Vanaf mei varen de

boten van it Damshûs weer, voor
reserveringen van de 
vaartochten en datums zie op
onze website.

Sudergemaal
Museumgemaal en galerie
Het Sudergemaal is één van de
eerste elektrische gemalen in
Fryslan. Deze is nog in oorspron-
kelijke staat te bezichtigen. De
pompen worden meerdere malen
in het seizoen gedemonstreerd.
Jaarlijks zijn er drie verschillende
exposities van beeldende kunst
met het Fries landschap als lei-
draad.

Programma Sudergemaal
In het Sudergemaal vinden elk
jaar in de maanden mei/ juni
juli/augustus en september wis-
selde exposities van beeldende
kunst plaats.Houd u hier voor de
media en de website in de
gaten. www.damshus.nl

Breng een bezoek aan ons
museum, het is goed voor uw
culturele gezondheid!

Openluchtmuseum It Damshûs
Domela Nieuwenhuisweg 59 B
9245 VC Nij Beets 
www.damshus.nl

Het team van Autobedrijf Ford Jitze Hoogterp 
staat graag voor u klaar.

Oosterwolde - Niets vervelender om tijdens je vakantie autopech te krijgen. Sta je net met je
gezin in de startblokken om vanaf de camping een leuk uitje te maken naar het zwembad of de
stad, wil de auto niet starten. Gelukkig biedt Jitze Hoogterp dan uitkomst. Dit autobedrijf is
zeer snel ter plaatse en zorgt direct voor GRATIS vervangend vervoer. Zo kun je hoe dan ook
onbezorgd je vakantie vervolgen.

Van Hunen
• PRIVÉ SANITAIR OP MAAT  • CAMPINGBOXEN

Vraag vrijblijvend naar een offerte. 
Wij komen naar uw toe op locatie 
met onze Showunit.

West 6  |  Donkerbroek |  

vanhunendienstverlening@gmail.com
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Met robuuste houten tafels
zijn op vele plaatsen in

de ruime juwelierszaak, sfeer-
volle en intieme zithoeken
gecreëerd. “We nemen alle tijd
voor klanten, bieden ze een
kopje koffie aan en geven ze
graag een goed en persoonlijk
advies,” Legt Hilde uit.

In de loop der jaren is Juwelier
De Slag uitgegroeid tot de groot-
ste juwelier van Noord-Neder-
land. In het assortiment zitten
veel merken, zoals de trendy
merken Zinzi en Buddha to Bud-
dha. Maar ook de vrouwelijk
merken als Heide Heinzendorff
en Sparkling Jewels zijn groots
vertegenwoordigd. Tommy Hilfi-

ger, Hugo Boss, Danish Design,
Cluse en Festina zijn een paar
van hun vele horloge merken. En
van deze merken is vaak de
gehele collectie op voorraad. 
Volgens Hilde is dan ook bijna
alles op sieradengebied moge-
lijk. “Wij verkopen eigenlijk nooit
nee. Drie generaties kunnen bij
ons terecht. Voor zowel oma,
dochter en kleindochter hebben
wij sieraden en voor heren is er
ook volop keuze. Maak er
desnoods een leuke fietstocht
van want de omgeving is hier
ook prachtig en de koffie staat
voor je klaar.”

Juwelier De Slag | Selmien West
2, 9247 TS Ureterp |
www.deslag.nl | 0512-301 695

Inloopspreekuur Seniorweb
Wil je foto's versturen via what-
sapp, skypen, online bankieren
of iets anders met de compu-
ter? En kom je er alleen niet
uit? Kom dan naar het gratis
inloopspreekuur van Seniorweb.
Ervaren vrijwilligers zitten voor
je klaar. Ze kunnen je direct hel-
pen met eenvoudige vragen of
je adviseren over een geschikte
cursus.
Waar en wanneer is het 
spreekuur?
- Bibliotheek Oosterwolde: elke

eerste woensdag van de
maand 10.30 - 12.00 uur.

Servicepunt Rabobank
Vragen over je dagelijkse bank-
zaken en klant van de Rabo-
bank? Kom naar het
servicepunt van de bank. Voor
vragen en advies staan de advi-

seurs voor je klaar. Een
afspraak maken kan ook. Bel
dan 088 - 722 66 66 en geef
aan bij welke Bibliotheek je een
afspraak wilt maken.
Waar en wanneer is het 
spreekuur?
- Bibliotheek Oosterwolde:

maandag 13.00 - 16.00 uur
woensdag 13.00 - 16.00 uur.

Inloopspreekuur wijkagent
Heb je vragen aan de politie?
De wijkagent zit wekelijks voor
je klaar. Loop gerust eens bin-
nen voor een praatje. Je kunt
bij de wijkagent terecht voor al
je vragen en tips over bijvoor-
beeld veiligheid, regels, overlast
en nog veel meer. Ook gewoon
even kennismaken is prima!
Waar en wanneer is de
wijkagent er?
- Bibliotheek Oosterwolde:

wijkagent René de Waal, elke
dinsdag 15.00 - 16.00 uur.

Gratis juridisch spreekuur
Baan kwijt? Ruzie met de
buren? Lig je in scheiding?
Andere juridische problemen?
Voor vragen kun je naar het juri-

disch spreekuur. Je krijgt dan
gratis advies van een advocaat.
Je hoeft geen afspraak te
maken. De spreekuren worden
verzorgd door Advocatenkan-
toor Van Lee in samenwerking
met Rjocht Advocatuur en
Mediation en Advocatenkantoor
Hoen.
Waar en wanneer is het 
spreekuur?
- Bibliotheek Oosterwolde: elke

eerste donderdag van de
maand 16.30 - 17.30 uur. 

Je kunt bij de Bibliotheek ook
een kopje koffie komen drinken,
de krant lezen of iets opzoeken
op internet. Meer informatie
staat op de website van de
Bibliotheek: www.bzof.nl. 

Daar vind je ook de adressen,
openingstijden en andere activi-
teiten van de bibliotheken in de
Stellingwerven.

Kom jij een E-Chopper
huren op één van onze

locaties bij jouw in de buurt?
Er even tussen uit op onze
stoere elektrische Chopper!
Met deze robuuste E-Chopper
zoef je geruisloos door de mooi-
ste natuurgebieden van Noord-
Nederland. Een fantastische
outdoor belevenis voor vrienden,
familie en collega’s!

Echopperz.nl heeft verschillende
verhuurlocaties in Drenthe, Fries-
land en Groningen waar je een
E-Chopper kunt huren. 

Via Echopperz.nl boek je jouw
E-Chopper Fotoroute door
onder andere het Nationaal Park
De Alde Feanen, de bossen
rondom Norg, de Drentse Hune-
bedden, het Drents Friese Wold,
het Dwingelderveld of het Foch-
teloërveen.

BELEEF HET ZELF
Regel jij een goed gezelschap?
Dan regelen wij de rest! Met
onze E-Chopper ontdek je de
mooiste plekjes van Noord-
Nederland op een duurzame
manier. De E-Chopper heeft een
maximale snelheid van 25 kilo-
meter per uur, hierdoor is een
helm niet nodig en zit je haar
onderweg altijd goed! Voor het
besturen van de E-chopper dient
iedereen minimaal 16 jaar jong te
zijn en in het bezit van een
bromfietscertificaat of autorijbe-
wijs.

Vergeet niet een tussenstop te
maken bij de verschillende high-
lights op de route en twijfel niet

om onderweg een korte pitstop
te maken voor een drankje bij de
lokale horeca. Met deze speciale
E-Chopper Fotoroute ben jij ver-
zekerd van een hilarische fami-
liedag, een tof uitje met
vrienden, een vrijgezellenfeest of
een uniek bedrijfsuitje. Al onze
E-Choppers zijn voorzien van
een telefoonhouder met usb
oplader, op deze manier 
kun je op een veilige manier
navigeren tijdens onze 
E-Chopper Fotoroute.

Trend Juwelier De Slag: 
De grootste collectie sieraden van
Noord-Nederland in een oase van rust 

Gratis spreekuren in de Bibliotheek

ECHOPPER HUREN

In de Bibliotheek zijn regelmatig spreekuren over bepaalde onderwerpen. Toegang en advies is
gratis, ook voor mensen die geen lid zijn van de Bibliotheek. Je bent van harte welkom.

Op de grens van bos en weilanden tussen Beetsterzwaag en
Ureterp is Juwelier De Slag gevestigd in een grote modern
verbouwde boerderij. Het is een bijzondere locatie. In een oase
van rust vind je de grootste collectie sieraden van Noord-
Nederland. Eigenaresse Hilde Ferbeek en haar team helpen je
om tussen al dat moois een geslaagde keuze te maken.

Hilde Ferbeek heet je van harte welkom bij Juwelier De Slag

Openluchtmuseum De Spitkeet

Het Themapark en Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema laat
zien hoe de mensen vroeger op de heide moesten wonen, leven

en werken. Sommige mensen waren zo arm dat ze geen geld hadden
om een huis te kopen of te huren. Daarom verhuisden ze noodgedwon-
gen naar de heide. Daar bouwden ze hutten van heideplaggen. Dit waren
kleine huisjes die uit slechts één kamer bestonden. In deze kamer moes-
ten de mensen wonen, eten en slapen. Ook woonden er mensen in een
hol onder de grond. Daar was het erg donker. En verder woonden er
mensen in houten keten en kippenhokken. 

Toen het op de heide iets beter ging, werden er stenen huisjes gebouwd. Dat was een hele verbete-
ring. Ook staat er een armenhuis dat de Mallemolen werd genoemd. Dit huis bestaat uit vier kleine
kamers. In elke kamer woonde een gezin met soms wel acht kinderen. Op het Themapark De Spitkeet
kun je een plaggenhut, een holwoning, een kippenhokwoning, drie stenen huisjes, een armenhuis, een
onderduikershol en nog veel meer zien. Ook zijn er twee speeltuinen.
Openingstijden: 1 maart t/m 31 oktober:  di-za: 10.00 - 17.00 uur, zo.: 13.00 - 17.00 uur. ma: gesloten. 
www.despitkeet.nl

Geruisloos en milieu-
vriendelijk rijden

Je vrijwel geruisloos en
milieuvriendelijk verplaatsen

op ruwe terreinen, strand, bos of
juist indoor. Dat maakt de volle-
dig elektrische Leffert FM-50 van
Frisian Motors mogelijk. De
Lefferts werkvoertuigen worden
geassembleerd in onze Neder-
landse fabriek. Deze 100% elek-
trische aangedreven voertuigen
zijn stoer en stevig gebouwd. 

Bovendien is de functionaliteit
enorm groot. Standaard levert
Frisian Motors deze transporter
op kenteken, zodat het voertuig
is toegelaten voor gebruik op de
openbare weg. De actieradius is

mede afhankelijk van de omstan-
digheden en bedraagt 60-80 km.
De maximale snelheid van de
Leffert FM-50 is 55 km/uur.

Benieuwd hoe de Leffert rijdt?
Vraag vrijblijvend een proefrit
aan! www.frisianmotors.com

FRISIAN MOTORS UNIEK IN ELECTRISCHE 
VOERTUIGEN VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

Frisian Motors werd in 2010 door een enthousiaste groep ingeni-
eurs opgericht. Zij waren al geruime tijd gefascineerd door de
opkomst van elektrisch vervoer. Volgens hen is elektrisch de toe-
komst. Frisian Motors heeft zich gespecialiseerd in betaalbare oplossingen, die
naast het milieuaspect ook gewoon veel praktische voordelen bieden. 

Het bedrijf is een van de weinige aanbieders
die alleen maar bezig zijn met elektrische
voertuigen. Dat maakt Frisian Motor best
uniek. Omdat ze de transporters zelf bouwen,
kunnen ze ook goed maatwerk leveren. De
kwaliteitseisen zijn hoog, de lijntjes kort en
dat zie je weer terug in de producten. 



Prijszoeker

30Het Andere FrieslandBAKKEVEEN

ACTIVITEITEN

Stoeterij Het Swarte Paert
Kennismaken met het prachtige Friese paard: de
kenmerkende zwarte kleur, het edele hoofd, de
sierlijk gebogen hals, de weelderige manen,
staart en sokken, de imponerende verheven draf
en het vriendelijke karakter. Wekelijkse enkele
rondleidingen.
www.swartepaert.nl  0512-471717
Binnenwei 13a, Hemrik

Wellnessresort
De Waterlelie
Sfeervol ontspannen
in vele sauna's, bin-
nen- en buitenbaden.
Elke dag geopend.
www.waterlelie.nl
0594-632524
Oudestreek 47,
Zevenhuizen

EROP UIT

RUSTPUNTEN ONDERWEG

Rustpunten zijn laagdrempelige
voorzieningen onderweg voor een kop
koffie,thee of limonade. 

Dit tegen een vrijwillige bijdrage. Ook zijn 
er toiletvoorzieningeningen. 

Rustpunten in ons gebied vind je hier:

BOERDERIJWINKEL JANSMA
Dorpsstraat, 56 - 8432 PD Haule

KLEIN GRONINGEN
Klein Groningen 20 - 9241 HS Wijnjewoude

IT MÛZEBITERSPLAK
't Skjer 2 - 9241 WG Wijnjewoude

BOSMANEGE BAKKEVEEN
Slotleane 1 - 9243 SK Bakkeveen

B&B KREILEN
Kreilen 6 - 9243 WC Bakkeveen

GASTVRIJ ONTHAAL
Schansweg, 13 - 9343 TE Een-West

NATUURVRIENDEN-HUIS ALLARDSOOG
Jarig van der Wielenwei 42 - 9343 TC Een-West

DE SIEGHORST RECREATIEBEDRIJF
Binnenwei 40 - 9248 KX Siegerswoude

DE CUYNDER
't Hoogezand 3 - 8435 VR Donkerbroek

Ook bij CAMPINGS 
DE IKELEANE EN 
DE WÂLDSANG te Bakkeveen 
zijn ruime horeca faciliteiten.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de
puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing..

ABCES
ACETON
AMICE
BAARN
BANDLID
BEVER
BEZET
BISDOM
CINCINNATI
DOORN
EGGEN
EUVEL
HAGEN
HAVEN
HERZIENING
HIGHTECH
HUMMEL
KAMENIER
KEUKENTJE
KIENAVOND
KLINK
KLONT
KOOLTJES
KOOPJES
KRIEK
LAATJE
LEENHEER
LEIDING
LENTEFEEST
LOKEEND
MEUBELSTOF
ONECHTHEID
PANEL
PLANSCHADE
REEDS
REKEL
SOMBER
TORNADO
VEINE
WOONGEBIED
ZOALS
ZONNEBRAND

U kunt het antwoord doorgeven via mail: 

info@kiwimediaproducties.nl (ook graag telefoon vermelden)

of stuur de oplossing naar de Tolberterstraat 31, 9351 BB leek.

De actie loopt tot en met 21 augustus 2022

De prijswinnaars krijgen telefonisch bericht.

Prijzen worden u aangeboden door de onderstaande ondernemers:

Greatz Hair
Bakkeveen

Knip bon 
t.w.v. 

€ 20,-

Poiesz
Bakkeveen

5 
waardebonnen
t.w.v. € 10,-

De Wylde Roas
Bakkeveen

Boeket
t.w.v.

€ 25,-

Albert Heijn
Oosterwolde

Tas met 
boodschappen
t.w.v. € 25,-

De Kromhoekster Kip
Frieschepalen

Waardebon
t.w.v.
25,-



Openluchtmuseum It Damshûs
Het openluchtmuseum laat u op een levendige en actieve manier
ervaren hoe de veenarbeiders in de 19e eeuw leefden en werkten.
De erbarmelijke werk-, woon en leefomstandigheden waren de
voedingsbodem voor een felle sociale strijd.

Domela Nieuwenhuisweg 59 B  |  9245 VC Nij Beets
Tel: (0512) 46 15 99 |  Kijk ook op www.damshus.nl

Openluchtmuseum 

It Damshûs is geopend van mei t/m

september op dinsdag t/m zondag

van 13.30-16.30 uur. In april en 

oktober is het museum na reservering

geopend voor groepen. Vanaf mei

varen de boten van it Damshûs weer,

voor reserveringen van de vaartochten

en datums zie op onze website.

Het Sudergemaal is één van de eerste

elektrische gemalen in Fryslan. Deze is

nog in oorspronkelijke staat te 

bezichtigen. De pompen worden 

meerdere malen in het seizoen 

gedemonstreerd. In het Sudergemaal

vinden elk jaar in de maanden mei/ juni

juli/augustus en september wisselde

exposities van beeldende kunst plaats.




