
Voor u ligt alweer de 5e editie van
de “Bakkeveen Actief”: 

een lustrum! Net als vorig jaar in 
deze krant aandacht voor de vele 
activiteiten in Bakkeveen en 
omgeving. In de middenpagina van 
de krant treft u de agenda aan zoals
deze eind maart bekend was. Eventuele
aanpassingen en extra evenementen
vindt u op www.3beleef.nl. Dit is de
nieuwe website voor 3Provinciënland;
het gebied waar de provincies 
Groningen, Friesland en Drenthe bij
elkaar komen. In dit gebied liggen 13
dorpen en buurtschappen. 
De redactie van deze krant is verzorgd
door TIP-3Provinciënland. TIP staat
voor Toeristisch InformatiePunt en is
de opvolger van de vele V.V.V.-winkels.
De TIP-kiosk vindt u in Bakkeveen, in
het voormalige koetshuis naast de 
Slotplaats. De kiosk wordt volledig
door vrijwilligers gerund. Voor tips
over uitjes, overnachtingen, beziens-
waardigheden, routes, evenementen
etc : bij TIP-kiosk bent u aan het juiste
adres. In het zomerseizoen is de kiosk
dagelijks geopend van 10 tot 12 en
13:30 tot 16 uur.

We wensen u een prettig 
verblijf in onze regio.  

TIP-Kiosk
Voor info de TIP-kiosk. 
In het zomerseizoen is de kiosk
dagelijks geopend van 
10 tot 12 en 13:30 tot 16 uur.

Beer van Waskemeer
De Beer van Waskemeer is een
jaarlijks terugkerend evenement
en bestaat dit jaar 25 jaar. 

11

Jaarmarkt Zevenhuizen 
Op de woensdag in week 33 is 
er de grote jaarmarkt te 
Zevenhuizen, meer dan 
100 kramen. 11

CH Bakkeveen 
In het laatste weekend van juli
(29 & 30 juli 2017) vindt de
vierde editie van Concours
Hippique Bakkeveen plaats. 17

Wijnjewoude
Langs het oudste riviertje van
Friesland en de vaart uit de tijd
van de vervening

27
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Actief
En alle andere dorpen in 3 Provinciënland:

De Wilp, Donkerbroek, Een-West, 
Frieschepalen, Haule, Haulerwijk, 

Siegerswoude, Ureterp, Waskemeer, 
Wijnjewoude en Zevenhuizen

Frieschepalen
De Wilp

Zevenhuizen

GRONINGEN

En alle andere dorpen in 3 Provinciënland:
De Wilp, Donkerbroek, Een-West, 
Frieschepalen, Haule, Haulerwijk, 

Siegerswoude, Ureterp, Waskemeer, 
Wijnjewoude en Zevenhuizen

Altijd in 
Beweging

Altijd in 
Beweging

ActiefBakkeveen
Recreatiemogelijkheden 
bij ú in de buurt!
Recreatiemogelijkheden 
bij ú in de buurt!
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VAARTOCHTEN IN FRIESLAND 

ARRANGEMENT ‘Trossen Los tocht”
INCL.: entree, 2 koffie/thee met appeltaart, 3 gangen diner: SSoep, Gek. Aard + geb. aard. Schnitzel,
witlof + sperziebonen + sla+ appelmoes en rabarber IJs met slagroom toe. Middags 1 thee met bonbon.
Diëten: houden wij rekening mee. Aantal gasten:1 tot 150  PRIJS: € 44,50.
RESERVEREN: 0515-413819 / 06.10970099, www.rondvaart-vandijk.nl, info@rondvaart-vandijk.nl

Pannenkoektocht: PRIJS: rondvaart € 11,00 / + pannenkoeken = + € 9,00.
Er kunnen altijd wijzigingen plaatsvinden, reserveren is gewenst. Dat voorkomt teleurstelling.✁

✁

RESERVEREN: 0515-413819 / 06.10970099
www.rondvaart-vandijk.nl       info@rondvaart-vandijk.nl



Zowel voor bewoners van het
gebied als toeristen van verder

weg: verkennen en ontdekken van
3Provinciënland gaat maar door. Plots
bent u in een natuurgebied en daarna
weer te midden van grazige weiden; de
boomwallen maken het kenmerkende
coulisselandschap af. Dat maakt ons
3Provinciënland ook zo bijzonder. 
3Provinciënland beslaat het gebied
rond het 3 provinciënpunt van Gronin-
gen, Friesland en Drenthe. Het is onge-
veer 200 km2 groot. Het bestaat uit 13
dorpen en buurtschappen met Bakke-
veen als toeristisch centrum.  

De Friese Wouden, het Groninger
Westerkwartier en Drentse Noordenveld
lopen hier in elkaar over. Dit maakt
deze omgeving zo gevarieerd.  U vindt
hier het grootste heideveld van Fries-
land (Duurswouderheide). De Bakke-
veensterduinen is een 400 ha groot
gebied waar de tijd sinds de middeleeu-
wen heeft stilgestaan, de veenontgin-
ningen zijn hieraan voorbij gegaan.
Door veenontginningen is er ook in dit
relatief hoog gelegen gebied een plezier-
vaartroute bewaard gebleven: de
Turfroute langs Wijnjewoude en
Donkerbroek. 

In de late middeleeuwen hebben in dit
grensgebied vele schermutselingen
plaatsgevonden tussen buitenlandse
indringers en de bevolking. De oude

verdedigingswerken zijn her en der nog
zichtbaar zoals de prachtig gerestau-
reerde Zwartendijkster Schans in Een-
West.  Een adellijk gebouw ligt in
Bakkeveen: landgoed de Slotplaats. Nog
meer historie geeft het kerkje uit de 12e
eeuw in Wijnjewoude. Vele beziens-
waardigheden vindt u op de beleef- en
fietskaart; een kaart die wordt uitgege-
ven door het Toeristisch Informatie
Punt (TIP) 3Provinciënland.  

Naast natuur en historie is er veel meer
te beleven. In Bakkeveen is recent een
TOP-locatie gerealiseerd. Dit is een
terrein waar toeristen en recreanten de
auto parkeren en daarna al wandelend
of fietsend de omgeving verkennen. In
het gebied zijn wandel- en fietsknoop-
punten netwerken; hiermee kunt u
eenvoudig uw routes samenstellen. In
georganiseerd verband worden diverse
wandel- en fietstochten georganiseerd
zoals  avond-4-daagses, de 3 Provinciën

Wandeltocht en de 3 Provinciën Fiets-3-
daagse. Even geen zin om verder het
gebied in te trekken? U kunt u ook op
het TOP terrein aangenaam vermaken.
Er zijn midgetgolf, tennis, speeltuintjes,
doolhofpark, zwembad en outdoor acti-
viteiten. De zandduinen liggen dichtbij
achter de bomen verscholen en u kunt
alles bekijken vanaf de prominente
uitkijktoren. 

Om alles te kunnen beleven moet u wel
blijven overnachten. Er is een verschei-
denheid van grote campings met veel
faciliteiten en kleinere natuurcampings.
3Provinciënland ligt centraal in Noord-
Nederland. Daardoor vindt u op fietsaf-
stand de Bosbergtoren in Appelscha,
Gevangenismuseum Veenhuizen en
familiepark Nienoord om maar enkele
voorbeelden te noemen. Elk dorp heeft
horecafaciliteiten, van snackbar tot een
3 sterren restaurant en hotel, voor ieder
wat wils.

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt?
Het is de variatie en verrassing wat een
bezoek aan 3Provinciënland zo aantrek-
kelijk maakt.  Meer informatie vindt u
op www.3beleef.nl en bij de vrijwilligers
van de TIP-kiosk in Bakkeveen.

Waar niemand controle over heeft is
het weer. De weersgesteldheid en
de7verwachtingen vind je op
www.meteobakkeveen.nl

Wandelen over historische zandwegen, over heidevelden en door
bossen? Fietsen door weilanden, pittoreske dorpjes, natuurgebieden?
Kanovaren, zwemmen, spelen en dolen?  Overnachten in hotel,
chalets, B&B's of op een ruime camping en eten in diverse horeca?
Markten en evenementen bezoeken? Dat kan allemaal in
3Provinciënland. 

03Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

Hoe het weer ook uitvalt in 2017:
we wensen je een plezierig verblijf
in 3 Provinciënland!
En vergeet niet om met de puzzel
(op pagina 46) mee te doen!

3 Provinciënland: 
verrassend gevarieerd

Crea- &
smulmarkt
Heerlijk Creatief nieuws uit
centrum Bakkeveen ! Op
zaterdag 27 mei  is er een
creatieve smulmarkt in
Bakkeveen. De markt begint
om 14 uur en duurt tot 20 uur. 

Wat kunt u deze zaterdag in
gastvrij Bakkeveen verwach-

ten ?  Een gezellige, inspirerende
markt, waar u zich geen moment zult
vervelen ! In het centrum zullen meer
dan 35 kramen worden bemand door
ondernemers en bedrijven uit de
regio. Zij presenteren hun biologische
streekproducten.  U mag uiteraard
proeven én kopen. Er zijn allerlei
foodtrucks, die met hun smulwaren
bijna de hele wereld vertegenwoordi-

gen. Een goede gelegenheid om onbe-
kende, maar ongetwijfeld erg lekker
happerijen te proeven.

Het creatieve deel wordt verzorgd
door kunstenaars die hun unieke
creaties tonen. Zij laten zien hoe ze
werken en geven uitleg en in een
aantal gevallen kunt uzelf of uw
kinderen deelnemen. Artiesten en
straatmuzikanten zorgen voor allerlei
vrolijke optredens. Speciaal voor de
kinderen is er een poppenkast en een
verhalenvertelster. Ook zijn er grote
ballen waarin ze over water kunnen
lopen. 

Kortom, het wordt een bijzondere
zaterdag in Bakkeveen met kunst,
internationale- en regionale heerlijk-
heden en veel muziek en vrolijkheid. 
Kom genieten, proeven én beleven in
Bakkeveen in het Hemelvaartswee-
kend op zaterdag 27 mei vanaf 
14.00 uur. 



Black Angus
rundvlees. 

Het lekkerste
vlees voor uw
stoofschotels.

Slotleane 1  9243 SK Bakkeveen  -  www.bosmanege.nl  0516-541105

Natuurvriendenhuis Allardsoog: een ruim en gezellig 'doe-het-zelf-hotel'

Op het drie provinciën-punt van Groningen Friesland en Drenthe, ligt het
"Natuurvriendenhuis Allardsoog", één van de dertien natuurvriendenhuizen van het

Nivon. Een betaalbaar 'doe-het-zelf-hotel' dat volledig door vrijwilligers wordt beheerd.

Het is een ideale plek voor (korte) vakanties, weekendje weg of voor het 
organiseren van groepsbijeenkomsten. Het ruime huis heeft in totaal 61 bedden 
en verschillende zalen, zoals een grote zaal voor vergadering of reünie, sportzaal,

zaal voor handvaardigheid, kortom geschikt voor diverse activiteiten.

Kijk op onze site: www.nivon-allardsoog.nl 

Yvonne’s Tandtechniek levert en repareert
snel en met een gegarandeerd hoge
kwaliteit prothesen. Hiervoor beschikken 
wij over een uiterst modern eigen
tandtechnisch laboratorium. Met de 
allernieuwste technieken en met 20 jaar
ervaring worden hier in opdracht van
tandartsen alle werkzaamheden voor
prothesen in eigen beheer uitgevoerd.

Yvonne’s Tandtechniek | Meester Jongebloedstraat 1, Haulerwijk

Tel. 06 10901806 | yvonne.tandtechniek@ziggo.nl
Openingstijden: Ma - Do 08:30 – 16:30 uur     Vrij  08:30 – 12:00 uur

Kleinschalig, persoonlijk en dichtbij

Yvonne’s Tandtechniek is een kleinschalig tandtechnisch laboratorium

dat werkt vanuit een nieuw bedrijfsverzamelgebouw in Haulerwijk. 

In dit gebouw is tevens Tandartspraktijk Haulerwijk gevestigd. 

Samen denken wij graag met u mee, want in goed overleg vinden wij

altijd de beste oplossing. Wij hebben ook zaterdag service.

Om onze dienstverlening te verbreden, heb ik de cursus klinische prothese tandtechnicus gevolgd en succesvol
afgerond. De KPT-cursus richt zich op de gediplomeerde tandtechnicus die de tandarts of tandprotheticus meer
service wil bieden op het terrein van de behandeling van de patiënt met een volledige gebitsprothese.



Dat er nog 10 jaar bij zou komen
door een economische crisis kon

niemand voorzien. Het oorspronkelijke
ontwerp is wel wat gewijzigd: de tijd en
het denken staat niet stil. In 2015 kon
er worden meegelift op een wens van
de provincie Friesland: TOP-locaties.
Een plein waar auto's geparkeerd
kunnen worden en men verder al
wandelend of fietsend de omgeving kan
verkennen. “Al varend” hoort ook
eigenlijk in dat rijtje thuis, maar behou-
dens kanovaren, is dat niet geslaagd. De
gemeente heeft de kans meteen aange-
grepen en in voorjaar 2017 zal het
nieuwe plein officieel worden geopend.
De verbouw heeft in 2016 plaatsgevon-
den. Het plein kan ca 300 auto's herber-
gen. Een informatiezuil  laat de toerist
globale informatie van het gebied zien.
Het is de bedoeling dat ook de TIP-kiosk
uiteindelijk gaat verhuizen naar dit
plein. 

Rond de TOP-locatie is het aantal spor-
tieve activiteiten toegenomen. De voet-
balvereniging heeft de beschikking

gekregen over een nieuw kunstgrasveld.
De accommodatie van de tennisvereni-
ging is verplaatst en daarmee ook volle-
dig nieuw geworden. De uitkijktoren is
meer in het zicht gekomen en heeft
ondernemers al tot plannen geïnspi-
reerd. Die plannen worden wellicht in
2018 werkelijkheid. Outdoor-Bakke-
veen heeft een nieuw parcours in
gebruik genomen. Het doolhofpark is
vorig jaar van eigenaar gewisseld en
wordt nu met nieuw elan bedreven. Het
vroegere pannenkoeken restaurant is
nu Bospaviljoen geworden en heeft een
uitgebreidere kaart. Wat nog vrijwel

hetzelfde zijn gebleven aan het plein
zijn Dúndelle met haar verwarmd
zwembad, 18 holes midgetgolfbanen en
partycentrum annex dorpshuis. Beide
exploitanten bieden uitgebreide horeca
voorzieningen.

Wat ook nog hetzelfde is gebleven zijn
de achterliggende natuurgebieden. De
zandvlakte, het rolstoelpad, de heuvels,
verderop de heidevelden met de rode
en groene paaltjes wandelroutes. De
gele paaltjes nabij buurtschap Allards-
oog leiden de wandelaars over de histo-
rische holle wegen en langs grafheuvels.
Vanuit de TOP-locatie kunt u ook naar
het westen trekken. Door het dorp
Bakkeveen naar landgoed De Slotplaats
en de heide van Duurswoude. Ook is
het 't startpunt voor vele wandel- en
fietstochten.
Vertrouwd blijven de vlooienmarkten
en het Dodofestival op het plein. 
De nieuwe TOP-locatie is een aanwinst
en zal ondernemers en organisatoren
ongetwijfeld inspireren tot meer. 

TOP-locatie in Bakkeveen

Kom 2 dagen (of één dag) wande-
len door het prachtige landschap

van Zuidoost Fryslân. Geniet van deze
bijzondere en originele ontdekkings-
tocht langs de 17e-eeuws historische
verdedigingslinie de Friese Waterlinie,
de parel in Zuidoost Friesland. Deze
verdedigingslinie van Bakkeveen naar
Kuinre werd ooit opgericht om de
Spanjaarden en Duitsers tegen te
houden. 

Beleef de adembenemende natuur in
het typische Friese landschap en ontdek
de unieke historische verdedigingslinie
uit 1672. 
De tocht, verdeeld over verschillende te
wandelen afstanden, is een combinatie
van sportieve uitdaging, cultuur én
historie. 
Afstanden per dag variërend van 15, 25
tot 42 km 

Inschrijven online, meer informatie
www.doelgerichtwandelen.nl
NachtSwalkerstocht Fryslân 
9 juni 2017
Beleef het landschap tijdens deze
unieke avond/nachttocht anders dan
anders! De deelnemers starten in de
vroege avond zodat er nog volop
genoten kan worden van de prachtige
natuur rond Oudehorne en omgeving.
Hierna komt het moment dat het
daglicht overgaat in een prachtige zons-
ondergang, en vervolgens via een
magisch kleurenpalet overgaat in de

nacht met al haar schoonheid. U
ontdekt prachtige plekjes die U nog
niet eerder beleefde en dat allemaal
omlijst met muziek, licht, vuur en
theater. 

Deze prachtige tocht is door iedereen te
beleven. U kunt kiezen uit een route
van 14 kilometer en een route van 33
kilometer. Laat uw zintuigen prikkelen
tijdens deze unieke wandeltocht en
beleef opnieuw dit avontuur!
Inschrijven online, meer informatie
www.doelgerichtwandelen.nl

05

Friese Waterlinie wandeltocht
1 of 2 daagse, 20 en 21 mei

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Dat geldt zeker
voor de nieuwe parkeer- en overstap terreinen in Bakkeveen aan de
Mjûmsterwei. Al in 2007 werd erover gesproken dat de
parkeerterreinen bij de duinen, het sportpark en zwembad aan een
opknapbeurt toe waren, op dat moment al 40 jaar oud. 

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

Dorpscafé 
De Brink 
Een gezellig café in het hartje
van Bakkeveen!

Midden in het centrum van Bakkeveen vind
je het gezellige dorpscafé De Brink. Het

café in de huidige vorm is al meer dan 100 jaar
oud. Het ligt vlakbij de oorspronkelijke sluis: hier
werden tot 1950 de schepen die van Drachten
naar Haulerwijk  heen en terug  voeren geschut.
Het niveau verschil van het water kon wel  1
meter bedragen. De sluis is met de sluiswachter
en sluiswachterswoning nog steeds te bewonde-
ren. Het vanaf het terras volgen van het schutten
van de schepen is verleden tijd. Niet getreurd: op
het terras is altijd wat te beleven met de mensen
die overal druk mee zijn.

In de zomerperiode is het café 's ochtends vanaf
10 uur open. Op het grote terras kun je dan al
genieten van een heerlijk kopje koffie. Vele fietsers
en wandelaars maken een tussenstop om even uit
te rusten en behalve de koffie ook te genieten van
de heerlijke appelgebak of cheesecake. Een
biertje, een wijntje met een garnituurtje of een
heerlijk hapje/plate uit onze keuken is allemaal
verkrijgbaar.
Voor de wat grotere eetlust biedt De Brink ruime
keuze uit gerechten van de kaart: diverse soorten
tosti's, boerenuitsmijters, diverse baguettes,
Bagnat Bakkeveen, Bagnat Brink, schnitzels,
gehaktbal, etc.; alles voorzien van verse, frisse
garnituren.

's Avonds kun je in de
ondergaande zon
samen met de andere
gasten nog lekker
nagenieten van de
dag. Tot in het bijna

donker is het terras nog bezet. Daarna verplaatst
de gezelligheid zich naar binnen.

Borrelen, eten, drinken, doorzakken, lekker
uitgaan; alles is mogelijk bij Dorpscafé de Brink.
Binnen zijn regelmatig optredens die in het dorps-
café een gezellig feestje komen maken. Welke
artiesten wanneer komen staat op de Facebook-
pagina: Café de Brink.
Sinds kort  beschikt De Brink over een oplaad-
punt voor elektrische fietsen, terwijl U geniet
van een hapje en/of drankje laadt uw fiets op!

Graag tot ziens in Dorpscafé de Brink! Oant sjen
Dorpscafé de Brink, Weverswal 5, 9243 JL Bakke-
veen  Tel:0516 541388. www.dorpscafedebrink.nl



AFTERNOON- & HIGH TEA  |  BRUILOFTEN & FEESTEN

De Slotplaats | Theehuis van Natuurmonumenten
Foarwurkerwei 3  |  9243 JZ Bakkeveen  |  T 0516-541333

www.slotplaats.nl

Openingstijden:
Maandag :  8:00-18:00
Dinsdag :  8:00-18:00
Woensdag :  8:00-18:00

Donderdag :  8:00-18:00
Vrijdag :  8:00-20:00
Zaterdag :  8:00-17:00

Wenskaarten, postzegels, tabak, boeken, tijdschriften, 
kranten, cadeaukaarten, bel- en internettegoed 

en speelgoed.

Tevens zijn wij een DHL-servicepoint.
Kijk voor meer informatie op www.DHL.nl.

Schoenmakerij          Sleutelservice

MACHIELS
Langewal 4a  

8401 DD Gorredijk

Telefoon 0513-462259

Smart tv Drogers
Inbouwapparatuur Diepvriezen
Wasmachines Koelkasten

VISHANDEL
Thijs v.d. Meulen
Donkerbroek Tel-0655928119

lekkerbekje
kibbeling
makreel
zoute haring
zure haring
verse vis

www.vishandelvandermeulen.nl
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Deze lonken uitnodigend voor een
adempauze met een kop koffie of

een verfrissend drankje of ijsje tijdens
of na een wandeling of fietstocht. Ook
na een wandeling met uw hond, bent u
welkom met uw viervoeter.
Van de vernieuwde kaart kunt u kiezen
voor een heerlijke lunch, diverse plate's
of een bittergarnituur.  
In de gezellige zalen vinden allerlei acti-
viteiten plaats, zoals optredens van
koren, toneel en live muziek.  Ook voor
vergaderingen, feesten en partijen kunt
u bij Dúndelle terecht. Daarbij kan een
warm/koud buffet, BBQ of een lunch
verzorgd worden.
Voor sportieve activiteiten kunt u ook
bij Dúndelle terecht. Denk eens aan
Klootschieten, een fotospeurtocht of
kompastocht in het bos, Kraak de code,
Levend ganzenbord.
Tijdens een fietstocht door de prachtige
omgeving kunt u ook bij Dúndelle
terecht als oplaadpunt voor uzelf en uw
fiets. 

OPENLUCHT ZWEMBAD
In de begin jaren 60 werd er al over
geschreven:  Bakkeveen, recreatieoord
met één wens: een ZWEMBAD.
Op 11 mei 1968 wat het zover, de
opening van zwembad Dúndelle te
Bakkeveen was een feit. Toen al een
bijzonder zwembad. Het ontwerp is
gemaakt door ir. S. Sprecher uit Rotter-
dam. Hij heeft rekening gehouden met

het omringende duinlandschap: de
baden op verschillende hoogte en
unieke patrijspoorten in de springkuil. 
Eind jaren 80 werd het zwembad al
voorzien van zonnecollectoren ter
ondersteuning van de verwarmingsin-
stallatie. Dit gaf al de helft besparing op
het gasverbruik. Enkele jaren geleden is
een deel van het dak van Dúndelle
bedekt met water gevulde zonnecollec-
toren. Zodra de zon schijnt kan de
gasverwarming uit ! 
Het verwarmde openluchtzwembad is
door de jaren heen achter de schermen
steeds aangepast aan de huidige wetge-
ving. Maar het uiterlijk is gelijk geble-
ven, het 25-meter bad, de hooggelegen
springkuil met springplanken, de
unieke onderwater vensters en het apart
gelegen kleuterbassin. En de grote speel-
weide, waar u vele speeltoestellen vindt.
in de winter van 2016 - 2017 zijn de
alom bekende blauwe palen verwijderd
uit het zwembad en vervangen door
een brug. Dit geeft een ander aanzicht
aan het bad.

MIDGETGOLF
Tot het jaar 2000 was er een gravel
midgetgolfbaan, met de komst van het
doolhofpark ging deze verloren. Er bleef
echter veel vraag van de toeristen
(schoolreizen) en bewoners van Bakke-
veen en omgeving naar een midgetgolf-
baan, dus werd er onderzocht of dit op
het voorterrein van Dúndelle gereali-
seerd kon worden. Zo kon er in 2007
een prachtige 18 holes wedstijdbaan
met verschillende hindernissen aange-
legd worden door Andries en Engel, de
huidige exploitanten van Dúndelle.
De baan is aangelegd in een parkachtige
tuin omringd door bankjes om even uit
te rusten en voor de jeugd is er een
kleine speeltuin aanwezig met een

zandbak. Met de veranderingen van het
voorterrein en het verplaatsen van het
voetpad is de midgetgolf in 2016
grotendeels opnieuw aangelegd. Dit
was de kans om de banen in een andere
volgorde te leggen, ze opnieuw water-
pas te stellen en daardoor heeft het
geheel een verfrissende update gekre-
gen.

MEER ONTWIKKELINGEN
Outdoor Bakkeveen heeft afgelopen
voorjaar een nieuwe survivalbaan
aangelegd vlak naast het zwembadter-
rein. Outdoor en Dúndelle zullen geza-
menlijk leuke arrangementen maken
voor groepen. 

Voor meer informatie www.dundelle.nl

“Een sprookjesachtige plek... Dat is wat we
vaak horen van mensen die een bezoek
brengen aan ons atelier.”
Ons atelier ligt verscholen op het Friese
platteland achter het hervormde kerkje aan
de Weinterp in Wijnjewoude. In alle rust
oefenen wij hier ons ambacht uit. Wij zijn
Jan Kerkstra en Marion Pannekoek,
sieraadontwerpers en edelsmeden.

De sieraden die wij maken zijn te omschrij-
ven als eigentijds en origineel. Elk sieraad is
naar eigen ontwerp en wordt met liefde en
vakmanschap gemaakt in eigen atelier. De
materialen waarmee we werken zijn zilver,
goud, titanium en bijzondere (edel) stenen.
Een specialiteit van ons atelier is het
werken met hout in combinatie met goud,
zilver of titanium. Wij hebben hiervoor een
speciale methode ontwikkelt, die niet alleen
beeldschoon is maar ook duurzaam.

Een mooi voorbeeld van de combinatie
edelmetaal en hout is onze prachtige trou-
wring Forever. Deze trouwring maken wij in
wit of geelgoud of in titanium. De ring is
ingelegd met een subtiel streepje kersen-of
ebbenhout naar keuze. Misschien is het
leuk te weten dat we in ons atelier werken
met gerecycled edelmetaal. Wij kopen ons
goud in bij een bedrijf dat het als restpro-
duct betrekt van sieradenmakers, tandtech-
nici en de elektronica- en
computerindustrie. In tegenstelling tot goud
winnen uit mijnen, belast dit proces van
recycling en zuiveren het milieu niet.
In het Atelier kunt u ook terecht voor repa-
raties en het vermaken van oude sieraden.
Wist u dat goud het oudste recyclingmateri-
aal ter wereld is? Ons atelier biedt de
mogelijkheid om uw oude gouden sieraden
om te smelten en er een eigentijds sieraad
van te maken. Kom eens vrijblijvend langs.

U bent van harte welkom ons atelier en
expositieruimte te bezoeken.
Jan Kerkstra en Marion Pannekoek
Openingstijden: do, vrij, za  van 
9.30 tot 18.00 uur
Tsjerkereed 4, 9241HH Wijnjewoude,
Tel. 0516 481857
website: www.thejewelrystory.com

The Jewelry
Story  

Dúndelle: een sportieve combinatie

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

Aan de rand van de Bakkeveense
bossen ligt Dúndelle, waar jong
en oud zich prima een hele  dag
kan vermaken. Het voorterrein
heeft een flinke upgrade
ondergaan en het terras is
vernieuwd en nog gezelliger door
vrolijke lounge banken met
heerlijk zachte kussens en plaids. 
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Met Hans Meinsma aan het roer is
de derde generatie Meinsma

actief in Wijnjewoude en omgeving.
Zijn pake Hans heeft het bedrijf opge-
richt, zijn heit heeft het overgenomen
en nu bloeit het bedrijf onder Hans'
leiding. Vijf mensen zetten zich dage-
lijks in om iedereen in zijn of haar
behoeften te voorzien. Of het nu gaat
om een klein onderdeel, een reparatie,
advies of aanschaf van een nieuwe fiets,
met een schat aan parate kennis en een
flinke dosis enthousiasme staan de
mannen van dinsdag tot en met zater-
dag voor iedereen klaar. 

SPECIALE GASTEN TIJDENS DE OPEN
DAGEN 2017 VAN LIANNE'S
SIERGRASSEN 
De Prairietuin naast de siergrassentuin
en kwekerij van Lianne's Siergrassen is
verdeeld in allerlei voorbeelden van
prairiebeplantingen. Al vele jaren
worden er meerdere Open dagen gedu-
rende het hele seizoen georganiseerd.
Dit jaar komen er wel zeer speciale
gasten naar de Wilp.  
Op zaterdag 27 mei zal eigenaresse en
ontwerpster Lianne Pot om 13.30 uur
een mini-workshop 'Grassen in de prai-
rietuin' geven. Op zondag 28 mei om
14.00 uur is er een rondleiding door de
verschillende tuinen. U krijgt dan uitleg
over de historie, achtergrondinformatie

over de (voorjaars)beplanting en nog
veel meer. 

TUINFOTOGRAFE MODESTE HERWIG 
Augustus is bij uitstek dé maand om de
Prairietuin te bezoeken. U ziet heel veel
verschillende contrasten met grassen en
vaste planten. Op zaterdag 26 augustus
geeft Modeste Herwig een lezing om
13.30 uur over naturalistische beplan-
tingen en verzorgt ze om 15.00 uur een
mini-workshop Tuinfotografie. Fotogra-
feren met een digitale spiegelreflexca-
mera, een compact camera of een smart
Phone is mogelijk. U kunt zich hiervoor
gratis aanmelden bij info@siergras.nl
Op zondag 27 augustus geeft Lianne
Pot om 13.30 uur een miniworkshop
'Prairiebloementuin'. Er is ook een prak-
tisch deel waarbij een prairieborder
wordt uitgezet. 

HANS KRAMER VAN KWEKERIJ DE
HESSENHOF 
Op zaterdag 23 september wordt  een
markt georganiseerd met medewerking
van Rik Boehlé van kwekerij 'De Beemd'
uit Warffum. Er zijn bollen te koop en
mooie boeken. Hans Kramer van
bekende kwekerij de Hessenhof zal op
zaterdag 23 september om 11.30 uur
een lezing verzorgen. Op zondag 24
september om 13.30 uur geeft Lianne
Pot een miniworkshop 'Toepassing van
siergrassen in de tuin'. 

Lianne´s Siergrassen, Jan Gosseswijk 31,
9367 TE De Wilp (Gn), tel: 0594-
644263, www.siergras.nl of www.prai-
rietuin.nl . Openingstijden:  do, vr en
za   van 13 april tot 1 november. 
De open weekenden gratis entree.
Geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur. 

Lianne's siergrassen   
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Bellefleur in Siegerswoude is de
ideale plek om je fietstocht of

wandeling in zuidoost Friesland
te onderbreken voor een vers gezette
kop thee of koffie met huisgemaakt
gebak. Ook een heerlijke lunch, High
Tea, of vegetarisch buffet behoort tot de
mogelijkheden.
Alles is zoveel mogelijk biologisch, uit

eigen tuin of streek, en met aandacht
en liefde bereid. In ons theehuis verko-
pen we o.a. thee in cadeauverpakking,
eigen inmaak, streekprodukten, wâld-
beantsjes en reade krobbe... In de herfst
zijn er weer volop pompoenen en kale-
bassen en organiseren we een leuke
pompoenmarkt!

Onze tuin en het gezellige theehuis zijn
alleen open op afspraak en wanneer de
vlag wappert! 
Kaartjes van fiets- en wandelroutes in
de omgeving zijn aanwezig! Bij Belle-
fleur kun je ook deelnemen aan diverse
activiteiten zoals: 
Creatieve workshops: mandala tekenen,
wol vilten, creatief dagboek schrijven,
fotografie, moodboard of wensdoosjes
maken. Iedere laatste vrijdag van de
maand is er een lezing op het gebied
van gezondheid en spiritualiteit in
brede zin. Iedere 2e  vrijdag van de
maand kun je aanschuiven voor een

heerlijk vegetarisch 3-gangen menu.
Iedere 3e dinsdag zijn er Vrouw aan
Tafel gesprekken.
Soms zijn er verhalen-vertel-avonden,
een kruidenwandeling en samen
koken, of een muzikale 'Lazy Sunday
Afternoon'

Ook in de wintermaanden! want dan
brandt hier behaaglijk de houtkachel... 
Theeschenkerij Bellefleur, Boskwei 6,
9248 Siegerswoude.  Tel: 0512-302977
www.theeschenkerijbellefleur.nl

Bourgondisch
genieten bij 
De Drie Provinciën 
Camping De Drie Provinciën heeft een top-
restaurant bij de camping. De camping is dan
ook populair bij mensen die ook tijdens de
vakantie lekker willen eten. Maar niet alleen
gasten van de camping schuiven hier graag
aan tafel. Smulpapen vanuit alle windrichtin-
gen komen er op af.

Groningen, Friesland en Drenthe
De uitstekende keuken serveert streekge-
rechten uit Groningen, Friesland en Drenthe.
Van de beroemde Groninger Mosterdsoep tot
de verrukkelijke turfjes van ossenhaas. Ook
de nagerechten verwijzen naar de drie
provincies, zoals het Drentse nagerecht
'Proem 'n Kreuze'. Het diner kan afgesloten
worden met koffie 'De Drie Provinciën';  een
heerlijke kopje koffie met drie likeurtjes, uit
elke provincie één.

Ongedwongen sfeer
Het restaurant is huiselijk ingericht en heeft
een ongedwongen sfeer. Bewoners uit alle
drie de provincies gebruiken de voormalige
boerderij als plek om samen te komen en
een gezellige, ontspannen avond te hebben.
Het middagcafé en terras zijn een favoriete
pleisterplaats voor wandelaars en fietsers in
natuurgebied It Mandefjild. Na zo'n prachtige
tocht is niets lekkerder dan genieten van een
smakelijke lunch, lokaal biertje of een verfris-
sende sorbet op het zonnige terras.

De mooiste 50+ camping 
Dat de rustige natuurcamping zelf ook de
moeite waard is, blijkt wel uit de  verschil-
lende nominaties en prijzen die de camping
recent heeft gewonnen. In 2016 is Camping
De Drie Provinciën door de ANWB officieel
genomineerd voor de titel 'ANWB Camping
van het jaar 2016'  en werden zij 'Mooiste
50+ camping van Nederland'. In 2015 werd
de camping genomineerd als 'Kampeerbedrijf
van het jaar' door RECRON op basis van
prachtige gastwaarderingen. De camping
werd in 2013 en 2014 verkozen tot respec-
tievelijk '50+ Camping van het jaar' en
'fraaiste Nederlandse Charmecamping'.

De Drie Provinciën, Bakkeveenseweg 15,
9343 TB Een-west Tel.: 0516-541201
www.dedrieprovincien.nl 

Theeschenkerij Bellefleur 

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

“Onbekommerd ontspannen en
grenzeloos genieten van
huisgemaakte heerlijkheden...”



Lekkere verse aardbeien 
en asperges.

Dagelijks verkoop aan huis 
in het seizoen.

Ook van diverse 
streekproducten.

Dwarshaspel 14 te Zevenhuizen

“Demodagen in Bakkeveen”
Vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni 2017 

Mjumsterwei 37 Bakkeveen

Bedrijven dagen met gezellige markt en speelkussen.

Een salon voor hem én haar. Waar kwaliteit, persoonlijke
aandacht, een scherpe prijs en ontspanning de

belangrijkste elementen zijn.

Dwarskamp 1 - 9243 JK BAKKEVEEN - 0516-541122



De vereniging beheert momenteel
meer dan vijftig verschillende

natuurgebieden met een totale opper-
vlakte van 20.000 hectare. In haar werk
wordt de vereniging gesteund door
circa 34.000 leden en ruim 400 vrijwilli-
gers. Met zijn allen beschermen we de
natuur in de mooiste provincie van
Nederland, voor jong en oud.
Meer dan tachtig jaar op de bres voor
natuur
Op 22 februari 1930 is de Vereniging It
Fryske Gea opgericht door Meint
Wiegersma. In deze periode werd het
Friese natuurschoon bedreigd door
grootschalige ontginningen en groeide
het besef dat deze natuur beschermd
moet worden. Het eerste natuurgebied
'de Landweer' nabij Bakkeveen werd
aan de natuurvereniging geschonken
en daarna volgden er al snel meer.

Tegenwoordig beheert It Fryske Gea
ruim 60 natuurreservaten. Daaronder
bevinden zich kleine pareltjes zoals de
Park Jongemastate, maar ook grotere
gebieden als het Rysterbosk, Lendeval-
lei, Noard-Fryslân Bûtendyks en Natio-
naal Park de Alde Feanen.

KOM OP KRAAMVISITE! 
Elk jaar worden in de schaapskooi tien-
tallen lammetjes geboren. Tijdens de
lammetjesdag staan de Drentse Heide-
schapen en hun pasgeboren lammetjes
centraal. Er valt deze dag veel te
beleven. Naast een bezoek aan de
schaapskooi, worden ook demonstraties
gegeven van bijvoorbeeld schapensche-
ren en schapendrijven. De jeugd kan
zich verheugen op broodjesbakken,
schminken, ponyrijden, knutselen,
leuke spelletjes en de lammetjes, die
geaaid mogen worden.

GENIETEN VAN DE NATUUR
Voor de mensen, die ook van de natuur
willen genieten, worden tijdens de
Lammetjesdag diverse wandelexcursies
in de omgeving aangeboden. In het
nabijgelegen natuurgebied it Mandef-
jild grazen Drentse heideschapen en
Exmoorpony's. Deze grazers helpen It
Fryske Gea bij het beheer. De dieren
zorgen ervoor dat de heide niet
verdwijnt door op de heide het gras en
de jonge bomen te begrazen. Zo krijgt
de heide de kans om elk jaar weer haar
kleurenpracht te laten zien en worden
bijzondere dier- en plantensoorten
behouden. 

Kortom genoeg reden om eens een
bezoekje aan de schaapskooi en de
mooie natuur rondom Bakkeveen te
brengen!

www.itfryskegea.nl/Excursies-activiteiten

Op de woensdag in de week 33 is
er de grote jaarmarkt te Zeven-

huizen. Deze druk bezochte jaarmarkt
met meer dan 100 kramen is het hoog-
tepunt van de jaarlijkse feestweek in
Zevenhuizen. De jaarmarkt staat altijd
garant voor een zeer gevarieerd aanbod
in handelswaar. Dat maakt deze jaar-
markt juist zo leuk. 

De markt loopt over meerdere straten
en komt langs terrassen met muziek,
dans, etc. De sfeer is er altijd gezellig en
voor een hapje en drankje kunt u op en
langs de markt voldoende terecht.

Naast de markt is er nog een kinder-
rommelmarkt.  Voor de kinderen zijn er
tevens draaimolens, zweefmolens,
kinderschmink, mini kartbaan, etc. 
De markt begint om 13.00 uur en
eindigt om 21.00 uur

Het team van vrijwilligers nodigt u van
harte uit om dit prachtige evenement
bij te wonen.

Tot ziens in Zevenhuizen op woensdag
16 augustus.

Jaarmarkt Zevenhuizen  
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Beer van
Waskemeer

25 Jaar geleden werd de
“Beer van Waskemeer”

opgericht door een groepje vrienden
uit Waskemeer. Het begon destijds
bij de kroeg in Waskemeer met
spellen boven de vaart en voor de
kroeg.

In de loop der jaren werd de Beer
steeds groter. Nu 25 jaar later staat er
een grote feesttent bij het dorpshuis
en worden de spellen op het
parkeerterrein gehouden. Er zijn de
afgelopen jaren veel verschillende
spellen gepasseerd. Een aantal voor-
beelden zijn: spijkerbroekhangen,
touwtrekken, paalklimmen, buikglij-
den, slingeraap, paalslaan, diverse
stormbanen en afgelopen jaar een
mini survivalbaan. 

Tijdens de Beer strijdt jong en oud
voor de titel Beer van Waskemeer. Er
wordt gestreden in de categorieën
Juniorbeer, Beer, Berin en Senior-
beer. Op donderdagavond word er
gestart met een kinderdisco en is er
mogelijkheid om je op te geven
voor de Beer. Op vrijdagavond zijn
de voorrondes en zaterdagavond is
de finale. Na afloop op beide
avonden is er live muziek.

De Beer van Waskemeer is een jaar-
lijks terugkerend evenement en
bestaat dit jaar 25 jaar. Ook bestaat
Ooststellingwerf dit jaar 500 jaar.
Daarom doet de organisatie er dit
jaar een schepje bovenop. Wat er
precies gaat gebeuren is nog een
verrassing.

“De Beer” vindt plaats op donder-
dag 31 augustus, vrijdag 1 en zater-
dag 2 september.
www.waskemeer.nl 

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in
Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van
natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân. 

't Fryske Gea: Wie zijn wij?

woensdag 16 augustus 

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland



Weverswâl 3B - 9243 JL  Bakkeveen - Tel.: 0516 - 54 13 25
Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek - Tel.: 0516 -  49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 - 8433 MB  Haulerwijk - Tel.: 0516 - 42 12 81
Merkebuorren 16 - 9241 GG  Wijnjewoude - Tel. 0516 - 48 12 74

Weibuorren 63B - 9247 AZ Ureterp - Tel. 0512 - 35 43 98

3 BRODEN VOOR € 5,70

Openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets
Openluchtmuseum It Damshûs laat de bezoekers op een levendige en
actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de 
veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920.
Hun erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandigheden waren de 
voedingsbodem voor een felle sociale strijd.

Alle middagen open van 13.30 - 16.30 uur, behalve op maandag.

Domela Nieuwenhuisweg 59 B  |  9245 VC Nij Beets
Tel: (0512) 46 15 99 of (06) 83 69 40 95  |  Kijk ook op www.damshus.nl

DE LEKKERSTE SPARERIBS GEMAKKELIJK,
SNEL EN WARM THUISBEZORGD!

Wij van Ribs Royal zijn tevens het team van Slagerij de Vos,
al jarenlang zijn wij verantwoordelijk voor het lekkere stukje

vlees op uw bord

SLAGERIJ DE VOS
Schwartzenberghlaan 25, 9201 JZ Drachten

Tel.: 0512-843742

WWW.RIBSROYAL.NL



Ook bieden we rundvlees van onze
eigen Fleckvieh koeien aan.

Fleckvieh is een dubbeldoelras (melk en
vlees), dat u vast kent uit de Alpen:
witte kop en roodbruin velletje. Deze
dieren zijn bij ons geboren en getogen
en lopen lekker buiten, op kruidenrijk
grasland. Daar blijven ze super gezond

bij en je ziet het terug in de kwaliteit
van het vlees. We hebben ook een
melktap. Heel leuk is het om met een
lege fles naar onze boerderij te komen
om je eigen dagverse melk te komen
tappen! 

We vinden het erg leuk om zo divers
(kaas, fruit, jam, melk, vlees) bezig te
zijn, en andere mensen mee te laten
genieten van de goede boeren produc-
ten die we op eigen erf maken. U zult
versteld staan van de diversiteit in
aanbod en dat alles van één erf! 
We zijn eigenwijze en luie boeren
zeggen we wel eens tegen elkaar. Eigen-
wijs omdat we soms het gevoel hebben
dat we vaak dingen compleet anders
doen dan de “gemiddelde boer in
Nederland”. En lui omdat we graag de
natuur haar werk laten doen, en liever

met de natuur meewerken, dan er tegen
in te werken. We doen dus niet aan het
“vechten” tegen onkruid of preventief
behandelen van de dieren met medicij-
nen of kunstmest strooien om het
gewas harder te laten groeien. 
In overleg is het mogelijk om met
groepen van minimaal 10 personen een
excursie met proeverij of koffie met
lekkers te boeken. Dan vertellen we u
alles over onze visie op boer zijn in NL
en onze lekkere producten.

Openingstijden Melktap: ma-za van 
10-17 uur   Winkel: (apr-okt) vr-za van
13-17 uur 

Familie van Wijk It Fryske Hiem, 
Jarig van der Wielenwei 1, 
9243 SG Bakkeveen, tel: 06-83338294,
www.itfryskehiem.nl

Onze melkveehouderij schakelt
momenteel over naar zuiver
biologisch. Daarnaast telen we
fruit, voornamelijk bessen. Deze
bessen verkopen we in onze
boerderijwinkel en ook de
hiervan gemaakte jam, chutney,
siroop, sap, saus etc.  

Doolhofpark en Bospaviljoen
Bakkeveen is gelegen aan de rand
van de Bakkeveense duinen, aan
schitterende wandel-en
fietsroutes. 

Het Doolhofpark is op 2 april 2001
geopend. Het was destijds Piet

Paulusma die in de vroege avonduren
met cameraman langs kwam om de
opnamens van Piet's weer voor SBS 6 te
maken. Een groep bekende Bakkeveen-
sters had zich bij het bospaviljoen
verzameld om als publiek op te treden
en accentloos “oant moarn” te roepen. 
Sinds augustus 2016 is fam. Uithof

eigenaar van het doolhofpark en het
bospaviljoen. 

Het Doolhofpark omvat drie verschil-
lende doolhoven, waar je heerlijk door-
heen kunt rennen en het een hele klus
is om de uitgang te vinden. Tevens is er
een traditionele speeltuin, waarbij
kinderen zelf in actie moeten komen
om te toestellen (schommels, wippen,
kabelbaan, familieschommel etc.) te
laten bewegen. Ook kun je hier goud
zoeken in de goudstroom. Kinderen
kunnen zich hier uren vermaken, maar
ook volwassenen kunnen hun hart op

halen; jeugdsentiment alom. Bij het
spelen op, over, met en in het water
kun je nat of vies worden, dus een setje
schone kleding is geen overbodige luxe!
In het recent opgeknapte Bospaviljoen
of op een van de gezellige terrassen
kunt u terecht voor een bakje Italiaanse
koffie met vers gebak, heerlijke lunch-
gerechten, maar ook voor een complete
warme maaltijd bent u bij het bospavil-
joen aan het juiste adres.

DE LEUKSTE PLEK OM DE WEG KWIJT TE
RAKEN!: Bospaviljoen en Doolhofpark
Bakkeveen.
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Doolhofpark en Bospaviljoen 

Wandelingen door
ruimte en tijd…
Groepswandelingen door het mooie
en interessante gebied rondom het
Allardsoog en in en om Bakkeveen.
Bijzondere plaatsen waar de Friese,
nationale en internationale geschie-
denis elkaar raken. Bakkeveenster
historica Mieke Willebrands verzorgt
deze wandelingen.   

Luister naar de
bijzondere verha-
len over de
ontstaansgeschie-
denis van dit
gebied, kijk naar de
nog zichtbare
sporen van onze
voorouders: de
grafheuvels en de
holle weg. En
waarom stond Bakkeveen al zo vroeg
op de kaart?Wetenswaardigheden
over de Middeleeuwse schermutselin-
gen bij de Landweer en Wie was
Allard bij het 'huis met het oog'. In
Bakkeveen kijken we naar de zicht-
bare geschiedenis van de Slotplaats
met zijn adellijke families, het
verhaal van de vervening en over de
oprichting van de eerste Volkshoge-
school in dit rond 1900 door
armoede geteisterde gebied.

Voor het reserveren van een wande-
ling of meer informatie:  
0516-541393 of mail naar
mieke_wesdorp@hotmail.com

De Kruidenwandeling
Vanaf half april tot eind juli is de
natuur rijk aan geurige kruiden en
bloemen. Ze zijn niet alleen een lust
voor onze ogen en neus, maar
kunnen in veel gevallen ook gebruikt
worden in de keuken en voor de
gezondheid. Wilde kruiden zijn een
bron van vitaminen en mineralen en
daardoor een smakelijke aanvulling
op onze dagelijkse voeding.

Leer deze nuttige planten kennen en
wandel mee met Mieke Willebrands,
die haar bijna veertig jaar lange
kennis en ervaring over keuken- en
geneeskruiden tijdens een ontspan-
nen wandeling graag met u deelt.
De wandelingen met theeproeverij of
kookworkshop kunnen plaats vinden
in Mieke's Kruidentuin, maar ook op
een locatie bij u in de buurt.
Voor meer informatie: 0516-541393
of mieke_wesdorp@hotmail.com          

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

It Fryske Hiem, zuiver biologisch



Koninklijk Eise Eisinga
Planetarium
Het oudst werkende planetarium ter wereld

Iedere bezoeker 
krijgt uitleg in de 
Planetariumkamer

Openingstijden:
Het gehele jaar dinsdag t.m. zaterdag 10.00 - 17.00 uur

zondag 13.00 - 17.00 uur
tussen 1 april en 31 oktober ook: maandag 13.00 - 17.00 uur

Eise Eisinga Planetarium- Eise Eisingastraat 3- 8801 KE Franeker- 0517-393070
www.planetarium-friesland.nl
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In de Radius van Allardsoog is het 3-
Provinciënpunt het middelpunt van

de cirkel, waarvan de straal is bepaald
op vijf kilometer. Het Radius-team
bestaat uit: artistiek directeur PeerGroep
Sjoerd Wagenaar en beeldend kunstena-
res Gea Smidt, hoogleraar landschaps-
geschiedenis Theo Spek (RUG), ecoloog
Joop Schaminee (WUR) en hoogleraar
sociale planologie Ina Horlings (RUG).
Het team wordt ondersteund door
studenten van de RUG en bewoners uit
de omgeving van het Radius-gebied. Er
wordt dit jaar onderzoek gedaan naar
wat de mensen in dit gebied beweegt
en een stukje cultuur historie. Het plan
is dat Peergroup het project gaat afron-
den met een spectaculaire Openlucht-
theater voorstelling. Dat zal nooit
eerder dan volgend jaar zijn, afhanke-
lijk van de voortgang van het onder-
zoek.

Het gebied rondom Allardsoog, een uit-
loper van het Drents plateau, heeft een
indrukwekkende historie die nog steeds
zichtbaar is in het landschap. In een ver

verleden was het de enige toegangs-
poort vanuit Drenthe over de Alde
Drintsewei richting de greidhoeke in
Zuid-Oost Friesland. Veehandelaren en
Hannekemaaiers maakten geregeld
gebruik van de Holle Wegen over de Al-
lardsoogster heide. In de directe
omgeving van de Kruisberg op
Allardsoog zijn vondsten uit het
Neandertalertijdperk te voorschijn
gekomen. De gerestaureerde
Zwartedijkster Schans op de overgang
van Een - Een West is een aandenken
uit de tachtigjarige oorlog. Ook de
Landweer heeft een grote historische
waarde. Het riviertje het Koningsdiep

(Ald Djip) vind zijn oorsprong op de
hoogten van Allardsoog en eindigt
uiteindelijk in de vroegere Middelzee
bij Irnsum. 
De stichting Beekdallandschap
Koningsdiep/de Nije Boarn is
momenteel druk bezig met een
onderzoek in het beekdallandschap.
Ook het landschap van de
Kibbelhoogten en de Breemerweg
richting het Groninger Zevenhuizen en
het Friese Siegerswoude is bijzonder
interessant. 
Het was in 1921 dat Jarig van der
Wielen met zijn gezin in een bootje
vanuit Leeuwarden over de Nieuwmeer-
swijk naar Allardsoog afreisde. De start
van de eerste Volkshogeschool van
Nederland o.l.v. Jarig van der Wielen
was een nieuw hoogtepunt in de
historie Allardsoog. Aansluitend
ontstond er een Buurthuis en de
Centrale Werkplaats een opleidingscen-
trum voor jeugdige Werklozen.

Info: www.peergroup.nl     
en w.dolstra@bakkeveen.nl 

Onder de titel “Radius van Allardsoog” is de Noordelijke
theatergroep “PeerGroup” uit Donderen gestart met een grenzeloos
onderzoek op het snijpunt van het 3-Provinciënpunt van Groningen,
Fryslan en Drenthe. De locatie Allardsoog staat centraal in de nieuwe
werkwijze van de Peergroup, dat geïnspireerd is op het boek
“Venster op Dreischor” van de ecologen Joop Schaminee en Anton
Stortelder. 
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Radius van Allardsoog

In 2017 wordt de avond-4-daagse van
Bakkeveen voor de 62e keer gehou-

den. Net als andere jaren zal er weer
door de natuurlijke omgeving van
Bakkeveen worden gewandeld. Er wordt
vaak over terreinen van particulieren
(weilanden) gewandeld. In de routes
worden ook enkele van de buurdorpen
aangedaan: Waskemeer, Wijnjewoude,
Siegerswoude en mogelijk zelfs een
stukje Zevenhuizen en Een-West. 

VOLWASSENEN
Er doen scholen mee uit waarschijnlijk
10 dorpen. Naast kinderen wandelen
steeds meer volwassenen mee. Je hoeft
geen “last” van de scholen te hebben
als je meteen om 18 uur start: dan loop
je voorop. Helemaal achteraan kan ook:
rond 19 uur starten. Er is keuze uit 3 af-
standen: 5, 10 en 15 km. Dus 's avonds
even een lekker ommetje in de
omgeving ook over terreinen waar je

normaal gesproken niet komt. Gezond
en genieten tegelijkertijd. Even
opletten: honden mogen niet mee ! Op
de laatste avond (de zaterdag !) zijn er
natuurlijk weer diverse muziekkorpsen
die je verwelkomen. 

Meer info: www.bakkeveen.nl/wandel .
In 2017:
van woensdag 7 t/m zaterdag 10 juni.

Avond-4-daagse, voor jong en oud !

Zelfpluk-
boomgaard 
De Hagen  
Kom zongerijpt fruit plukken
in ecologische fruitgaard De
Hagen. Een leuk uitje voor
jong en oud.

Vanwege de unieke biodiversi-
teit aan fruitbomen en vruch-

ten vinden bezoekers van De Hagen
in Haulerwijk het  heerlijk om door
de boomgaard van bijna 4 hectare te
wandelen, te genieten van de natuur
en vruchten te verzamelen. Daarom
is De Hagen nu een pluktuin met
o.a. kruisbessen, blauwe bessen,
kiwibessen, zilverbessen, frambozen,
bramen, appels, peren en diverse
noten. Vanaf eind juni tot november
is het plukseizoen.

Bij de entree krijgt u uitleg over de
pluk, welke vruchten er rijp zijn en
waar u die vindt en vervolgens gaat

u voorzien van een emmertje de
boomgaard in om zelf te plukken en
te genieten van de ambiance,
Wanneer u genoeg geplukt heeft
rekent u af op gewicht. Tip: neem
laarsjes mee en een bakje voor het
fruit.

Omdat er al ruim 40 jaar ecologisch
geteeld wordt, zijn er ook veel eetba-
re wilde planten. Als je hier meer
over wilt weten is er op woensdag 26
april een rondleiding “eetbare wilde
planten”  om 14 uur. 

Kosten hiervoor zijn 4,50. In de
zomervakantie wordt er elke vrijdag-
middag om 14 uur een rondleiding
gegeven. Kosten 2,50
Kinderen gratis.  

De Hagen, Slotemaker de Bruïneweg
34, Haulerwijk. Tel : 06-34500457.
www-de-hagen.nl





CH Bakkeveen staat bekend om
haar gezellig en gemoedelijke

sfeer, prachtige locatie en terrein en

leuke en afwisselend programma.
Natuurlijk is de sport een belangrijk
onderdeel van een Concours Hippique,
net als vorig jaar komen op zaterdag de
ponyruiters aan start (dressuur klasse B
t/m Z2 en springen klasse BB t/m ZZ) en
Bixie, zodat ook de allerjongste ruiter-
tjes aan de start kunnen komen. Daarna
volgen op de zaterdagmiddag de
paarden (dressuur klasse B t/m Z2 en
springen BB & B). 

Op zondag wordt het paardenpro-
gramma vervolgend (dressuur B t/m ZZ-
licht en springen BB t/m ZZ). Voor de
klassen L, M, Z en ZZ springen worden
finales georganiseerd waarin mooie geld
prijzen gewonnen kunnen worden.
Extra spannend dus, voor zowel deelne-
mers als publiek. Daarnaast wordt op
zondag de klasse ZZ-licht georganiseerd,
inclusief een kür op muziek (erg leuk
om te komen kijken!).

MAAR NAAST SPORT, OOK SPEKTAKEL! 
De zaterdag-show-avond is ondertussen
een vast onderdeel van CH Bakkeveen.

In 2016 trokken o.a. de ponykeuring,
pas de deux, tuigpaardshow rubrieken,
het rassendefilé en de marathon veel
publiek. De shows werden afgesloten
met een spectaculaire 'lange leidsel
specialist finale'. In 2017 zal dit show-
programma verder uitgebreid worden
en zullen er nog meer spectaculaire
shows te zien zijn! Uiteraard wordt het
programma weer afgesloten met een
gezellig feestje in de tent!

TOEGANG TOT CH BAKKEVEEN IS GRATIS!

Locatie: Mjûmsterwei te Bakkeveen
Opgave voor CH Bakkeveen per mail:
chbakkeveen@hotmail.com
Meer informatie: www.chbakkeveen.nl
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Concours Hippique Bakkeveen 
paardensport én spektakel!

BILLIE TURF
LOOPT DEUR!

Ook dit jaar kiest Billie Turf weer
een nieuwe route langs mooie flora
en fauna in de omgeving van Zeven-
huizen. Er zijn drie afstanden; 15, 25
en 40 kilometer. Dit jaar kunnen de
wandelaars weer rekenen op een
mooie wandeling met naast het
wandelen vermaak op het gebied
van muziek, klein straattheater en
dans op de stempelposten en onder-
weg. Waar de route langs gaat, tja,
dat is nog een verrassing. Bij een
nieuwe organisatie horen ook altijd
een paar kleine veranderingen, maar
in hoofdlijnen zal de Billie Turf
Tocht blijven zoals u dat van Zeven-
huizen gewend bent. Wie weet komt
ook Bessie Turf dit jaar eens een
kijkje nemen bij de Billie Turf
Tocht.....

STARTLOCATIE:
Verenigingsgebouw, Hoofddiep 54,
9354 AR  ZEVENHUIZEN, 
0594-631447

STARTTIJDEN:
40 km: 07.30-08.15 uur
25 km: 08.30-09.15 uur
15 km: 10.00-11.00 uur

GEEN HONDEN:
De Billie Turf
Tocht gaat veel
buiten de wegen
om door lande-
rijen. Door
honden over de
landerijen mee te
laten lopen is er
een grote kans op
verspreiding van
de parasiet Neospora Caninum
onder de koeien. Deze ziekte wordt
door de ontlasting van de honden
verspreid. Deze ontlasting kan met
Neospora zijn besmet en zorgt daar-
door voor een groot risico voor
koeien en hun ongeboren vrucht.

Meer informatie: 
www.billieturftocht.nl 
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In het laatste weekend van juli
(29 & 30 juli 2017) vindt de
vierde editie van Concours
Hippique Bakkeveen plaats. CH
Bakkeveen wordt georganiseerd
door Rijvereniging de Dúnruters,
de rijverenging welke haar roots
in Bakkeveen heeft liggen. 

Het dorp heeft slechts ongeveer
900 inwoners en is daarmee een

van de kleinste dorpen in dit gebied.
Maar ondanks dat beschikt Waskemeer
over faciliteiten als een middelbare
school en basisschool en voor de bezoe-
kers een theetuin, een atelier-galerie,
een biologische wijngaard, een restau-
rant en prachtige omliggende natuur. 

SPELEN IN EN ROND WASKEMEER
Het Blauwe Bos is het bosgebied van
Waskemeer, Haulerwijk en Haule.
Onlangs is de speeltuin midden in het
bos vernieuwd met mooie speeltoestel-
len. Kinderen die zich liever in het dorp
vermaken kunnen terecht in de Panna-
kooi aan de Feikemaweg. 

Deze blauwe kooi is in 2016 neergezet
met behulp van diverse subsidies en
sinds het bestaan scoorde de lokale
jeugd er al vele doelpunten.

BEER VAN WASKEMEER
Iedere zomer wordt in het laatste
weekend van de schoolvakantie in het
Noorden de Beer van Waskemeer geor-
ganiseerd: een prachtfeest met diverse
spelletjes waar het hele dorp aan
meedoet om vervolgens in de feesttent
een flink feestje te bouwen. Waskemeer
ligt in de gemeente Ooststellingwerf en
dit jaar bestaat de gemeente 500 jaar.
Daarom wordt er aan de Beer van
Waskemeer een feestelijke draai
gegeven. 

P'OPTIMAAL FESTIVAL
Sinds 2016 is het muzikale aanbod
uitgebreid met P'optimaal, een popfesti-
val met diverse artiesten, van cover-
bands tot dj's. Het festival is gratis
toegankelijk en vindt op 10 juni plaats
bij het dorpshuis 't Âld Leger.

VOOR DE WANDEL- EN
FIETSLIEFHEBBERS
De Waskemeerse ingang van het
Blauwe Bos bevindt zich aan de Kruis-
weg. In het bos zijn prachtige fiets- en
wandelpaden aangelegd. Volg vooral de
route 'Rondje Waskemeer' waarin je
door het mooie coulisselandschap
rondom het dorp wandelt. Loop ook
vooral eens even door het dorp, onder-
weg ontdek je de Trilker aan de P.W.
Janssenweg, de stroffelstiennen op de
Mr. Van Hasseltweg en De Herberg aan
de Bakkeveensterweg. Wil je weten wat
we hiermee bedoelen? Kom dan eens
langs!

Wie dus nog steeds denkt dat je snel
even door Waskemeer wandelt, fietst of
rijdt, nodigen we graag uit om eens stil
te blijven staan.eer informatie:
www.waskemeer.nl

Waskemeer: even stil bij blijven staan
Waskemeer wordt vooral gezien als het dorp waar je doorheen fiets,
wandelt of rijdt om ergens anders te komen. Maar wie even stil blijft
staan, van de fiets afstapt of met de auto stopt, ziet dat Waskemeer
méér  is dan dat. 



B l o e m a t e l i e r             W o o n d e c o r a t i e

Janny Zandberg |    Weverswal 4 -  9243 JL Bakkeveen 

Tel . :  0516 541128    |    Mob.:  06 23 20 85 25    |    www.dewylderoas.nl

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. 8.00-21.00
za. 8.00-17.00, zo. gesloten



VAN FILMCLUB TOT KLEUTERBIOS
Sinds september 2014 draait bij De Bios
Drachten het arthouse-programma
onder de noemer Filmclub. Een
programma dat speciaal is samengesteld
voor de filmliefhebber. Films die voor-
namelijk  bij filmhuizen te zien zijn,
worden naast het reguliere programma,
twee weken lang, twee keer per week
vertoond. 

Een grote hit bij De Bios Drachten is de
Ladies Night. Voor  12,50 genieten
dames van een romantische komedie
en krijgen ze een welkomstdrankje en
een goodie mee naar huis. De foyer is
tijdens een vrouwenavond aangekleed
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 blockbuster. 

Voor kinderen organiseert De Bios
Drachten met regelmaat een Kids Party.
Kinderen kunnen zich dan laten
schminken en zij knutselen en kleuren
in de foyer. Voor peuters en kleuters die
voor de allereerste keer naar de film
gaan, is er de Kleuterbios. Om het
bezoek iets minder spannend te maken,
staat het geluid iets zachter en de
lampen blijven aan. Na afloop ontvan-
gen de allerkleinste filmhelden een
heus filmdiploma.

EEN COMPLEET AVONDJE UIT
Wie een compleet avondje uit wil
plannen is bij De Bios Drachten aan het
juiste adres. In samenwerking met een

aantal restaurants in Drachten is er het
Movie Night arrangement. Eerst geniet
je van een heerlijk diner, waarna je de
avond afsluit met een film naar keuze.

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

De Bios Drachten, meer dan film alleen

Arm en rijk lagen dicht bij elkaar.
Adellijke en patricische

grootgrondbezitters woonden slechts
enkele kilometers verwijderd van de ar-
me arbeiders op veen en land. In het
museum is de film “Rijk en Arm in Op-
sterland” te bekijken. In de ingerichte
18e -eeuwse zilverwerkplaats is te zien
hoe zilversmid Gaastra zijn prachtige
zilverwerk produceerde. Het dagelijkse
leven wordt zichtbaar in de oude

kruidenierswinkel en het 19de -eeuwse
schoollokaal . 
Vanaf het midden van de 18de eeuw
ontstond er in Gorredijk een levendige
en welvarende Joodse gemeenschap
met een eigen synagoge en eigen
begraafplaats. De Tweede Wereldoorlog
maakte een definitief einde aan deze
gemeenschap, die in bescheiden vorm
verder leeft in Museum Opsterlân. Een
film vertelt het indrukwekkende
levensverhaal van het jonge Joodse
meisje Esther. 

In het museumcafé kunt u terecht voor
een kop koffie of thee met naar wens
een streekeigen lekkernij erbij, het
museum gebruikt zoveel mogelijk fair-
trade producten. In overleg biedt het
museum verschillende rondleidingen
en arrangementen voor groepen tot
maximaal 20 personen. Gedurende de
zomermaanden is het mogelijk om een
unieke vaartocht met de historische
zeilpraam: "Wynsliper" te combineren
met een bezoek aan het museum. De

vaartocht gaat, afhankelijk van de
wind, zeilend of op de motor, door
Gorredijk en over een stukje van de
turfroute.

Naast de vaste tentoonstellingen orga-
niseert het museum regelmatig wisse-
lende tentoonstellingen en diverse
culturele evenementen als concerten
en lezingen.

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag t/m vrijdag: 11.00 - 17.00 uur
Zaterdag en zondag: 13.00 - 17.00 uur
Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59,
8401BW Gorredijk, 
www.museumopsterlan.nl

Museum Opsterlân
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TUINCENTRUM
RADDER
Nu met theetuin

Familiebedrijf Radder is al 52 jaar
gevestigd in Waskemeer. De

familie komt van oorsprong uit
Boskoop, dat is het middelpunt van
teelt en handel in bomen en planten.
Het bedrijf is in 2015 uitgebreid met
een nieuwe kas, die gebruikt wordt
voor de verkoop van tuin- en perk-
planten. Zowel in- en verkoop en
vervoer doet men  in eigen beheer.
De planten komen uit zorgvuldig
geselecteerde kwekerijen; een ander
deel komt uit eigen kwekerij. Door
deze manier van werken, kan de
klant worden voorzien van een uitge-
breid assortiment, kwaliteit en advies.
Kortom het adres voor uw terras-,
tuin- en balkonbeplanting.

Sinds 2 jaar heeft Tuincentrum
Radder wij een RUSTPUNT gereali-
seerd, waar iedereen even uit kan
rusten op het terrasje en genieten van
een heerlijk kopje koffie of thee,
eventueel van verse munt. Binnen is
er een leuke schuilplaats voor de
onverwachte hoosbui. Vanaf dit jaar
kunt u gebruikmaken van een Biotoi-
let, wat tot nog toe ontbrak. 
Het bedrijf is vrij te bezichtigen
tijdens openingstijden.

Tuincentrum / Kwekerij Radder,
Schansdijk 15, 8434 ND Waskemeer
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COLOFON:

Uitgave: Kiwi Media Producties
Tel.: (0594) 820 214, 
www.kiwimediaproducties.nl
Druk: Janssen Rotadruk bv
Verspreiding: Santibri
Tel.: 0598 631 717
KiWi Media is niet verantwoordelijk 
voor de verspreiding.
Foto's: deelnemers en 
www.martijnvandervaart.nl

Verspreidingsgebied: 
Plaatsen rondom Bakkeveen t/m Donker-
broek, Marum, Haulerwijk, Oosterwolde en
bij alle campings in de omgeving tevens in
de Poiesz in Bakkeveen. 

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 ieder wat wils,
voor zowel jong als oud en voor de echte filmfanaat. 

Ga mee terug in de tijd. Beleef het interessante verleden van Gorredijk
en de gemeente Opsterland. Met de 100.000 jaar oude vuistbijl en het
zware leven van Brechtje in de veenderij. De armoede was een stevige
voedingsbodem voor de 'rode' strijd voor een beter arbeidersleven. Ruik
de inkt in de “socialistische” drukkerij van Geert Lourens van der Zwaag.



Camping 't Huubje

Camping 't Huubje is gevestigd net buiten het dorp
Appelscha vlak naast het Fochtelooërveen. Plaats
uw tent of caravan in een van onze kampeervakken
en geniet. Ideaal om even helemaal los te komen
van de dagelijkse sleur of als tussenstop op weg
naar nieuwe avonturen.

Vrijdag vanaf 16.00 uur
Bakkeveen

bij de Poiesz

Voor een ambachtelijke pizza

Zaterdag vanaf 16.00 uur
Kruising Hoofdstraat/Pastorilaan

Beesterzwaag

WIJ BEZORGEN OOK!
Bestellingen via: www.jambofoodcenter-zevenhuizen.nl

Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.

We begroeten u graag!

Willemstad 5  |  8426 HA Appelscha  |  Tel: 0516 431993  |  www.t-huubje.nl

Op zoek naar rust en ruimte? 
Dan is camping 't Huubje echt iets voor u. 



Hoe blij kan een dag zijn? Rennen,
vliegen, springen, dansen, klauteren,
plonzen…in onze binnenspeeltuin
'Flippies Pretpaleis' mag en kan het 
allemaal! 

Het is de ideale plek voor een blije
vakantiedag, schoolreisje, middagje vrij
van school, verjaardag- of familiefeestje. 

Onze binnenspeeltuin met ballenbad,
trapladders, zachte klauterbruggen en
glijbaan levert 100% pretgarantie! Ook
buiten is er van alles te beleven; het
buitenzwembad met vier verschillende
zwembaden, waaronder twee ondiepe
peuter- en kleuterbaden is op zonnige
dagen absoluut 'the place to be'! Naast
de zwembaden zijn er twee glijbanen
en een grote waterspeeltuin met grap-
pige waterattracties die door de kinde-
ren zelf bediend kunnen worden! 

Even uitrusten met een drankje, lekkere
frietjes of een ijsje kunt u bij ons op het
terras of binnen aan de picknicktafels.
We bieden leuke arrangementen om
het middagje uit, kinderfeestje, familie-
feest, schoolreisje of schoolkamp tot
een succes te maken! Als u zelf ideeën
heeft? Neem gerust contact met ons op
om het te bespreken!

Voor wie geen genoeg krijgt van dit
speelparadijs kan blijven overnachten!
Op onze camping 't Hout kampeert u
op ruime velden en kunt u ook inge-
richte tenten, kampeer cabins en
chalets huren. 

Molecaten Park 't Hout & Flippies Pret-
paleis, Duerswâlderwei 11, Bakkeveen,
tel. 0516 - 541 287,
www.molecaten.nl/thout, 
www.molecaten.nl/flippies-pretpaleis 

Molecaten Park 't Hout 

Van april tot en met november is
de schuur iedere 1e zaterdag van

de maand (samen met de vlooienmarkt
in Bakkeveen) open van 10.00 uur tot
17.00 uur.  U kunt ook op afspraak
langskomen, buiten de openingstijden.
(bv als aansteekpunt van een fietstocht,
eventueel met koffie / thee en koek).
Neem dan voordat u langskomt even
contact met mij op per e-mail of tele-
foon. Inbreng zoals kleine meubelen en
alle andere spullen waar u niets meer
mee doet, is van HARTE welkom! Deze
spullen kunnen eventueel door mij
worden gehaald.

LITTLE FREE LIBRARY 
Het motto: 'Take a book, leave a book'.
Een gratis mini bibliotheek is een hokje
langs de kant van de weg met boeken,
waarbij iedereen die wil een boek kan

lenen in ruil voor een ander boek.  Alle
uren van de dag bereikbaar. Zit er niet
een boek van uw gading tussen? Dan
kunt u op zaterdagmiddag van 13.00
uur tot 17.00 uur ook binnen in de
snuffelschuur terecht voor het ruilen
van een boek. Hoeveel boeken heb je in
huis die je nooit meer zult herlezen?
Waarom zou je ze niet delen of ruilen -
niet alleen met vrienden en familie,
maar ook met buren en onbekenden? Je
geeft je boeken een tweede leven in een
openbare boekenkast.
Heb je niets te ruilen? Dan mag je na
een tijdje het gelezen boek ook terug-
brengen. Een andere mogelijk is om een
boek te kopen. Boeken kosten  1,00,
pockets en kinderboeken kosten  0,50.

Alle opbrengsten zijn ten bate van
World Servants. Dit is een organisatie
die bouwprojecten uitvoert in ontwikke-
lingslanden, met steun van ICCO,
NCDO en Wilde Ganzen.  Voor meer
informatie kunt u kijken op www.nifel-
hokje.nl

De snuffelschuur kunt u vinden aan 
de Middenwei 13 in Siegerswoude. 
Tel 06-27075608
Tot ziens, Joke Veenstra
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Molecaten Park 't Hout met Flippies Pretpaleis;
kinderpret gegarandeerd.

Snuffelschuur 't Nifelhokje
Bij ons in de snuffelschuur 't Nifelhokje kunt u voor weinig  geld iets
leuks kopen op gebied van antiek, brocante en curiosa. De schuur is
open op zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

Zwembad 
Haulewelle 

Zwembad Haulewelle is een prachtig
zwembad gelegen aan de rand van Het
Blauwe Bos tussen Haulerwijk en Haule.
Het bad is geopend vanaf  zaterdag 22 april
en sluit op zondag 10 september. Het bad
zal dit jaar dagelijks langer open zijn. Voor
de openingstijden kunt u de website of
facebook raadplegen. Het is er heerlijk
zwemmen met een watertemperatuur van
24 graden. Ook het peuterbad ziet er voor
de kleintjes kleurrijk en aantrekkelijk uit.

Ook kunnen de kinderen zich naar harten-
lust  vermaken op de speelweide want er
staan diverse speeltoestellen. Ook dit jaar
is er weer gekozen voor een paar nieuwe
speeltoestellen. Voor de ouderen is er gele-
genheid een balletje te trappen of te volley-
ballen. Houdt u niet van zwemmen dan
kunt u op het terras genieten van een kopje
koffie. Er is een oplaadpunt voor fietsers bij
het zwembad.

Elk seizoen wordt er een aantal activiteiten
georganiseerd voor jong en oud, zoals de
zwem4daagse, de zwemloop, spookzwem-
men en discozwemmen. Op de laatste
zondag van het seizoen is het feest voor uw
trouwe viervoeter, want dan is het honden-
zwemmen!
Al met al is het zeker de moeite waard
eens een bezoekje te brengen aan
zwembad Haulewelle te Haulerwijk.

Zwembad Haulewelle, Kerkstraat 19 A,
8433 LJ  Haulerwijk, www.haulewelle.nl
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Openlucht museum
De Spitkeet
In de Groningse en Friese heide
hadden de mensen het niet gemak-
kelijk in de periode 1850-1950. Het
volk was erg arm en de omstandig-
heden waren erbarmelijk. Thema-
park “De Spitkeet” laat de
verschillende soorten woningen en
omstandigheden waarin de mensen
leefden en werkten zien. Van 1 april
t/m 31 oktober 2017 is de Tentoon-
stelling met het thema speelgoed,
genaamd “Wolsto mei my boartsje?”
te bezichtigen.  www.despitkeet.nl

Openingstijden van april t/m
oktober: dinsdag t/m zaterdag 
10.00 - 17.00 uur,  
zondag 13.00 - 17.00 uur.

De Spitkeer, De Dunen 3, 9281 KT
Harkema, Tel. 0512-840431,
www.despitkeet.nl 

Beeldend
kunstenaar
Enthousiast, eigenzinnig,
eigenwijs.

OP AFSPRAAK
Weverswal 26
Bakkeveen
06 27185661
www.keunst.com 



Wij bezorgen op locatie!

De Mersken 2, 9248 WR Siegerswoude  - 06 21462014 - www.lykwolsbliid.nl

Ons sfeervol ingerichte en lichte vakantiehuis voor vijf personen is van alle
gemakken voorzien. Vanaf het ruime, beschutte terras op het zuiden en de
grote tuin rondom kunt u genieten van de weidse vergezichten, hetgeen de
ligging van dit vakantiehuis wel heel aantrekkelijk maakt.

Diegene die rust en ontspanning zoekt in een boeiende
landelijke omgeving zit hier volledig op zijn plaats.

VAKANTIEHUIS LYKWOLS BLIID is direct gelegen tussen
de groene weiden in het beekdal van het Koningsdiep en op vijf minuten
lopen van de mooie bossen en heide van de Friese Wouden..



Boerderij Nieuw Weper is een melk-
veebedrijf tussen Oosterwolde en

Veenhuizen. Naast het verantwoord
produceren van melk staat het beleven
van de boerderij hier centraal. Beleven
kan met een rondleiding, melkclinic,
creatieve workshop of arrangement.
Wat je ook kiest, na een bezoek aan
deze boerderij weet je alles over koetjes
en kalfjes. 

RONDLEIDING
Tijdens een rondleiding krijgen de
kinderen allemaal een boeren-outfit

aan; overall, laarzen en een pet of
boerenzakdoek. Onder leiding van de
boerin wordt een ronde gemaakt over
het bedrijf. Er wordt gedemonstreerd
hoe een kalfje wordt geboren. Iedereen
mag proberen om een (kunst)koe te
melken en natuurlijk mogen de kinde-
ren helpen om de kalfjes te voeren.
Ondertussen mogen jong en oud al
hun vragen stellen; geen vraag is te gek!

MELKCLINIC
Wil je eens écht je handen uit de
mouwen steken op de boerderij. Boek
dan een melkclinic en leer de fijne
kneepjes van het koe melken! 

KOE OF PAARD PIMPEN
Ga je liever creatief aan de slag? Dat is
mogelijk met een workshop 'koe
pimpen'. Iedereen, jong en oud kan bij
ons een eigen kunstwerkje maken. We
hebben koeien en paarden beeldjes die
versierd kunnen worden met verf of

decoupage techniek. Deze activiteit is te
boeken vanaf 6 personen. 

DATA
Vanaf 13 juli t/m 31 augustus is er elke
donderdag van 10.30 - 12.00 uur een
rondleiding. De kosten bedragen:  5,-
pp (kinderen t/m 2 jaar gratis). Aanmel-
den is niet nodig. Groepen vanaf 10
personen zijn op afspraak ook op
andere dagen welkom. 
De melkclinic en (creatieve) arrange-
menten zijn beiden op afspraak. 

Boerderij Nieuw Weper, Weperpolder
13, 8431 RL Oosterwolde, tel: 0516-
588563, www.nieuwweper.webklik.nl

Kom en beleef de boerderij!

Aan een doodlopende weg midden
in de prachtige natuur van Bakke-

veen vindt u de Bosmanege. U bent van
harte welkom om bij de paarden en
pony's te kijken, voor een kop koffie in
de kantine of ijsje op het terras.

Bij ons kunt u te paard of met een
wandelpony de omgeving van Bakke-
veen verkennen. Stelt u zich voor, de
heerlijke geuren opsnuiven van de
bossen, de vogels die zingen terwijl u

gewiegd wordt door de bewegingen van
het paard of pony, wie wil dat nou niet. 
Wij verhuren paarden en pony's voor
deze geweldige ervaring.  Ook een lange
tocht voor de meer ervaren ruiters is
mogelijk. Voor de veiligheid gaat er
altijd een gediplomeerde instructrice
met u mee. 
Daarnaast is het mogelijk om met de
huifkar een rit te maken. Tijdens deze
tocht krijgt u alles te weten over de rijke
geschiedenis en de wetenswaardighe-
den over de natuur van Bakkeveen
Op de dinsdag organiseren we voor de
kinderen ponykampdagen. Tijdens deze
ponykampdag beleeft uw kind samen
met nieuwe vrienden een dag om nooit
te vergeten. 
Voor ponykampen met overnachtingen
kunt u meer informatie vinden op onze
website.

U bent van harte welkom !
Bosmanege Bakkeveen, Slotleane 1,
Bakkeveen tel. 0516-541105
www.bosmanege.nl

Natuurlijk… Bosmanege Bakkeveen
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7van7 huizen:
hardloopwedstrijd 
vrijdag 11 augustus 2017

De afgelopen jaren wordt er tradi-
tioneel op de eerste vrijdag-

avond van de feestweek in
Zevenhuizen de 7 km loop georgani-
seerd. Dit jaar in 2017 al voor de 9e
keer. Het begon als een leuk initiatief
van hardloopliefhebbers en is inmid-
dels uitgegroeid tot een gewaardeerde
“opening” van de festiviteiten van de
feestweek. Niet alleen de volwassen
lopers komen aan bod, maar ook de
jeugd wordt op een speelse manier de
liefde voor het hardlopen bijgebracht.

Vanaf 18.45 uur starten de jeugdlopen
in de verschillende leeftijdscatego-
rieën tot en met 10 jaar. Vanaf 11 jaar
mag de 7 km gelopen worden. De
deelnemers aan de jeugdlopen zijn
voornamelijk de plaatselijke school-
jeugd. 

Bij de volwassenen bestaat het deelne-
mersveld uit deelnemers van de
gehele regio. Het parcours voor de 7
km bestaat uit 2 rondes van 3,5 door
het dorp, geasfalteerd maar ook een
gedeelte door het park van Zevenhui-
zen. Afhankelijk van het weer in de
weken voorafgaand aan de loop kan
het parcours dus wisselend zwaar zijn,
maar dat is juist het leuke en afwisse-
lende van de loop.

De organisatie staat als een huis, en
met behulp van vele vrijwilligers
verloopt de voorbereiding op de dag
zelf en tijdens de race zonder veel
problemen:  waar een klein dorp
groot in kan zijn. De 7 km start dit
jaar om 20.00 op vrijdag 11 augustus,
start is aan het Hoofddiep 52.
Inschrijven kan ter plekke in de

kantine van kv Sparta
aan de Molenweg 12,
7huizen,  dit kan
vanaf 17.30 tot 19.30.
Of download het
formulier via de site
www.7van7huizen.nl 

Wat eet een koe? Hoeveel melk
geeft een koe? Waarom krijgen
kalfjes van die gele oorbellen
in? Hoe worden koeien
gemolken? Wat doen een boer
en boerin de hele dag? Op
boerderij Nieuw Weper kom je
het te weten! 

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland



Activiteitenoverzicht tot en met  oudjaarsdag. Alleen de 
grotere algemeen toegankelijke activiteiten zijn vermeld.
Aanpassingen en aanvullingen verschijnen in de agenda van www.bakkeveen.nl 

PLAATS DATUM TIJD KORTE BESCHRIJVING INFORMATIE

Siegerswoude 2 mei 9:30 uur Mandala tekenen  (workshop) www.theeschenkerijbellefleur.nl

Wijnjewoude Wo 3 mei 14-18 uur Rommelmarkt op evenemententerrein www.wijnjewoude.net 

Bakkeveen Za 6 mei 7-13 uur Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei www.bakkeveen.nl/markt 

Bakkeveen Zo 7 mei 16 uur Muziekpodium Bakkeveen: Schaapskooi Allardsoog. 16 uur. www.muziekpodiumbakkeveen.nl 

Siegerswoude Vr 12 mei 17:30 uur Aanschuifdiner 'De tafel van Bellefleur' www.theeschenkerijbellefleur.nl

Bakkeveen Za 13 mei 8-14 uur 3 Provinciën Wandeltocht. Start/finish bij Dúndelle (zwembad) www.3wandel.nl 

Buitenpost Za 13 mei 10:30 - 17:00 De Kruidhof: Beleefmarkt met producten. Gratis rondleidingen. www.dekruidhof.nl 

Haulerwijk Di 16 t/m Vr 19 mei Avond-4-daagse (49e keer) www.avondvierdaagse-haulerwijk.nl 

Siegerswoude Zo 21 mei 14:30 uur Concert 'Two Faces' Jos Harteveld en Eddie Mulder www.theeschenkerijbellefleur.nl

Bakkeveen Za 20 mei 7-13 uur Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei www.bakkeveen.nl/markt 

Diverse plaatsen 20/21 mei Friese Waterlinie 2-daagse. www.doelgerichtwandelen.nl 

Ureterp Za 20 mei 10-16 uur Fûgelhelling: Open dag www.defugelhelling.nl 

Een-West Ma 22 t/m vr 26 mei Natuurvriendenhuis. Wandelmidweek. www.nivon-allardsoog.nl

Ureterp Do 25 - za 27 mei Oerrock. Muziekfestival in Ureterp www.oerrock.nl 

Bakkeveen Za 27 mei 14-20 uur Crea- & smulmarkt. Centrum www.3beleef.nl

De Wilp Za 27 mei 13:30 uur Workshop “Grassen in de prairietuin” www.prairietuin.nl

Haulerwijk Za 27 mei Vanaf 14 uur Snikkerun hardloop evenement. Start: sportpark De Hichte www.snikkerun.nl 

De Wilp Zo 28 mei 14 uur Rondleiding door diverse tuinen. Lianne's Siergrassen. www.prairietuin.nl

Donkerbroek Zo 28 mei 13:30 uur Familie wandeltocht 3, 7 en 10 km www.donkerbroek.nl

Bakkeveen Za 3 jun 7-13 uur Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei www.bakkeveen.nl/markt 

Wijnjewoude Za 3 jun 12 uur Hynstedei Wynjewâld, terrein Merkebuorren www.wijnjewoude.net 

Wijnjewoude Wo 7 jun 14-18 uur Rommelmarkt op evenemententerrein www.wijnjewoude.net 

Bakkeveen Wo 7 jun 18-19 uur Avond-4-daagse (t/m zaterdag 10 juni) www.bakkeveen.nl/wandel 

Waskemeer Za 10 jun 17:30 - 02 uur P'optimaal Festival (gratis toegang) www.poptimaal.nl 

Wijnjewoude Wo 14 t/m za 17 jun Dorpsfeest Wijnjewoude www.wijnjewoude.net 

Veenhuizen Wo 14 jun t/m Zo 6 aug Gevangenismuseum: Theater spektakel “Het Pauperparadijs”. (52x) www.hetpauperparadijs.nl

Bakkeveen Vr 16 jun 19 uur Wandelexcursie: Avond op het Mandefjild www.itfryskegea.nl

Bakkeveen Za 17 jun 7-13 uur Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei www.bakkeveen.nl/markt 

Zevenhuizen Za 17 jun Vanaf 7:30 uur Billie Turf Tocht (15, 25 en 40 km) www.billieturftocht.nl 

Een-West Ma 19 t/m vr 23 jun Tuinen-midweek. Bezoek aan vele rondom Allardsoog. www.nivon-allardsoog.nl

Wijnjewoude Wo 21 jun 17-21 uur Avondrommelmarkt op evenemententerrein www.wijnjewoude.net 

Bakkeveen Vr 23 jun 21 uur Openluchtspel “It Van Drooge Mystearje”. Zonneweide Dúndelle www.3beleef.nl

Bakkeveen Za 24 jun 21 uur Openluchtspel “It Van Drooge Mystearje”. Zonneweide Dúndelle www.3beleef.nl

Bakkeveen Zo 25 jun 21 uur Openluchtspel “It Van Drooge Mystearje”. Zonneweide Dúndelle www.3beleef.nl

Bakkeveen Zo 25 jun 19:15 uur Gezamenlijke ballonvaart. Vertrek bij terras De Brink. www.bakkeveen.nl/ballon 

Bakkeveen Wo 28 /m Vr 1 jun 3 Provinciën Fiets-3-daagse. Start/finish Dúndelle. 9-11 uur www.3beleef.nl  

Donkerbroek Vr 30 jun t/m zo 2 juli HD Tentfeest met spectaculaire muziekbands. www.donkerbroek.nl 

Gorredijk 1 jul t/m 3 sep Expositie: “Het Atelier van Jaap van der Meij”. Streekmuseum Gorredijk www.museumopsterlan.nl

Bakkeveen Za 1 juli 7-13 uur Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei www.bakkeveen.nl/markt 

De Wilp Za 1 t/m za 8 jul Feestweek De Wilp met op Za 8 juli Nacht van De Wilp F  Feestweek De Wilp

De Wilp Za 1 jul 12 - 21 uur Wielerstichting De Wilp: Dikke bandenrace en Ronde van De Wilp www.wielerstichtingdewilp.nl

Een-West Zo 2 jul Natuurvriendenhuis. Sfeer-Proef-BIJ DE BUREN- Fair. www.nivon-allardsoog.nl

Wijnjewoude Di 4 juli 18:30-20 uur Avond fiets-4-daagse. De Stripe  t/m vrijdag 7 juli www.wijnjewoude.net

Wijnjewoude Wo 5 juli 14-18 uur Rommelmarkt op evenemententerrein www.wijnjewoude.net 

Haule Za 8 jul 14:30 uur Ooststellingwerf 500 jaar: Haulefeest www.500jaarooststellingwerf.nl

Buitenpost Za 8 juli 10-17 uur Open Imkerijdag: voorlichting, activiteiten en excursie www.dekruidhof.nl

Donkerbroek Zo 9 jul 13:30 Familie fietstocht. Organisatie Actief Donkerbroek www.donkerbroek.nl

Oosterwolde Do 13 juli 10:30-12 uur Boerderij Nieuw-Weper: beleef de boerderij rondleiding. t/m 31 aug. www.nieuwweper.webklik.nl 

Haulerwijk Za 15 jul 10 uur Ooststellingwerf 500: Zwemloop: zwemmen en hardlopen www.haulewelle.nl

Wijnjewoude Wo 19 juli 17-21 uur Avondrommelmarkt op evenemententerrein www.wijnjewoude.net 

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

OERROCK 2017

CREA EN SMULMARKT
CENTRUM BAKKEVEEN

BILLIE TURF TOCHT
ZEVENHUIZEN

3 PROVINCIËN 
FIETS-3-DAAGSE

27 
MEI

17 
JUNI

28 
JUNI

CONCOURS HIPPIQUE
BAKKEVEEN

29/30 
JULI

25/27 
MEI

Voor meer en actuele informatie over de activiteiten: kijk op www.bakkeveen.nl 
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16
AUGUSTUS

JAARMARKT ZEVENHUIZEN

DODOFESTIVAL 
BAKKEVEEN

BEER VAN WASKEMEER

25/26
AUGUSTUS

31
AUGUSTUS

16
SEPTEMBER

WIJNJEWOODSTOCK
DE SWINGEL

14
OKTOBER

Haulerwijk Vr 21 jul 14 uur De Hagen: excursie unieke zelfpluk boomgaard. € 1,- www.dehagen.nl 

Haulerwijk Vr 21 t/m zo 23 jul Snikkeweekend en buurtcamping www.haulerwijk.nl 

Bakkeveen Za 22 t/m zo 23 jul Bosmanege: Ponykamp met overnachting www.bosmanege.nl  

Buitenpost Za 22 juli 10-17 uur De Kruidhof: workshop Sint Jansolie en Calendulazalf maken. www.dekruidhof.nl

Bakkeveen Za 22 juli 7-13 uur Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei www.bakkeveen.nl/markt 

Bakkeveen Ma 24-vr 28 juli Voetbaldagen incl. overnachten www.vvbakkeveen.nl 

Bakkeveen Ma 24 t/m vr 28 jul Bosmanege: Ponykamp www.bosmanege.nl

Haulerwijk Vr 28 jul 14 uur De Hagen: excursie unieke zelfpluk boomgaard. € 1,-- www.dehagen.nl 

Bakkeveen Vr 28 juli 19-21 uur zomeravond activiteit. Bommetje Springen in het zwembad. www.3beleef.nl

Bakkeveen Za 29 juli 9 - 22 uur Concours Hippique met grandioze avondshow. www.chbakkeveen.nl

Bakkeveen Zo 30 juli 9 - 16 uur Concours Hippique, terrein Mjûmsterwei nabij sportpark. www.chbakkeveen.nl

Bakkeveen Ma 31 jul t/m vr 4 aug Bosmanege: Ponykamp www.bosmanege.nl 

Buitenpost Wo 2 aug 10-17 uur De Kruidhof: Natuurmarkt over natuurbeleving en natuurproducten www.dekruidhof.nl

Wijnjewoude Wo 2 aug 14-18 uur Rommelmarkt op evenemententerrein www.wijnjewoude.net 

Bakkeveen Vr 4 aug 19 uur Jeugdexcursie Zomeravondstruintocht  over de heide www.itfryskegea.nl

Bakkeveen Vr 4 aug 19-21 uur St. Dorpsfeest Bakkeveen: zomeravond activiteit. www.3beleef.nl

Haulerwijk Vr 4 aug 14 uur De Hagen: excursie unieke zelfpluk boomgaard. € 1,- www.dehagen.nl 

Bakkeveen Za 5 aug 7-13 uur Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei www.bakkeveen.nl/markt 

Bakkeveen Do 10 aug 10-16 uur Recreatie centrum De Wâldsang: Grote Braderie www.waldsang.nl

Haulerwijk Vr 11 aug 14 uur De Hagen: excursie unieke zelfpluk boomgaard. € 1,- www.dehagen.nl 

Bakkeveen Vr 11 aug 19-21 uur St. Dorpsfeest Bakkeveen: zomeravond activiteit. www.3beleef.nl

Zevenhuizen Za 12 t/m zo 20 aug Feestweek Zevenhuizen www.7huizen.nl 

Zevenhuizen Wo 16 aug 13-21 uur Jaarmarkt Zevenhuizen (als onderdeel feestweek) www.jaarmarktzevenhuizen.nl

Wijnjewoude Wo 16 aug 17-21 uur Avondrommelmarkt op evenemententerrein www.wijnjewoude.net 

Bakkeveen Vr 18 aug 19-21 uur St. Dorpsfeest Bakkeveen: zomeravond activiteit. www.3beleef.nl

Haulerwijk Vr 18 aug 14 uur De Hagen: excursie unieke zelfpluk boomgaard. € 1,- www.dehagen.nl 

Bakkeveen Za 19 aug 7-13 uur Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei www.bakkeveen.nl/markt 

Haulerwijk Vr 25 aug 14 uur De Hagen: excursie unieke zelfpluk boomgaard. € 1,- www.dehagen.nl 

Bakkeveen Vr 25 aug 12 uur Dodofestival. www.dodofestival.nl 

De Wilp Za 26 aug 13:30 uur Lezing naturalistische beplantingen door Modestee Herwig. www.prairietuin.nl 

Bakkeveen Za 26 aug 16 uur Dodofestival www.dodofestival.nl 

De Wilp Zo 27 aug 13:30 uur Miniworkshop “prairiebloementuin”, Lianne's Siergrassen www.prairietuin.nl

Waskemeer Do 31 aug, Vr 1 en za 2 sep De Beer van Waskemeer www.waskemeer.nl 

Bakkeveen Vr 1 sept 19-21 uur St. Dorpsfeest Bakkeveen: zomeravond activiteit. www.3beleef.nl

Bakkeveen Za 2 sept 7-13 uur Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei www.bakkeveen.nl/markt 

Wijnjewoude Wo 6 sep 14-18 uur Rommelmarkt op evenemententerrein www.wijnjewoude.net 

Haulerwijk Za 9 sep 11 uur Ooststellingwerf 500: Oud Haulerwijksterfeest. www.haulerwijk.nl

Buitenpost Za 9 sept 10:30 - 15:30 uur De Kruidhof: Workshop Kruidenspiraal aanleggen. www.dekruidhof.nl

Bakkeveen Vr 15 sep 20 uur Muziekpodium Bakkeveen. Chris Pureka. Slotplaats www.muziekpodiumbakkeveen.nl 

Bakkeveen Za 16 sep 10 uur GIANT Survivalrun Bakkeveen 2017. Start/finish: zwembad Dúndelle www.survivalrunbakkeveen.nl 

Ureterp Za 23 sep 8-16 uur Wielertoertocht  “Henk Hoekstra Classic” www.wielrennenureterp.nl 

De Wilp Za 23 sep Vanaf 11 uur Markt en lezing van Hans Kramer www.prairietuin.nl

De Wilp Zo 24 sep 13:30 uur miniworkshop 'Toepassing van siergrassen in de tuin' door Lianne Pot. www.prairietuin.nl 

Donkerbroek Za 30 sep 11 uur Ooststellingwerf 500: Historische fiets- en wandeltocht. www.donkerbroek.nl

Wijnjewoude Wo 4 okt 14-18 uur Rommelmarkt op evenemententerrein www.wijnjewoude.net 

Bakkeveen Za 7 okt 7-13 uur Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei www.bakkeveen.nl/markt 

Waskemeer Za 7 okt 9-11 uur Hjerst Rintocht 15 en 25 km. Dorpshuis Ald Leger. www.waskemeer.nl 

Buitenpost Za 7 okt 10-17 uur De Kruidhof: Oogstdag met natuurlijke- en streekproducten. www.dekruidhof.nl 

Bakkeveen Vr 13 okt 20 uur Muziek Podium: Slaid Cleaves Duo, Slotplaats. www.muziekpodiumbakkeveen.nl

Wijnjewoude Za 14 okt 21:30-01:30 Wijnjewoodstock. De Swingel. www.wijnjewoude.net

Bakkeveen Za 4 nov 7-13 uur Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei www.bakkeveen.nl/markt 

Bakkeveen Vr 10 nov 20 uur Muziek Podium Bakkeveen: Grayson Capps Duo, Slotplaats www.muziekpodiumbakkeveen.nl

Bakkeveen Di 26 dec 10-14 uur Kerstwandeling. www.kerstwandeling.org 

Bakkeveen Zo 31 dec Oud- en Nieuw feest Bakkeveen www.nieuwjaarsfeestbakkeveen.nl 

Voor meer en actuele informatie over de activiteiten: kijk op www.bakkeveen.nl 

PLAATS DATUM TIJD KORTE BESCHRIJVING INFORMATIE

GIANT SURVIVALRUN
BAKKEVEEN



T.I.P.
3Provinciënland

Openingstijden: elke middag van 13:30 tot 
15:30 uur Ma t/m vr ook van 10 tot 12 uur.
Foarwurkerwei 3a- 9243 JZ Bakkeveen 
Telefoon 0516- 541066
Kantoor staat naast Theehuis de Slotplaats

Loop eens geheel vrijblijvend binnen.

Voor al uw fiets- en wandelroutes rondom 3 provinciënpunt,
Friese souvenirs en streekproducten, etc.

Theetuin Blotevoetenhof is

hét startpunt voor je bezoek

aan het Westerkwartier. 

Verschillende wandelroutes

beginnen vanaf deze locatie.

Je vindt hier informatie over

het gebied, inclusief route-

kaart. Bezoek de theetuin

voor koffie of thee met iets lekkers of een heerlijke lunch. Wil je weten

wat je tijdens je dagje uit in het Westerkwartier niet mag missen? 

Ook voor deze tips kun je in het Blotevoetenhof terecht. 

Blotevoetenpad 
In het Westerkwartier ligt een bijzonder

pad: 't Blôde Fuottenpaad, oftewel het

Blotevoetenpad Opende. De naam zegt

genoeg: schoenen en sokken uit, en

lopen maar! Op je blote voeten lopen

door modder, over water en gras. Het

Blotevoetenpad is het hele jaar vrij 

toegankelijk. Startpunt: parkeerplaats

Theetuin Blotevoetenhof, 

nabij Peebos 1a, 9865 TG in Opende. 

Zelf ervaren? Het Blotevoetenhof is van woensdag

t/m zondag van 10.00 uur tot 17.00 open. 

Meer weten? Neem contact op met 

m.deboer@staatsbosbeheer.nl of 0594-659986. 

theetuin Blotevoetenhof (@theetuinblotevoetenhof) 

Ontdek het Westerkwartier
op een unieke locatie 
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Het is die veelzijdigheid van het
landschap dat het dorp Wijnje-

woude gevormd heeft.
Tot 1974 waren er twee dorpen. Het
bosrijke oostelijke deel dat grenst aan
Bakkeveen heette toen Duurswoude.
Het westelijke streekdorp, met open
landschap, de vaart en de kerk op de
terp droeg de naam Wijnjeterp. Hier
veelal agrariërs, in het oosten meer
kleine middenstanders. Dat zie je nog
steeds aan de bebouwing van het
samengevoegde Wijnjewoude. De derde
tak van het dorp is het buurtschap
Klein Groningen dat rond 1900
ontstond rond de melkfabriek aan de
Opsterlandse Compagnonsfeart.

ACTIEF EN TOEKOMSTGERICHT
Wijnjewoude is een dorp waar ook
mensen van buiten graag wonen.
Behalve het prachtige landschap en de
uitstekende bereikbaarheid aan de
nieuwe N381, heeft het dorp goede
voorzieningen voor de dagelijkse bood-
schappen en een bruisend dorpsleven
met veel sportieve, en sociale actie.  Zo
werken de Wijnjewoudsters samen aan
hun dorpsambitie om in 2025 energie-
neutraal te zijn.

VERBLIJFSMOGELIJKHEDEN
Je kunt in Wijnjewoude en omgeving
heerlijk logeren en kamperen. Naast
vakantiehuizen en chaletjes, heeft het
dorp een aantal B&B's, een groepsac-
commodatie (in de oude school van
Duurswoude) en landelijk gelegen
campings. En voor wie helemaal
verwend wil worden hebben we Hotel
De Stripe, halverwege Wijnjewoude en

Bakkeveen dat een prima uitvalsbasis
vormt voor fiets- en wandeltochten. Je
kunt er heerlijk eten of uitrusten op het
zonnige terras terwijl je je e-bike
oplaadt. Aan de overkant is zelfs een
rijwielzaak. 
Voor versterking van de innerlijke mens
kun je in het dorp terecht op het terras
van dorpshuis De Swingel, bij de
bakker, café Van der Weij of zelfs bij de
Spar. Zaterdags staat snackcar 'Het
Gouden Bord' met oosterse specialitei-
ten op het plein bij de muziekkoepel.
Op woensdag en donderdag kun je
grootmoeders snoep kopen in ons
museumwinkeltje en wil je een leuke
attentie meenemen naar huis fiets dan
even door naar Bloemen en Kadohuis
Wilma op de Driehoek.

WAT MOET JE GEZIEN HEBBEN?
De Duurswouderheide met zijn uitkijk-
heuvel en pingoruïnes (plassen
ontstaan in de ijstijd).

Het  middeleeuwse kerkje van Duurs-
woude met zijn idyllische begraafplaats.
Het Oude Bosch met mooie lanen en
Freulevijver omzoomd door grote rodo-
dendrons.
Het beekdal van het oeroude Ald Djip
of Koningsdiep, noordelijk langs de
bosrand. 
De Opsterlandse Compagnonsfeart
(onderdeel van de turfroute) met de
Wijnjeterpersluis.
De 18de eeuwse kerk op de Weinterp
met zijn unieke klokkentoren met drie
klokken.
En als je wat meer tijd hebt, wandel dan
eens in de natuurgebieden Wijnjeterper
Schar of de Merskerheide. Aan de
Poasen, de oude weg naar Beetster-
zwaag, kun je heerlijk rondstruinen in
de nieuwe nattere natuur rond het
Koningsdiep.
Het fietsknooppuntennetwerk en het
wandelnetwerk rond Wijnjewoude
vormen een prima basis voor meerdere
mooie tochten. 
Kom in juni meegenieten van ons tuig-
paardenconcours Hynstedei.

Meer weten? www.wijnjewoude.net 
Graag tot ziens! 

Camping/recreatie-
bedrijf De Sieghorst  

Een prachtige boslaan vormt de verbinding tussen het centrum van
Bakkeveen en het dorp Wijnjewoude. Fietsend of wandelend kun je hier
uren ronddwalen door het bos, langs groene grazige weiden, over heide-
velden met eeuwenoude vennen, langs het oudste riviertje van Friesland
en de vaart uit de tijd van de vervening. 

Dat u bij ons kunt kamperen en
dat we een campinkje runnen

weten de meesten en is logisch voor
een camping zou u kunnen denken;
maar wat velen niet weten is dat we
meer doen dan kampeerplekken
verhuren alleen. 
Heeft u thuis zorg nodig dan kan dat
veelal door zorgorganisaties hier in
onze omgeving overgenomen
worden. Wij weten van de hoed en
de rand en kunnen u helpen om op
de camping dit te regelen. Dit kan het
verschil maken waarom u toch op
vakantie wilt/kunt. Rijdt u liever niet
zelf met de caravan, dan kunnen we
hem bijvoorbeeld voor u ophalen
tegen een redelijke vergoeding. Heeft
u onderweg tijdens een fietstocht
pech met de fiets of is er iets anders
dan zullen we u proberen op te halen
of het te regelen. 

Daarnaast bieden we bijvoorbeeld
dagrecreatie aan. U kunt  familiefeest-
jes en barbecues houden in ons praat-
huis en als men dat leuk vindt, kan er
een  stilte-/natuurroute gedaan
worden door het veld. U kunt met uw
groep op het terrein 'jeu de boules'  of
' jeu de blocks ' spelen of een wande-
lingetje maken rond de Baronvijver
of het Lytse mar waar u op een
bankje kunt 'neerstrijken ' en zo kunt
genieten van de natuur. In de T tuun
kunt u naast koffie of thee ook een
ijsje  bestellen.

Als er meer mensen komen moet er
ook genoeg parkeerruimte zijn en
daarom is ons parkeerterrein voor het
nieuwe seizoen uitgebreid.  

Men  komt bij ons ook terug op de
camping vanwege de maandelijkse
rommelmarkt  in Bakkeveen,  voor
het Dodofestival,  en om aan de 3
provinciën- Fiets driedaagse mee te
doen. Het komt ook regelmatig voor
dat de camper van een moderne
schotel wordt voorzien en bij ons
wordt uitgetest maar men komt ook
gewoon heerlijk voor de rust. Alhoe-
wel … de WIFI is voor velen toch wel
onontbeerlijk en daarom bieden we
dat gratis aan. 
We heten iedere geïnteresseerde
bezoeker i n 2017 van harte welkom
op ons terrein. 

Familie de Vries/Visser,  Binnewei 40,
9248 KX  Siegerswoude. 
Tel: 0512-303210  www.desieghorst.nl   

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

Wijnjewoude: Landschappelijk 
verrassend veelzijdig



DUTCH WAVE
Ideeëntuin Tomkehôf is een zogeheten
"Dutch Wave"-tuin (vertaald: "Neder-
landse Golf"). Een Dutch Wave-tuin
kenmerkt zich door een natuurlijke
uitstraling, mede in de hand gewerkt
door het gebruik van (sier)grassen en
natuurlijk ogende vaste planten. Veel
planten zoeken zelf hun plekje, dus hier
geen strakke plantengroepen die precies
op hun plek moeten blijven maar een
speelse begroeiing.

TUINDELEN
De in het buitengebied gelegen tuin
omvat een grote vijver met moeras,
kiezelstrandje, rotstuin en waterloopje
op zonne-energie. Verder zijn er diverse
borders zoals een regenboogborder, drie
prairieborders, een gemengde border,
enkele schaduwhoekjes en een voortuin
met rotsplanten in betonnen plantrin-
gen. Het terras wordt omzoomd door
een pergola met diverse klim- en slin-
gerplanten. De (productie)moestuin ligt
centraal en niet te ver van de keuken.

NATUUR IN DE TUIN
De tuin is niet overal "netjes" en bij de
inrichting en het kiezen van de beplan-
ting wordt rekening gehouden met de
natuur. Gevolg: een zeer rijk dierenle-

ven (ruim dertig vogelsoorten, kikkers,
salamanders, allerlei soorten vlinders,
hommels, zweefvliegen, bijen, libellen
en waterjuffers). 

Seizoensbeleving: nu echt mogelijk
Met ingang van 2017 bestaat de moge-
lijkheid, een seizoenbelevingskaart aan
te schaffen. Voor € 10,-- mag u dan 4x
de tuin bezoeken, ook buiten het
openingsseizoen (dan wel in overleg).

OVERIGE INFORMATIE
Geopend op maandag t/m zaterdag van
eind april tot begin oktober, bij bord
"open" en geopend hek (voor zekerheid:
bel 0516-420401).

Entree € 3,= (inclusief boekje, planten-
lijst en plattegrond). Beperkte verkoop
van planten en jam van vruchten uit
eigen tuin.

De tuin is onderdeel van EKK Colourful
Landscaping, het tuin- en landschaps-
ontwerpbureau van Elma Koopman-
Kuipers, dat zij in 2013 oprichtte na
voltooiing van haar studie tuin- en
landschapsontwerp aan Hogeschool
Van Hall Larenstein te Velp. Zij gaf
daarmee een professionele draai aan
haar liefhebberij tuinieren.
Tomkehôf, Sint Baronstraat 7, 8434 NS
Waskemeer.  www.ekk-cl.nl/ideeëntuin-
tomkehôf en de maandelijkse tuin-blog
op www.ekk-cl.nl/blogs.

Kom naar ideeëntuin Tomkehôf

In de paardensport zijn tenminste 4
disciplines, zoals dressuur (bijvoor-

beeld Edward Gal met Totilas, springen
(bijvoorbeeld Jeroen Dubbeldam met
Zenith), Mennen (bijvoorbeeld IJsbrand
Chardon met zijn vierspan) en de
aangespannen sport (tuigen) (bijvoor-
beeld Harrie v.d. Middelaar met
Brendy). Binnen de laatste discipline
wordt er ook onderscheid gemaakt naar
het ras, zoals paarden van het Friese
Ras, Hackney's en Tuigpaarden. Deze
rassen strijden in aparte wedstrijden
voor de hoogste eer. 

In Wijnjewoude wordt op 3 juni het
concours hippique georganiseerd voor
de aangespannen disciplines van het
Friese Ras en de Tuigpaarden. Het
concours is ingedeeld in verschillende
rubrieken. Dit heeft te maken met het
totaal aantal punten dat door het
betreffende paard in voorgaande
concoursen bij elkaar werd gehaald.
Een paard begint in de kleine limiet. Als
het totaal aantal behaalde punten 50 is,
dan start het paard op het volgende
concours in de grote limiet. Dit gaat zo
verder tot aan de ereklasse. Daarnaast
zijn er voor het publiek ook nog andere
aantrekkelijke rubrieken zoals Dames
met een tweewielig rijtuig, tweespan-
nen met een vierwielig rijtuig, enz.

De prestaties worden beoordeeld door
een deskundige jury. De werkzaamhe-
den rondom de organisatie worden
verzorgd door vrijwilligers. Het beno-
digde geld wordt bijeengesprokkeld,
ook door vrijwilligers. Lokale en betrok-

ken bedrijven treden op als sponsoren.
Er komt heel wat kijken alvorens aan de
randvoorwaarden is voldaan om een
concours te organiseren. Bent u nieuws-
gierig geworden? Aarzel niet en kom 3
juni kijken vanaf 12 uur op het
concoursterrein aan de Merkebuorren.
De entrée is gratis. Eten en drinken zijn
volop verkrijgbaar op het terrein.

Wij hopen dat we u dan een spannende
en leerzame middag zullen bezorgen.
Joop Witlox, namens het bestuur
Hynstedei concours hippique 
Wynjewâld   www.wijnjewoude.net 

Hynstedei in Wynjewâld 
Concours hippique in Wijnjewoude
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P'optimaal
festival

Op 10 juni vindt de tweede
editie van P'OPTIMAAL Festi-

val plaats in Waskemeer. Dit is een
jaarlijks terugkerend muziekfestival
voor jong en oud uit Waskemeer en
omstreken. Het vindt plaats op de
Leidijk 42C in Waskemeer (op de
parkeerplaats van CSG Liudger /
dorpshuis 't Ald leger). Vanaf 17:00
is het festivalterrein geopend; het
festival zelf begint om 17:30 en zal
rond 02:00 de volgende ochtend
afgelopen zijn. 

P'OPTIMAAL Festival is een open-
lucht popfestival voor jong en oud.
Daarom is er gekozen om te begin-
nen met een kinderdisco. Daarna
zullen er diverse artiesten hun reper-
toire ten gehore brengen. Om een
zo groot mogelijk publiek te kunnen
bereiken bestaat de line-up uit
uiteenlopende artiesten en stijlen.
Denk hierbij onder andere aan een
DJ, een Nederlandstalige artiest, een
rock coverband, een party cover-
band en meer. Er wordt er geen
entree gevraagd om zo toegankelijk
te blijven voor iedereen.

P'OPTIMAAL Festival is opgezet om
mensen samen te brengen in een
feestelijke omgeving. De organisatie
streeft er daarom ook naar om het
festival zodanig op te zetten zodat
het niet alleen een muziekfestival is,
maar meer een beleving. Een
avondje weg uit de dagelijkse sleur.
Uiteraard is er op het festivalterrein
keuze uit diverse drankjes en zullen
er tevens broodjes hamburger
worden verkocht.

Heb jij zin in een leuk feestje met
live muziek in een gezellige en laag-
drempelige setting? Kom dan langs
op 10 juni en dan maken we er
samen een mooie avond van!
Aanvullende informatie zal pas in
een later stadium bekend worden
gemaakt. 

Meer info op: www.poptimaal.nl en
www.facebook.com/
Poptimaalfestival 

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland



Voor het luttele bedrag van € 6,--
(bij voorinschrijving) ontdek je in

3 dagen mooie plekjes en routes van
3Provinciënland. Dit is het gebied in
een grote cirkel rond het punt waar de
grenzen van de provincies Friesland,
Groningen en Drenthe samenkomen. 

Elke dag vertrek je vanuit Bakkeveen en
krijg je een gevarieerde route aangebo-
den. Je zult verbaasd zijn over de
verschillende landschappen die je
aantreft. In elke provincie heb je de
mogelijkheid uitleg te krijgen bij een
markant gebouw, geschiedenis van een
gebied of de werking van een bedrijf. 

Je kunt kiezen uit 3 afstanden: 25, 40
en 60 km.  En dat alles voor maar € 6,--
. Als je je na 1 juni aanmeldt, betaal je 
7,50. Het is ook mogelijk voor 1 of 2
dagen in te schrijven. Kijk voor meer
info op www.3beleef.nl .

De organisatie van de fietstocht is in
handen van de vrijwilligers van TIP -
3Provinciënland te Bakkeveen .Vorig
najaar zijn de routes al verkend door 6
personen en in het vroege voorjaar
worden de puntjes op de “i” gezet. “We
kennen de omgeving erg goed en
hebben goede contacten. 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 telefo-
nisch gedurende de openingstijden van
het kantoor: 0516-541066
De 3 Provinciën Fiets-3-daagse wordt
mede mogelijk gemaakt door 7
campings in Bakkeveen. Deze campings
hebben ook voordelige overnachtings-
arrangementen. De meeste arrange-
menten zijn van dinsdag tot en met

zondag. Dinsdag kun je even wennen
aan de omgeving. Dan 3 dagen fietsen
en op zaterdag kun je de grootste open-
lucht vlooienmarkt van Noord-Neder-
land bezoeken. Deze is aan de rand van
Bakkeveen op zaterdag 1 juli. Met wat
mooi weer tref je daar wel  500 stand-
houders die auto's vol goederen aan de
man proberen te brengen. 
Ook via de camping kun je je inschrij-
ving laten regelen. 

Data in 2017: woensdag 28, donderdag
29 en vrijdag 30 juni. Meer informatie
en inschrijven: www.3beleef.nl  

3 Provinciën Fiets-3-daagse
Beleef de 3 Provinciën per fiets van wo 28 t/m vr 30 juni

In 2017 de 4e aflevering van de 3
Provinciën fiets-3-daagse. Onze
fiets-3-daagse heeft in 2015 al
een hittegolf doorstaan en in
2016 veel regen. Daarom kan het
niet anders: in 2017 is het goed
fietsweer ! 

Geen wonder, want op topdagen
komen meer dan 700 standhou-

ders naar Bakkeveen om hun 2e hands
goederen aan de man/vrouw te
brengen. Hoe de markt zo groot kan
zijn geworden? Tja, men roemt de
gezelligheid van de markt. Alles gaat
gemoedelijk, maar er zijn wel strakke
regels. Iedereen wordt door vrijwilligers
naar een standplaats geleid. Ook bezoe-
kers stellen met behulp van parkeerre-
gelaars hun auto's netjes in rijen op. En
de omgeving wordt als aantrekkelijk
gezien.  En het aanbod is vaak verras-
send, omdat er veel “zolderopruimin-
gen” voorbij komen. In 1989 begonnen
met 30 standhouders en nu, 28 jaar
later, is de markt uitgegroeid tot over de
700 standhouders op topdagen. Het is
een openlucht markt, daarom is het
aantal standhouders wel afhankelijk
van het weer en de weersverwachting.
Het publiek kan de auto vlak naast de
markt parkeren voor € 1,--.  Parkeren
ins de woonwijk wordt steeds verder
ontmoedigd om overlast te beperken.
De toegang tot de markt is verder gratis. 

Alle soorten 2e handsgoederen worden
te koop aangeboden: kleding, huishou-
delijke artikelen, speelgoed, gereed-
schappen, etc. voor lage prijzen. En dan
niet te vergeten curiosa en antiek, want
door de vele zolderopruimingen op de
markt zien bijzondere goederen het
daglicht. 

De markt wordt gehouden op het
parkeerterrein bij sportpark Bakkeveen
en omliggende weilanden aan de rand
van de bebouwde kom en dat betekent
dat er veel ruimte beschikbaar is.. De
vrijwilligers ruimen de laatste resten

zwerfafval op en om 14 uur of iets later
lijkt het alsof er niets is gebeurd. De
medewerkers gaan aan de warme hap.
Werd ook wel tijd na een lange dag. 
De markt begint bij zonsopkomst ,
binnen een mum van tijd stromen de
terreinen dan vol en is iedereen druk
bezig met uitstallen en handelen. Rond
13 uur gaat iedereen weer weg en alles
wat is overgebleven neemt men weer
mee naar huis . De markt wordt volle-
dig door vrijwilligers gerund, standhou-
ders betalen standgeld en dat standgeld
komt ten goede aan verenigingen in
Bakkeveen en naaste omgeving. Meer
informatie is te vinden op onze website:
www.bakkeveen.nl/markt  

Data 2017 op de zaterdagochtenden: 
1 april, 6 en 20 mei, 3 en 17 juni, 1 en
22 juli, 5 en 19 augustus, 2 september, 
7 oktober en 4 november.

Vlooienmarkten Bakkeveen 2017 
De vlooienmarkten van Bakkeveen zijn tot ver in Nederland bekend.
Ook buitenlandse kentekenplaten zie je steeds meer. 
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VVV-Wijnjewoude 

Rommelmarkten 2017
In de zomerperiode organiseert VVV
Wijnjewoude op de 1e woensdag van
de maand een rommelmarkt. Daarbij
wordt nog een aantal extra markten
georganiseerd. Wijnjewoude beschikt
over een prachtig evenemententerrein
vlakbij de voetbalkantine van ODV. Op
dit terrein aan de Te Nijenhuiswei is
voldoende ruimte voor de standhou-
ders. De opzet van de rommelmarkt is
niet grootschalig, maar het is er altijd
wel erg gezellig.
Hierbij de data van de rommelmarkten:
5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augus-
tus,6 september en 4 oktober steeds
van  14.00 - 18.00 uur.
Daarnaast extra avondmarkten op 
21 juni , 19 juli en 16 augustus van
17.00 - 21.00 uur. Publiek heeft gratis
toegang.

Avondfiets-4-
daagse 2017
Wijnjewoude ligt in
een bosrijke omge-
ving met veel fiets-
paden. Daarom wordt er elk jaar een
avondfiets-4-daagse georganiseerd. Er
worden fietsroutes uitgezet van circa
25 tot 30 km. Jong en oud kunnen

meedoen aan deze fiets-4-
daagse. De inschrijving

en start zijn tussen
18.30 uur en 20.00
uur bij Hotel Restau-
rant de Stripe in Wijn-

jewoude. Geniet van
deze fietstocht en van

een gezellig nazit op het
terras bij restaurant de Stripe.

De avondfiets-4-daagse is op 4, 5, 6 en
7 juli (dinsdagavond t/m vrijdagavond).
Inschrijven bij De Stripe.

Winterwandeltocht
Pas begin volgend jaar is de volgende
winterwandeltocht. Op zaterdag 27
januari 2018. Inlichtingen:
Mw. G. van Veen 0516-481432 of op
www.wijnjewoude.net

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland



Zorg- en leerbedrijf voor
ieders talent in Bakkeveen
Contactinformatie
Muriël Kok & Binne Brouwer Telefoon: 06 - 26 91 29 85
Noardkamp 14 E-mail: info@viekazorg.nl
9243 KW Bakkeveen www.viekazorg.nl

zomooi
HU I D S A L O N

Weverswal 3a

9243 JL Bakkeveen
06-15535257

www.zomooi-huidsalon.nl

Microblading
Nu t/m juli voor € 200,-



Sinds 2015 worden er ook activitei-
ten in de zomervakantie georgani-

seerd. Het eerste jaar beperkte dit zich
nog tot een kano spektakelrace in de
vaart. Vorig jaar werden daar hooisur-
fen en zakslaan aan toegevoegd.

In 2017 staan er 5 activiteiten gepland.
Allemaal op de vrijdagavond: 28 juli, 4 -
11-18 augustus en 1 september. De

week van het DODO-Festival wordt
overgeslagen. De planning is
momenteel (half maart) nog niet geheel
uitgewerkt, maar op vrijdagavond 28
juli staat het kampioenschap bommetje
springen op het programma (in het
zwembad).

De activiteiten worden door
vrijwilligers georganiseerd, in
samenwerking met bedrijven en organi-

saties uit Bakkeveen. Iedereen kan mee
doen, het programma wordt verder
bekend gemaakt middels social media
en posters. Houd deze in de gaten!
In 2018 is het volgende Dorpsfeest en
dan zal er weer een Optocht zijn met
versierde Wagens ( het thema zal nog
worden doorgegeven). De data staan in
ieder geval wel vast en dat zal zijn: don-
derdag t/m zondag 24-27 mei 2018.

Stichting dorpsfeest Bakkeveen 
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Camping 
de Ikeleane 

Camping de Ikeleane is een gezellige fami-
liecamping in Zuidoost Friesland in de

driehoek Groningen, Assen, Leeuwarden. De
camping ligt in Bakkeveen aan de rand van bos
en heidevelden. De unieke ligging heeft tot
gevolg gehad dat 45 jaar geleden de eerste
gasten zijn gekomen en de camping is ontstaan.
In de jaren daarna is de camping steeds verder
ontwikkeld. De camping is een mix van jong en
oud. De camping heeft ruime comfortplaatsen
welke zijn aangesloten op afvoer vuil water,
kabeltv, waterkraan en 10 ampère stroom en op
elk veld zijn één of meerdere speeltoestellen
waar u  uw kind ongestoord kunt laten spelen.
Het centraal gelegen sanitair gebouw heeft een
babywasplaats, mindervalide douche en toilet
en afwasplaatsen. Nieuwe kampeerplaatsen
hebben privé sanitair: eigen douche, toilet en
wastafel met onderkast.

Als uw kind wat ouder is geworden, dan kunnen
ze ook spelen in de overdekte speelschuur. Deze
ligt tegenover het restaurant.

Tijdens Hemelvaart, Pinksteren en 5 weken in
het hoogseizoen zorgt een professioneel anima-
tie team ervoor  dat u geen kind meer aan uw
kinderen heeft. Heeft u geen caravan of tent,
geen nood. Camping de Ikeleane verhuurt voor
luxe 4/5 of 6 persoons chalets, met of zonder
vaatwasmachine. Ook wordt er een ruime 6-
persoons vakantiewoning verhuurd met 3 slaap-
kamers. Sinds enkele jaren zijn er 2 B&B's
beschikbaar. Deze zijn per nacht te reserveren.
De bedden zijn dan opgemaakt en een lekker
ontbijtje staat in de ochtend voor u klaar in de
B&B zelf of in de naastgelegen lunchroom.
Ook campers zijn welkom. Er zijn 8 verharde
camperplaatsen met stroom. Tegen een speciaal
campertarief kunt u kamperen. Tevens kan hier
water gevuld en geloosd worden.

In restaurant "Coffee and More" kunt u  onder
het genot van een kop koffie en een lekker stuk
appeltaart gezellig bijkomen van een lange dag
fietsen of ander uitstapje dat u heeft gemaakt.
Ook kunt u bij "Coffee and More" terecht voor
lunch of diner. Geniet na een lange dag van één
van onze vers belegde broodjes, een schnitzel of
een overheerlijk stukje varkenshaas. En alles
kan worden afgesloten met een lekkere sorbet.
Snacks en patat zijn verkrijgbaar in de snackbar
of kantine.

Mocht u geïnteresseerd zijn, u kunt bij ons
online reserveren. Kijk voor meer informatie op
www.ikeleane.nl

Stichting dorpsfeest organiseert zomeractiviteiten !
Sinds vele jaren organiseert Stichting Dorpsfeest Bakkeveen (SDB)
een 2-jaarlijks dorpsfeest in mei. Dan staat het dorp 4 dagen lang in
het teken van feest: populaire bands in de feesttent, buurtspelen,
zondagmiddag matinee, etc.

Er zijn schitterende routes uitgezet,
ook door gebieden die anders niet

toegankelijk zijn. De routes gaan onder
meer via de Bakkeveenster Duinen, een
klein stukje Voorwerkerveld, gebieden
van het Groninger Landschap en privé
terreinen. Je loopt dwars door kleurrijke
weilanden, over historische zand- en
kerkepaden en door donkere bossen.
Kortom, bijzonder afwisselende routes
door een uniek landschap.

Ook aan de inwendige mens is gedacht.
Gemiddeld om de 5 km zijn
rustpunten. Elk rustpunt heeft een

gegarandeerd minimum assortiment,
zodat je niet te veel eten en drinken
hoeft mee te nemen. Met routes van 5
tot 40 kilometer is er voor iedereen een
geschikte afstand.  Inschrijven kan nu
al via www.3wandel.nl.  
Onder de voorinschrijvers wordt, net
als voorgaande jaren, weer een gratis
luchtballonvaart over Bakkeveen en
omgeving verloot. Kosten voor
deelname bedragen € 6,-- pp. 

GOEDE DOEL
De opbrengst van de 3
Provinciënwandeltocht is dit jaar
bestemd voor het Rode Kruis Noord-Ne-

derland. Het 150 jarige Rode Kruis orga-
niseert in Noord-Nederland o.a.
activiteiten voor mensen in moeilijke
omstandigheden. Denk aan mensen op
hoge leeftijd, met een handicap, ziekte
of andere persoonlijke omstandigheid.
Het Rode Kruis probeert voor deze men-
sen uitjes te organiseren, zodat deze
mensen hun zorgen even kunnen
vergeten. Door mee te wandelen draag
je bij aan het mogelijk maken van deze
uitjes. 

Bij redelijk wandelweer worden ca 2500
wandelaars verwacht. Je kunt meedoen
als vriendengroep, sportclub, familie of
bedrijfsteam, maar natuurlijk ook
individueel. Onderweg genieten en
even bijpraten, terwijl je gezond bezig
bent. Des te eerder je inschrijft, des te
vroeger je mag starten. Door de grote
belangstelling van vorig jaar, krijgt
iedereen op de startkaart een
starttijdstip vermeld. Je mag niet eerder,
maar wel later starten. Meer info en
inschrijven: www.3wandel.nl 

Doe je ook mee op zaterdag 13 mei mee aan de 9e editie van de 3
Provinciënwandeltocht? Je zult dan kunnen genieten van de
prachtige natuurlijke omgeving van het gebied ten noordoosten van
Bakkeveen. Het gebied tussen Marum en Zevenhuizen is het doel. Een
perfect bewaard gebleven coulisse landschap met oude zandwegen
en historische ommetjes.
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3 Provinciënwandeltocht

Lekker wandelen door 
de natuur op 13 mei



De Geneeskruidentuin van De
Kruidhof heeft een bijzondere en

meest uitgebreide geneeskruidencollec-
tie van West-Europa. In de Geneeskrui-
dentuin treft u veel oude en veelal nog
gebruikte geneeskruiden aan. Onder
leiding van Professor F.H.L. van Os is
deze tuin in 1969 ingericht. Ook wordt
in deze tuin nog steeds onderzoek
gedaan door de Rijksuniversiteit van
Groningen naar geneeskrachtige
kruiden. 
Circa tweehonderd oude fruitrassen
groeien in de Fruithof. Van bijzondere

streekrassen tot zeldzame appels en
perensoorten die met uitsterven
bedreigd zijn. Het sap van de appels en
peren wordt ieder jaar tijdens een groot
oogstevenement geperst en de appels
worden tentoongesteld.
Landbouwgewassen die vroeger in de
Friese Wouden werden geteeld, vindt u
terug in de Oude Cultuurgewassentuin,
verfplanten met natuurlijke kleurstof-
fen in de Verfplantenborder. Maar ook
de weelderige bloei van bloemen in de

Muziektuin en de Vlindertuin of de
geuren van de grote Keukenkruidentuin
zullen het hart van de bezoeker waar-
schijnlijk sneller doen kloppen.  
De bijenstal in de Vlindertuin is ook
een bezoek meer dan waard. Ieder jaar
doet De Kruidhof mee aan het open
Imkerijweekend. Een dag voor jong en
oud met proeverijen van honing, infor-
matie over bijen en rondleidingen naar
de bijenstal met de imker. In 2018 doet
De Kruidhof in het kader van Culturele
Hoofdstad Leeuwarden en Friesland
mee met een grootscheeps bijenproject.
De tuin staat dan een jaar lang in het
teken van bijen op het vlak van kunst,
educatie en wetenschap.

In het seizoen worden regelmatig
markten, rondleidingen en workshops
georganiseerd. Alle informatie hierover
vindt u op www.dekruidhof.nl. 

De Kruidhof

Onze aardbeien kwekerij vindt u
op de grens Groningen ,Friesland

en Drenthe.

Er worden al meer dan 20 jaar aard-
beien verbouwd. Eerst in de volle grond
maar tegenwoordig staan alle aardbeien
op stellingen en zijn overkapt. Het
grote voordeel hiervan is dat de teelt
verlengd kan worden en er nu aard-
beien zijn van mei t/m oktober, zijn ze
minder gevoelig voor weersinvloeden
zoals regen en kan een constante goede
kwaliteit worden geleverd. Wat is het
voor u als consument nu lekkerder dan
de aardbeien zo vers mogelijk recht-

streeks van de kweker te kopen en te
zien waar ze vandaan komen.

“Wij hebben een winkeltje aan huis. In
het seizoen zijn we dagelijks open.
Behalve onze lekkere aardbeien, verko-
pen wij ook andere streekproducten
o.a. scharreleieren, metworst, honing,
aardappelen en  van onze eigen aard-

beien, jam, saus, sap, siroop en aardbei-
enwijn. We hebben ook leuke pakketjes
met onze lekkere producten. Leuk om
als cadeautje te geven”, aldus Poelman.
Er is ook boerenijs uit de streek te koop,
waar u op het terras lekker van kunt
genieten. 
De producten worden zoveel mogelijk
in de buurt afgezet als een echt streek-
product: zo weinig mogelijk transport

en zo vers mogelijk. Zo kunt u de aard-
beien o.a. ook kopen op de vlooien-
markt in Bakkeveen en op de
streekmarkt in Leek.

Vanaf 2016 worden ook eigen geteelde
asperges verkocht. Die zijn in het
seizoen ook dagelijks te koop in de
winkel.  Lekker vers rechtstreeks van de
kweker. Fam. Poelman hanteert dan
ook de slogan : Je proeft het verschil!
Dwarshaspel 14, Zevenhuizen

Op het terrein van Botanische
Tuin De Kruidhof in Buitenpost,
vinden we maar liefst 17
thematuinen, elk met hun eigen
unieke plantencollecties en
bijzonderheden. In totaal groeien
er zo'n 2.000 plantensoorten op
ruim 3,5 ha. De tuin is intiem en
prikkelt alle zintuigen door het
uitgebreide geuren- en
kleurenpallet. 
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Camping 
't Hoogje

Boerencamping 't Hoogje is een
camping bij een nog in bedrijf

zijnde boerderij. Het is een melkveehou-
derij bedrijf met koeien en kalfjes in de
stal. “We merkten dat er heel veel
mensen zijn, die niet meer weten hoe
ons voedsel wordt geproduceerd. Dit
willen we graag laten zien op ons bedrijf.
Maar hoe doe je dat” aldus Elly van der
Hoog.
Het antwoord op de vraag was: begin
een kleine camping. In 2006 is de
camping geopend en sindsdien hebben
al veel kampeerders de weg naar de
camping weten te vinden. Er mag altijd
in de stal worden rondgekeken en het is
interessant om te zien hoe de koeien
door een melkrobot worden gemolken.
Ook mogen de kinderen helpen met
kalfjes voeren. Als er een kalfje geboren
wordt  kan men altijd mee kijken, hoe
dat nou precies in zijn werk gaat.

Bovendien is er voor de jeugd  een
schommel, een zandbak en een trampo-
line. Met de skelters en  driewielers
kunnen ze zich zowel in de stal als op de
camping prima vermaken. Kampeerders
die van fietsen of wandelen houden,
hebben een prima start voor een mooie
tocht door de Friese Wouden, de Drentse
heidevelden en het mooie coulisseland-
schap van het Groninger Westerkwartier.

De  stilte en rust spreken voor veel
mensen tot de verbeelding. Vaak wordt
er dan ook gezegd :” Ik wist niet dat het
hier zo mooi is”. Kom daarom naar
Boerencamping 't Hoogje om dit ook te
ervaren.

Boerencamping 't Hoogje, Dijkswijk 3,
9367 VD De Wilp
Tel. 0594 643183, www.thoogje.nl 
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Aanleveren copy
In februari zijn alle donateurs van TIP-3Provin-
ciënland en de Plaatselijk Belangen benaderd
om activiteiten en recreatief nieuws voor deze
krant aan te leveren. Als je nu al onderwerpen
voor volgend jaar hebt, kun je die sturen naar
info@bakkeveen.nl. Je hoeft niet te wachten
tot onze oproep.
Door samen te werken versterken we
recreatie en toerisme in ons gebied.

TIP-3Provinciënland te Bakkeveen

Aanleveren copy

Poelman producten



De kinder- en speelboerderij is
vertier voor kinderen van 0 tot

10 jaar oud.  Er zijn o.a. skelters, trap-
trekkers, schommels, een wip en een
kabelbaan. Sinds enkele jaren is er een
superleuk watertoestel geplaatst wat
natuurlijk een groot succes is. Ook het

grote springkussen valt altijd in de
smaak. In het voorjaar dartelen de
jonge geitjes en lammetjes door de
weide van de kinderboerderij, waar je
zelfs met de skelter door heen kan
rijden.
Het maisdoolhof is superspannend voor
kinderen, maar is ook voor volwassenen
zeer geschikt. In het maisdoolhof zit
een leuke educatieve speurtocht,
bijvoorbeeld hoeveel kilo poept een
koe, of hoelang slaapt een koe kunnen
vragen zijn die beantwoord moet
worden in het maisdoolhof.   Ook de
uitkijktoren moet natuurlijk gevonden
worden, waar je uitzicht hebt over het
hele doolhof. De hele tocht door het
doolhof duurt gemiddeld  5 kwartier.

Openingstijden: mei-, zomer- en herfst-
vakantie dagelijks van 10.00- 18.00 uur.
Daarbuiten op woensdag-, vrijdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 -
17.00 uur. Het maisdoolhof is geopend
vanaf half juli.

Butenweg 6, 8424 PR Elsloo.  
Tel. 056142152.  www.elf-ieken.nl

Op D' ELF IEKEN kun je je goed vermaken. Vanaf half april is de kinder-
en speelboerderij geopend en vanaf half juli ook het maisdoolhof. 

Meester Lambertus van Drooge was van 1868 tot 1902 onderwijzer
in Bakkeveen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het
dorpsleven. De Openbare Lagere School in Bakkeveen is naar hem
vernoemd geweest. Over zijn leven en werk is heel veel schriftelijk
vastgelegd.
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Kloostermop
In een grote achtertuin in het centrum van
Bakkeveen, aan de Vaart, kunt u een nachtje
doorbrengen in B&B de Kloostermop. De
ligging is prachtig, dichtbij bos, zandverstui-
ving en heide, de prachtige natuur waar
Bakkeveen zo rijk mee is bedeeld. Voor een
boodschapje loop u even over het bruggetje
naar de supermarkt. Het huisje is ingericht
voor twee personen, slaapkamer met twee
bedden, een woonkamer met keukenblok en
een badkamer. Overnachten zonder ontbijt is
ook mogelijk.
Veel mensen wisten de weg naar de Kloos-
termop al te vinden en komen regelmatig
terug. Het zijn vooral fietsers en wandelaars
die na een dag inspanning lekker op het
terrasje in de zon kunnen zitten en op loop-
afstand een hapje kunnen eten. Ook ouders
en vrienden van campinggasten zoeken
regelmatig een overnachtingsplek dicht bij
de camping. Rommelmarktbezoekers van
ver overnachten hier wel en het laatste jaar
waren er  gasten tijdens het DODO-festival.
Ook voor mensen die kort in het Noorden
moeten werken biedt de Kloostermop een
eigen plekje.
In het huisje ligt informatie over de omgeving
en er  liggen wandel- en fietsroutes die u ver
of minder ver kunnen brengen. Kortom een
aanrader voor mensen die een rustig eigen
plekje zoeken. Tegen een kleine vergoeding
willen wij u ook naar een startpunt van uw
wandeling brengen of halen we u , lekker
vermoeid na een mooie wandeling, weer op.
Nieuw is dat in 2017 onze omgeving
meedoet aan een proef van provincie Fries-
land voor een gratis OV-kaart voor toeristen-
met-overnachting. De kans om met het
Openbaar Vervoer Friesland te bekijken.

De Kloostermop is aangesloten bij “Vrienden
op de fiets” en Bed-en-breakfast.nl. Wever-
swal 13, Bakkeveen. Natuurlijk kunt u ons
ook vinden op www.bakkeveen.nl.

D e persoon Van Drooge staat
centraal in een toneelstuk dat ge-

schreven dat in juni 2017 als een
openluchtspel opgevoerd zal worden in
Bakkeveen. Hetis geschreven door
Keimpe Vlietstra. Het is een project van
de Historische Vereniging Bakkeveen, de
Toneelvereniging Nij Begjin, het
Jeugdtoneel Bakkeveen en de Brassband
Opsterland. Het project wordt
uitgevoerd in samenwerking met de
scholen in Bakkeveen en  andere lokale
verenigingen. Jelte Albada is de
regisseur.

De uitvoeringen vinden plaats op
vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25
juni om 21.00 uur op het terrein van
het zwembad Dúndelle in Bakkeveen.
De toegangskaarten worden kunnen
vanaf 1 juni 2017 gekocht via
Dúndelle.
Gebeurtenissen in het
leven van Van Drooge en
van andere inwoners van
Bakkeveen die werkelijk
hebben plaatsgevonden
vormen het kader waarin
grote thema's de revue passe-
ren. Die thema's zijn: 
• de armoede en achterstand op het

platteland tegenover de snelle

ontwikkelingen in en de rijkdom van
de steden,

• het spanningsveld tussen de liefde
voor een partner en de toewijding
aan het grote doel van de verheffing
van de armen en de arbeiders, 

• de strijd tussen vernieuwers en
mensen voor wie de traditionele
waarden leidend zijn, 

• de ruimte en de vrijheid die het leven
op een dorp met zich meebrengt
versus de beperkingen van het leven
in een kleine gemeenschap vol jaloe-
zie waar iedereen  alles van iedereen
weet, 

• het contrast tussen het leven in
Bakkeveen nu en let leven in de
tweede helft van de negentiende
eeuw, 

• de emancipatie van de burgerij 
• en de nieuwe verhouding die groeit

tussen het bestuur van gemeentes en
dorpen.

Ook op andere wijze zal in de
periode maart tot juni 2017
aandacht geschonken worden aan
hoe het onderwijs in de loop van

de tijd veranderd is. In samenwer-
king met Het Nationaal Onderwijs-

museum in Dordrecht wordt een
tentoonstelling georganiseerd van mate-
rialen en hulpmiddelen die vroeger in

het onderwijs  gebruikt zijn. Daarbij
zullen ook werkstukken getoond
worden die in de periode 1850 tot 1900
in de school in Bakkeveen door leerlin-
gen zijn gemaakt.
Leerlingen van de scholen in Bakkeveen
zullen kunnen ervaren hoe het onder-
wijs ruim honderd jaar geleden gegeven
werd. In samenwerking met de
Vrouwen van Nu wordt een tentoon-
stelling georganiseerd van werkstukken
(vooral merklappen) die in het kader
van het handvaardigheidsonderwijs in
de loop van de tijd zijn gemaakt op
school zijn gemaakt.  

Op maandag 27 maart heeft Gerard van
Drooge, een achterkleinzoon van
meester Lambertus van Drooge, herin-
neringen opgehaald en verhalen verteld
over zijn vader grootvader en overgroot-
vader. De grootvader van Gerard van
Drooge, ds. Alexander van Drooge,
heeft destijds in 1934 bij het vijftigjarig
bestaan van de openbare lagere school
van Bakkeveen, een herdenkingsrede
gehouden, waarin hij verteld heeft hoe
hij het schoolleven en de lessen van zijn
vader ervaren heeft. Het was een zeer
interessante avond en vormde de
opmaat naar het Openluchtspel. Meer
info op www.bakkeveen.nl 

It van Drooge Mystearje   

Kinder- en speelboerderij D'elf Ieken 
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Ook fietsverhuur!

Merken:
• Giant
• Batavus
• Rih
• Gazelle
• Sparta
• Focus
• MultiCycle

Mjumsterwei 16 
9243 SK Bakkeveen
tel. 0516 541493

Midgetgolf Dúndelle:
18 holes wedstrijdbaan
Met verschillende hindernissen
Uitdagend spel voor jong en oud
Omringd met bankjes
Kleine speeltuin

www.dundelle.nl

Recreatiecentrum Dúndelle

Partycentrum:
Geschikt voor feesten en partijen
Maar het terras nodigt ook uit voor een adempauze 
met een kop koffie of een verfrissend drankje of
ijsje, na een heerlijke wandeling of fietstocht.

Tegen inlevering van deze advertentie
Koffie met appelgebak € 4.00

Openluchtzwembad:
25 meter bad
Ondiep gedeelte
Springkuil met 2 springplanken
en onderwater vensters
apart gelegen kleuterbassin



Het survivalspektakel in Bakkeveen
barst dit jaar alweer voor de

vijfde keer los. Waren er in de eerste
editie nog 450 deelnemers, dit jaar zijn
het er maximaal 1000. 

“Elk jaar wordt de survivalrun in Bakke-
veen populairder, de 1000 startplaatsen
zijn in een mum van tijd uitverkocht”
aldus Johan Scholte, voorzitter van de
Stichting Survival Bakkeveen. “De
prachtige omgeving van Bakkeveen
leent zich uitstekend voor dit evene-
ment. De duinen, de bossen, landgoed
De Slotplaats en de Bakkeveense vaart
zijn in het parcours opgenomen en
zorgen voor een schitterend plaatje en
magnifieke beleving, voor zowel de
deelnemers als de toeschouwers”.

DE ORGANISATIE
Johan en zijn vrouw Greetje hebben
vanuit hun passie voor survival en
buitensport de Stichting Survival Bakke-
veen opgericht. De sport wordt steeds
populairder en de club heeft inmiddels
meer dan honderd leden die getraind
worden in de survivalsport - een combi-
natie van hardlopen met diverse obsta-
kels.
Samen met een aantal clubleden
ontstond vier jaar terug het initiatief
om een survivalrun in Bakkeveen te
organiseren. “Als we hadden geweten

hoe complex en tijdrovend dit was,
waren we er misschien wel niet aan
begonnen”, vertelt Greetje lachend.
“Maar gelukkig hebben we doorgezet
en staat er nu een fantastische survival-
run op de kaart”.
Waren er in het eerste jaar een handje-
vol mensen die assisteerden bij de reali-
satie, het is nu al een stuk
professioneler. Naast het bestuur zijn
een aantal werkgroepen actief, varië-
rend van een vrijwilligerscommissie en
parcourscommissie tot ICT en sponso-
ring.

HOOFDSPONSOR
Survivalrun Bakkeveen is gegroeid tot
een evenement van formaat en dat is
mede mogelijk gemaakt door de diverse
sponsors. Het Bakkeveense Garage- en
Mechanisatiebedrijf Veenstra is dealer
van GIANT knikladers en heeft zich ook
dit jaar weer als hoofdsponsor aan het
evenement verbonden. “Wij hebben de
mogelijkheid om de survivalrun te
ondersteunen en onze producten, met
name de GIANT knikladers passen goed
bij het stoere imago van de survival-
run”, aldus Saskia Veenstra van Veen-
stra Bakkeveen.
Ook de parcoursbouwers zijn reuze
enthousiast, de Giant knikladers zijn
flexibel en multi-inzetbaar wat reuze
handig is bij het opbouwen van de
hindernissen op het parcours. 

PARCOURS EN AFSTANDEN
Recreatiecentrum Dúndelle is evenals
voorgaande jaren het decor voor de
start en finish. Om 10.00 klinkt het
startschot en gaan de 1000 deelnemers,
opgezweept door muzikale beats, van
start om de strijd aan te gaan met aller-
lei uitdagingen. Touwbanen, klimnet-
ten, waterhindernissen en als laatste
vindt er een krachtmeting plaats op een
spectaculaire eindhindernis bij het
zwembad.

Deze 5e editie van de Survivalrun
bestaat uit twee afstanden die individu-
eel of in groepsverband gelopen
kunnen worden. Ook dit jaar mag de
Bakkeveense survivalclub weer de
landelijke wedstrijdklasse (JSC) voor de
jeugd van 10 t/m 17 jaar organiseren.
En naast de JSC  is er dit jaar ook de
Korte Survival Run (KSR) - de officiële
wedstrijdrun voor volwassenen! 

Fietsroute
Ook aan de toeschouwers is gedacht, zo
wordt er een fietsroute uitgezet langs
het parcours en zijn de deelnemers
zowel met de fiets als lopend zeer goed
te volgen.  Op een aantal punten, die
op de parcourskaart zijn aangegeven als
'point of interest' zijn meerdere hinder-
nissen bij elkaar gebouwd en dat geeft
een fantastisch schouwspel. Deze
punten liggen rondom de Slotplaats,
het survival trainingsterrein en
zwembad Dúndelle.

WIE DURFT DE UITDAGING AAN?
De inschrijving opent 1 mei en de 
ervaring leert: vol = vol!

VOOR MEER INFORMATIE
Zie: www.survivalrunbakkeveen.nl

GIANT Survivalrun Bakkeveen 2017  
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Logement de 
gouden vlo 
Donkerbroek

Midden in het dorp Donkerbroek aan de
Opsterlandse Compagnonsvaart, ligt

sinds 2011 het Logement De Gouden Vlo. Eige-
naren Antoinette Veenhuis en Jan Vermeijden
hebben gekozen voor een smaakvolle en
eigentijdse invulling van hun Bêd & Brochje. In
het bekende huis op de hoek van de Vosseheer
en de Herenweg is sinds de 1857 meer dan 50
jaar een herberg/paardenwisselplek gevestigd
geweest. Dit getuigt van de belangrijkheid in
die tijd van Donkerbroek, waar de enige over-
steek was over het water richting steden als
Assen en Groningen. De postkoets kwam langs
het etablissement en in het dorp waren meer-
dere hotels en cafe's voor de reizende man of
vrouw.
De naam “De
Gouden Vlo” is
vernoemd naar
een hotel
annex daklo-
zenopvang
aan de over-
kant van de
vaart dat in 1907
is gesloopt. Vlo is
naar alle waarschijnlijk-
heid afgeleid van het werkwoord “vlieden” wat
vluchten betekent en werd in het Oudneder-
lands als bijnaam gebruikt voor een - klein en
beweeglijk - persoon. Onverlet blijft dat u als
gast ook als u niet op de vlucht of klein van
stuk bent, natuurlijk het logement kunt
aandoen!

“Als gastheer en gastvrouw willen wij u van
harte welkom heten in een van de twee of
beide gastenkamers op de 1e verdieping van
ons prachtige huis. Op deze etage zijn de
douche en de aparte toilet voor gebruik door
onze gasten. U vindt er ook een loungeruimte
cq. leeshoek. Op de kamers kunt u gebruik
maken van gratis WIFI en naar keuze zelf koffie
of thee gebruiken. Wij hebben ervoor gekozen
geen televisie op de kamers te installeren”,
aldus Antoinette. Alle informatie is te vinden op
www.goudenvlo.nl

Zaterdag 16 september organiseert Stichting Survival Bakkeveen 
de 5e editie van de GIANT survivalrun in de bossen van Bakkeveen.

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

Provincie Friesland/Fryslân start met een pilot voor een gratis OV-dagkaart voor toeristen. Deze OV-dagkaart, de Frys-
lânCard, wordt uitgegeven bij diverse verblijfsaccommodaties en hiermee kunnen toeristen in Fryslân één dag gratis
reizen. Het gratis reizen kan met de bussen en treinen van Arriva in de hele provincie. 
De pilot gaat van start op 1e Paasdag 16 april 2017 en duurt tot en met oktober. 
De pilot loopt in een 4-tal gemeenten, waarvan Opsterland en Ooststellingwerf er 2 zijn.Vanuit vrijwel alle verblijfsac-
commodaties in 3Provinciënland aan de Friese kant van de grens kan 1 dag gratis gereisd worden. Bij succesvolle
resultaten wordt deze FryslânCard in 2018 voortgezet in de hele provincie.

Gratis met Openbaar Vervoer





37

Wij zijn erg blij met de nieuwe
locatie, de ligging van het terrein

is ideaal.” vertelt Greetje, “in het hart van
recreatief Bakkeveen naast de horeca,
het zwembad en een groot parkeerter-
rein voor de deur.
Vanaf maart gaan de outdoor
activiteiten los en dat loopt door tot ok-
tober. Outdoor Bakkeveen verzorgt acti-
viteiten en teambuilding voor groepen,
bedrijven en organisaties. 
De samenwerking met recreatiecentrum
en zwembad Dúndelle zorgt ervoor dat

Outdoor Bakkeveen de groepen die jaar-
lijks naar Bakkeveen komen, nog beter
kan bedienen. Groepen hebben de keu-
ze uit een groot aanbod aan activiteiten
zoals boogschieten, obstaclerun, GPS
tochten en expeditie Robinson. Voor
bedrijven is er een mogelijkheid tot
teambuilding.
“Expeditie Robinson is ook dit jaar weer
erg populair bij de boekingen.” merkt
Greetje op “We hebben daar een eigen
versie van gemaakt die erg aanslaat.
Daarnaast hebben we enkele nieuwe ac-
tiviteiten dit jaar. Discgolf, archery tag
en lasergamen. Dit zijn ook alle drie erg
leuke groepsactiviteiten”.

WEBSHOP
Het hele jaar door lopen de werkzaam-
heden door. “Dat komt mede door onze
webshop,” vertelt Johan, “In de markt voor
survivalrun en obstaclerun zijn niet zoveel
bedrijven die de benodigde expertise hebben
en die deze specifieke materialen kunnen le-
veren. Wij verkopen allerlei producten aan
outdoor bedrijven en actieve
buitensporters”. Obstacleruns, zoals de
Strong Viking en de Mudmasters zijn
erg populair en daar doen zomaar
tienduizend deelnemers aan mee. Een
nieuw onderdeel van Outdoor

Bakkeveen is de bouw van complete
hindernisbanen voor andere bedrijven.
Johan vertelt: “Incidenteel bouwde ik
weleens ergens hindernissen, maar omdat
we hier steeds meer vraag naar kregen heb
ik dat serieuzer opgepakt. Samen met een
paar goede bouwers bouwen we nu
trainingsfacili-teiten bij sportcentra,
outdoorbedrijven en survivalclubs”. 

SAMENWERKING
Heel Bakkeveen wordt benut voor de
activiteiten en er is een goede
samenwerking met de ondernemers in
het dorp. Bij bijna alle recreatieonder-
nemers komen ze zo langzamerhand
over de vloer zoals bij restaurant De
Stripe, recreatiecentrum Dúndelle, het
Bospaviljoen en bij camping de
Wâldsang. Teambuilding activiteiten
doen ze veelal bij Nieuw Allardsoog.
“Daar komen veel bedrijven over de vloer
en tussen de vergaderingen in willen ze
graag wat ontspanning”, aldus Greetje.
Johan gaat graag met die groepen aan
de slag om aan teambuilding te werken.
“Prachtig om te zien welke dynamiek er
in groepen ontstaat als je ze lastige
opdrachten laat uitvoeren. Ik haal ze
graag even uit de comfort zone.

Mensen reageren daar allemaal verschil-
lend op. Natuurlijk zit er wel een
gedachtegang achter - het moet
bijdragen aan de ontwikkeling en
samenwerking binnen het team”.

KLIMTOREN
Dat Bakkeveen veel te bieden heeft voor
de outdoor liefhebber blijkt dus wel. Zo
staat er naast de duinen een twintig
meter hoge uitkijktoren, de Belvedère.
Outdoor Bakkeveen heeft ook hier
plannen mee. “De overname van de ge-
meente is bijna rond,” vertelt Johan,
“zodra dat gereed is kunnen we de
plannen verder uitwerken. We gaan
daar een fantastisch klimobject van ma-
ken!”.
Als u meer informatie wilt of misschien
al een activiteit wil boeken, neem dan
eens een kijkje op de geheel nieuwe
website.

Outdoor activiteiten: 
www.outdoorbakkeveen.nl
Web shop: 
www.survival-outdoor-shop.nl

Outdoor Bakkeveen is niet meer weg te denken in het mooie Bakkeveen. Het
bedrijf zit in de lift en groeit gestaag door. Voor het nieuwe seizoen krijgt
Outdoor Bakkeveen de beschikking over een geheel nieuwe outdoorlocatie.
Het terrein, gelegen nabij de Bakkeveense Duinen en de uitkijktoren, wordt
momenteel ingericht als outdoorlocatie voor groepen. Op de nieuwe locatie
worden een gezellige ontvangstruimte, een hindernisbaan, een
boogschietbaan en een veld voor groepsspellen gerealiseerd.

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

Outdoor Bakkeveen  
Duurzaamheid op
Recreatiecentrum
De Wâldsang  

Tijden veranderen en wij veranderen mee.
Waar vroeger de focus lag op louter groei,

verschuift deze de afgelopen jaren naar duur-
zame groei. Hierin ligt volgens ons een verant-
woordelijkheid voor bedrijven die veel energie
verbruiken, zoals campings. Graag vertellen wij
hoe wij als camping De Wâldsang willen bijdra-
gen aan het verbeteren van het milieu en het
verduurzamen van ons bedrijf.

Enige tijd geleden hebben wij de eerste stappen
gezet. De oude Tl-verlichting in de toiletgebou-
wen is vervangen door LED lampen met bewe-
gingsmelders en er zijn 360 heatpipes op de
daken geïnstalleerd om het water van ons toilet-
gebouwen te verwarmen. Op deze manier
maken we optimaal gebruik van zonne-energie.
Ook op gebied van schoonmaak zetten we
stappen; vanaf 2017 is 90% van de vervuilende
middelen vervangen door biologisch afbreek-
bare alternatieven.

We zijn aangesloten bij Stichting De Groene
Koepel, een verzamelnaam voor kampeerterrei-
nen die voldoen aan de kernwaarden natuurbe-
leving, duurzaamheid, cultuurhistorie en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ook zijn wij in 2014 overgegaan op een nieuw
douche systeem. Voorheen kreeg je 6 minuten
lang warm water. Door het nieuwe, zogenoemde
SEP-card systeem, douchen onze gasten met
een pas. De pas wordt tijdens het douchen in de
lezer gehangen en het tegoed hierop telt lang-
zaam af. Onze gasten maken we hiermee
bewuster van hoe lang ze douchen. Daarnaast
sluit dit systeem beter aan bij de wensen van de
gast. Dit systeem maakt het mogelijk langer te
douchen als men dat wil, maar ook om je even
snel af te spoelen zonder de volle 6 minuten
eronder te staan. Dit maakt het systeem meer
service-gericht, eerlijker (de verbruiker 'betaalt')
en duurzamer.

Het verduurzamen van de camping is een lang
proces. Van de terreinverlichting tot biologische
producten in onze horeca, er zijn veel aspecten
binnen dit bedrijf waar verduurzaming mogelijk
is. Stap voor stap gaan wij verder in het
verduurzamen van onze mooie camping.

Fam. Russchen,
Recreatiecentrum 
De Wâldsang,
Foarwurkerwei 2,
Bakkeveen.
www.waldsang.nl 

Wilt u er op uit trekken in Friesland, Gronin-
gen, of Drenthe en zoekt u een fijne locatie
om te overnachten? Dan ontvang ik u graag
als mijn gast in Donkerbroek. Van hieruit
kunt u heerlijke uitstapjes maken in de
nabije omgeving. Donkerbroek is gunstig gelegen in de zuidoosthoek van
Friesland en ligt tevens heel dichtbij de provincies Groningen en Drenthe.
Joke's Bêd & Brochje heeft twee mooie, royale tweepersoonsslaapkamers, die
zich bevinden op de 1e verdieping van ons huis. Hier is er voor de gasten

een eigen douche en WC. De ochtend na uw over-
nachting kunt u de dag rustig beginnen met een
lekker ontbijt. Zo bent u er helemaal klaar voor om
te genieten van een dagje uit in onze mooie omge-
ving. Ik zie u graag als mijn gast tegemoet!  Parke-
ren van uw auto`s en fietsen is gratis.

Joke Houkema, Fr. de Talmaeweg 1a, Donkerbroek. Tel: 0857847528
www.bed-en-brochje.nl/donkerbroek

Welkom bij Joke's Bêd en Brochje! 
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Vroeger was er een tramverbinding
tussen Drachten en Heerenveen

en in Olterterp stond een stationsge-
bouwtje voor de wachtende reizigers.
Daar konden ze een drankje of een
eenvoudige maaltijd nuttigen. De lief-
hebbers van een boswandeling moesten
er een kaartje kopen want de bossen
Van Beetsterzwaag en Olterterp waren
eigendom van de adellijke families
zoals de van Boelens en de van Harinx-
ma's.

In het begin van de jaren dertig werd
op de plaats van dit stationsgebouwtje
Hotel Restaurant Het Witte Huis
gebouwd. Het hotel werd bekend in de

wijde omgeving, niet in de laatste
plaats door de speeltuin met een
doolhof. Veel ouderen herinneren zich
nog de fijne uren daar tijdens school-
reisjes en familie-uitjes.

De speeltuin is er al lang niet meer. Op
die plek ligt nu de grote vijver. Wat wel
nog geldt is dat Het Witte Huis een
geliefde plek is voor een kopje koffie,
lunch of diner. Bij mooi weer is het
goed toeven op het terras aan de vijver.
Er is ook gelegenheid om uw elektrische
fiets weer op te laden. Een kaartje is al
lang niet meer nodig, het gebied is voor
iedereen vrij toegankelijk en het grote
parkeerterrein bij Het Witte Huis is het
startpunt van vele mooie wandel- en
mountainbike routes. 

Bijzonder is de beeldenroute van Land-
goed Olterterp, in augustus 2015
hebben vijf kettingzaagkunstenaars
veertien beelden gemaakt, personages
uit Friese mythen en sagen. Sommige
hebben echt bestaan, andere zijn aan
de fantasie ontsproten. Er is een boekje:
“Als bomen konden spreken”, over deze
route, met de verhalen zowel in het
Nederlands als ook in het Fries, verkrijg-

baar bij Het Witte Huis. Een dagje weg
in deze omgeving, kent vele mogelijk-
heden. Zo zijn er achter het Witte Huis
allemaal nieuwe wandelpaden aange-
legd. Tevens loopt daar sinds dit jaar
ook de mountainbike route.

Na een stevige wandeling is het heerlijk
lunchen in de serre en bij mooi weer
heerlijk op het zonnige terras van Het
Witte Huis. Er kan lekker gedineerd
worden in een intieme sfeer, a la carte
gegeten worden voor 1 prijs en er is
shared dining, waar je met je gezel-
schap heerlijk kunt genieten van allerlei
heerlijkheden. 

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

Het Witte Huis Olterterp 

Voetbaldagen Vakantiedagen  VV Bakkeveen

Kivafarm &
CAVIAdorp

Welkom bij camping Kivafarm
“de groene oase” en Stich-

ting Cavia. Aan een rustig landwegge-
tje even buiten de bebouwde kom
van Bakkeveen ligt onze camping. De
camping in een deel van een uniek
privé gelegen natuur terrein van circa
2 hectare. Hier is het heerlijk genieten
van rust en natuur.  De vaart langs
het natuurgebied en de camping is
uitstekend geschikt om te vissen en
kanoën. Met de kano kunt u varen
door de weilanden heen tot het dorp
Bakkeveen.

Op kleine afstand van de camping
bevinden zich bossen en mooie
gebieden. Eén van die heidegebieden
is de Duurwouder heide van 600
hectare.  Het Fochteloërveen en
werelderfgoed Veenhuizen liggen
dicht bij ons in de buurt. Een mooie
omgeving om te wandelen of te
fietsen en leuke dagjes uit te plannen. 

We zijn een kleine camping (15 plaat-
sen) met  ruime plekken. Bij de
camping zijn diverse dieren zoals
geitjes, 2 minivarkens, paarden,
ganzen, eenden en kippetjes. Bij de
camping kunt u producten verkrijgen
die we zelf gemaakt hebben, groente
uit eigen tuin en scharreleitjes. We
hebben aan het water een eenvoudig
chalet te huur . Hier kunt u lekker
vissen vanaf uw veranda of gewoon
genieten van de natuur om u heen.  

Daarnaast is Stichting Cavia gevestigd
op ons terrein. Dit is een opvang voor
cavia's die door mensen zijn afge-
staan.  Dit is te vergelijken met een
asiel voor honden, maar dan voor
cavia's. We proberen voor deze cavia's
een goed tehuis te vinden en oudere
cavia's een plek te geven in ons cavia-
dorp welke naast de opvang ligt.  
Het caviadorp is te bezoeken op alle
woensdagen en zaterdagen van 
10 - 16 uur. 

Kijk op www.kivafarm of 
www.stichtingcavia.nl

De trainingen worden gegeven
door de VoetbalSchool. De

trainingsprogramma's zijn gericht op
individuele ontwikkeling en wordt
gegeven in een veilige, leuke & uitda-
gende omgeving. De trainers geloven
in de ontwikkelbaarheid van elke
speler en stimuleren spelers tot hard
werken. Ze zorgen voor een leuke
sfeer; voetballen moet je leren met
plezier. 

De voetbalvakantiedagen in Bakke-
veen zijn bedoeld voor jongens en
meisjes van 9 t/m 15 jaar; ook
keepers zijn van harte welkom ! 

Het evenement wordt gehouden van
maandag 24 t/m vrijdag 28 juli. Het

kost  195,00 (incl. overnachting en
avondprogramma ). Je krijgt 2 keer
per dag training, een voetbaltenue +
bal, ontbijt, lunch, diner en verzeke-
ring. Ook de avond activiteiten zijn
ingegrepen. Info en aanmelden:
www.vvbakkeveen.nl 

Net als voorgaande jaren
bestaat er weer de unieke kans
om een week lang te leren
voetballen en tevens er
helemaal uit te zijn.  5 Dagen
trainen en 's avonds kun je je
lekker ontspannen. Je
overnacht in groepstenten en
dat kan heeeel gezellig zijn.



In 2009 hebben wij het woonhuis en
het voormalige dorpshuis gekocht

van mijn schoonouders. Na een flinke
verbouwing hebben wij in 2010 onze
intrek genomen in het 6 persoons
appartement. Vervolgens was de hoofd-
woning aan de beurt. In 2012 zijn wij
daarnaartoe verhuisd en vanaf dat
moment was het 6 persoons apparte-
ment klaar voor de verhuur. In 2013 is
er nog een 4 persoons appartement
gerealiseerd. 

Beide appartementen zijn van alle
gemakken voorzien en daardoor
geschikt voor een aangename vakantie,
ongeacht de periode van het jaar.
Inmiddels hebben we al vele gasten uit
binnen- en buitenland mogen verwel-
komen, waaronder vele terugkerende
gasten. Gasten komen meestal met een
reden, dit varieert van een familie-
bezoek, een bezoek aan het Dodo
festival, een bezoek aan TT Assen tot
aan muziekavonden in de Slotplaats, de
mogelijkheden zijn onbeperkt. 

Maar bloed kruipt waar het niet gaan
kan, en daarom staat onze woning +
gastenverblijf inmiddels te koop en wil-
len wij op zoek naar een nieuwe
uitdaging (nieuw klusproject). Het
wachten is echter nog op
enthousiastelingen die met net zoveel
enthousiasme, passie en zorgzaamheid
het gastenverblijf wil voortzetten. Zodat
we ook in de toekomst onze
(terugkerende) gasten een fijn verblijf
kunnen garanderen. 

Kom ook eens logeren in het
voormalige dorpshuis van Bakkeveen!
Zo lang wij er nog wonen,
verwelkomen wij u graag!

Oant sjen!
Fam. Palsma 

www.gastenverblijf-itbeaken.nl

In het voorjaar van 2017 is
camperplaats OP HET EIND

geopend. Hier wordt plaats geboden
voor 2 campers, er is mogelijkheid
voor afname van stroom en water. U
krijgt een prachtig beschutte plek
aan een doodlopende weg. U staat
op het erf en bij de vijver. 
Het is een mooie
plek als u op doorreis
bent voor èèn nacht
of een paar dagen als
u de omgeving wilt
verkennen. In de
omgeving zijn vele
wandel- en
fietspaden.

camperplaats OP HET EIND, 
Frans en Hanneke Pool, 
Opper Haudmare 2,  Wijnjewoude,
Tel.: 06 - 57 58 43 54 
www.opheteind.nl

Gastenverblijf 't Beaken  Camperplaats 
OP HET EIND   
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Het hele jaar wordt er door velen
uitgekeken naar dit fantastische

festival. Dit grandioze feest zal dit jaar
plaatsvinden op 25 en 26 augustus op
hét evenemententerrein van Bakke-
veen. Door het veelzijdige en afwisse-
lende aanbod van livemuziek kan er
vrijdag 25 augustus vanaf 12.00 uur
gratis tot in de late uurtjes genoten
worden door alle leeftijdscategorieën.
Voor de kinderen zullen er vanaf 

15.00 uur weer bijzonder leuke activitei-
ten worden georganiseerd.

Op 26 augustus begint het programma
vier uurtjes later, oftewel om 16.00 uur,
zodat de feestbeesten onder ons lekker
kunnen uitslapen en zich weer kunnen
opladen voor de volgende ronde. Dit
jaar wordt dag twee gevuld met nog
meer livemuziek en is daarom voor alle
leeftijden aantrekkelijk! Geniet dan ook
van de tofste meezingers, de vetste hits

en de leukste covers tijdens de tweede
dag van het Dodo festival.

Enthousiast geworden door
bovenstaande? De enige manier om te
ervaren of dit festival inderdaad zo spet-
terend is als omschreven, is door
aanwezig te zijn op 25 en 26 augustus
2017 in Bakkeveen. 

Laat deze festivalvreugde op u afkomen
en laat u verrassen door alle indrukken.
De visie van Dodo van Haske staat
tijdens dit weekend centraal, dus geniet
vooral van de vrolijkheid en vreugde op
dit festival!

Mocht u zich nu, net als velen anderen,
ontzettend verheugen op het Dodo
festival of wilt u hier simpelweg meer
over weten? Houd dan de website
(www.dodofestival.nl) of de
facebookpagina in de gaten.

In de middeleeuwen bracht Dodo van Haske veel vreugde en
vrolijkheid naar Bakkeveen, dit is in het laatste weekend van de
bouwvak nog volop te beleven. Een feest wat vernoemd is naar deze
vrolijke vent kan alleen maar veel goeds betekenen. Lachende mensen,
dansende kinderen, spetterende dansjes, swingende deuntjes en een
toffe aankleding zijn dingen die dit festival uniek maken!

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

Het Dodo festival 2017 

Woensdagmiddag
inloopcafé in 
Dúndelle

Iedere woensdagmiddag kan men terecht in
het inloopcafé in Bakkeveen. Dit initiatief is

opgezet vanuit het sociaal cultureel werk en
wordt in samenwerking met MFC Dúndelle
uitgevoerd.
Kom je er eens kijken, dan zie je mensen spelle-
tjes doen, biljarten, ook midgetgolf en koersbal
is soms mogelijk. Bedoeling van dit inloopcafé is
mensen, ongeacht leeftijd de gelegenheid te
geven elkaar te ontmoeten en verder te doen
waar men zin in heeft. Dit kan alleen een kopje
koffie zijn, of een gesprekje , maar er staan ook
diverse spellen.

Het plan is dat er ook zo nu en dan gewandeld
gaat worden en ook met rolstoelers, want het
rolstoelpad ligt vlakbij. Ook andere activiteiten
zijn mogelijk zoals een vaste middag waarop
vrijwilligers u helpen met tablet of mobieltje.
Het inloopcafé zou eerst alleen in de winter-
maanden draaien, maar op verzoek gaat het nu
ook de zomermaanden door. Daardoor kunnen
ook mensen van de campings die een seizoen-
plaats hebben en eens van de camping af
willen, het inloopcafé bezoeken.
Jong en oud is welkom op de woensdagmiddag
van 14.00- 16.00u. in Dúndelle, Bakkeveen.

COOP Boonstra 

Coop Boonstra is een jonge dynamische
supermarkt in Donkerbroek, gestart in

oktober 2008. Naast het verkopen van dage-
lijkse boodschappen beschikt de supermarkt
over een geldopname mogelijkheid, een Post NL
servicepunt, stomerij en boodschappen bestel-
en bezorgservice.
Coop Boonstra is een volledige supermarkt met
als aanvulling veel regionale en biologische
producten. Ook beschikt de supermarkt over
ruime openingstijden. Op zaterdag is er op het
parkeerterrein voor de winkel een verse viskar
aanwezig.

Coop Supermarkt Boonstra, Herenweg 13,
Donkerbroek, Tel 0516-491313 
Geopend: Ma - Woe 8.00-19.00, Do - 
Vrij 8.00-20.00, Za 8.00 - 18.00





Ik zie het in onze winkel: elke klant
komt hier binnen met zijn of haar

eigen verhaal. Ook de gebruikte symbo-
liek in de sieraden is zeer persoonlijk.
Om tot het ontwerp te komen dat de
klant op het lijf geschreven
is denken we graag buiten de standaard
kaders. Het vangen van een verhaal in
een sieraad of sculptuur doen wij onder
de noemer 'Stil de tijd'. Die momenten
waarop de tijd even stil staat: daar wil

men graag een tastbare herinnering
aan. Door middel van een sieraad of
sculptuur kunnen mensen hun
persoonlijke verhaal koesteren en bij
zich dragen." Soms is een ontwerp zo
klaar, maar net zo vaak moet het idee
groeien en zijn er meerdere gesprekken
nodig om uit te vinden wat iemand wil.
"Soms hoor ik aan de stem al dat
iemand het liefst een afspraak maakt
buiten de openingstijden om, zodat er
in alle rust gesproken kan worden." 

De sieraden worden gemaakt van zeer
uiteenlopende materialen. Douwe van
der Velde gebruikt meestal zilver en
goud, maar verwerkt daar ook geregeld
diamanten, stenen, ebbenhout en
kersenhout in. Ook laat hij zich dikwijls
inspireren door natuurlijk materiaal dat
de klant meebrengt. Bij het ontwerpen
en vervaardigen, maakt van der Velde
gebruik van zowel oude als hele
moderne technieken. Deze combinatie

biedt vele mogelijkheden, bijvoorbeeld
bij het maken van herinneringssiera-
den. Onder de noemer “Stil de Tijd”
worden persoonlijke verhalen tastbaar
gemaakt in een sieraad of sculptuur.
Hierbij betreft het momenten waarop
de tijd even stil staat; bij huwelijk,
geboorte, eerste tandje en afscheid,
maar ook bij andere betekenisvolle
momenten. Denk aan de herinnering
van een vakantie, het behalen van
diploma of bul of het met pensioen
gaan.
Heeft u een idee voor een ontwerp of
speciale wensen? Maak vrijblijvend een
afspraak met ons!
De gepassioneerde goudsmid vertelt
graag over zijn vak. 

Goudsmidse Van der Velde, Hoofdstraat
72, Beetsterzwaag  Tel. 0512 381888
www.goudsmidse.nl

Goudsmidse  Van der Velde  
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Landgoed 
De Slotplaats

De Slotplaats is een prachtig
landgoed in de bosrijke omge-

ving van Bakkeveen. Het landgoed
herbergt een bos met vele herinnerin-
gen aan vervlogen tijden. Door de
oude bomen en verscheidenheid aan
planten en dieren leent dit gebied
zich uitstekend voor een prachtige
natuurbeleving. 
Beleef dit prachtige gebied over de
gemarkeerde paden te voet, maar ook
te fiets en te paard!
De routes leiden langs een Sterren-
schans, klassieke tuin en door statige
beukenlanen. Het kost je tien flink
passen om, om de dikste beuk te
lopen. Deze beuk is wel 250 jaar oud!

Landgoed de Slotplaats is een van de
grotere Friese bosgebieden. De eerste
bomen van de slotplaats zijn geplant
vanaf 1730 door Jonkheer Burmania.
Zodoende zijn er eeuwenoude bomen
te vinden op slotplaats. Deze reuzen
geven de slotplaats een statige uitstra-
ling. Op de Slotplaats zie je met wat
geluk reeën en roofvogels zoals de
buizerd en de havik. De dwergvleer-
muis woont in de majestueuze
beuken. Voor wandelaars is de slot-
plaats een bekende plaats. Een
wandeling  tussen bos en open land-
schap en de vele cultuurhistorische
elementen zorgen voor een mooie
afwisseling. Aan het einde van de
wandeling is het ook heerlijk genie-
ten in het theehuis wat op de slot-
plaats is gevestigd.

Natuurmonumen-
ten organiseert
regelmatig excur-
sies en evenemen-
ten op het
landgoed. Raad-
pleeg  de activiteiten-
agenda op de website
voor het actuele aanbod of check en
like Facebookpagina
www.facebook.com/slotplaats

Wil je ook een keer mee met de 
boswachter? Boek dan een excursie. 
Wil je  liever alleen of met je gezin
een frisse neus halen, maak dan
gebruik van de gemarkeerde routes. 

Herinneringssieraden worden van oudsher gebruikt om bijzondere
momenten en personen mee te herdenken. Vaak wordt er bij
herinneringssieraden gedacht aan rouw en afscheid. Maar bij Goud-
smidse Van der Velde merken Rinske Sieswerda en Douwe van der 
Velde dat er veel meer redenen zijn om een sieraad te laten maken. 

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

Ooit was er een station gepland,
omdat Haule het middelpunt

van het noorden is, staat te lezen op het
bordje vlakbij de ingang van de ijsbaan
(voor je Haule inrijdt vanaf Donker-
broek). Haule ligt daarmee ook in het
midden van een aantal schitterende
toeristische en natuurgebieden: de
bossen van Bakkeveen, de heide van
Duurswoude, Appelscha, Fochtelooer-
veen, Blauwe Bos, Haulerpolder.
Alle grote steden van het noorden zijn,
voor culturele uitstapjes of een heerlijk
dagje uit, met de auto binnen 35
minuten bereikbaar. En vergeet ook het
gevangenismuseum in Veenhuizen niet,
op nog geen 11 km afstand. Kortom
een ideale uitvalsbasis voor rustzoekers,
wandelaars en fietsers. 

Het Friese woord Noflik (spreek uit als
Nov-luk) draagt bij aan het geluksge-
voel. Wil je het vertalen dan is het de
overtreffende trap van gezellig, aange-
naam, ongecompliceerd, plezierig,
gerieflijk, rustig, ontspannend, knus en
gemoedelijk. 

Dat is dan ook de reden waarom Sietske
Schaaij, koos voor deze naam voor hun

B&B. In 2009 werd de boerderij vrijwel
geheel opnieuw opgetrokken in een stijl
die modern en landschappelijke tegelijk
is. In 2015 werden de ruime kamers
ingericht om gasten te kunnen ontvan-
gen voor korte of langere tijd.

B&B Noflik-Haule is de ideale overnach-
tingsplaats. En, op afspraak, bieden zij
wandelaars en fietsers de mogelijkheid
om tegen een geringe vergoeding
gebracht te worden naar een eigen
gekozen beginpunt. Ook ondersteunen
zij hun gasten graag bij het kiezen van
een mooie wandel- of fietsroute naar
deze knus ingerichte en ruime B&B, om
daar heerlijk na te genieten van de dag
met een gratis kopje koffie of thee.
Noflik Haule, Zwetteweg 19, Haule. 
Tel: 06-53721195 www.noflik-haule.nl

Haule ligt in de gemeente
Ooststellingwerf en maakt deel
uit van het mooiste stukje
Drenthe in Friesland. Het is een
streekdorp met in hoofdzaak
lintbebouwing. 

Noflik Haule 



zomooi
HU I D S A L O N

Weverswal 3a
9243 JL Bakkeveen

06-15535257
www.zomooi-huidsalon.nl

Microblading
Nu t/m juli voor € 200,-

‘T Foarwurk
Waar is het feestje??
Hier is het feestje!!

Kom langs en geniet van de gezellige sfeer, 
de vrolijke mensen en de muziek. 

Onder het genot van een drankje maken wij 
er altijd een gezellige boel van. 

Wij draaien voornamelijk Nederlandstalige muziek, 
afgewisseld met de hits uit de top 40. 

Binnenwei 53, 9248 KV Siegerswoude
www.cafefoarwurk.nl



Tien jaren geleden waren wij op
zoek naar een huis in de
gemeente Leek. Een van onze
wensen was:  niet de straat op en
neer moeten lopen om de hond
uit te laten, maar elke ochtend
vanuit huis een mooie wandeling
kunnen maken.  

We vonden beiden de omgeving
het allerbelangrijkste, want een

bestaand huis zouden we immers
kunnen verbouwen. Op een prachtige
plek in het buitengebied van Zevenhui-
zen stond een senioren woning bij een
vervallen boerderij te koop. Het lag
tussen twee bosjes in, het Harensche
bos en het Nanninga`s bos, nabij de
pingoruine, het Bolmeer genoemd. We
waren verkocht, dit was precies wat we
zochten!  Op fietsafstand van Bakke-
veen, de Slotplaats, op loopafstand van
Het Coendersbos en de Borg, in de
buurt van het Leekstermeer  en de Borg
Nienoord, het Ronostrand, het Mensin-
gebos en het Mensinge in Roden
binnen hand bereik, het Blauwe bos in
Haulerwijk en het kerkepad naar
Marum! 

De eerste jaren hebben we in de
seniorenwoning gewoond en hebben
we plannen gemaakt voor de
nieuwbouw. Ondertussen hebben we
samen met onze kinderen de oude
boerderij gesloopt en hebben we het
boerenerf weer toonbaar gemaakt. Op
de plek van de vervallen boerderij staat
nu het zomerhuis met inpandig nog de
kelder van de boerderij. Tijdens de
verbouwing hebben we hier gewoond.
Het idee is dat we dit zomerhuis ook
kunnen gaan verhuren maar dan voor
minstens een week. 

Door de verbouwing hebben we boven
drie grote slaapkamers met elk een
eigen badkamer en een gezamenlijke
ontbijtkamer waar men ook een
eenvoudige pot kan koken.

Als het heel warm weer is nemen we
een duik in onze zwemplas waarvan
ook de gasten gebruik kunnen maken.
Het wonen hier, in het drie Provinciën-
land, ervaar ik als een grote luxe die ik
graag  met mijn gasten wil delen!

Harma Hoekstra Topper, Bolmeer 6, 
Zevenhuizen. Tel: 0623088477.
www.onsbolmeer.nl

Bed & Breakfast "Ons Bolmeer"
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Natuurvriendenhuis Allardsoog:
een ruim en gezellig 'doe-het-zelf-

hotel'
Op het drie provinciën-punt van
Groningen Friesland en Drenthe, ligt
het "Natuurvriendenhuis Allardsoog",
één van de dertien
natuurvriendenhuizen van het Nivon.
Een betaalbaar 'doe-het-zelf-hotel' dat
volledig door vrijwilligers wordt
beheerd. 
Het is een ideale plek voor (korte)
vakanties, weekendje weg of voor het
organiseren van groepsbijeenkomsten.
Het ruime huis heeft in totaal 61
bedden en verschillende zalen, geschikt

voor diverse activiteiten zoals
vergaderingen, personeelsfeesten,
creatieve activiteiten en kooplessen in
onze volledig uitgeruste keuken. Ook is
er mogelijkheid om het hele huis af te
huren voor bijvoorbeeld families, vrien-
dengroepen, verenigingen en scholen.

De activiteitencommissie van
Natuurvriendenhuis Allardsoog
organiseert maandelijks een aantal
meerdaagse activiteiten zoal het
bezoeken van musea, het spotten van
vogels, het bezoeken van verschillende
tuinen en nog veel meer. Deze activitei-
ten zijn inclusief overnachtingen en ge-
heel verzorgd. Woont u in de buurt dan

is het in sommige gevallen ook
mogelijk om deel te nemen zonder te
overnachten. Vraag ernaar bij Marion
Stam, 088-099 09 71
Kijk voor meer informatie op:
www.nivon-allardsoog.nl 

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

Natuurvriendenhuis Allardsoog

Vakantiehuis
Lykwols Bliid  

Lykwols Bliid is de Friese naam van het
vakantiehuis en betekent 'niettemin blij'.

Op de website vindt u in “Het verhaal” de
geschiedenis achter Lykwols Bliid en “Over ons”
vermeldt dat de eigenaars in de woning naast
het vakantiehuis wonen. Evenals het plezier van
het boerenbedrijf genieten wij er van om andere
mensen te ontmoeten. We houden van vertier en
gezelligheid en daaraan was met vijf kinderen
geen gebrek. Toen ieder een eigen plekje had
gevonden werd het wel heel stil in huis en nog
stiller op het erf toen de woonruimte naast ons
leeg kwam te staan. Op dat moment besloten
we om van dit huis een vakantie-
verblijf te maken.

Met zorg en toewijding is ons vakantiehuis inge-
richt en het is onze wens is dat hier ieders extra
ballast vervliegt, zoals de dwarrelende pluisjes
van ons logo symboliseren. Gedurende twee jaar
ontvingen we gasten uit binnen- en buitenland
en nu weten we dat Lykwols Bliid een plek is
waar mensen zich thuis voelen. We horen en
lezen lovende woorden, wat veel voldoening
geeft. Het betekent dat wij onze gasten een fijne
vakantie kunnen bieden met de voorradige
ingrediënten: ruime 5-persoons woning met
heel veel privacy, veel comfort, uitzicht op
groene weiden, beschut terras op het zuiden. De
Merskerheide en bos op zijn loopafstand. Er zijn
talrijke prachtige fiets- en wandelroutes in de
directe omgeving in een aantrekkelijk gevarieerd
en uniek landschap.
Tel: 0512 301764 / 06 21462014 
www.lykwolsbliid.nl

Nieuwjaarsfeest
Bakkeveen 2017  
Op het moment van schrijven (medio
maart) schieten de narcissen en de
krokussen uit de grond en dan zou je
niet zo snel aan de volgende
nieuwjaarsviering denken, maar zet
het voor de zekerheid toch alvast even
in je agenda: 
31 december 2017,
evenemententerrein 
Bakkeveen. 
We zien jullie dan! 

www.facebook.nl/nieuwjaarsfeest-
bakkeveen voor een impressie van 
vorig jaar).
Organisatie Nieuwjaarsfeest Bakkeveen

Van der Sluis
Vakanties  

Vdsluisvakanties verhuurt al 43 jaar staca-
ravans. Op Camping Ikeleane hebben wij 5
stacaravans te huur/te koop.
Camping Ikeleane is een gezellige gezins-
camping. Er zijn speeltoestellen op verschil-
lende veldjes, een snackbar, een kantine, een
air trampoline, fiets- en skelterverhuur, een
recreatieteam in de zomermaanden, wifi,
overdekte speelschuur, wasserette. De staca-
ravans zijn geschikt voor 4-5 personen en
meer met een aanvullende tent. Als u met
meer personen op vakantie bent daarvoor
worden geen extra kosten berekend. U
maakt als u boekt gratis gebruik van het
openluchtzwembad in het dorp. In de directe
omgeving beginnen de fiets- en wandelpaden
waardoor u dichtbij de natuur zit.

Wat kunt u van ons verwachten?
Onze keurige en gezellige chalets of stacara-
vans zijn smaakvol en gezellig ingericht voor
4(5) personen. Wij vinden het belangrijk dat er
goede bedden/matrassen in onze stacara-
vans / chalets zitten. In alle stacaravans/-
chalets staat een tv + dvdspeler, radio en is
er een tuinset aanwezig + parasol.
Ook verhuren wij stacaravans en chalets op
Terschelling, Ameland, Ommen, Rheeze en
Hardenberg
Fam. Van de Sluis, Drachten.
www.vsluisvakanties.nl



Vishandel Thijs van der Meulen
Sinds 2006 zijn wij actief vanuit Donkerbroek met 1 verkoopwagen op 7 vaste standplaat-
sen. U kunt ons vinden in Donkerbroek,Oldeberkoop,Veenhuizen,Siegerswoude,Boyl en
Hoogersmilde. In de gekoelde verwerkingsruimte in Donkerbroek worden de producten
dagelijks vers bereid.
Het assortiment is divers,van gebakken vis tot buitenlandse vissoorten. Mocht er ondanks
het zeer uitgebreide assortiment iets niet aanwezig zijn,dan kunnen wij dit altijd voor u
bestellen.van stokvis tot zeeduivel! U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter.

Kijk voor meer info op 
www.vishandelvandermeulen.nl

VISHANDEL
Thijs v.d. Meulen

Het zomerseizoen staat voor de deur en bij
Beijk wordt er hard gewerkt aan het

nieuwe  zomerconcept: Funky Food Festival.
Beijk serveert eerlijk eten dat met liefde is
bereid. Die uitstraling wordt neergezet in festi-
valsfeer. Dit betekent vrijheid, zelf kiezen
wanneer u wat wilt eten. Er wordt geen gebruik
meer gemaakt van afgerokte buffettafels, maar
van losse 'free flow belevingseilanden'. Dit zorgt
voor meer dynamiek tijdens het evenement.
Het geheel wordt gedecoreerd als zijnde een
'proef- en beleef festival' waarbij à la minute
bereiden centraal staat. Uiteraard kunt u er ook
voor kiezen om alleen een barbecue door ons te
laten verzorgen. Meer informatie over de barbe-
cues en zomerfeesten, zie  www.beijk.com

Beijk Catering 
Beijk Catering is sinds 1988 actief in de drie
noordelijke provincies in zowel catering als
horeca. Zo exploiteert Beijk 25 cateringlocaties
voor scholen en bedrijven, levert Beijk een culi-
nair en organisatorisch totaalplaatje in het Abe
Lenstra Stadion in Heerenveen, Beijk is trotse
eigenaar van het congrescentrum Hanzeplaza in
Groningen en verzorgt de horeca binnen Sport-
stad Heerenveen en Victoriapark Wolvega.

De Allersmaborg in Ezinge is sinds 2015 aan dit
rijtje toegevoegd. Hiernaast komt Beijk met
partycatering op alle locaties die de opdrachtge-
ver maar wenst.

www.beijk.com

Bevestigd: RONDÉ!
De allereerste single Run werd in 2014 uitgeroepen
tot 3FM Megahit en ze maakten een vliegende start
nadat ze in 2015 de 3FM Serious Talent award
binnen sleepten. Dit jaar verscheen het langver-
wachte debuutalbum met de megahit Naturally en
RONDÉ is nu niet meer te houden. Ze stonden al op
Lowlands, Concert at SEA en Mysteryland en de
zalen in Amsterdam, Nijmegen, Den Haag, Breda,
Groningen… zijn allemaal al uitverkocht! Deze typi-
sche warme, melodieuze en meeslepende Rondé
sound mag je niet missen, rennen naar het Slinge-
park dus!

Droomparade Sleepwalkers
Simmerdeis is er voor iedereen. Jong en oud
kunnen te midden van het groen genieten van

theater en muziek. Laat je verwonderen door de
droomparade Sleepwalkers van Compagnie des
Quidams. De helemaal uit Frankrijk afkomstige
reuze-silhouetten nemen je al vanaf het centrum
van Drachten mee in een dagdroom vol fantasie
waarin grenzen vervagen tussen wat is en wat kan.
De licht uitstralende wezens zijn een eyecatcher in
de schemeravond!

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk voor meer informatie op www.simmerdeis.nl.

Simmerdeis vindt plaats van donderdag 
22 t/m zondag 25 juni 2017 in en om het
Slingepark te Drachten.

Natuurlijk Beetsterwaag, Best Tweewielers zit in het hart van het meest verrassende
bosgebied van Friesland. De kleurrijke heidegebieden zullen u verbazen. Voldoende (
gratis) parkeergelegenheid en de mooiste plekjes voor de innerlijke mens.

Best Tweewielers verhuurt niet alleen mountainbikes maar ook een elektrische fiets of stadsfiets 
(met versnellingen ). U bent natuurlijk welkom in onze winkel, maar tegen een kleine vergoeding
worden de fietsen bij u gebracht op locatie. De werkplaats is ook ingericht op u als gast van onze
mooie provincie. Wij hebben tijd gereserveerd voor het onder-
houd van uw fiets of wellicht een reparatie. Laat u verrassen
door onze service en wees welkom. Veel ( fiets) plezier!! 

Team Best Tweewielers
Kerkepad oost 17 - 9244CB Beetsterzwaag
0512383013

Theater en muziek op Simmerdeis!

Best Tweewielers Beetsterwaag

Zomerfeesten Beijk Catering 
in festivalstijl 

ADVERTORIALS

Eind juni staat Drachten en omstreken in het teken van muziek, circusacts, straat-
theater en kindervoorstellingen. Dit jaar zal Simmerdeis voor de elfde keer plaats-
vinden in het Slingepark in Drachten en op verschillende locaties in Gemeente
Smallingerland. Steeds meer artiesten zijn bevestigd en het belooft weer een
pracht editie te worden. Mis het niet en schrijf 22 t/m 25 juni alvast in je agenda.

Voor u en de kinderen is er zwemwater
met een strandje waar heerlijk de dag

gespendeerd kan worden met het water of de
speeltoestellen. Rondom Paviljoen De Leyen
zijn wandelpaden die u door de natuur leiden,
met een prachtig uitzicht over het natuur
gebied in de uitkijktoren. Paviljoen De Leyen is
ook een uitstekend startpunt om de  Fryske
Walden (Friese Wouden) te ontdekken.
Vanuit Paviljoen De Leyen kunt het coulisse-
landschap ontdekken en diverse musea bezoe-
ken. Voor groepen heeft Paviljoen De Leyen ook
veel te bieden, denkt u aan wandelen met de

boswachter, eten uit de natuur samen met een
medewerkster van het IVM. Avontuur is er ook
te vinden in de nieuwste attractie Kelderses-
cape laat u en uw groep een uur lang opsluiten
in de kelder van het paviljoen en weet aan de
hand van puzzels te ontsnappen(16+).
Kijkt u voor meer info op www.deleyen.nl   
Voor het eten bent u in goede handen bij
Chefkok Robert Janssen en zijn team.
De chef heeft zijn sporen de afgelopen jaren
verdient in diverse aansprekende restaurants
en bezorgd u nu samen met bedieningsteam
een heerlijke middag of avond.

Wij zien u graag op de Bildreed 3 in Rottevalle u
kunt ons mailen via info@deleyen.nl Of bellen
op 0512-341120 voor meer informatie kijkt u
op www.deleyen.nl  Met een zonnige groet Pier
& Mascha en team De Leyen

Heerlijk relaxen bij Paviljoen 
De Leyen tijdens uw fietstocht?
Twintig kilometer vanaf Bakkeveen ligt het natuurgebied de Leijen in Rottevalle.
Aan het water vindt u een aangenaam terras met misschien wel het mooiste uitzicht van
Friesland. Iedere dag vanaf 10.00 uur staat het team van Paviljoen de Leyen voor u klaar
met een verrassende lunchkaart en in de avond met een dinerkaart waar voor groot en
klein heerlijke gerechten op staan.

Elke dag dat er geen ijs ligt kunnen wij een
heerlijke vaartocht voor u organiseren, maar in
de praktijk betekent dit dat wij vanaf Maart tot

Oktober bijna elke dag de trossen los gooien. De
maanden dat er minder gevaren wordt zitten we
natuurlijk niet stil… Wij willen er voor zorgen dat uw
verblijf bij ons aan boord zo verzorgd mogelijk is en
van alle gemakken voorzien. Daarom hebben wij dit
jaar in de achter salon op het bovendek  alle stoelen
en tafels vernieuwd. De stoelen hebben extra dikke
kussens zodat u de hele dag kunt genieten van het
prachtige uitzicht over de meren. Wilt u genieten
van een lekker drankje tijdens het varen? Ook onze
bar is nieuw dus onze medewerksters brengen u
graag de lekkerste versnaperingen zoals Cappuc-
cino, verse muntthee of een ijskoude Wieckse Rose.
Een nieuwe tocht die wij vorig jaar hebben geïntro-
duceerd, de “Trossen los tocht” was een groot
succes. Dit jaar gaan we deze tocht vaker herhalen.
Het blijkt een ideale invulling te zijn voor kleinere
groepjes die de boot huren te kostbaar vinden.
Op deze manier kunnen zij  inschepen op een tocht
met een vaste prijs.

VOOR EEN IEDER HIER NOG EVEN DE UITLEG 
VAN DEZE TOCHT
De "Trossen los tocht" vertrekt in de reguliere editie
vanuit Sneek Pampuskade om 10.00 uur en keert
om 17.00 terug. Wij serveren u  bij de ontvangst 
2 kopjes koffie of thee met appeltaart en slagroom.

Rond het middaguur geniet u van een 3 gangen
diner bestaande uit: soep, schnitzel, gebakken aard-
appelen, gekookte aardappelen, witlof en 
sperziebonen als warme groenten en rabarber, sla
en appelmoes als koude groenten. U krijgt een
lekker ijsje met verse slagroom toe. In de middag
serveren wij  2 keer thee met een bonbon.
De consumpties die u verder nuttigt zijn voor eigen
rekening.

Wij wensen u, namens alle medewerksters van
Rondvaartbedrijf van Dijk, een mooie zomer toe vol
zon en gezelligheid, wij hopen u snel weer te mogen
begroeten op een van onze tochten!

RESERVEREN: 0515-413819 / 06.10970099
www.rondvaart-vandijk.nl
info@rondvaart-vandijk.nl

LAAT HET NIEUWE VAARSEIZOEN MAAR BEGINNEN…

Rondvaartbedrijf van Dijk is er klaar voor!



Altijd Fiets-Weer bij Terpstra
Fietsen in Haulerwijk

Ukunt voor vele merken en soorten fietsen bij
ons terecht. Wij hebben vele elektrische

fietsen op voorraad in verschillende prijsklassen.
Op dit moment is E-bike met een middenmotor
zeer in trek. Zowel de Yamaha-, Bosch- , Impuls- en
Shimano-steps systeem is zeer betrouwbaar en
heeft een goede wegligging door zijn lage zwaarte
punt. Eerst even een E-bike uitproberen? 
Geen Probleem! U kunt altijd eerst een gratis en
vrijblijvende proefrit maken.

Op het gebied van Life-style fietsen zijn er ook
diverse soorten. Zoals bv de Gazelle Puur NL,
de Batavus Cnctd.

Dit zijn leuke, sterkte fietsen met een stoere voor-
drager. Bent u meer een sportieve fietser? Ook
hierin hebben wij een ruime keus. Lekkere lichte
fietsen voor sportief gebruik, zoals een racefiets of
een mtb. Hybride fietsen voor een relaxed tochtje of
juist voor een fietsvakantie.

Tevens kunt u bij ons terecht voor onderdelen en
accessoires, zoals manden, (vakantie) tassen, fiets-
computers, bidon, regenkleding etc.

Voor gebruikte fietsen hebben wij een nette show-
room met een ruime keus. Reparatie's aan uw
fiets gebeurd vakkundig en voor een scherp tarief.
Bent u hier op vakantie en wilt u een fiets huren?
Ook dit kunt u door ons laten verzorgen.

Wij hebben diverse fietsen voor u klaar staan voor
een voordelig tarief, zoals luxe fietsen met 
7 versnellingen en E-bikes met een middenmotor.
Bij bezorgen/halen gratis uw fietsen in de omge-
ving Haulerwijk/Bakkeveen.

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

Terpstra Fietsen,
Hoofdweg boven 23, Haulerwijk, 0516-421294

Uw ambachtelijke slager Lieuwe Nicolai is in 1910 opgericht en wordt inmiddels door de
vierde generatie Nicolai geleid. In deze ambachtelijke slagerij wordt vlees verwerkt

afkomstig van eigen gekozen regionale boeren. Zo komt ons rundvlees “de Black Angus”en
ons lamsvlees van Natuurlijk beheer uit Appelscha. Wij mogen ons ook geselecteerd Livar
scharrelvarken specialist noemen.Livar scharrelvarkensvlees staat bekend om zijn uitmun-
tende smaak. De worstmakerij en vleeswarenafdeling zijn volledig
ambachtelijk. Bovendien wordt er zo min mogelijk met  E-nummers
en smaakversterkers gewerkt. De ambachtelijke slager heeft met
zijn producten al diverse onderscheidingen in de wacht gesleept. In
2014 heeft de slager zelfs de titel “beste worstmaker van Fries-
land”behaald. Ook mag hij zich “meester worstmaker “noemen.

Het openluchtmuseum laat u op een leven-
dige en actieve manier ervaren hoe veen-

arbeiders In de 19 de eeuw leefden en werkten.
De erbarmelijke werk-, woon en leefomstandig-
heden waren de voedingsbodem voor een felle
sociale strijd. De woonhuisjes, de winkel en de
kroeg van de veenbaas, de kerk en het werfje
zijn op ware schaal nagebouwd en ingericht. In
het nieuwe filmhuis wordt de armoede en
onderdrukking tastbaar en wordt u deelgenoot,
van de opstand in de turf.

Op het museumterrein ziet u hoe turf in het
laagveen werd gemaakt en krijgt u een indruk
van de verandering  van het landschap als
gevolg van de turfwinning. Van moerasgebied
naar turfwinning, petgaten en inpoldering.
Met Nij Beets als brandpunt toont het museum
de geschiedenis van de laagveenderij
in Opsterland en Smallingerland, een geschiede-
nis van mensen, politiek en landschap….

U bezoek kan gecombineerd worden met een
bezoek aan het nabij gelegen Sudergemaal.
De turfbok vaart u desgewenst naar dit gemaal
of de prachtige Kraenlânnen op de Veenhoop.

Door de unieke ligging van het museum aan het
Polderhoofdkanaal zijn er talloze arrangementen
mogelijk. Het museumrestaurant en de muse-
umwinkel maken uw verblijf en activiteiten
compleet.

Evenementen.
It Damshûs organiseert regelmatig verschillende
evenementen op het museum terrein.
- Kunst en cultuurmarkt  - Boatersdei
- Stoppeldei - Lezingen

Bij deze activiteiten herleeft het verleden of
wordt er entertainment en verdieping geboden
inde bijzonder sfeer van het museum.
Tevens richt het museum zich op educatie voor
scholen.

Openingstijden: 1 mei t/m september dinsdag
t/m zondag 13.30 uur -16.30
Zie voor aankondiging en beschrijvingen onze
website: www.damshus.nl
T: 0512-461599 of 0683694095.

Bent u op zoek naar een activiteit voor een familiedag, teamuitje, vrijgezellenfeest, of
gewoon een uitje met vrienden, zoek dan niet verder. Escape Room Plaza Gorredijk
beschikt over meerdere kamers, waaronder een ware kinder escape room. Je moet
proberen om binnen één uur alle puzzels, codes en raadsels te ontcijferen, zodat je
bij de eindcode komt en de deur naar buiten kunt openen.

In 2007 opende Zandberg de De Wylde Roas
aan de Weverswâl 4. In de winkel kunnen
klanten onder andere terecht voor een mooi
boeket, (vaste) planten, bloemenabonnemen-
ten, bruids- en rouwwerk, maar ook voor
decoraties voor binnen en buiten, keramiek
en glaswerk. De voorkeur gaat uit naar
rouwwerk. Ook geeft Zandberg workshops.

Daarnaast is het in de zomer goed toeven. In
2014 richtte de eigenaresse de Theetuin op

achter de winkel. Iedereen is - bij lekker weer -
welkom voor een lekker kopje thee, koffie of limo-
nade en met naar keuze een gebakje of plakje
cake. In de kapschuur staan tevens natuurlijke
decoraties uitgestald om te bekijken.

Bloemist Janny Zandberg heeft zich aangesloten bij
FloraNL, een organisatie van samenwerkende bloe-
misten in Nederland. De samenwerking brengt
verschillende voordelen mee voor de klanten en
bedrijven in het Friese Brinkdorp en de omgeving.

"De winkel biedt meer service. Overal in Nederland
en in het buitenland kunnen klanten nu bloemen
laten bezorgen en kunnen bedrijven eenvoudig
digitaal bestellen. Via FloraNL is De Wylde Roas nu
aangesloten op een landelijk netwerk en ICT-
systeem. Bedrijven krijgen automatisch een factuur
en kunnen een logo op het kaartje zetten", zegt
Ruud Steur, mede-oprichter van FloraNL.
"Een ander voordeel van het collectief van samen-
werkende bloemisten is dat de bloemisten onder-
ling makkelijker ervaringen delen, meegaan met

nieuwe ontwikkelingen en op de hoogte blijven.
Ook via FloraNL", zegt Janny.
Tevens zijn duurzaamheid en maatschappelijk
betrokken ondernemen een belangrijk onderdeel
van de samenwerking. Janny: "Duurzaamheid is
steeds belangrijker voor overheidsinstellingen,
gemeenten en bedrijven. Een FloraNL bloemist is
verplicht zich te certificeren voor de Barometer
Duurzame Bloemist. Een certificering garandeert
dat aangesloten bloemisten een duurzame bedrijfs-
voering hebben en een percentage aan duurzame
bloemen leveren." De Wylde Roas kan zich
daarmee onderscheiden.

Bestellingen van klanten en collega FloraNL-bloe-
misten bezorgt De Wylde Roas in de wijde omge-
ving, waaronder Haulerwijk, Oosterwolde, Leek en
Marum.

De Wylde Roas
Weverswâl 4
9243 JL Bakkeveen
0516 - 54 11 28
www.dewylderoas.nl

De Wylde Roas bestaat 10 jaar

Uw ambachtelijke slager Lieuwe Nicolai

Openluchtmuseum it Damshûs
EEN BOEIENDE TERUGBLIK OP EEN BEWOGEN VERLEDEN

De kamers
We hebben 3 kamers tot jullie
beschikking, ieder met een eigen
thema en allemaal zijn ze volledig
ander m.b.t. de opbouw van de
spelletjes en technieken: Kamer
1: Het Mysterie van de bar; Kamer
2: Ontrafel de examens uit het
klaslokaal en Kamer 3: Ontsnap
uit de geheime ondergrondse
fabriek . Wij houden de teams
doormiddel van camera's vanuit
onze controle kamer in de gaten, we communiceren via portofoons. Mocht er onverhoopt toch
iets zijn, dan kun je er altijd uit, door op de groene knop bij de deur te drukken. Na het escape
avontuur krijg je nog  een kopje thee of koffie en kun je gezellig even nagenieten.

Praktische informatie
Alle kamers zijn geschikt voor max. 6 personen. Ben je met een grotere 
groep, geen probleem, dan kun je meerder kamers reserveren of gebruik
maken van ons gezellige plein, met dartbord, tafelvoetbal en andere spelletjes.

Wil je een compleet arrangement, met eten en drinken erbij. Neem dan
contact met ons op en bespreek de mogelijkheden.
Dat kan via: info@escaperoomplazagorredijk.nl

Voor overige informatie verwijzen wij je naar onze website.
www.escaperoomplazagorredijk.nl 

Wij hopen jullie snel eens te ontmoeten in onze Escape Room Plaza.
Ernst Pieter en Douwina Bantema

Escape Room Plaza Gorredijk:
Een activiteit voor jong en oud

ADVERTORIALS



Cafetaria Plaza De Kolk van familie
Douwsma is 7 dagen in de week

geopend voor een gastvrij onthaal. Men
kan er terecht voor een lekker gevari-
eerde en  betaalbare lunch of menu met
heerlijk ijs als dessert. En natuurlijk als
afhaalrestaurant. Op het zonnige terras
kan een ieder even lekker genieten  van
het unieke uitzicht over de historische
brink en de voormalige sluis. Sluis is in
het Fries Kolk, vandaar ook de naam
Plaza De Kolk. Voor de jeugd is er gele-
genheid zich uit te leven in een speel-
tuin met verschillende leuke
speeltoestellen. 

Met de aankoop, enige jaren geleden,
van de naastgelegen monumentale
Herberg van Bakkeveen inclusief recrea-

tiezaal zijn de mogelijkheden aanzien-
lijk uitgebreid. De Herberg biedt volop
gelegenheid voor vergaderingen en
familiebijeenkomsten. Wist u trouwens
dat de zaal versierd is met creatieve
historische afbeeldingen van Bakke-
veen? 

Ook de naastgelegen apres-skibar geeft
de mogelijkheid voor het organiseren
van diverse culturele en feestelijke
evenementen. Het bedrijf speelt al jaren
een prominente rol in de top 100 van
beste Cafetaria's van Nederland.

Plaza de Kolk Foarwurkerswei 11-12
Bakkeveen. Tel. 0516-541905
www.snackbar-dekolk.nl             

Plaza De Kolk boegbeeld
Recreatief Bakkeveen
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vanaf 1730 in opdracht van Jonkheer
Burmania. Zodoende zijn er eeuwen-
oude bomen te vinden op de Slotplaats.
Deze reuzen geven de Slotplaats een
statige uitstraling. 

Op de Slotplaats zie je met wat geluk
reeën en roofvogels zoals de Buizerd en
de Havik en verschillende spechten-

soorten zoals de Groene Specht en de
Grote Bonte Specht. Met name de
laatste laat flink van zich horen. De
dwergvleermuis woont in de majestu-
euze beuken. Een wandeling  tussen
bos en open landschap en de vele
cultuurhistorische elementen zorgen
voor een mooie afwisseling. Aan het
einde van de wandeling is het ook
heerlijk genieten in het theehuis wat
op de Slotplaats is gevestigd.

Natuurmonumenten organiseert regel-
matig excursies en evenementen op het
landgoed. Raadpleeg onze activiteiten-
agenda op de website 
www.natuurmonumenten.nl/Slotplaats
voor alle details of like onze Facebook-
pagina; Landgoed de Slotplaats voor
het actuele aanbod. 

Wil je ook een keer mee met de
boswachter? 
Boek dan een excursie of kinderfeestje
via k.abspoel@natuurmonumenten.nl

Door de oude bomen en verschei-
denheid aan planten en dieren

leent dit gebied zich uitstekend voor een
prachtige natuurbeleving. Het gebied is
niet alleen te voet prettig beleefbaar,
maar ook te fiets en te paard!
De aangegeven routes leiden langs een
sterrenschans, klassieke tuin en door
statige beukenlanen. Alles aangelegd
door de bekende hovenier Johan
Herman Knoop.

Landgoed de Slotplaats is een van de
grotere Friese bosgebieden. De eerste
bomen van de Slotplaats zijn geplant

De Slotplaats is een prachtig landgoed in de bosrijke 
omgeving van Bakkeveen. Het landgoed herbergt een bos 
met vele herinneringen aan vervlogen tijden. 

Advertorial

Wij zijn Noovids Rental &
Event Organisation. Nathan

en Patrick zijn twee jonge, onderne-
mende professionals die een hoop
kennis, ervaring én creativiteit in huis
hebben op het gebied van evenemen-
ten. 

Wij hebben passie voor dit vak en
daardoor zetten wij nét even dat
stapje extra. Het geeft ons echt een
kick als mensen na een avond heer-
lijk dansen en plezier maken blij naar
huis gaan!

Noovids Rental & Event Organisation
gaat voor kwaliteit. Wij bieden dan
ook alles wat nodig is om uw evene-
ment tot een succes te maken:

_ Wij kunnen een volledig evene-
ment organiseren

_ Verhuur van professioneel licht- en
geluidsapparatuur

_ Een ervaren, allround DJ voor uw
bruiloft of bedrijfsfeest

_ Themafeesten
_ Artiesten/ bands
_ Karaoke
_ Te gekke lichtshows
_ Special effects en decoratie

Kortom, de mogelijkheden zijn einde-
loos! Wij bieden niet alleen “stan-
daard” feesten - in goed overleg
maken we er echt úw feest van. Een
feest waar nog lang over wordt nage-
praat!

Heeft u ook iets te vieren? 
Neem dan contact op met Noovids!
www.noovids.nl 

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland

Proef de rijke historie
op dit oude landgoed

Noovids
UW PARTNER VOOR EEN
GEWELDIG FEEST

ACTIVITEITEN 2017:

- 21 mei: Wildplukwandeling 
(proef letterlijk van de Slotplaats)

- 9 september: 
open Monumentendag

- 1 oktober: het Slotfestival
- 6, 7 en 8 oktober: 

Kamermuziekfestival in 
samenwerking met het NMF



STALLING

VERKOOP EN VERHUUR

ONDERHOUD

SCHADEHERSTEL

S&S Caravans in Gorredijk voert onderhoud en reparaties uit aan caravans, trailers, aanhangwagens en
meer. Wij zijn FOCWA en PACK erkend. Onze stalling van meer dan 3650 m2 bied ruimte en bescherming.
Ook voor het schoonmaken van caravans bent u bij ons aan het juiste adres. Bovendien verkopen wij
caravans occasions en accessoires zoals accu's en movers van gerenommeerde merken. 

S&S CARAVANS |  De Werf 28  |  8401 JE Gorredijk  |  +31 513 436 561  |  info@caravans-gorredijk.nl

www.caravans-gorredijk.nl



Tjerkewâl 4, Bakkeveen  |  Tel.: 0516 541348  b.g.g. 06-45466687
www.slagerijvaneik.nl  |  Info@slagerijvaneik.nl

Slagerij van Eik




