
Voor u ligt de 2e uitgave van
Bakkeveen Actief. 

De subtitel “en omgeving” is dit jaar
wat duidelijker aanwezig dan voor-
gaande jaren. De dorpen rondom
Bakkeveen presenteren zich ook met
1 of meer activiteiten voor het
komende zomerseizoen: Haulerwijk,
Waskemeer, Wijnjewoude, Siegers-
woude en Frieschepalen. 

Niet alle genoemde dorpen hebben
al evenveel ingestuurd, maar dat zal
volgend jaar allengs beter worden.  
Vele bedrijven geven in deze krant
de mogelijkheden van verpozing
aan. Bakkeveen en omgeving heeft
recreatiefs veel te bieden, u bent er
welkom om de zomer en vakanties
op een gezonde en ontspannen
wijze door te brengen. 

Voor het actuele recreatieve en
actieve nieuws verwijzen we u naar
www.bakkeveen.nl 
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Een paar eeuwen geleden lag Bakke-
veen nog op het einde van de

wereld. Het hele gebied ten oosten van
Bakkeveen was een groot niemandsland
waar alleen schapenherders met hun
schapen vertoefden. Delen van de natuur
zijn daar nog bijna zoals ze 200 jaar
geleden waren. Denk maar eens aan de

holle wegen van Bakkeveen, via het 3
Provinciënpunt Allardsoog naar
Drenthe. 
Aan de westkant van Bakkeveen
deed eind 17e eeuw de adel haar
intrede. Hierdoor kun je nu
wandelen langs de oude beuken
van de Slotplaats en het Oude
Bosch van Wijnjewoude. Voordat

je op 1 van de vele terrassen in Bakke-
veen en naaste omgeving een drankje
neemt en nageniet, heb je kunnen fietsen
over de heide van Duurswoude, fietsen
door het Blauwe Bos, picknicken in de
zandduinen van Bakkeveen, uitwaaien in
't Mandeveld tussen de heideschapen.
Genieten van de grote variatie aan
natuur rondom het 3 Provincienpunt! 

Kiezen
Het T.I.P.-kantoor heeft voldoende
beschreven wandel- en fietstochten voor-
handen. Het T.I.P. kantoor is gehuisvest
in het voormalige koetshuis van de Slot-
plaats. 15 vrijwilligers helpen u de omge-
ving verkennen, wijzen u op attracties en
evenementen en zorgen eventueel voor

logies. Je kunt hierbij kiezen uit 8
campings, vele chalets, een hotel en Bed
& Breakfast's. Ook is een groot aantal zijn
groepsaccommodaties beschikbaar in
diverse prijsklassen. Kijk ook op
www.bakkeveen.nl voor een overzicht.  

Attracties
Een erg bekende attractie is het
verwarmde openluchtzwembad, bekend
van de 3 vensters om onder water te
kunnen kijken. Via SAM's pannenkoeke-
rij heb je toegang tot een heus doolhof-
park en authentieke speeltuin. Naast het
zwembad Dúndelle is een 18 holes
midgetgolf terrein. Nabij dit complex
staat de uitkijktoren, waar je over de
bossen en het dorp Bakkeveen uit kunt
kijken. Overdekt spelen kun je in Flip-
pie's Pretpaleis van vakantiecentrum 't
Hout. Kano's kunnen op diverse plaatsen
worden gehuurd, waaronder bij recreatie-
centrum De Waldsang voor een tochtje
door het beekdal van het Koningsdiep. •
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Ontspannen en genieten!

Voorwoord

Bakkeveen: gelegen in het hart van Noord-Nederland èn midden
in de natuur. Het dorp met een kleine 2000 inwoners is omringd
door vele natuurgebieden waarin iedereen zich kan ontspannen,
kan genieten en rust vinden. 
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I n dit gebied komen ook de karakteris-
tieke zandverstuivingen voor. Een drie-

tal natuurorganisaties beheert de gebieden
rondom Bakkeveen: It Fryske Gea, Natuur-
monumenten en Staatsbosbeheer. Vanuit
een schaapskooi van 't Fryske Gea
begraast een kudde schapen het gebied
om overwoekering van de heidegebieden
met planten en bomen te voorkomen. 
Het is niet zo verwonderlijk dat in een
omgeving met veel natuur zich recreatie

heeft ontwikkeld. Voor de 2e wereldoorlog
is er al een soort van VVV opgericht. In
die tijd beperkten de activiteiten zich tot
het discussieren over het plaatsen van
bankjes voor wandelaars en fietsers en
over het onderbrengen van gasten bij par-
ticulieren. Na de oorlog ontwikkelde het
toerisme zich sterker en met de bouw van
vakantiecentrum 't Hout in de jaren '50
van de vorige eeuw werd het aantal recre-
atieve mogelijkheden sterk vergroot. 
Momenteel is er een 8-tal campings in
Bakkeveen: van kleinschalig tot 500 plaat-
sen. Deze campings bieden naast moge-
lijkheden voor kampeerders ook chalets
voor de meer comfort zoekende recrean-
ten. Diverse groepsaccommodaties zijn

beschikbaar voor (jeugd)-groepen, terwijl
in conferentie centrum Nieuw Allardsoog
ook mogelijkheden voor groepsverblijf
zijn. Bij particulieren in Bakkeveen zijn,
bijna net zoals het 80 jaar geleden begon,
appartementen in diverse comfortklassen
beschikbaar. Recent is De Stripe tot Hotel
verbouwd.

Sinds 1968 heeft Bakkeveen een verwarmd
openluchtzwembad. Via SAM's pannen-
koekerij heb je toegang tot een heus dool-
hofpark en authentieke speeltuin. Naast
het zwembad Dúndelle is een 18 holes
midgetgolf terrein. Nabij dit complex staat
de uitkijktoren, waar je over de bossen en
het dorp Bakkeveen uit kunt kijken. 

O p eigen gelegenheid kun je uren
zwerven in verschillende natuur-

landschappen. Aan de oostzijde van Bak-
keveen tot en met buurtschap Allardsoog
wandel je in terreinen zoals die enkele
100'en jaren geleden nog overal in het
oosten van Friesland  voor kwamen. Ten
westen van Bakkeveen, in Wijnjewoude,

ligt de Duurswouderheide: het grootste
heideveld van Friesland. Richting Bakke-
veen is er het Oude Bos met hierin o.a. de
Freulevijver en het landgoed “De slot-
plaats” van Natuurmonumenten. Deze
laatste bossen zijn in de 19e eeuw groten-
deels door de adel aangeplant, maar recent
sterk vernatuurlijkt. 
Ten zuiden van Bakkeveen ligt tussen de

dorpen Haulerwijk, Haule en Waskemeer
het Blauwe Bos, een aanrader.

Ook voor fietsers zijn er legio mogelijkhe-
den. Fietspaden en zandpaden door de
bossen worden afgewisseld door coulisse-
landschappen en weilanden.

Voor fietsers heeft TIP-Bakkeveen wandel-
routes èn fietsroutes door de omgeving in
voorraad. Ook kun je gebruikmaken van
routes van de knooppuntenroutes. Bij een
aantal horeca gelegenheden is er de moge-
lijkheid de accu van de elektrische fiets op
te laden. De horeca vind je in het centrum
van Bakkeveen, bij het zwembad en op
meerdere plaatsen rond Bakkeveen en in
de centra van de buurdorpen. Je kunt ze
niet missen…

Bakkeveen, 
historie

D e rust en gemoedelijkheid die
Bakkeveen heden ten dage uit-

straalt, is in een ver verleden totaal
anders geweest. Bakkeveen ligt aan
een zandrug tussen, oorspronkelijk,
veen- en moerasgebieden. Op deze
zandrug, iets ten oosten van het hui-
dige dorp lag een kleine nederzetting.
Deze vormde de enige verbinding tus-
sen het Friese achterland en Drenthe.
In het jaar 1231 zijn in dit gebied
enkele veldslagen uitgevochten. Daar-
na is de nederzetting verlaten. Aan de
westzijde van Bakkeveen heeft nog
een dependance van een klooster
gestaan. Enkele straatnamen en
namen van kampeerterreinen refere-
ren hier nog aan.

Het huidige Bakkeveen is rond 1660
ontstaan tijdens de veenontginning.
De behoefte aan brandstoffen in de
steden zoals Amsterdam was zo groot,
dat het veen in onze omgeving werd
ontgonnen en via het water per schip
werd afgevoerd. Hiertoe is vanaf
Drachten de vaart gegraven en rond
1660 was het handwerk zo ver gevor-
derd dat het hedendaagse Bakkeveen
werd bereikt. Om alle veen af te
kunnen voeren werden vele aftakkin-
gen op de hoofdvaart gemaakt: de
wijken. Nadat het veen was ontgon-

nen zijn de gronden  langzaam maar
zeker in cultuur gebracht. Dit zijn met
name de gebieden die wat lager
gelegen zijn. De wijken dienden voor
de afvoer van het overtollige water.
De hoger gelegen gebieden zijn voor
een groot deel onaangeroerd gebleven
of in latere jaren door de adellijke
families met bos aangeplant. 
Bakkeveen grenst in het noorden aan
het beekdal van het Koningsdiep. Het
riviertje ontstaan ten oosten van
Bakkeveen en voert het water van de
hogere gronden af naar het lager
gelegen midden van Friesland. Er zijn
plannen ontwikkeld om het deels
gekanaliseerde Koningdiep (“Ald
Djip” ) weer zijn meer meanderende
vorm terug te geven. Het Koningsdiep
kruis de vaart van Bakkeveen onder-
langs; dit langs de straat tussen Bakke-
veen en Siegerswoude. 

Bakkeveen in vogelvlucht

Wandelen & fietsen

Het bekendste natuurgebied

zijn de Bakkeveense Duinen.

Het is het heide- en bosgebied

aan de oostzijde dat

onaangeroerd is gebleven door

de veenontginning. 

Er zijn veel georganiseerde wandeltochten in en rond

Bakkeveen: avond-4-daagse, 3 Provinciën Wandeltocht,

Kerstwandeling, Hannekemaaierstocht. 

GRONINGEN

DRENTHE

Waskemeer

Siegerswoude

Allardsoog
Ureterp

Wijnjewoude FRIESLAND

Bakkeveen
Haulerwijk

Frieschepalen



Mandewijk 6, 9243 JX Bakkeveen (op de grens van Groningen, Drenthe en Friesland)
Tel: 0516-541509 - E-mail: jhDeh@cs.com - www.huifkar-friesland.nl

• ponykampen • paardrijden in de 
natuur • huifkartochten • kanovaren

• minicamping kinderfeestjes  
• familiefeestjes • lessen paardrijden

De Huifkar is gelegen in Bakkeveen op de grens van Groningen,
Drenthe en Friesland.

In de omgeving zijn diverse natuurgebieden, 
waaronder natuurgebied het Mandeveld.

DE HUIFKAR BIEDT:

Dakdekken
Zink & Koperwerk

Valbeveiliging
06 - 25061810   reidingdz@gmail.com
Lytse leane 12 9249 NX Frieschepalen



HET MANDEFJILD -NATUUR EN 
CULTUURHISTORIE OP DE GRENS VAN

FRYSLÂN EN DRENTHE
Het Mandefjild is een echte publiekstrekker. Het
langgerekte gebied is rijk aan variatie. Zo zijn er
heidevelden, bossen, zandvlaktes en dobben te
vinden. Liefhebbers van cultuurhistorie kunnen
genieten van de diverse relicten uit het verleden.
Wil je er gaan wandelen? Er zijn diverse wandel-
route uitgezet. Ook de hond is welkom, maar
houdt de viervoeter wel aan de lijn. Op de zand-
vlakte mag de hond los en is een afgebakend
losloopgebied te vinden. 

STRUIKROVERS EN EEN OUDE
VERDEDIGINGSWAL
Kenmerkend aan het gebied is de variatie. Er is
een stuifzandgebied, bos, een uitgestrekt heide-
terrein, een grote poel, maar ook een oude
verdedigingswal 'De Landweer'. De Landweer
markeert de grens tussen Friesland en Drenthe.
In de Middeleeuwen streden de Friezen en
Drenten tegen elkaar. De landweer was een soort
verdedigingswal en bestond uit een met stekelige
struiken beplante wal met greppels aan weerszij-

den. Vanaf de Landweer loopt er een holle weg
naar het westen. Tot halverwege de negentiende
eeuw was deze route een belangrijke verbinding
tussen Fryslân en Drenthe. Dat deze weg 'hol' is,
is het resultaat van honderden jaren gebruik.
Miljoenen voetstappen en karrensporen hebben
de weg uitgesleten tot de leemlaag. Hier liepen
de handelaren, marskramers, struikrovers en
bodes.

GENIETEN VAN DE BIJZONDERE DIEREN
Op de Heide fan Allardseach grazen Drentse
heideschapen en winterharde Exmoorpony's. De
grote grazers helpen It Fryske Gea bij het beheer.
De dieren zorgen ervoor dat de heide niet
verdwijnt door gras en jonge bomen tussen de
heide te begrazen. De Drentse heideschapen zijn
bijna het hele jaar rond op de heide te vinden.
Elke avond en in de lammertijd (van half maart
tot eind april) zijn de dieren in de schaapskooi
en op de omringende weide te vinden. Een leuke
reden om een bezoekje aan de schaapskooi te
brengen. Natuurlijk zijn er in gebied ook nog
heel veel andere bijzondere dieren en planten te
bewonderen. Het heideblauwtje is een vlinder-
soort die afhankelijk is van het heidegebied en
de boompieper leeft aan de rand van bossen, bij

heidevelden en op open plekken. In bomen en
struiken op de heide zingt een vogeltje een
bijzondere melodie.  De geelgors wordt ook wel
het Beethovenvogeltje genoemd, vanwege de
gelijkenis met de openingsnoten van de 5e
symfonie. De adder en levendbarende hagedis
zijn net naast de wandelpaden te vinden. 

ONDERHOUD DOOR IT FRYSKE GEA
It Fryske Gea pleegt regelmatig onderhoud in het
Mandefjild, dat ze samen met Staatsbosbeheer
beheert. Dit jaar worden maatregelen genomen
in de deelgebieden Bakkefeansterdúnen en de
Heide fan Allardseach. Van oorsprong is het
Mandefjild een open heidelandschap geweest.
Tegenwoordig zijn grootschalige open heide-
landschappen met stuifzand echter zeer zeld-
zaam, en daarmee ook de planten en de dieren
die daar thuis horen. Om dit afwisselend land-
schap te behouden wordt de poel 'De Harms-
dobbe' deels opgeschoond en de oevers geplagd.
Op de Heide fan Allardseach wordt een deel van
het bos verwijderd. De boomstobben worden
vervolgens gefreesd en de bovenste grondlaag
afgeplagd en verwijderd. De verwachting is dat
hier in de toekomst weer planten kunnen gaan
groeien zoals struikheide, kraaiheide, pijpenstro,
dophei en trekrus, en dat dieren (zoals heikikker,
rugstreeppad, adder en levendbarende hagedis)
zich beter over het gebied kunnen verspreiden. 

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland 05

GRONINGEN

DRENTHE

Waskemeer

Siegerswoude

Allardsoog
Ureterp

Wijnjewoude FRIESLAND

Bakkeveen
Haulerwijk

Frieschepalen

't Fryske GeaBakkeveen 
algemeen

Het T.I.P.-kantoor heeft voldoende beschreven wandel-
en fietstochten voorhanden. Het T.I.P. kantoor is

gehuisvest in het voormalige koetshuis van de Slotplaats. 15
vrijwilligers helpen u de omgeving verkennen, wijzen u op
attracties en evenementen en zorgen eventueel voor logies.
Je kunt hierbij kiezen uit 8 campings, vele chalets, een
hotel en Bed & Breakfast's. Ook is een groot aantal zijn
groepsaccommodaties beschikbaar in diverse prijsklassen.
Kijk ook op www.bakkeveen.nl voor een overzicht.  

GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN
Het aantal in Bakkeveen georganiseerde grootschalige 
activiteiten is in 2014 weer toegenomen en andere 
activiteiten gaan wegens succes gewoon door.

NIEUW:
• Senioren (55+) dag op 24 mei. Deze dag wordt door

enkele grote maatschappelijke organisaties georganiseerd
en heeft tot doel de ouderen buiten in de natuur in bewe-
ging te krijgen. Het is een groots opgezet evenement. 

• Begin juli de 3 Provincien fiets-3-daagse. Het wordt een
beleeftocht door de gevarieerde omgeving van Bakke-
veen. Afstanden per dag zijn 40 of 60 km. Onderweg veel
aandacht voor natuur, cultuur en bezienswaardigheden.
's Avonds is er in Bakkeveen een alternatief programma.
(www.3beleef.nl). 

• Een nieuw 2-daags evenement zijn midden in de
bouwvak de kringwedstrijden Dressuur en Springen voor
Paarden en Pony's. Op de zondag een concours hippique
Dressuur en springen voor paarden.

Wat blijft zijn de 12 vlooienmarkten. In 2013 weer groter
gegroeid tot meer dan 500 stands per markt tijdens de
zomerse dagen. De markten zijn altijd op zaterdagochten-
den en duren tot 13 uur. 

Vanzelfsprekend wordt er ook veel georganiseerd 
gewandeld. 

• De 3 Provinciën wandeltocht op zaterdag 10 mei
(www.3wandel.nl). Dit jaar lopen de routes van 5 t/m 40
km richting zuiden door een gevarieerd gebied.  Het
inschrijfgeld van € 5,- komt dit jaar geheel ten goede aan
de blinde geleide honden. Onderweg maar met name op
het finish terrein bij het zwembad zal er veel vertier zijn
voor het gehele gezin en tevens een voorjaarsbraderie.

• Vanaf 1956 wordt de avond-4-daagse georganiseerd.
Naast scholen doen hier ook veel volwassenen aan mee.
Routes lopen niet alleen door de natuurgebieden, maar
ook over privé terreinen van bijvoorbeeld agrariërs. Elk
jaar zijn er weer afwisselende routes met als keuze 5, 10
en 15 km als afstanden. In 2014 is de avond-4-daagse van
11 t/m 14 juni. Info: www.bakkeveen.nl/wandel. 

• De kerstwandeling wordt jaarlijks op 2e kerstdag gehou-
den en trekt ca 1.500 wandelaars 
(www.bakkeveen.nl/kerstwandeling) 

Nog sportiever dan het wandelen wordt de 2e aflevering van
de Survival Run Bakkeveen. Op zaterdag 13 september
zullen ruim 500 deelnemers diverse parcoursen afleggen.
Heldhaftig om mee te doen en leuk om naar te kijken. En
dan van heel andere orde is het jaarlijkse Dodo-festival: een
gratis toegankelijk spel- en muziekfestival op vrijdagmiddag
en -avond 8 augustus. Een uniek programma zorgt ervoor
dat alle leeftijden aan hun trekken komen. 

Voor het gehele overzicht van de omgeving van Bakkeveen
en de evenementen en attracties: kijk op de website van
Bakkeveen: www.bakkeveen.nl



Merkebuorren 72  |   9241 GH  Wijnjewoude
Tel: (0516) 48 12 93  |   Mobiel: 06-54714914
Fax: (0516) 48 17 05  |   info@taxivanderwal.com

Al meer dan vijftig jaar verzorgen wij Zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in WMO-vervoer.

WMO regelt een vervoersvergoeding voor ouderen of gehandicapten 
die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor ook in aanmerking. Bel dan gerust.



D it feest vindt altijd plaats in het
eerste volle weekend van juni in

de even jaren. Bij uitzondering wordt
van deze datum afgeweken, alleen als
Hemelvaartsdag en/of Pinksteren in dat
weekend valt. 

VAN 22 T/M 25 MEI BARST HET
DORPSFEEST LOS!
Het bestuur is de afgelopen maanden
erg druk geweest met het programma
voor deze dagen. De eerste opzet ziet er
als volgt uit:

Natuurlijk is er weer kermis, met dit
keer o.a. botsauto's, zweefmolen, gokau-
tomaten en een oud Hollandse oliebol-
lenkraam. Alle festiviteiten vinden
plaats in en om de feesttent die op het
parkeerterrein bij de sportvelden staat.

Postadres : Boskleane 31a 
9243 JA Bakkeveen 
mail: sdbakkeveen@home.nl 
Site: www.dorpsfeestbakkeveen.nl 
Tel: 06-20175590 

Plaatselijk
Belang 
Bakkeveen, gelegen in het
land van natuurlijk ritme, de
Friese Wouden!
Wat wordt er gezegd over
Bakkeveen ? Een heleboel,
maar vooral de mogelijkheid
om te fietsen en wandelen
wordt genoemd. Neem
daarnaast de vele fraaie
campings, de supermarkt op
loopafstand en de gastvrije
bevolking.

Uw verblijf in Bakkeveen, of het
nu een dag is voor een fiets-of
wandeltochtje, of dat u verblijft op
één van de kwaliteitscampings, in
hotel De Stripe, of gewoon bij de
boer, u zult terugkomen. Waarom?
Bakkeveen ligt te midden van drie
mooie natuurgebieden, aan alle
kanten loop je zo het bos in, een
uniek plekje in het noorden en niet
aangetast door massatoerisme. 
Er zijn enkele goede restaurants in de
naaste omgeving, ik noem De Stripe
en de Drie Provinciën, een prima
cafetaria met veel zitplaatsen binnen
en buiten, leuke terrassen bijv. op de
Brink en bij Dúndelle en de Slot-
plaats. Voor de dagelijkse boodschap-
pen beschikt Bakkeveen over een
grote supermarkt, een bakker, een
slager en de Wylde Roas, een prach-
tige bloemenzaak. Ook is er een huis-
arts, fysiotherapeut , tandarts en
kapper in het dorp.

Tijdens het seizoen vanaf april tot
eind september worden er vele activi-
teiten georganiseerd waar u vaak
kosteloos aan kunt deelnemen, denk
aan de inmiddels zeer bekende vlooi-
enmarkten (er komen mensen uit het
hele land op af), wandel- en fiets-
tochten, een kunstroute, dit jaar ook
een concours hippique, historische
wandelingen etc.
Bij slecht weer kan uitgeweken
worden naar Groningen, Leeuwarden
en Assen, allemaal op 35 km afstand
gelegen. We zien u graag in Bakke-
veen. 

Plaatselijk Belang 
Bakkeveen

Markten
In Bakkeveen zijn bijna het gehele
jaar door markten. Deze markten
worden door vrijwilligers georgani-
seerd.
Er zijn jaarlijks 12 vlooienmarkten.
Deze zijn in de maanden april tot
begin november op de 1e zaterdag
van de maand en op de zaterdag-
ochtend midden in de maanden
mei tot en met augustus. 
Steeds tot 13 uur.
Tijdens de 3 Provinciën Wandel-
tocht wordt er een grote voorjaars-
braderie georganiseerd. Het
evenement  is op de terreinen rond
zwembad Dúndelle. Aanvang 12
uur en einde ca 17 uur. 
De zomerbraderien zijn langs de
vaart op de vrijdag vlak voor de
bouwvak en de 2e vrijdag van de
noordelijke bouwvak. 
Van 13:30 tot 20:30 uur.
De dodomarkt is tegelijkertijd met
het Dodofestival. Op de laatste
vrijdag van de noordelijke
bouwvak.
Tot slot de kerstmarkt: deze is in het
centrum en ca 2 weken voor de
kerst. Op zaterdagmiddag en -
avond.

SDB: Dorpsfeest
Bakkeveen
SDB staat voor Stichting

Dorpsfeest Bakkeveen. Om

de 2 jaar wordt er door een

enthousiaste groep

dorpsbewoners een

dorpsfeest georganiseerd. 

Traditiegetrouw is 's ochtends in
Bakkeveen een gezellige kindervrij-

markt rondom Dúndelle. Ook kunnen
vele spelletjes worden gedaan en kun-
nen de kleinsten zich weer vermaken
met ponyrijden. De ochtend wordt
afgesloten met het ballonen oplaatfes-
tijn. In Bakkeveen is de organisatie in
handen van de koningsdagcommissie.

De Koningsdag wordt 's middags voort-
gezet in Waskemeer. Om 13.00 uur is
hier een vrijmarkt bij  Dorpshuis  't Ald
Leger in Waskemeer.  Jong en oud
mogen hier hun spullen uitstallen die
ze willen verkopen.  Van 14.00 uur tot
16.00 uur is er een voetbaltoernooi
voor alle kinderen  (6 t/m 15 jaar) uit
Waskemeer en omstreken. Ook het
Dorpshuiscafé en het  terras zijn open

met een hamburgerstand, een suiker-
spinnenkraam en gezellige muziek.
Voor de allerkleinsten is er een spring-
kussen.
's Avonds is er weer voor iedereen de
jaarlijkse puzzelfietstocht door de
mooie omgeving van Waskemeer en
omstreken. Organisatie Activiteiten-
commissie Waskemeer en Voetbal
Vereniging Waskemeer 

Koningsdag festiviteiten
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DONDERDAG 22 MEI:
• Kindermiddag
• optocht versierde wagens, na 

afloop prijsuitreiking in de tent

VRIJDAG 23 MEI:
• Veronica drive in show disco 

jaren 80 en 90

ZATERDAG 24 MEI:
• optocht versierde wagens
• Zeskamp
• Papa di Grazzi

ZONDAG 25 MEI:
• Kerkdienst



AFTERNOON- & HIGH TEA  |  BRUILOFTEN & FEESTEN

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

www.slotplaats.nl

HET WILPSTER WARENHUIS
Mr Nennstiehlweg  87   •  9367PC   De Wilp

Tel  0594 643786  •  www.wilpsterwarenhuis.nl

BIJNA VAN ALLE MARKTEN THUIS

VOOR *  HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN *  SPEELGOED
*  DROGISTERIJ *  CADEAU'S
*  POSTKANTOOR *  STOMERIJ
*  SCHOENREPARATIE *  SLEUTELSERVICE
*  REPARATIE   DIG. TV  ONTVANGERS                   



Aanleveren copy

Doe op zaterdag 10 mei mee aan de
6e editie van de 3 Provinciën

Wandeltocht. Tijdens deze tocht kunt je
genieten van nieuwe routes door prach-
tige natuurgebieden nabij het 3 provin-
ciënpunt  van Friesland, Groningen en
Drenthe. Dit jaar is gekozen voor routes
richting het zuiden: Haulerwijk, Waske-
meer, Haule en zelfs nog verder. Des te
langer de afstand die je kiest, des te
meer variatie in de omgeving. De tocht
zal, net als vorig jaar, over privé terrei-
nen gaan, die normaal gesproken niet
toegankelijk zijn. Onderweg zijn er vol-
doende rust- en horecamogelijkheden
op de stempelposten. Naast wandelaars
zijn ook mensen met een rolstoel,
scootmobiel of rollator van harte wel-
kom. Hiervoor zijn speciale routes uit-
gezet van 2,5 tot 7,5 km. Ook voor
mensen die niet meewandelen is er
genoeg te beleven met o.a. een voor-
jaarsbraderie en kinderactiviteiten. Dit
zal geconcentreerd zijn rondom start-
/finish plaats Dúndelle in Bakkeveen,
maar ook op een aantal van de rustpun-
ten/stempelposten is infotainment aan-
wezig. Als iemand nog een standplaats
wil, dan even een email sturen naar
info@bakkeveen.nl.  

Doe mee en steun het goede doel:
blinde geleide honden
Uw inschrijfgeld van € 5,- gaat dit jaar
naar het KNGF Geleidehonden. 

INSCHRIJVEN
Je kunt je op 2 manieren inschrijven:

VOORINSCHRIJVING
Dit kan vanaf 9 februari tot en met 3
mei 2014, dus tot 1 week voor de tocht.
Onder de voorinschrijvers wordt een
gratis luchtballonvaart verloot. 

Deze luchtballonvaart (twv € 140,-) is
op zondagavond 29 juni vanuit Bakke-
veen. Voorinschrijven gaat via
www.3wandel.nl 

TIJDENS DE DAG ZELF
Op zaterdagochtend 10 mei kun je je
vanaf 7:30 uur ook inschrijven op de
startlocatie. Houd rekening met eventu-
eel wat oponthoud tijdens de drukke
momenten.

GEZELLIG MET KINDEREN,
VRIENDEN, FAMILIE OF COLLEGA'S
Deelnemen aan de 3 Provincienwandel-
tocht is niet alleen gezond, maar zeker
ook gezellig. Heeft u er al eens aan
gedacht om deel te nemen met uw
vriendengroep, sportclub, familie of
bedrijfsteam? Een mooie gelegenheid
om elkaar beter te leren kennen, om bij
te praten of om samen te genieten van
de prachtige omgeving. 

STARTTIJDEN
Wandel- en Nordic Walking tochten
08.00 - 09.00 uur: 40 km
09.00 - 11.00 uur: 20 en 25 km
10.00 - 13.00 uur: 15 km
10.00 - 14.00 uur: 5 en 10 km

Rollator-, rolstoel-, scootmobieltochten
10.00 - 14.00 uur: 2,5 km, 5 km en 
7,5 km

STARTLOCATIE
Dúndelle, Mjûmsterwei 16, 
9243 SK Bakkeveen, www.3wandel.nl  

De avond-4-daagse is voor de eerste
keer gehouden in 1956; in 2014

wordt het dan jaargang 59 !
Wat betekent avond-4-daagse eigenlijk?
Vier avonden wandelen over een
afstand van 5, 10 of 15 km door de
prachtige omgeving van Bakkeveen. We
blijven echter niet alleen in Bakkeveen:
in de beginjaren werden ook Waske-
meer en Wijnjewoude aangedaan; de
laatste jaren steken de routes vaak het
Ald Djip over en komen de wandelaars
ook in Siegerswoude. Nieuw is de 15 km
afstand. Je komt net iets verder weg en
verkent hierdoor nieuwe gebieden.
Ideaal voor de iets getrainde wandelaar
of als je je op grotere wandeltochten
wilt voorbereiden.

Je kunt meedoen als groep of individu-
eel. Elke avond stempel je voor de start
af in het centrum van Bakkeveen op het
terras van 1 van de 2 horecabedrijven.
Daarna ga je naar het startvak. Volwas-
senen die individueel of in groepsver-
band lopen, kunnen precies om 18 uur

starten. Dan ondervinden ze geen
hinder van de grote groepen scholieren.
Later starten (tot ca 18:45 uur) kan
natuurlijk ook.

Aanmelden/inschrijven kan vanaf 17:30
tot 18:30 uur bij de organisatie op 1 van
de terrassen in het centrum. Van
tevoren aanmelden is alleen nodig als je
groep 10 personen of meer is: dan
emailen naar vva@bakkeveen.nl. 
Je kunt ook 1 avond meelopen. Meestal
lopen de “1-dag” wandelaars mee op de
zaterdag. Dan is er de feestelijke intocht
met 4 muziekkorpsen. Op de zaterdag
zijn er vaak rond de 1700 wandelaars;
op de andere dagen rond de 1300.

Elk jaar zijn er nieuwe routes: naast de
bos-, duin- en  heidegebieden komen de
wandelaars ook over weilanden en
andere particuliere eigendommen. 
Let op: honden zijn niet toegestaan !

De kosten van deelname is € 4,- per
persoon. Hiervoor krijg je een fraaie
medaille als herinnering, 4 consumpties
voor onderweg en een routebeschrij-
ving. We zien je graag op woensdag 11
juni 2014 aan de start verschijnen ! En
als het even kan, zal ook door Waske-
meer worden gelopen i.v.m. het dorps-
feest wat daar dan gaande is.

Meer info: www.bakkeveen.nl/wandel 

De site waarop alle nieuws over
Bakkeveen wordt gepubliceerd. Bijna
elke dag staat er op de openingspa-
gina wel een nieuw item. Rechts van
de kolom met het nieuws staat de
agenda met de aangekondigde
evenementen. In de agenda staan
evenementen meestal tot 1 jaar
vooruit vermeld. Als jouw evene-
ment er niet bij staat, deze dan even
emailen naar info@bakkeveen.nl 

Het beheren van de website gebeurt
door vrijwilligers. Toch zijn er kosten
om de professionele site te onder-
houden. Hiertoe zijn er ca 50 adver-
teerders die de site financieel
ondersteunen. Zij betalen elk jaar 
€ 40,-. Hiermee staan ze in de rech-
terkolom van elke pagina vermeld
en is er tevens het recht gratis
commercieel nieuws via 
www.bakkeveen.nl te publiceren. 

Sinds februari 2014 kan er ook met
iDeal betaald worden voor het
inschrijven voor evenementen.
Momenteel (begin maart 2014) kun
je je via www.bakkeveen.nl inschrij-
ven en meteen betalen voor de 3
Provinciën Wandeltocht en voor de
3 Provinciën Fiets -3-daagse.
Wellicht dat deze service in de
toekomst nog zal worden uitgebreid,
zoals een kleine webwinkel en het
op voorhand betalen van toegangs-
kaarten.

Dan is er nog de weerpagina. Deze
geeft de weergegevens van minuut
tot minuut in Bakkeveen (weiland
ten zuiden van Bakkeveen) en in het
centrum van Bakkeveen. Ook zijn
daar links naar diverse weerstations
voor de verwachtingen. 

Het aantal bezoekers van
www.bakkeveen.nl per dag ligt
tussen de 650 en 1000. Drie gekop-
pelde sites zijn www.3beleef.nl,
www.3wandel.nl en 
www.meteobakkeveen.nl 

Team www.bakkeveen.nl 

3 Provinciënwandeltocht 
Een unieke buitenbeleving voor iedereen! 
3 Provinciënwandeltocht - Zaterdag 10 mei 2014
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Avond-4-daagse Bakkeveen

www.bakkeveen.nl

Afgelopen maanden januari en februari zijn de
Plaatselijk Belangen van de dorpen Haulerwijk,
Waskemeer, Wijnjewoude, Siegerswoude en 
Frieschepalen benaderd om activiteiten uit hun
dorpen aan te leveren om in deze krant opgeno-
men te worden. Het begin is er, maar houdt nog
niet over. Als je bij lezing van deze krant al 
onderwerpen voor volgend jaar hebt,
kun je die al sturen naar info@bakkeveen.nl 
Daarmee kunnen we de krant meer richten op
alle dorpen rond het 3 Provincienpunt.



AUTORIJLES €36,- per uur

10 RIJLESSEN voor €340,-

zomooi
HU I D S A L O N

Weverswal 3a,

T: 06-15535257

E: zomooi-huidsalon@outlook.com

Ook voor online afspraken: www.zomooi-huidsalon.nl

BEHANDELINGEN: • Acne  • Shiatsu •  Fruitzuurpeeling
• Mannenbehandelingen • Schoonheidsbehandelingen  • Manicure
• Lichaamsbehandelingen • Ontharingsbehandelingen  • Visagie

Producten: • Extenso • Extreme Make-up

15%
korting op een 

behandeling naar 

keuze t.m
. eind m

ei 2014

Motorrijles zie website, voor onze scherpe prijzen

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

Tel. 06 - 54604693  •  hans.witte@hotmaill.com

www.moto-witte.nl

Wordt ondersteund door

GREMCO

GREATZ HAIR
WERKT VANAF 31 MAART SAMEN MET

ZOMOOI HUIDSALON

zomooi
HU I D S A L O N

Weverswal 3A    9243 JL Bakkeveen 0516-541063 06-15535257

U kunt alvast een afspraak plannen



D e markt staat bekend om haar
gezelligheid en omvang. De

markt groeit nog steeds. 2013 was in
alle opzichten een recordjaar: met
standhouders en bezoekers. De drukste
markt in de 25 jarige geschiedenis was 6
juli 2013 met 636 standhouders. De nr
2 is ook in 2013 geweest. Op zaterdag 4
mei kwamen er 568 standhouders om
hun waren te koop aan te bieden.

De markt is compact wat betreft loopaf-
standen; de standhouders staan op vele
afzonderlijke terreintjes en langs laan-
tjes opgesteld. Het publiek schuifelt er
tussendoor en maakt haar keuzes. Bij
grotere markten staan standhouders ook

op de parkeerweilanden, dus vlakbij de
auto's van de bezoekers. Het aanbod van
2e hands goederen is heel breed: gereed-
schap, speelgoed, (kinder)-kleding,
curiosa, antiek, decoratiemateriaal,
meubilair, etc. Kortom alles wat niet
meer nodig is of van de zolder komt
wordt aangeboden en vindt vaak een
nieuwe eigenaar.

Op zaterdagochtend 5 april 2014  is het
26e seizoen gestart. De data van 2014
zijn op de zaterdagochtenden: 5 april, 
3 mei, 17 mei, 7 juni, 21 juni, 5 juli, 
19 juli, 2 augustus, 16 augustus, 
6 september, 4 oktober, 1 november.
Steeds tot 13 uur.

Er is slechts in organisatorisch opzicht 1
verandering in vergelijking met voor-
gaande jaren: het tarief is nog steeds 
€ 1,- per meter, maar het minimum is 
€ 6,- . Dus voor de meeste standhouders
€ 1,- duurder in vergelijking met de
voorgaande 10 jaren, maar nog steeds
goedkoop. Misschien wordt hiermee
bereikt dat er iets minder standhouders
komen. Hoewel er nog voldoende
ruimte was, begint het soms toch wel
erg druk te worden. 

De opbrengst van de markten was
aanvankelijk alleen besteed voor de
sportverenigingen. De laatste jaren is de
doelgroep verbreed tot alle niet-
commerciële organisaties in Bakkeveen.
Omdat alle personeel vrijwilliger is, zijn
de kosten laag.

MEER INFORMATIE: 
www.bakkeveen.nl/markt. Hier vind je
ook het overzicht van aantallen stand-
houders en fotoverslag van elke markt
vanaf jaar 2001.

De 15 vrijwilligers van Stichting 
Vlooienmarkt Bakkeveen

D e KNVB-voetbaldagen, worden
dit jaar al voor de 14e keer in

Bakkeveen gehouden. 
Gedurende 2 weken verrijst een tenten-
kamp op de parkeerterreinen naast het
voetbalcomplex van v.v. Bakkeveen om
voor 120 personen onderdak te bieden. 
Want 5 dagen lang is jeugd uit Noord-

Nederland intensief bezig met voetbal-
trainingen en de nodige ontspanning
met o.a. zwemmen en activiteiten in de
naastliggende natuurgebieden. 

De vrijwilligers van v.v. Bakkeveen
nemen de verdere logistiek en verzor-
ging voor hun rekening. 
De eerste week is van 7 juli is bestemd

voor 9 t/m 13 jarigen en de week van 14
juli voor 12 t/m 16 jarigen. Er is nog
ruimte om in te schrijven. 
Kijk op www.vvbakkeveen.nl

Vlooienmarkten Bakkeveen

KNVB voetbaldagen in Bakkeveen 

De vlooienmarkten in

Bakkeveen zijn niet meer weg

te denken in het marktaanbod

in Noord-Nederland. Het is de

grootste openluchtmarkt in

de noordelijke provincies  met

de laatste jaren meer dan 400

standhouders en duizenden

bezoekers per markt. 

D e vrijwilligers van Toeristisch
Informatie Punt Bakkeveen

zijn u graag van dienst met leuke
ideeën voor een dagje uit, u wijzen
op leuke plekjes in en rond Bakke-
veen, de verkoop van souvenirs en
het beantwoorden van verdere vra-
gen. Dat alles om van uw dagje uit of
vakantie een succes te maken.
Het kantoor is gehuisvest in het
“Koetshuis”. Deze staat naast de
“Slotplaats” aan de straat Siegers-
woude-Bakkeveen

Heeft u vragen, opmerkingen of een
compliment? Stuurt u dan een mail
naar tip@bakkeveen.nl.

HET KANTOOR IS GEOPEND:
Maandag tot en met vrijdag:
10.00 - 12.00 uur 
(in de zomer tot 12:30 uur)
14.00 - 16.00 uur 
(in de zomer vanaf 13:30 uur)
in de winterperiode  13.30 - 15.30 uur
(onder voorbehoud)
Zondagmiddag 13.30 tot 15.30 uur
Zaterdag's gesloten
En natuurlijk kun je terecht op
www.bakkeveen.nl voor alle toeristi-
sche informatie.

SOUVENIRS
Een typisch Fries souvenirtje voor het
thuisfront? Een leuke herinnering aan
uw vakantie? Een kaartje voor de
familie? U vindt het allemaal in het
kantoor van de Stichting. Naast leuke
souvenirs kunt u er terecht voor fiets-
en wandelroutes, boekjes over de
historie van Bakkeveen en omgeving,
ijsjes, enzovoort.

VRIJWILLIGERS
TIP Bakkeveen wordt gerund door
enthousiaste vrijwilligers. Zij maken
het mogelijk dat het kantoor iedere
werkdag en zondagmiddag geopend
is.
Van vele bedrijven en ondernemin-
gen in de omgeving heeft TIP alle
folders overzichtelijk uitgestald.
Tip organiseert in 2014 ook de 3
Provinciën fiets-3-daagse: een beleef-
tocht per fiets (40 en 60 km) door de
gebieden rond het 3 Provinciën punt.
Zie www.3beleef.nl 

Tot ziens bij TIP  (naast de Slotplaats,
bij de ingang van het Sterrebos), aan
de straat Bakkeveen - Siegerswoude.

TIP:
Toeristisch
Informatiepunt
Bakkeveen
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De Bosmanege ligt aan het einde van een bospad, midden in de 

prachtige bossen van landgoed OudBakkeeveen.

U kunt bij ons terecht voor, KNHS wedstrijden, 
pensionstalling, paardrijlessen of vrijrijden in onzee 
binnen of buitenbakken. Elke eerste zondag van de maand
hebben wij een oefenparcours staan en in dde vakanties
organiseren wij ponykampdagen. Verder hebben wij een
winkel met ruitersportartikelen, naaast onze gezellige 
kantine waar u onder genot van een hapje en drankje 
kunt kijken naar de paardrij-activiteiten.

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

• Tuinplanten
• Decoratie voor huis en tuin
• Kamerplanten
• Vijvers en vissen

• Tuinhout en bestrating
• Kassen en terrasoverkappingen
• Bloemen en arrangementen
• Tuinaanleg en onderhoud

GroenRijk, het adres voor :

Openingstijden: Ma t/m vr. 09.00 tot 18.00 uur
Do koopavond tot 21.00 uur  -  Za 09.00 tot 17.00 uur

Voor kamperen & Dagrecreatie Voor kamperen & Dagrecreatie 



Het festival, dat traditioneel op de
laatste vrijdag van de bouwvak

georganiseerd wordt, heeft anno 2014
een dusdanige omvang bereikt dat zelfs
buiten de dorpsgrenzen reikhalzend
wordt uitgekeken naar het evenement.
Aan de massale vraag naar topentertain-
ment zal dit jaar voldaan worden op 
8 augustus.
Het Dodo festival is een evenement
waarbij zowel jong als oud vermaakt zal
worden. Het festival wordt georgani-
seerd ter ere van de heilige goedzak
Dodo van Haske, die in de middeleeu-
wen Bakkeveen opsierde met zijn
aanwezigheid. Hoewel hij een kluize-
naarsbestaan leidde, zorgde Dodo
ervoor dat Bakkeveen overladen werd
met een overvloed aan gelukzaligheid.

De festiviteiten zullen dit jaar opnieuw
plaatsvinden op het parkeerterrein van

sportpark Bakkeveen. Deze locatie werd
vorig jaar voor het eerst betrokken,
nadat er de eerste jaren gebruik werd
gemaakt van de Brink in het centrum
van Bakkeveen. Hoewel deze verande-
ring van locatie in eerste instantie
gefronste wenkbrauwen opleverde, was
na het festival iedereen ervan overtuigd
dat deze locatie een verbetering was ten
opzichte van de Brink!
In de middag worden avontuurlijke acti-
viteiten voor de jeugd georganiseerd en
zal er om het terrein een braderie plaats-
vinden. In de tussentijd zal er vanaf
15.00 een spectaculaire mix van topar-
tiesten op het podium te bewonderen
zijn.  Zonder uitzondering is er op het
Dodo Festival tot nu toe elk jaar in de
avond een onvergetelijk feest losgebar-
sten. Reden genoeg om te veronderstel-
len dat er dit jaar precies hetzelfde zal
gaan gebeuren!

Kijk voor meer informatie op
www.dodofestival.nl.

Vergelijkbare heidevelden zijn
vooral in Drenthe te vinden. De

Duurswouderheide werd halverwege de
twintigste eeuw gespaard bij de ontgin-
ning. De reden was niet alleen de grote
hoeveelheid dobben die hier voorko-
men, wat lastig was bij de ontginning,

maar vooral het sparen van natuur-
schoon. De heide werd overgedragen
aan Staatsbosbeheer welke nog steeds
beheerder is. Rond 1954 werd rond de
heide bos geplant met als doel houtpro-
ductie, werkgelegenheid en recreatiemo-
gelijkheid. Bos leverde rond die tijd
meer op per hectare dan landbouw. Het
heidegebied is een belangrijke plaats
voor vele soorten planten en dieren. Er
komen 3 soorten heide voor, struik-
heide, paarsbloeiend in augustus,
dopheide die roze bloeit in juni meer op
nattere plekken en de in maart wit-roze
bloeiende kraaiheide met zwarte bessen. 

Voor vele vogels vormt de heide een
verblijfplaats. Vanouds kwam hier de
korhoender voor, maar rond de midden

zeventiger jaren was deze verdwenen.
Roodborstjes, goudhaantjes, maar ook
verschillenede mezen houden van een
gebied op de grens van heide en bos.
Door de afwisseling van droog en nat is
het gebied een ideaal leefgebied voor
amfibieën en reptielen. Soorten zoals de
gladde slang en de adder kunt u tegen-
komen in het gebied.

Roel Vriesema, Boswachter Staatsbosbeheer

Camping
Sieghorst
Natuur- en landschapcamping
“De Sieghorst” ligt in Siegerwoude,
maar u heeft al uitzicht over de
dichtbij natuurgebieden van Bakke-
veen. 
Het is een kleine gezellige groene
camping (SVR). Bij ons kunt u
prachtig fietsen in bos, heide en
natuurgebied. Wat onze camping zo
speciaal maakt? Uiteraard onze
natuurlijk aangelegde camping,
gedraineerde campingplaatsen (voor
altijd droge voeten tijdens uw
verblijf) en niet te vergeten ons
'Praathuis' met 'open haard' voor
contact en gezelligheid. En natuur-
lijk de betrokkenheid bij onze
gasten! 

Juli staat op Camping de Sieghorst in
het teken van schilderen, aquarelle-
ren en tekenen (voor beginners en
gevorderden) op basis van elkaar
helpen (ma-vrij) -naar gelang het
weer- in de natuurtuin of in de patio
van Camping de Sieghorst. Gratis
voor onze kampeergasten. Ook niet-
kampeerders zijn welkom voor 
€ 25,- per week incl. welkomst
koffie, programma en gebruik van
uw eigen materiaal. Deskundige
begeleiding op verzoek. 
Voor info: 0512-303210.  

Meer info: www.desieghorst.nl 

Dodo Festival
Na vijf succesvolle edities heeft het Dodo Festival inmiddels

een reputatie opgebouwd als het jaarlijkse hoogtepunt van

de zomer in Bakkeveen. 
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COLOFON:

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

Druk: Janssen Pers

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
Donkerbroek, Drachten, Marum, 
Haulerwijk en bij alle campings in 
de omgeving tevens in de poiesz in
Bakkeveen. Oplage 20.000.

Duurswouderheide een prachtig
stuk natuurschoon
Rond 1850 maakte de Duurswouderheide deel uit van een

uitgestrekt heidegebied. De Duurswouderheide is na het

Fochtelooerveen het grootste heidegebied van Fryslân. 

SAM's
Pannenkoekerij

Wat maakt u en vooral uw
kinderen blij? … Het unieke concept
van SAM's Pannenkoekerij! De
pannenkoekerij biedt zitplaats voor
ca 100 gasten binnen en buiten op
het 'doolhof' terras ca 200 gasten. 

MET 5000 M2
DOOLHOFSPEELTUIN 
De gasten van SAM's Pannenkoekerij
hebben vrij toegang tot de doolhof-
speeltuin. De doolhofspeeltuin is
traditioneel met zijn familieschom-
mel, wip wap, glijbaan, kabelbaan,
waterpartijen etc. en natuurlijk de
unieke doolhoven. Voor groepen,
kinderfeestjes en schoolreisjes
hebben we speciale Arrangementen

samengesteld. Losse entreekaartjes
zijn niet verkrijgbaar. 
Wat staat er op de menukaart? De
pannenkoekkok serveert ongeveer
25(!) soorten pannenkoeken in een
wisselend assortiment. Daarnaast
ook nog eens voor de niet pannen-
koek liefhebbers soepen, pasta's,
fantasierijke tosti's, uitsmijters en
diverse voor- en nagerechten. 
Wie is SAM? De naam SAM is niet
zomaar gekozen. Hij is samengesteld
uit de initialen van de kinderen van
de eigenaren Theo & Anja Jansma. 
Mjûmsterwei 16c | 9243 SK Bakke-
veen | www.samspannenkoekerij.nl 



www.gastenverblijf-itbeaken.nl

Beide appartementen zijn in het weekend van de 
Prov. wandeltocht nog beschikbaar.

Mjumsterwei 16 
9243 SK Bakkeveen
tel. 0516 541493
www.dundelle.nl

MIDGETGOLF DÚNDELLE OPENLUCHTZWEMBAD: PARTYCENTRUM

18 holes wedstrijdbaan 25 meter bad Verjaardagsfeest, familiedag, reünies,

Met verschillende hindernissen Ondiep gedeelte Vergadering

Uitdagend spel voor jong en oud Springkuil Wij verzorgen koffietafels, Lunches,

Omringd met bankjes met 2 springplanken en BBQ, warm en koud buffet.

Kleine speeltuin onderwater vensters In combinatie met allerlei activiteiten

Gezellig terras voor drankje of hapje apart gelegen kleuterbassin Geschikt voor een dagje uit voor jong en oud

www.dundelle.nl

Recreatiecentrum Dúndelle

Vraag gerust om informatie en/of een vrijblijvende offerte. www.schildersbedrijfpalsma.nl / Mob. 06 - 54315308

Nu ook spack en sierpleister!



OPENLUCHT ZWEMBAD:
In de begin jaren 60 werd er al over 

geschreven:  Bakkeveen, recreatieoord 
met één wens: ZWEMBAD
Op 11 mei 1968 wat het zover, de opening
van zwembad Dúndelle te Bakkeveen.
Van 1968 t/m 1983 viel het zwembad
onder het gemeente bestuur van de
gemeente Opsterland.
Van 1983 t/m 1988 viel het beheer in
handen van Sportfondsen Nederland.
In die periode werd de verwarmingsin-
stallatie al voorzien van alternatieve
zonnecollectoren, die toen al de helft
van de benodigde energie konden
leveren voor het opwarmen van het
zwemwater. Nog steeds wordt het water
voor een groot gedeelte verwarmd door
onlangs nieuw aangelegde zonnecollec-
toren om gas, dus kosten, te besparen.

Van 1989 t/m 1995 valt het zwembad
onder Stichting Dúndelle. 
Dit blijft zo totdat in 1996 alles veran-
dert in een commerciële exploitatie.
Het verwarmde openluchtzwembad is
door de jaren heen achter de schermen
steeds aangepast aan de huidige
normen. Maar het uiterlijk is gelijk
gebleven, het 25-meter bad, de hoogge-

legen springkuil met springplanken, de
unieke onderwater vensters en het apart
gelegen kleuterbassin. En de grote speel-
weide, waarop verschillende speeltoe-
stellen zijn geplaatst.

MFC - PARTYCENTRUM DÚNDELLE
In 1996 wordt er een MFC (dorpshuis) -
Partycentrum gebouwd bij de ingang
van het zwembad. Het gebouw wordt zo
ingericht dat de kassa en kiosk voor het
zwembad een plaatsje kregen, maar ook
voor de peuterspeelzaal en sociaal-cultu-
reelwerk is er ruimte.
Er is een zaal voor allerlei activiteiten,
zowel voor dorpshuis activiteiten zoals:
ouderen soos, vrouwen van nu, het
dorpskoor en het toneel, enz., maar ook
als Partycentrum voor feesten en
partijen. Daarbij kunnen wij een
warm/koud buffet, BBQ of een lunch
verzorgen.
Maar bij Dúndelle kunt u ook terecht
voor activiteiten in het bos, we bieden
verschillende mogelijkheden: o.a. kloot-
schieten, fotospeurtocht, kraak de code,
kompastocht, levend ganzenbord. 
Dus b.v. voor een familiedag, eerst
ontvangst met koffie en iets lekkers, dan
met z'n allen een leuke activiteit, afslui-
tend met een drankje en een etentje.
Tevens is Dúndelle een prima uitvalsba-
sis voor wandel- fietstochten zoals de 3
Provinciën Wandeltocht, de traditionele
Kerstwandeling en in 2014 voor het
eerst de 3 Provincien fiets-3-daagse.  
In september 2013 was er voor de eerste
keer een Survivalrun met Dúndelle als
start en finish locatie. Dit gaat in 2014
weer opnieuw plaatsvinden.

Dúndelle heeft een gezellig terras, met
lounge banken opgevrolijkt met heerlijk

zachte kussens en plaids, die uitnodi-
gend lonken voor een adempauze met
een kop koffie of een verfrissend
drankje of ijsje. Van de kaart kunt u
kiezen voor een heerlijk broodje, diverse
plates of een bittergarnituur. En bij
Dúndelle is tevens een oplaadpunt voor
uw fiets aanwezig. Voor meer informatie
www.dundelle.nl

MIDGETGOLF:
In 2007 is er een prachtige 18 holes
wedstijdbaan met verschillende hinder-
nissen aangelegd.
De baan is ligt 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.
Na passen en meten bleek er in het
middengedeelte nog een mooie plek
over te zijn om een jeu de boules baan
aan te leggen. 

Meer info: www.dundelle.nl 

Begin mei 2013 zijn  Ida de Vries en
Romke Wijma gestart met een thee-
schenkerij aan de rustig gelegen
Boskwei in Siegerswoude. Ui t een geza-
menlijke passie voor tuinieren en koken
ontstond de behoefte dit ook met
anderen te delen. Eerst begonnen met
het organiseren van een aantal “Open
Tuinen” op zondagmiddag in de zomer-
maanden met live akoestische muziek

van regionaal bekende artiesten is het
nu uitgegroeid tot een heel scala aan
activiteiten. De belangrijkste activiteiten
bestaan uit het organiseren van diverse
creatieve workshops en cursussen en het
verzorgen van bijvoorbeeld High Teas
voor groepen (op afspraak vanaf 6
personen). 
Theeschenkerij Bellefleur is ook een
unieke locatie voor een besloten familie-
feest of vergadering in de rustieke thee-
schuur of op het riante besloten terras.
Meteen in het oog springen ook de
maandelijks georganiseerde Gezond
Verstand Avonden, waarbij op een inter-
actieve  manier diverse onderwerpen
zoals gezondheid, voeding,zorg en
onderwijs door deskundige sprekers
worden toegelicht. Elke tweede woens-
dag van de maand is er een Gezond

Verstand Avond in de theeschenkerij.
Inmiddels bestaat er een landelijk
netwerk van ongeveer  60 locaties en dit
aantal breidt zich snel uit. Inmiddels
worden er ook met enige regelmaat
intieme akoestische “huiskamer”concer-
ten georganiseerd met internationale
artiesten uit de folk- en americana
wereld. Kijk voor info en data op onze
website www.theeschenkerijbellefleur.nl
of op www.facebook.com/Theeschenke-
rijbellefleur 

Dúndelle altijd in actie

Theeschenkerij Bellefleur in Siegerswoude

Aan de rand van de Bakkeveense bossen ligt Dúndelle, waar

jong en oud zich prima een hele dag kan vermaken.

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland 15

GRONINGEN

DRENTHE

Waskemeer

Siegerswoude

Allardsoog
Ureterp

Wijnjewoude FRIESLAND

Bakkeveen
Haulerwijk

Frieschepalen

Concours
Bakkeveen

In zo'n sportief en recreatief dorp als
Bakkeveen, waar ook veel aan paar-
densport wordt gedaan, hoort natuur-
lijk ook een concours. De
rijvereniging de Dunrûters gaat in
samenwerking met de Bosmanege op
zaterdag 26 juli en zondag 27 juli een
concours organiseren.
De Dunrûters is een actieve club die
haar thuisbasis op de Bosmanege
heeft. Er worden spring- en dressuur-
lessen georganiseerd, KNHS wedstrij-
den en activiteiten zoals bos en
strandritten met je eigen paard of
pony. Bij de Bosmanege (vorig jaar
gekozen tot leukste manege van Fries-
land) kunt u terecht voor lesrijden op
pony's en paarden maar ook voor vrij-
rijden, pensionstalling en KNHS dres-
suurwedstrijden.

Op zaterdag 26 juli is de kringwed-
strijd, dit is een wedstrijd waar alleen
leden van de kring aan meedoen. Zij
komen globaal allen uit Zuidoost
Friesland. Verwachte deelnemers zijn
ongeveer 300, er wordt dressuur
gereden en parcours gesprongen.
Op zondag 27 juli wordt het concours
gehouden. Dit is een stuk professione-
ler. Er doen bijvoorbeeld meer
beroepsruiters aan mee. Ook hier
wordt er dressuur gereden en gespron-
gen. Er komen twee springparcoursen
te staan en er zijn ongeveer veertien
dressuurbanen. Voor de horeca komt
er een tent te staan. We verwachten
ongeveer 500 deelnemers.
Er zal mooie sport te zien zijn, er
wordt o.a. gesprongen voor de grote
prijs van Bakkeveen. Wij verwachten
veel publiek, omdat het concours

plaatsvindt in de bouwvak vakantie
en de campings in Bakkeveen en
omgeving dan vol zitten. We hopen
hier een jaarlijks terugkerend evene-
ment van te maken.

Op de zaterdag 26 juli zullen er na
17.00 nog verschillende activiteiten
georganiseerd worden. Gedacht wordt
aan: een dressuurclinic, ponyrijden
op de pony's van de Bosmanege
(Lotje, de shetlandermascotte komt
ook natuurlijk), disco in de tent e a.
Het concours wordt gehouden op de
weilanden aan de Mjumsterwei
schuin tegenover het zwembad (welke
ook worden gebruikt voor het parke-
ren bij de vlooienmarkten). Nadere
info volgt t.z.t. via www.bakkeveen.nl
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HOLLEBOOM BELASTINGADVIES IS EEN FISCAAL EN FINANCIËLE ADVIES-

ORGANISATIE VOOR ZOWEL ONDERNEMERS ALS PARTICULIEREN. 

WIJ ZORGEN VOOR EEN DESKUNDIG FISCAAL ADVIES, AL UW FISCALE

AANGIFTEN, DE SAMENSTELLING VAN UW JAARREKENING EN ALLES WAT

DAAR VERDER BIJ KOMT KIJKEN.

Lange Singel 3 - 9243 KJ Bakkeveen  - T: 0516 - 542303 - F: 0516 - 542393 -

E:info@holleboomadvies.nl

WWW.HOLLEBOOMADVIES.NL

Openingstijden Oosterwolde:

Maandag : 13:00 tot 18:00
dinsdag  : 08:30 tot 12:00  13:00 tot 18:00   
woensdag ; 08:30 tot  2:00   13:00 tot 18:00
donderdag : 08:30 tot 12:00  13:00 tot 18:00  
koopavond : 19:00 tot 21:00
vrijdag : 08:30 tot 12:00  13:00 tot 18:00
zaterdag: 08:30 tot 12:00

Stationstraat 21 
Oosterwolde
Tel: 0516-514052 

Email: Dijks69@hetnet.nl
www.kapsalontabitha.nl

Betoverend, pittig en dynamisch! 

In onze salon hebben wij alle aandacht en tijd voor u. 
Wilt u een ander kapsel? 
Wij geven u graag een persoonlijk advies!
Voor een afspraak kunt u altijd bellen. U kunt natuurlijk ook zo
even binnenlopen. Hebben wij tijd, dan helpen wij u direct. 
Komt het even niet uit kunt u altijd nog een afspraak maken.



Bakkeveen was in de middeleeu-
wen eigendom van het klooster

Mariëngaarde in Hallum dat rond 1250
een uithof stichtte bij It Foarwurk. De
kerk en de kapel Curia Sancta Mariae
dienden als springplank voor de veen-
ontginning en turfwinning. Wie dit
bijzondere landschap wil 'lezen' en
begrijpen doet er goed aan een paar
stappen terug in de tijd te zetten.

Opsterland is sinds vorig jaar mei een
nieuwe meerdaagse fiets- en wandel-
route rijker. Ze ontsluiten het beekdal-
landschap Koningsdiep in al haar
schoonheid. De reisgids
'Koningspad, lanterfan-
ten door het beekdal
Koningsdiep'  van
landschapsjourna-
list Fokko Bosker
beschrijft een
zesdaagse wandel-
route (120 kilometer)
en de twee- of drie-
daagse fietsroute 'Rode Boeg-
beelden' (180 kilometer) die de
landschappelijke en cultuurhistorische
hoogtepunten van dit schitterende
gebied met elkaar verbinden. Een gebied
laat zich nog het beste in een langzaam
tempo, te voet of op de fiets, genieten.
De reportages bij de etappes schetsen
beeldend de wordingsgeschiedenis van
het nog mooi intacte beekdallandschap.

Wat opvalt is de rust die de streek nog
altijd kenmerkt. Het beekdal Konings-
diep behoort in Nederland misschien
wel tot de best bewaarde geheimen. Het
is puur. Een ongepolijste parel. 

Het Koningsdiep, ook bekend als It
Alddjip of de Boarne, is een beek die
ontspringt ten oosten van Bakkeveen bij
Allardsoog en ooit bij Akkrum
uitmondde in de Middelzee. De onlangs
opgerichte stichting Beekdallandschap
Koningsdiep/Nije Boarn wil bijdragen
aan de instandhouding, de ontwikke-
ling en het vergroten van de bekend-
heid van de streek. 
Recreatieondernemers, natuurbescher-
mers, cultuurliefhebbers, agrariërs en
inwoners trekken samen op. De prach-
tige reisgids is een van de eerste resulta-
ten van deze gedeelde liefde.
Daarnaast heeft de stichting de bekende
kaartenmaker Falk Plan gevraagd een

toeristische kaart van het beekdal
Koningsdiep te maken waarop de recre-
atieve hoogtepunten, fiets- en wandel-
paden en cultuurhistorische ijkpunten
in een oogopslag te herkennen zijn.
Ook hotels, B&B's, campings en restau-
rants hebben een plek gekregen op de
landkaart. Kaart en reisgids zijn onmis-
baar voor ieder die de streek beter wil
leren kennen en lanterfantend wil
ontdekken. 

Voor de recreatieondernemers, musea
en logementhouders in de regio is door
het vormgevingsbureau Kuenst uit 

Groningen tevens promotiemateriaal in
de vorm van een placemat en een
opvouwbare folder ontworpen. De reali-
satie van het materiaal is mede te
danken aan financiële bijdragen van
plattelânsprojekten, Wetterskip Fryslân,
de gemeente Opsterland, It Fryske Gea,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
Friese Wouden land van natuurlijk

ritme, Van Teyens Funda-
tie, de P.W. Janssen's
Friesche Stichting, Rabo-
bank Heerenveen -
Gorredijk en de recre-
atieondernemers die
zich op de kaart hebben
laten zetten.
Boek en kaart zijn te
koop bij TIP Bakkeveen

en bij boekhandel Planteyn
in Gorredijk.

Zie voor meer informatie: 
www.koningspad.nl

WANDELINGEN DOOR 
RUIMTE EN TIJD…
Groepswandelingen door het mooie
en interessante gebied rondom het
Allardsoog en in en om Bakkeveen.
Bijzondere plaatsen waar de plaatse-
lijke en internationale geschiedenis
elkaar raken. 
De wandelingen vinden plaats
onder leiding van de Bakkeveense
historica Mieke Willebrands.  

Luister naar de bijzondere verhalen
over de ontstaansgeschiedenis van
dit gebied, de geheimen van de graf-
heuvels, de pingoruïnes en de holle
weg. Wetenswaardigheden over de
schermutselingen bij de Landweer

en over het 'huis
met het oog'. 
De geschiedenis
van de Slotplaats
met zijn adellijke
families, het ver-
haal van de verve-
ning en over de
oprichting van de
eerste Volkshoge-
school in dit rond
negentienhonderd
door armoede
geteisterde gebied.

Voor 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 kun-
nen in veel gevallen ook gebruikt
worden in de keuken en voor de
gezondheid.
Wilde kruiden zijn een bron van
vitaminen en mineralen en daar-
door een smakelijke aanvulling op
onze dagelijkse voeding.
Leer deze nuttige planten kennen
en wandel mee met Mieke Wille-

brands, die haar bijna veertig jaar
lange kennis en ervaring over keu-
ken- en geneeskruiden tijdens een
ontspannen wandeling graag met u
deelt.

De wandelingen kunnen plaats vin-
den in Mieke's Kruidentuin, maar
ook op een locatie bij u in de buurt.

Voor meer informatie:0516-541393
mieke_wesdorp@hotmail.com

Beekdallandschap Konings-
diep op de kaart gezet

DE HISTORISCHE 
WANDELING
(Mieke Wesdorp)

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland 17

GRONINGEN

DRENTHE

Waskemeer

Siegerswoude

Allardsoog
Ureterp

Wijnjewoude FRIESLAND

Bakkeveen
Haulerwijk

Frieschepalen

BAKKEVEEN -  Ze zijn van respectabele leeftijd. Bijna
duizend jaar. Ureterp, Siegerswoude, Duurswoude en
Bakkeveen behoren tot de oudste dorpen in Opsterland. De
hogere zandruggen en de vruchtbare graslanden in de
laagte van het beekdal leenden zich bij uitstek voor de
vestiging van boeren die de heide ontgonnen voor
akkerbouw en vee weidden in het grasland. 

Dorpscafé de Brink (zie ook advertentie)

EEN GEZELLIG CAFÉ IN HET
HARTJE  VAN BAKKEVEEN!
Dorpscafé de Brink, Weverswal 5, 
9243 JL Bakkeveen, 0516 541388
Midden in het centrum van het
toeristische en bosrijke dorpje
Bakkeveen vindt u het gezellige
dorpscafé de Brink. Een café dat
bol staat van activiteiten! 
Op ons terras kunt u plaats nemen
voor een heerlijk kopje koffie of
thee met appelgebak of garnituur,
maar u kunt ook heerlijk dineren
bij ons en kiezen uit de gerechten
van onze kleine kaart. Borrelen,
eten, drinken, doorzakken, lekker uitgaan; alles is mogelijk bij Dorpscafé de Brink!
Wij krijgen regelmatig bezoek van artiesten die in ons dorpscafé een gezellig
feestje komen maken. Wie en wanneer deze artiesten komen kunt u op onze
Facebookpagina vinden: Café de Brink of vraag het aan een van onze medewer-
kers.

Vanaf 1 mei zijn wij 7 dagen in de week geopend vanaf 09.30 uur. Wij hopen u
gauw te mogen begroeten in Dorpscafé de Brink! Oant sjen. 



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

T.I.P.
Toeristisch Informatie Punt

(voorheen V.V.V)

Openingstijden:
Elke dag van 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur
Zondags van 13.30 tot 15.30
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 Bakkeveen,
Friese souvenirs en kinderboeken, etc.

www.doelger i ch twandelen .n l



In 2009 werden Jan en Thea
Douwsma de nieuwe eigenaren van

het beeldbepalende horecapand de
Herberg in het centrum Bakkeveen. Na
een jarenlange renovatie is eind 2013 de
laatste hand gelegd aan de modernise-
ring van het gebouw. 
De tegenwoordige “Herberg van Bakke-
veen” heeft verschillende eigenaren
gekend, ieder met een eigen karakter.
Het culturele dorpsleven speelde zich
grotendeels af in de gelagkamer die
voorzien was van een toneelpodium. De
gelagkamer deed destijds tevens dienst
als woonkamer voor het dage-
lijkse leven van de vroegere eige-
naren w.o. de bekende familie
Van der Meer. In de periode van
Joek en Ria de Jong is het

bedrijf uitgebreid met een aantal hotel-
kamers (tegenwoordig “Plazahut”). 

In de modernisering, onder leiding van
architect Jan Eissens uit Roden, zijn op
creatieve wijze de historische aspecten
van het gebouw bewaard gebleven. De
bovenverdieping is volledig ingericht als
woonruimte. De authentieke gelagka-
mer is rond de bar voorzien van een
unieke verlichting van thee en koffie-
kannen. De bezoekers worden verrast
met een grote collectie van historische
en moderne foto's die op creatieve wijze
door elkaar zijn aangebracht op de
wanden. Iedereen kan er iets in terug-

vinden, het geeft een prachtig beeld
van de activiteiten van de bewo-
ners van Bakkeveen en omge-
ving. 
Er hebben zich de afgelopen
jaren al verschillende activiteiten
plaatsgevonden op en rond het
samengevoegde terrein van Plaza
de Kolk en de Herberg, w.o. het
sfeervolle Dodo festival met
optredens van het bekende duo

Tim Douwsma (familie) en Monique
Smit. De traditionele jaarlijkse kerst-
markt trekt veel bezoekers. Ook voor dit
jaar zijn al weer verschillende activitei-

ten gepland. Op 17 mei is de locatie
ingericht als stempelpost voor het 7e
Oldtimer evenement. Op zondag 25
mei gaat de 5e  editie van de 3 Provin-
cien motoren toertocht van start bij
“Plaza de Kolk”.

PLAZAHUT/HERBERG
Uw feest houden in de Plazahut of
Herberg?  Wij bieden u compleet geor-
ganiseerde recepties, lopende buffetten
en/of feestavonden in een sfeervolle
ambiance kunt u uw gasten ontvangen.
De aankleding van de Plazahut, hapjes
en drankjes, een gezellige bar, een dans-
vloer met podium: ons gedreven team
zorgt ervoor dat alles tot in de puntjes is
geregeld. Interesse? Neem vrijblijvend
contact met ons op, we staan u graag te
woord! www.snackbar-dekolk.nl   
tel: 0516-541905

Recreatiecentrum De Wâldsang in
Bakkeveen, grenzend aan Land-

goed De Slotplaats van Natuurmonu-
menten, is van oudsher een
familiebedrijf. Gestart in 1968 door de
familie Russchen en sinds 1990 gerund
door de 2e generatie Jan Willem
Russchen en Siska van der Mossel. In de
loop der jaren is er heel wat veranderd
in de kampeersector. De Wâldsang is vol
in deze ontwikkeling meegegaan. Tegen-
woordig verblijft men graag op een
camping met enige luxe. 

De Wâldsang heeft daarom fors geïnves-
teerd in de voorzieningen. Alle
kampeerplaatsen zijn voorzien van 16
ampère elektra, een eigen kraan, water-
afvoer en een aansluiting voor kabeltele-
visie. Ook beschikt De Wâldsang over
kampeerplaatsen met privé sanitair. Stelt
u zicht eens voor, kamperen met het
gemak van uw eigen badkamer. Er is

ook gedacht aan de gasten die graag
verblijven op een camping, maar niet
over een eigen kampeermiddel beschik-
ken. Zo vindt u op de camping 10
chalets aan een visvijver, allen voorzien
van een eigen steiger, 3 luxe trekkers-
hutten en 3 compleet ingerichte bunga-
lowtenten. 

Om de gasten een complete vakantie
aan te bieden heeft het recreatiecen-
trum in 2008 een geheel nieuw
centrumgebouw geplaatst die voorzien
is van een ruim gesorteerde snackbar en
een gezellig grand café. Op de camping
zelf vindt u geen zwembad, maar er is
een waardevolle samenwerking met
zwembad Dúndelle in Bakkeveen. Alle
gasten die overnachten op de camping,
kunnen gratis gebruik maken van het
openlucht zwembad. De Wâldsang ligt
in een prachtige omgeving en om
diezelfde omgeving nog beter op de
kaart te zetten is in samenwerking met 6

campings en het TIP kantoor (toeris-
tisch informatiepunt, voormalig VVV)
van Bakkeveen een fiets-3-daagse
ontwikkeld. 
De fietsdagen zijn op 2, 3 en 4 juli 2014,
maar naast het fietsen is er een moge-
lijkheid om deel te nemen aan het
avondprogramma. Er worden onder
andere een wandeling door Landgoed
De Slotplaats en een historische wande-
ling door Bakkeveen, beide onder
leiding van een gids, georganiseerd. Kijk
voor het volledige programma en de
kosten voor deelname op
www.3beleef.nl.

Meer informatie over Recreatiecentrum
De Waldsang: www.waldsang.nl 

De Herberg van Bakkeveen

Recreatiecentrum De Wâldsang

DE HERBERG EN PLAZA DE KOLK EEN BEGRIP VOOR BAKKEVEEN
Door Willem Dolstra
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Op zaterdag 17 en zondag 18 mei
organiseert de vereniging “Doelgericht
Wandelen” onder leiding van Gretha de
Vries, een tweedaagse ontdekkingstocht
langs de historische Friese Waterlinie,
waar destijds ook Bakkeveen onderdeel
van uitmaakte. 
De wandeltocht bestaat uit afstanden
van 42 km: Kuinre, Oldeberkoop en
Bakkeveen, 
27 km: Oldemarkt, Oldeberkoop,
Donkerbroek en Bakkeveen.
15 km: Rondje Oldeberkoop en 
Bakkeveen. 

Onder het wandelen is er gelegenheid
voor het bezoeken van boerderijen,
kerkjes en schansen. U kunt proeven
van lokale lekkernijen en genieten van
prachtige muziek en theater langs de
route. 
Het mogelijk een dag mee te lopen. Dit
maakt de tocht toegankelijk voor jong
en oud, getraind of ongetraind.   
Een leuke bijkomstigheid is dat de
wandelaars in Bakkeveen worden
verwelkomd in de sfeer van de histori-
sche Friese Waterlinie. Het is een pilote
project dat in samenwerking met
Bedenkers en Uitvoerders van Onge-
wone Gebeurtenissen (B.U.O.G.) de
organisator van het openluchtspel
“Grensland” dat in september bij de
gedeeltelijke gerestaureerde Schans in
Frieschepalen gaat plaatsvinden.
Info: www.doelgerichtwandelen.nl  

Workshop
EENDENKORFVLECHTEN OP 
AMBACHTELIJKE WIJZE

Diverse data in de september t/m 
februari 10.00 - 16.00 uur. 
Schaapskooi bij Bakkeveen
Kosten: niet-leden € 25 en leden It
Fryske Gea € 20,- (inclusief materiaal,
zelf lunch meenemen) U kunt zich ook
als groep aanmelden (4 á 5 personen)
Opgave via: 0512- 381 448
Maak tijdens deze workshop op
ambachtelijke wijze een eendenkorf.
Met vlas en riet leert u in een paar uur
de basisbeginselen van het vlechten. 
Na de middag mogen de deelnemers de
zelf gevlochten eendenkorf meenemen.
Een leuk aandenken aan deze 
workshop en een onderkomen voor de
eenden in uw tuin.  



Openlucht markt; meer dan 350 stands 
per markt (bij redelijk weer)

Wanneer: · Elke 1e zaterdag van de maanden 
april t/m november

·  Mid-maand van mei t/m augustus. 
In 2014: 5 april, 3 en 17 mei, 7 en 
21 juni, 5 en 19 juli, 2 en 16 augustus, 
6 sept, 4 okt en 1 nov.

Tijd: ·  van 07.00 tot 13.00 uur, dus ’s ochtends

Meer info: www.bakkeveen.nl/markt

Publiek GRATIS toegang



Ballonvaren

Sinds 1999 wordt er jaarlijks vanuit
Bakkeveen een ballonvaart georgani-
seerd. Doel is door een zo groot moge-
lijke groep deelnemers te verzamelen
om een betaalbare ballonvaart te
kunnen maken. De organisatie doet
dit geheel belangeloos. Nevendoel is
natuurlijk op een zodanige plaats te
starten dat over Bakkeveen gevaren
kan worden. Uitvoerend ballonvaar-
der is de laatste jaren Dijkstra ballon-
vaarten uit Nietap.

Momenteel (begin maart 2014) zijn er
9 deelnemers aangemeld. Je kunt je
dus nog steeds aanmelden. Er kunnen
in principe 21 personen mee, tenzij
zich er beduidend meer personen
aanmelden, dan zijn er meer luchtbal-
lonnen te regelen. De ballonvaart
duurt ca 1 uur. Waar de ballon dan
terechtkomt? Tja, dat hangt van de
windrichting en snelheid af. In 15 jaar
zijn er o.a. de volgende landingsplaat-
sen geweest: Tijnje, Rotsterhaule,
Golfbaan Heerenveen, Smilde, Peize,

Lekkkum, Broeksterwoude, Zevenhui-
zen, Boyl, etc.  Hoe dan ook: na
afloop is er vervoer terug naar Bakke-
veen en wordt nog een drankje aange-
boden op het terras van De Brink. De
laatste jaren zijn er ca 20 personen die
meegaan in 3 ballonnen. 

De geplande datum in 2014 is
zondagavond 29 juni. Er wordt dan
om 19:30 uur verzameld op het terras
van dorpscafé De Brink in centrum
Bakkeveen. 

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

info@bakkeveen.nl

Ma 21 april (2e paasdag) Open dag campings in en rond Bakkeveen met vele activiteiten. Zie www.bakkeveen.nl 
Ma 21 april (2e paasdag) Lammetjesdag bij schaapskooi 't Fryske Gea te Allardsoog (Bakkeveen). 12-16 uur.
Za 26 april Koningsdagactiviteiten in Bakkeveen 9:30-12:00 uur bij Dúndelle met o.a. kindervrijmarkt.
Za 26 april Koningsdagactiviteiten in Waskemeer vanaf 13 uur bij dorpshuis met o.a. 's avonds jaarlijkse fietspuzzeltocht.
Za 3 mei Vlooienmarkt-Bakkeveen. 7-13 uur www.bakkeveen.nl/markt
Wo 7 mei Rommelmarkt Wijnjewoude (middag)
Za 10 mei 3 Provinciën Wandeltocht. Wandelen (5, 10, 15, 20, 25 en 40 km). Start bij Dúndelle in Bakkeveen. www.3wandel.nl 
Za 10 mei Muziekpodium Bakkeveen: Patrick Sweany Band. Schaapskooi, 16 uur. www.muziekpodiumbakkeveen.nl 
Zo 11 mei Wilde Buitendag van NatuurMonumenten. Landgoed De Slotplaats, Bakkeveen. Zie www.bakkeveen.nl/agenda.
Wo 14 mei Vrouwenmeeting. Voorjaarsfair op terrein De Herberg / Plaza De Kolk in Bakkeveen. 10-15 uur.
Za 17 mei Vlooienmarkt-Bakkeveen. 7-13 uur  www.bakkeveen.nl/markt 
Za 17 mei Sterkste man van Friesland. Meubelcentrum Haulerwijk
Za-Zo 17-18 mei Friese Waterlinie 2 Daagse, op zondag finish in Bakkeveen.
Wo 21 mei Dorpsfeest-Bakkeveen: touwtrektoernooi.
Do-Zo 22-25 mei Dorpsfeest Bakkeveen. Zie ook www.bakkeveen.nl/agenda en www.dorpsfeestbakkeveen.nl 
Za 24 mei Regionale sportieve dag voor ouderen. Dúndelle; gehele dag.
Zo 25 mei 3 Provinciën Motoren toertocht. Start bij Plaza De Kolk, Bakkeveen
Do-Za 29-31 mei Oerrock Festival, Ureterp. www.oerrock.nl 
Di-Vr 3-6 juni Avond-4-daagse Haulerwijk (5 en 10 km)
Wo 4 juni Rommelmarkt Wijnjewoude (middag)
Vr-Ma 6-9 juni Pinksterfeest Wijnjewoude. www.pinksterfeest.org 
Za 7 juni Vlooienmarkt-Bakkeveen. 7-13 uur www.bakkeveen.nl/markt
Wo-Za 11-14 juni Avond-4-daagse Bakkeveen (5, 10 en 15 km). www.bakkeveen.nl/wandel
Vr 13 juni WK2014: Spanje-Nederland 21 uur.
Do-Zo 12-15 juni Dorpsfeest Waskemeer in het kader van 60-jarig bestaan.
Wo 18 juni Rommelmarkt Wijnjewoude (avond)
Wo 18 juni WK2014: Australië - Nederland
Wo-Za 18-21 juni Dorpsfeest Wijnjewoude. www.wijnjewoude.net 
Za 21 juni Vlooienmarkt-Bakkeveen. 7-13 uur www.bakkeveen.nl/markt
Za 21 juni Hynstedei in Wijnjewoude. Vanaf 12 uur op terrein aan de Merkebuorren.
Za 21 juni Midzomernacht activiteiten NatuurMonumenten, Landgoed de Slotplaats Bakkeveen.
Ma 23 juni WK2014: Nederland - Chili
Zo 29 juni Gezamenlijke Ballonvaart vanuit en over Bakkeveen. www.bakkeveen.nl/ballon
Ma-Zo 30 jun-6 jul Snikkeweek in Haulerwijk met diverse activiteiten. (Centrum Haulerwijk). Meer info chathaulerwijk@gmail.com 
Di-Vr 1-4 juli Zwem-4-daagse Haulerwijk in zwembad Haulewelle.
Wo-Vr 2-4 juli 3 Provinciën fiets-3-daagse. Beleeftocht van 40 of 60 km door de omgeving met avondprogramma. Dúndelle 10 uur. www.3beleef.nl 
Wo 2 juli Rommelmarkt Wijnjewoude (middag)
Za 5 juli Vlooienmarkt-Bakkeveen. 7-13 uur www.bakkeveen.nl/markt
Ma-Vr 7-11 juli KNVB voetbaldagen in Bakkeveen.
Di-Vr 8-11 juli Zwem-4-daagse Bakkeveen in zwembad Dúndelle. www.dundelle.nl 
Di-Vr 8-11 juli Avond fiets-4-daagse Wijnjewoude. Start bij De Stripe vanaf 18:30 uur.
Ma-Vr 14-18 juli KNVB voetbaldagen in Bakkeveen.
Wo 16 juli Rommelmarkt Wijnjewoude (avond)
Vr 18 juli Zomerbraderie in centrum Bakkeveen. 13:30-20:30 uur
Za 19 juli Vlooienmarkt-Bakkeveen. 7-13 uur www.bakkeveen.nl/markt
Za 26 juli Concours met kringwedstrijden. 's Avonds activiteiten in en rond de tent. Parkeerweilanden vlooienmarkt, Mjûmsterwei, Bakkeveen
Zo 27 juli Concours hippique: dressuur en springwedstrijden. Parkeerweilanden vlooienmarkt, Mjûmsterwei, Bakkeveen
Vr 1 aug Zomerbraderie in centrum Bakkeveen. 13:30-20:30 uur
Za 2 aug Vlooienmarkt-Bakkeveen. 7-13 uur www.bakkeveen.nl/markt
Za 2 aug Ringsteken in Wijnjewoude. Vanaf 19 uur aan de Merkebuorren.
Wo 6 aug Rommelmarkt Wijnjewoude (middag)
Vr 8 aug Dodo Festival op terreinen rondom sportpark Bakkeveen 15:00 - 01:30 uur. www.dodofestival.nl 
Za 16 aug Vlooienmarkt-Bakkeveen. 7-13 uur www.bakkeveen.nl/markt
Wo 20 aug Rommelmarkt Wijnjewoude (avond)
Za, Zo 22/23 aug Concours Hippique Haulerwijk
Wo 3 sept Rommelmarkt Wijnjewoude (middag)
Za 6 sept Vlooienmarkt-Bakkeveen. 7-13 uur www.bakkeveen.nl/markt
Za 6 sept Willedei Wijnjewoude. www.wiledei.nl 

September Grensland: Locatievoorstelling met veldslag bij de Schans van Frieschepalen. Nadere info t.z.t. ook op www.bakkeveen.nl 
Za 13 sept Strukton Survivalrun Bakkeveen. Gehele dag. Start/finish bij Dúndelle. www.survivalrunbakkeveen.nl 
Vr 19 sept Jaap Louwes optreden in Dorpshuis 't Ald Leger in Waskemeer. 20 uur
Za 27 sept Muziekpodium Bakkeveen. Dave McGraw & Mandy Fer. Slotplaats, 20 uur. www.muziekpodiumbakkeveen.nl 
Wo 1 okt Rommelmarkt Wijnjewoude (middag)
Za 4 okt Vlooienmarkt-Bakkeveen. 7-13 uur www.bakkeveen.nl/markt
Za 4 okt Hjerst Rintocht in omgeving Waskemeer. (12_ en 25 km) Start/finish dorpshuis 't Ald Leger Waskemeer. Zie www.bakkeveen.nl/agenda.
Zo 5 okt Wilde Buitendag. Landgoed De Slotplaats, Bakkeveen.
Za 25 okt Halloween Frightnight 2014. Locatie: Slotemaker de Bruïneweg 33B, Haulerwijk. Facebook  “chathaulerwijk”.
Za 25 okt Muziekpodium Bakkeveen. David Philips. Slotplaats, 20 uur. www.muziekpodiumbakkeveen.nl

Activiteiten tot 25 oktober

Activiteitenoverzicht van de Paasdagen tot eind oktober. Alleen de grotere algemeen

toegankelijke activiteiten zijn vermeld. Aanpassingen en aanvullingen verschijnen in de

agenda van www.bakkeveen.nl 

Voor meer en actuele informatie over de activiteiten: kijk op www.bakkeveen.nl 
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Voor nadere informatie en aanmelding: www.3beleef.nl www.bearlock.nl

info@bearlock.nl Tel:  +31(0)527 - 291430

BEARLOCK
puur mechanische

autoblokkade

Bearlock Excellent (NRK/FK) in gloednieuwe Golf 7 DSG/GTI 

Volledig ingebouwde versnellingsbak-/stuurassloten

■ BearLock blokkert zeer effectief en voorkomt daarmee diefstal: 
uw auto blijft op de plek!

■ BearLock is zeer betrouwbaar, uiterst slijtvast en absoluut 
onderhoudsvrij

■ BearLock wordt steeds vaker door verzekeraars aanbevolen en 
geaccepteerd i.p.v. (kwetsbare) startonderbrekers, alarmen en 
voertuigvolgsystemen

■ Toepasbaar voor vrijwel elke personen- en bestelauto
■ Simpele en comfortabele bediening
■ 10 jaar garantie, 3 (omklapbare) sleutels en fraudebestendige 

sleutelcodekaart

Middels allerlei elektronische trucs stelen
dieven razendsnel auto's. Met deze
methodes omzeilt men feilloos conventio-
nele systemen, zoals alarmen en
startonderbrekers. Het blijkt dat als een
dief meer tijd nodig heeft om het systeem
te kraken hij de auto laat staan. Het
antwoord op het verkleinen van diefstal
lijkt een 'simpele' mechanische
blokkering die of versnellingsbak of
stuuras op slot zet. Een perfect systeem
dat voldoet aan eisen van
doeltreffendheid, doelmatigheid en veilig-
heid.

BEARLOCK® MECHANISCHE
AUTOBLOKKADE
Het blokkeren van het versnellings-
mechanisme blijkt echter
een praktisch niet te sabote-
ren obstructie voor de dief.
Mits het gebruikte slot
natuurlijk solide is. BearLock
versnellingsbak- en stuuras-
sloten overtreffen zeer
ruimschoots de door de offi-
ciële (keurende) instanties
gestelde normering (TNO-

getest). Deze norm vindt BearLock te
soepel en legt -voor zichzelf en dus voor
de dief- de lat aanzienlijk hoger. Mede
vanwege deze zeer hoge kwaliteitsnorm,
wordt BearLock al zo'n tien jaar door vele
bekende (camper) verzekeraars volledig
geaccepteerd en in vele gevallen als
voorwaarde verplicht gesteld. Zij raken
steeds meer overtuigd van deze
ogenschijnlijke simpele manier en
beschouwen het als een adequate
beveiliging.  Zeker nu de fabrikant alleen
nog maar de zogenaamde Non
Removable Key gebruikt. Hiermee kan
het systeem alleen maar op slot als de
sleutel is verwijderd, net zoals bij een
fietsslot. Kan de bestuurder de originele
sleutels overhandigen dan is dat
afdoende bewijs dat de mechanische be-
veiliging ten tijde van de diefstal was
geactiveerd.

VAN DE TOYOTA AYGO TOT DE
BENTLEY CONTINENTAL 
Voor ca. 2500 verschillende modellen is
een passende BearLock leverbaar. Het
slot wordt geheel aan de (inwendige)
“anatomie” van de auto aangepast en

niet andersom. Daarom heeft bijv. auto-
importeur PON (Audi, Volkswagen, VW
Bedrijfswagens, SEAT, SKODA) exclusief
voor BearLock gekozen, als mechanische
protectie, en in hun leveringsprogramma
opgenomen. 
Het slot wordt onverbrekelijk en
onveranderlijk op uitsluitend solide
chassisdelen bevestigd. Dit is eveneens
een unieke eigenschap van dit merk.
BearLock wordt met respect voor de
bestaande techniek geïnstalleerd, zonder
nadelige consequenties. De bediening is
uiterst simpel, zeer snel en dus comforta-
bel.

“Fietsslot”-principe
Zoals bij uw fiets, kunt u de sleutel uitslui-
tend uit het BearLock-slot verwijderen,
indien het slot in werking is. Het tonen
van de drie bijgeleverde sleutels maakt
de bewijsvoering rond. Deze -drievoudig
gepatenteerde- nieuwe generatie wordt
aangeduid met Bearlock Excellent
(NRK/FK) (= “Non-Removeable-Key”/
“Folding-Key”), d.w.z. het platte
omklapbare sleuteltje stoort geenszins. 
Tien jaar garantie.

BearLock is er voor uw personen-,
bedrijfsauto en camper. Bearlock is een
bewezen perfecte beschermer! 

Beveilig nu uw auto, camper of bedrijfswagen adequaat tegen diefstal

Met Bearlock bent u de autodief te slim af
Het aantal diefstallen van de populaire modellen zoals de Golf, BMW en
Mercedes is ten opzichte van vorig jaar met 12% voor sommige modellen
zelfs met 44% gestegen. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit maakt 
zich zorgen over deze ontwikkeling. Uit de laatste cijfers blijkt dat met name
jonge en duurdere auto's worden gestolen en dat die nog amper worden
teruggevonden. Met recht spreekt men van een “diefstalgolf”! 

www.bearlock.nl

info@bearlock.nl Tel:  +31(0)527 - 291430

Wat is
BearLock?

Kort gezegd; een volledig
ingebouwd versnellingsbak- of
stuurasslot (bij sommige
automaten). De versnelling wordt
in de achteruit of in de “P”
(automaten) hermetisch
geblokkeerd. 
Hierdoor is het stelen van het



Alle activiteiten vinden plaats in
het centrum van Haulerwijk en

iedereen mag er aan mee doen. Voor
meer info: chathaulerwijk@gmail.com 

SNIKKEWEEK HAULERWIJK 
(30-06 T/M 06-07 2014)
De Snikkeweek wordt al jaren georgani-
seerd door de activiteiten commissie
(ACH) van Haulerwijk. Afgelopen jaren
werd de vraag naar een groter dorpsfeest
steeds meer en de bewoners wilden weer
dingen ondernemen. 

Vorig jaar is men begonnen met een
braderie, voor jong en oud, met een
kinderrommelmarkt waar kinderen ook
konden worden geschminkt en waar ze
op een springkussen lekker konden
springen. Ook konden de kleintjes
meedoen aan een stoepkrijttekenwed-
strijd en voor de wat ouderen basis-
schoolkinderen was er een wedstrijd ;
auto-beschilderen. 
Voor de ouderen kwam Teake van der
Meer, die al jaren lang voor tranen van
het lachen bij onze ouderen zorgt. Ook
werd er een “beste bouwvakkers van
Haulerwijk” activiteit georganiseerd.
Waar mannen en vrouwen, meiden en
jongens in tweetallen streden voor de
titel; “de beste bouwvakkers van Hauler-
wijk”. De horeca zorgde voor een dart-
toernooi waar darters van alle
plaatselijke kroegen streden om de
eerste plaats. Ook kon iedereen tot in de

late uurtjes genieten van leuke bandjes
en of zanger/essen in het weekend, in
de plaatselijke horeca. Op zondag sloot
de Snikkeweek af met een gezamenlijke
kerkdienst. Met bijzondere sprekers en
mooie anekdotes, waar je over na kon
denken.

Ook dit jaar is er weer een leuke plan-
ning voor de Snikkeweek. Zo hebben we
wederom een braderie, kinderrommel-
markt en andere activiteiten voor de
kinderen. Ook wordt er vanuit de
horeca een groots feest georganiseerd en
komt Teake van der Meer wederom voor
de ouderen. Ook hopen we op een
geslaagde “beste bouwvakkers”, die dit
jaar “net een beetje anders ” wordt dan
vorig jaar. Ook de kerkdienst word net
een beetje anders, deze wordt bij goed
weer georganiseerd in het park van
Haulerwijk. 
De Snikkeweek van 2014 is in alles, “net
een beetje meer, net een beetje anders
en weer wat leuker” dan vorig jaar. En
het belooft een mooie, leuke, actieve,
maar vooral gezellige week te worden!

Voor info of opgave kunt u mailen naar
chathaulerwijk@gmail.com 

HALLOWEEN FRIGHTNIGHT 2014
De spokentocht van Haulerwijk blijkt
ieder jaar een groter succes te worden
voor 18+. Met meer deelnemers, meer
figuranten, groter decor en een overla-
ding aan enthousiaste ervaringen, slaan
de jongeren groep CHAT ieder jaar een
groter succes. Het was 4 jaar geleden dat
de groep CHAT (Creatief Haulerwijkster
Activiteiten Team)  zich oprichtte in
Haulerwijk. Met het idee om Haulerwijk
de stuipen op het lijf te jagen in de
vorm van een spokentocht, zette een
tweetal jongeren een organisatie op met
wat creatieve dorpsgenoten. Om aan
geld te komen, of in ieder geval een
start te maken, klopten ze aan bij ACH
(Activiteiten Commissie Haulerwijk),
die hun maar graag wilde helpen. 
Zo stelde ACH de “voor wat hoort wat”
regel in. Zij zouden CHAT financieel
steunen om een begin te maken, als
CHAT, ACH zou helpen met de jeugd
van Haulerwijk. Inmiddels helpt CHAT

ACH met het organiseren van de Snik-
keweek, zorgen ze voor diverse disco's
voor de basisschool kinderen. En orga-
niseren ze dus een grootse spokentocht
in het Park van Haulerwijk. CHAT heeft
inmiddels al een grote naamsbekend-
heid in de omgeving. Zo worden er
bedrijfsfeestjes, teamuitjes en perso-
neelsfeestjes gevierd gedurende de
spokentocht door bedrijven zelfs uit de
omgeving van Drachten en Assen. Deel-
nemers komen van heinde en verre om
deze spokentocht mee te maken. 

Ieder jaar zet CHAT een nieuw plan op
voor Halloween. Ze zorgen voor een
nieuw thema, ander decor, voor
verschillende figuranten en nieuwe
beleving voor de deelnemers.
Zo hebben ze bijvoorbeeld het eerste
jaar, het thema film gehad. Waar je
moet denken aan Freddie Krueger en
Texas Chainsaw, niet alleen de persona-
ges, maar ook het decor, de totale opzet.
Alles wat je tijdens de spokentocht ziet
is uit filmfragmenten. 

Dit jaar zorgt CHAT voor een nieuwe
beleving voor de deelnemers. Hierdoor
is er 1 nadeel ontstaan. Door diverse
hindernissen en de drassige ondergrond
is het onmogelijk voor mensen in een
rolstoel mee te doen. Zoals hierboven
staat vermeld wordt het in 2014 dus 1
grote attractie. Deelnemers wanen zich
in een wereld met diverse hindernissen,
worden voor keuzes gesteld en gaan
weer terug in de tijd, waar ze weer de
kinderwereld beleven. Het thema in
2014 is:  CHILD'S PLAY. Het thema
houdt onder andere in: circus, kermis,
kinderfeestjes en sprookjes. En zo zijn er
nog vele area's waar je, de stuipen op
het lijf wordt gejaagd, maar ook een
onvergetelijke avond wordt bezorgd. 

Haulerwijk stelt zich voor
Een gezellig dorpsfeest van Haulerwijk, met diverse activiteiten
zoals, een braderie, de hindernisbaan van ”de beste
bouwvakker van Haulerwijk”, diverse kinder- en ouderen
activiteiten en afsluitend spetterend feest van de horeca. 
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Durf jij het aan? Voor meer informa-
tie en aanmelding:
chathaulerwijk@gmail.com.  Locatie:
Slotemaker de Bruïneweg 33B,
Haulerwijk. Onder de 18 alleen met
begeleiding van volwassene. Andere
informatie of wanneer je op de
hoogte wilt blijven van de nieuwtjes,
kun je je aanmelden op de Face-
bookpagina van chathaulerwijk. 

Vele foto's in deze krant zijn
gemaakt door Bakkeveenster Martijn
van der Vaart. Hij is in 2002 begon-
nen met fotografie en heeft zich
sindsdien tot een professional opge-
werkt. Naast fotografie houdt hij
zich ook bezig met videografie. “Een
bedrijfsfilm van uw bedrijf is een
prachtige manier om uw bedrijf te
promoten of te onderscheiden van
uw concurrent.”

“Fotograferen is voor mij het zien
van gebeurtenissen en deze acties of
emoties op een creatieve manier vast
te leggen.”

“Zo zijn er mensen die geïnteres-
seerd raken in fotografie en gebrui-
ken hun fotocamera ter aanvulling
op hun hobby. Ook zijn er mensen
die belangrijke gebeurtenissen van
hun kind, vakantie of familiebijeen-
komst vastleggen. Maar je hebt ook
mensen die foto’s maken om hun
creativiteit en persoonlijke visie op
de wereld tot uiting te brengen,
zoals architecten gebouwen ontwer-
pen. Fotograferen is dan ook meer
dan alleen een foto maken, je moet
het totaal plaatje zien”, aldus
Martijn.

Wilt u een bepaalde reportage vast-
leggen en mij daarvoor inhuren,
kunt u mij gerust mailen. In die mail
kunt u een voorstel doen,
betreffende het soort reportage, aan
de hand hiervan kan ik zien wat ik
voor u kan betekenen.

Email: info@martijnvandervaart.nl
en www.martijnvandervaart.nl voor
meer informatie.



GROOTCAFÉ DE SWETSER EN BINNNEN ETEN|DRINKEN ZIJN DE JUISTE LOCATIES VOOR:

eten, drinken en dansen
BRUILOFTEN | (BEDRIJFS)FEESTEN |  VERJAARDAGSFEESTEN |  VERGADERINGEN |  EN MEER....

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN OF VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN!

Noordkade 54  |  9203 CE Drachten

Telefoon: 0512-525282

E-Mail: info@binnendrachten.nl 

www.binnendrachten.nl

Noordkade 53  |  9203 CE Drachten

Telefoon: 0512-518818

E-Mail:drachten@deswetser.nl

www.deswetser.nl



Plaatselijk Belang Frieschepalen, Johannes Dijkstra

Aangenomen wordt dat deze
Schansen precies gelijk waren.

Dat wil zeggen een Bastion met vier
hoeken. De Schans bij Een West is in de
loop der jaren geheel gerestaureerd door
het Drents Landschap. De Schans van
Frieschepalen is in verval geraakt en
later geheel verdwenen. Maar omdat de
Schans van Frieschepalen ooit onder-
deel van de Fries Waterlinie uitmaakte,
is het idee geboren om een gedeelte van
deze Schans weer in het landschap
zichtbaar te maken.
Om de Schans weer in zijn geheel terug
te krijgen was onmogelijk, de situatie ter
plekke is drastisch gewijzigd. Vroeger
liep de Drachtster Compagnonsvaart
dwars door
het dorp, maar
na de ruilverka-
veling in 1960-
1970 is de
Frieschepalen vaart
om het dorp heen
gegraven. Op de plek
waar ooit de oude
Schans was, ligt nu deze
vaart. Ter plekke ligt nu
nog een strook grond,
wat door Staatsbosbe-
heer beschikbaar
gesteld wordt, ten
behoeve van de
aanleg voor een
gedeelte van de
oude Schans.
Op voorstel van
Plaatselijk
Belang van Frieschepalen is er een plan
ontwikkeld. Er is hulp van Plattelands-
projecten gekomen en er is onderzoek
gedaan naar de haalbaarheid van onze
plannen. Aangezien dit stukje Schans
precies op de provinciale grens van
Groningen en Friesland komt te liggen,
moesten de gemeenten Opsterland en
Marum beiden hun fiat verlenen, zo
was dit toch nog een complex geheel.
Inmiddels is het plan zover gevorderd,
dat met de aanleg kan worden begon-
nen. De financiering is in een afron-
dende fase. Als plaats is nu gekozen bij
grenspaal 14. Deze grenspaal 14 heeft
ooit een belangrijke rol gespeeld in de
grensbepaling tussen Friesland en
Groningen.
Hier is men begonnen te meten, omdat
deze paal midden in de Schans stond. In
1724 is er een grensverdrag getekend in
de herberg van Frieschepalen. 

In 2008 is er een wandelpad langs de
grenspalen aangelegd. Dit wandelpad
kreeg van de provincie Friesland de titel
"Historisch Grenswandelpad Frieschepa-
len". Ook bij de aanleg van dit wandel-
pad, heeft Plaatselijk Belang samen met
vrijwilligers een belangrijke rol gespeeld.
De drie grenspalen 14, 15 en 16 hebben
een bijzondere betekenis. In deze palen
van gegoten ijzer zitten aan weerskan-
ten de provinciale wapens van Friesland
en Groningen. Daar het stuk Schans
aansluit bij het wandelpad (4 km) geeft
dit ook een extra dimensie aan dit
stukje historie. 
De oude Schans zal in 2014 gereed
komen en zal dienen als ontmoetings-
plek voor fietsers en wandelaars. Ook zal
dit stukje Schans worden opgenomen in
het Wandelnet van de Friese Waterlinie
(zie elders in dit blad). 

Als klap op de vuurpijl zal er in septem-
ber een groot Openlucht Theaterstuk op
deze locatie komen genaamd  "Grens-
land".
BUOG (buitengewone uitvoerende en
ongewone gebeurtenissen) uit Friesland
en "Het Peerd" uit Groningen met
schrijfster Els Bussemaker zullen voor
een grandioos spektakel zorgen.
Het geheel zal regionaal worden opgezet
met acteurs uit de buurtdorpen, zowel
uit Friesland en Groningen. Uit het
voorgaande kunt U lezen, dat een dorp
als Frieschepalen nog altijd bezig is met
zijn historie. 

Nog wat specifieke informatie over
“Grensland”. De locatievoorstelling gaat
in september 2014 in première. Men
heeft eind 2013 talenten in verschil-
lende leeftijdsgroepen vanaf 18 jaar uit
de regio gezocht op het gebied van
zang, dans, toneel, muziek, brass, koor,

fanfare, paardrijders, motorcrossers,
draglinebestuurders, artillerie beoefe-
naars en kanonschieters. GRENSLAND
wordt gespeeld door een aantal profes-
sionals aangevuld met amateurs uit de
regio van Friesland en Groningen
(Drenten mogen alleen incognito
meedoen).

OVER DE VOORSTELLING
Twee toneelgroepen, twee geliefden, een
veldslag. Dat zijn de ingrediënten voor
een voorstelling die Groningen en Fries-
land samen spelen op een schans, die

exact op de grens ligt. Althans:
zou moeten liggen. Een
grensconflict drijft de
groepen uit elkaar. De
Friese theatermaakster wil
een frisse voorstelling met
jongeren op motoren; de
Groningers een histori-
sche slag met buskruit en
kanonnen. Wat volgt, is
een strijd om de identi-

teit. Hoeveel eigenheid
willen ze opgeven?

Bommen Berend op
een dragline,

kanonniers met
laserguns, het

maakt ze diep
ongelukkig.

Of zal de liefde
overwinnen?

Tussen de rokende puinhopen op de
schans, staan de charmante Friezin en
de ruige Groninger innig te vrijen. “Een
mooi stee om te traauw'n”, vindt de
Groninger. Maar de Friezin piekert er
niet over: “Noait in kear”. 

WIE MAAKT GRENSLAND
Net als de veldslag in de voorstelling is
Grensland een coproductie van Gronin-
gen en Friesland.
In Friesland is de producent BUOG,
Bedenkers en Uitvoerders van Onge-
wone Gebeurtenissen. BUOG bestaat uit
regisseur Pieter Stellingwerf en theater-
vormgever Kees Botman en maakt sinds
lang theatervoorstellingen op bijzon-
dere (buiten)locaties en onontgonnen
plekken. Eerder werkten zij ook mee aan
SWET en maakte zij de succesvolle loca-
tievoorstelling LEEGHWATER midden
op de Afsluitdijk.

Frieschepalen, een grensdorp
met rijke historie
Willem Lodewijk schreef op 12 mei 1593 een brief aan
Maurits, Stadhouder van de Nederlanden. Hij deelde mee dat
hij een sterkte (verdediging Schans) bij den  Vrieschenpalen
had aangelegd. In het zelfde jaar is ook de Zwartendijkse
Schans bij Een West aangelegd. 
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Camping
Ikeleane

Camping de Ikeleane is een gezellige
familiecamping in Zuidoost Friesland in
de driehoek Groningen, Assen, Leeuw-
arden. De camping is gesitueerd aan de
rand van bos en heidevelden en heeft
zijn oorsprong gehad 45 jaar geleden.
De camping is een mix van jong en
oud. De camping heeft ruime comfort-
plaatsen welke zijn aangesloten op
afvoer vuil water, kabeltv, waterkraan
en 10 ampère stroom. Op elk veld zijn
een of meerdere speeltoestellen. U kunt
uw kind ongestoord laten spelen. Als
uw kind wat ouder is geworden, dan
kunnen deze spelen in de overdekte
speelschuur welke gelegen is tegenover
het restaurant.
Een professioneel animatieteam met
Hemelvaart en Pinksteren en 5 weken
in het hoogseizoen maken dat u aan uw
kinderen geen kind heeft.

Nieuw luxe sanitair met  babywasplaats,
mindervalide douche en toilet en afwas-
plaatsen maken het centraal gelegen
sanitairgebouw compleet.
Hebt u geen caravan of tent, geen nood.
Wij verhuren voor u  luxe 5 persoon
chalets deze kunnen
voordelig worden
gehuurd. Tevens verhu-
ren wij 4 persoons basis
chalets. Ook wordt er
een zes persoons vakan-
tiewoning verhuurd.
Vanaf  2013 verhuren
wij ook B&B welke per
nacht kunnen worden
gehuurd. De bedden
zijn dan opgemaakt en
een lekker ontbijtje in de ochtend staat
voor u klaar in de B&B of in de lunch-
room. Ook campers zijn bij ons van
harte welkom. Er zijn 8 verharde
camperplaatsen. Vier met stroom en
vier zonder stroom. Tegen een speciaal
campertarief kunt u bij ons kamperen.
Tevens kan hier water gevuld en
geloosd worden.
Ons nieuwe restaurant genaamd
"Coffee and More" is open gegaan in
2010. U kunt hier onder het genot van
een kop koffie en een lekker stuk appel-
taart gezellig bijkomen van een lange
dag fietsen of ander uitstapje dat u hebt
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 schnit-
zel of een overheerlijk stukje varkens-
haas. En alles kan worden afgesloten
met een lekkere sorbet. Snacks en patat
zijn verkrijgbaar in de snackbar of
kantine.
Mocht u geïnteresseerd zijn geworden,
dan kunt u bij ons online reserveren.
Kijk voor meer informatie op
www.ikeleane.nl



Je huisdier kwijt, WAT NU?
Amivedi - Nederland bestaat al ruim 80 jaar en is een landelijke vrijwilligers-
organisatie die vermiste en gevonden huisdieren in een database
registreert, met als doel deze huisdieren te herenigen met hun eigenaar.
Door de inzetvan vele vrijwilligers worden jaarlijks ruim 30.000 huisdieren
met hun eigenaar herenigd.

Kosteloos
Amivedi heeft 100 meldpunten, verspreid over
het hele land. Een gevonden of vermist huisdier
kan kosteloos telefonisch of via de website
worden aangemeld. De meldpunten worden
bemand door één vaste vrijwilliger die daardoor
goed overzicht heeft van de meldingen in die
regio.  Alle meldingen van vermiste en
gevonden huisdieren worden geplaatst op de
website www.amivedi.nl en de melders krijgen
adviezen wat ze verder kunnen doen om hun
dier terug te vinden of om de eigenaar van een
dier te traceren. Amivedi werkt voor alle
huisdieren, dus ook konijnen, vogels, reptielen
e.d.

Amivedi Drachten
Rixt werkt al vijf jaar vanuit huis als vrijwilligster
voor Amivedi en 'bemant' het meldpunt Drach-
ten. Na een melding kijkt Rixt of er al een
melding is die mogelijk over hetzelfde dier gaat,
of dat er nog een melding over dit dier
binnenkomt. Een duidelijk signalement, bij
voorkeur met foto, maakt de herkenbaarheid
groter. Het is belangrijk om een vermist of
gevonden dier altijd aan te melden bij Amivedi,
zodat de kans dat een dier weer bij zijn eigen
baasje terecht komt vele malen groter wordt.
Meld vooral ook een gevonden overleden dier.
Het is voor een eigenaar veel beter te weten
dat zijn dier is overleden, dan de onzekerheid
over het lot van zijn huisdier..

Met hart en ziel
Rixt doet het werk voor Amivedi met veel
plezier en heeft goede contacten met politie,
dierenartsen, dierenambulances en asielen. Zij
heeft nog een aantal tips: “Laat je dier chippen
en meld een vermist huisdier altijd meteen bij
Amivedi. Hoe eerder gemeld, hoe groter de
kans dat het dier wordt teruggevonden.”
Controleer of de chip ook geregistreerd staat
en of alle gegevens nog kloppen.  Overleden
dieren worden door de dierenambulance opge-
haald, zodat er gecheckt kan worden of het
dier is gechipt en het niet zomaar verdwijnt." 
En over haar werk voor Amivedi: “Ik doe dit vrij-
willigerswerk met hart en ziel, maar het blijft
wel vrijwilligerswerk! Mensen realiseren zich dat
vaak niet.  Ze denken dat wij een 'dure' organi-
satie zijn met een groot kantoor en dat wij 7 da-
gen per week 24 uur per dag bereikbaar zijn.
Dat lukt (jammer genoeg!) nu eenmaal niet
natuurlijk.  Vrijwilligers moeten ook nog wel
eens de deur uit i.v.m. hun verdere leven, maar
mensen kunnen een dier altijd via de website
als vermist of gevonden opgeven, of een bood-
schap inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk,
maar in ieder geval dezelfde dag nog terug”.  

Is uw huisdier vermist of heeft u een huisdier
gevonden, meld dit dan kosteloos bij Amivedi,
meldpunt Drachten  tel. 088 - 0064617 of via
de website www.amivedi.nl

Weverswal 5, 9243 JL Bakkeveen
Telefoon 0516 - 541388

Voor nieuwbouw en tevens uw adres 
voor gevelrenovatie: 

• Uithakken • Reinigen 
• Impregneren • Knip-/snijvoegwerk

Tolheksleane 48 Frieschepalen 
T 0512-303128 / 06-25226972   F 0512-300715

15-mei tot 15 okt. 
open op 
zondagmiddag van
12:00-18:00 en op
afspraak. 

Boskwei 6 
9248KZ Siegerswoude 
06-48575067 
bellefleur@kpnmail.nl

www.theeschenkerijbellefleur.nl
www.facebook.com/TheeschenkerijBellefleur

• High Tea • Workshops
• Catering • Lezingen
• Streekproducten • Open Tuindagen

Vanaf 20 april zijn 
we zeven dagen per 
week geopend tot 

eind augustus

Wij zijn beide 
paasdagen open vanaf

10.00 uur



Begin jaren negentig werd het
volksfeest en het boerenfeest in

Wijnjewoude onder auspiciën van Plaat-
selijk Belang samengevoegd tot één
dorpsfeest voor geheel Wijnjewoude. In
dit evenement was geen plaats meer
voor het tuigpaardenconcours, omdat
dit alleen op de zaterdag georganiseerd
kon worden. Maar Wijnjewoude zonder
tuigpaardenconcours was voor velen
niet acceptabel. En zo werd in 1996
voor de eerste keer de Hynstedei van
Wijnjewoude georganiseerd. Een evene-
ment waar mensen uit Wijnjewoude en
omstreken  met hun eigen tuigpaard
aan deel kunnen nemen.
“Het elegante, trotse, pronkende Neder-
landse tuigpaard met zijn ruime, grij-
pende voorbeen en sterke, stuwende
achterhand is de ster op vele Neder-
landse concoursvelden. Tuigpaarden
staan garant voor sfeer, emotie en strijd. 
Dat kan alleen maar vanwege de unieke

kwaliteiten waarover de tuigpaarden
beschikken en waarmee ze het publiek
als het ware betoveren. Het tuigpaard
heeft een draf met veel zweefmoment,
een ruim wegzettend voorbeen, een
hoge actie en een krachtig ondertredend
achterbeen, gepaard met een fiere
houding, mogelijk gemaakt door een
lange, verticaal uit de borst komende
hals” aldus een inspecteur van het stam-
boek.
Officieel geregistreerde rijders die aange-
sloten zijn bij categorie 4 Noord doen
mee aan deze wedstrijd. Vanaf 1999 zijn
ook de regionale rijders met Friese tuig-
paarden van harte welkom. Voor iedere
groep zijn verschillende rubrieken. De
indeling in rubrieken is afhankelijk van
het soort wagen dat gebruikt wordt, de
rijder of rijdster en het aantal winstpun-
ten dat het tuigpaard in het verleden
heeft behaald. De tuigpaarden met de
minste punten rijden in de kleine
limiet, daarna volgen de grote limiet en
de ereklasse. 
Zo is er een damesnummer voor het
vierwielige rijtuig en voor het tweewie-
lige rijtuig. Bij de damesnummers gaat
het ook nog om het schoonste geheel.
Welke combinatie rijdster, paard en
rijtuig ziet er het mooist uit? Ook wordt
er gereden met tweespannen (twee
paarden naast elkaar voor de wagen).
Het is een lust voor het oog de paarden
stijlvol bewegend door de baan te zien
gaan. De winnaars van elke rubriek
worden beloond met een envelop met
inhoud. En er is een rubriek voor tuig-

paarden onder het zadel. Kinderen met
hun pony rijden met een fantasievolle
aanspanning (eventueel onder begelei-
ding) ook in een speciale rubriek met
speciale prijzen. De hele organisatie van
dit festijn ligt in handen van een club
vrijwilligers die met elkaar het bestuur
van de Hynstedei vormen. Vele spon-
sors uit Wijnjewoude en omgeving
maken dit mogelijk. 
U bent zaterdag 21 juni aanstaande van
harte welkom om te genieten van dit
schouwspel op het terrein aan de
Merkebuorren dat via bewegwijzering
aangegeven wordt. De Hynstedei begint
om 12.00 uur. En aan de inwendige
mens is ook gedacht. Er staat een snack-
wagen en een feesttent waar ieder vast
wel iets zal kunnen kopen wat bij de
behoefte aansluit. Natuurlijk rekenen
we op mooi weer, daarom is er ook een
ijscokar.
Bent u inmiddels nieuwsgierig gewor-

den, kom dan 21 juni
naar dit mooie spektakel
aan de Merkebuorren!
Kijk op 
www.wijnjewoude.net
voor meer informatie. 
Het bestuur van de
Hynstedei  

Molecaten
Park 't Hout
met Flippies Pret-
paleis; kinderpret
gegarandeerd

Hoe blij kan een dag zijn?
Rennen, vliegen, springen, dansen,
klauteren, plonzen…in de binnen-
speeltuin 'Flippies Pretpaleis' mag en
kan het allemaal! Het is de ideale
plek voor een dolle vakantiedag,
schoolreisje, middagje vrij van
school, verjaardag- of familiefeestje. 
De binnenspeeltuin met ballenbad,
trapladders, zachte klauterbruggen
en glijbaan levert 100% pretgarantie!
Maar er is hier meer te beleven voor
kinderen. In het buitenzwembad
met vier verschillende zwembaden,
waaronder twee ondiepe peuter- en
kleuterbaden kan naar hartenlust
worden gezwommen. Naast de
zwembaden zijn er twee glijbanen
en een grote waterspeeltuin met
grappige waterattracties die door de
kinderen zelf bediend kunnen
worden! Op zonnige dagen absoluut
'the place to be'! 

Even uitrusten met een drankje,
lekkere frietjes of een ijsje kunt u op
het terras of binnen aan de picknick-
tafels. We bieden leuke arrangemen-
ten om het middagje uit,
kinderfeestje, familiefeest, school-
reisje of schoolkamp tot een succes
te maken! Neem de tijd om lekker
bij te kletsen, terwijl de kinderen
spelen. Ideaal! 
Voor wie geen genoeg krijgt van dit
speelparadijs kan blijven overnach-
ten! Op Molecaten Park 't Hout
kampeert u op prachtige velden en
kunt u sinds vorig jaar compleet
ingerichte tenten huren. Voor wie
het allemaal iets luxer wenst; vanaf
2014 zijn er prachtige 6-persoons
chalets met grote veranda te boeken.
Chalet Korenbloem heten ze… en
dat sluit precies aan op de ligging
van het park. 
Molecaten Park 't Hout & Flippies
Pretpaleis, Duerswâlderwei 11,
Bakkeveen, tel. 0516 - 541 287,
www.molecaten.nl/thout,
www.molecaten.nl/flippies-pretpaleis

Bakkeveen Een ongewoon stukje Friesland 27

GRONINGEN

DRENTHE

Waskemeer

Siegerswoude

Allardsoog
Ureterp

Wijnjewoude FRIESLAND

Bakkeveen
Haulerwijk

Frieschepalen

Hynstedei (Concours hippique)
in Wynjewâld (Wijnjewoude) 
Zaterdag 21 juni aanstaande is het zover. Dan barst de strijd

los in wel 24 rubrieken op het terrein aan de Merkebuorren in

Wijnjewoude ter gelegenheid van de jaarlijkse Hynstedei.

Een jaarlijks terugkerend evene-
ment in Wijnjewoude is het rings-

teken met paarden. Dit evenement
wordt elk jaar georganiseerd op de eer-
ste zaterdagavond van de maand 
augustus. 
De menner zit op een sjees, boerenwa-
gen of ander soort van kar met naast
zich de persoon die de ringen moet
steken. Dit gebeurt door middel van een
puntig stokje dat aan een handvat is
bevestigd. Dit wordt ook wel het pistool
genoemd. Er moet een samenspel zijn
tussen menner en ringsteker. Het aange-
spannen paard mag niet te langzaam
lopen, het is de bedoeling dat de ringen
tijdens draf worden gestoken. De
winnaar van het evenement is degene
die de meeste ringen met het pistool
heeft gestoken. 

Per ronde worden hiervoor punten
gegeven. Er wordt ook gekeken naar het
schoonste geheel. Het gaat daarbij om
de combinatie van paard met aanspan-
ning, de aankleding van menner en
ringsteker en de aanvulling met
bloemen en dergelijk. In 2013 is het
schoonste geheel gewonnen door een
kar met daarvoor zes muildieren. Dit
was een bijzonder geheel.
Deelname in Wijnjewoude is zeer geva-
rieerd: Friese paarden, pony's, muildie-
ren, Haflingers en Belgen. Door deze
variatie wordt het evenement bijzonder
en prachtig om te zien. Meestal is de
deelname rond de 25 tot 30 aanspan-
ningen.
Het ringsteken is enige eeuwen geleden
ontstaan als spel op jaarmarkten, waar
alle boeren zich verzamelden. Deze
traditie, die in sommige streken als

sport beoefend wordt, komt voor in
Nederland, Duitsland en Denemarken.
Tegenwoordig worden er vaak speciale
evenementen voor georganiseerd zoals
ook in Wijnjewoude. VVV Wijnjewoude
is de organisator van dit evenement.
Op zaterdagavond 2 augustus 2014,
aanvang 19.00 uur wordt het evene-
ment voor de 28e keer georganiseerd.
Het ringsteken is op de Merkebuorren in
Wijnjewoude. Kijk op www.wijnje-
woude.net voor meer informatie. 

Ringsteken Wijnjewoude



NOORDERZON 
CAMPERS

- Camperverhuur

- Verhuurbemiddeling

- Camperverkoop

Veengang 25b, Oosterwolde,  Telefoon: 06-27 132 079
E-mail: info@noorderzon-campers.nl 

www.noorderzon-campers.nl 

Cheap | Fast | Easy

Regio 
Drachten & Heerenveen

Iedere Vrijdag van 
22.00 t/m 06.00
Iedere Zaterdag van 
19.00 t/m 07.00

0512- 750 750
www.taxiremko.nl

Cheap | Fast | Easy

Low budget verhuur van 
uitstekend onderhouden 

personenbussen en 
aanhangwagens. Voor festivals,
personeelsuitjes, vakanties en

meer! Ook met chauffeur 
mogelijk. Vraag via de email 

naar de mogelijkheden
Iedere dag geopend.

0512- 750 750 
www.taxiremko.nl 

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 leefomstandig-heden waren de
voedingsbodem voor een felle sociale strijd.

Alle middagen open, behalve op maandag,
van 13.30 uur tot 16.30 uur 

Domela Nieuwenhuisweg 59 B
9245 VC Nij Beets
Tel. (0512) 46 15 99 of 46 11 11
Kijk ook op www.damshus.nl



Een paar jaar later werd er een
snackwagen geopend waar mensen

een hapje konden eten of een ijsje kon-
den krijgen.
Toen de camping veranderde in bunga-
lowpark(je) veranderde het bedrijf mee. 
Gasten konden er een maaltijd krijgen
en “de Stripe” kreeg een bar waar men
gezellig kon vertoeven.
Halverwege de jaren '80 werd er een zaal
bij gebouwd en werd het bedrijf
geschikt om er feestjes te geven. 
Omdat Bakkeveen in trek was bij toeris-
ten, speelde men hier op in door een
terras aan te leggen en faciliteiten aan te
bieden zoals huifkartochten, speurtoch-
ten en klootschieten.
Vanwege dit, tezamen met de zaal
accommodatie, werd het bedrijf al snel
geliefd bij families als uitvalbasis voor
verjaardagspartijen, bruiloften, reünies,
enz.  

Gaande weg werden er meerdere zalen
en terrassen bijgevoegd en groeide het
bedrijf uit tot een begrip in de omge-
ving.

In 2007 nam Pieter de Vries, voormalig
werknemer, het bedrijf over, samen met
zijn gezin. In 2011 werd het bedrijf
uitgebreid met 10 hotelkamers. Het
bedrijf onderging hierdoor een enorme
gedaanteverwisseling. Van “kantine-
look” naar een mooi gebouw met een
landelijke uitstraling, vooral door de
rieten kap. In april 2012 werd het hotel
in gebruik genomen. De bedrijfsvoering
veranderde van een eenmanszaak  in
een v.o.f., met Pieter en zoon Siep de
Vries als eigenaren.

Intussen heeft Hotel en Restaurant “de
Stripe” een goede naam onder lokals en
begint het ook buiten de regio naamsbe-
kendheid te krijgen. Het is een welkome
uitvalsbasis voor toeristen, dagjesmen-
sen en diverse bedrijven.
“De Stripe” kenmerkt zich door laag-
drempeligheid, een warm welkom,
ruime hotelkamers met een prachtig
uitzicht en een uitstekende, klassieke

keuken, met moderne uitspattingen.
Bijna alles is huisgemaakt en voor het
eten wordt uitsluitend gebruik gemaakt
van verse ingrediënten. Elke maand is er
een nieuw 3 gangen keuze menu voor 
20,- en eens in de 6 weken laat de
keuken zien waartoe ze in staat zijn op
culinair gebied tijdens de speciale “culi-
naire avonden”.

Voor gasten met een allergie of met
dieetwensen doen de koks graag hun
uiterste best om te zorgen voor ruime
keuzemogelijkheden. Sinds 2013
verzorgt het bedrijf een maaltijdenser-
vice voor ouderen en alleenstaanden in
de omringende dorpen. Tevens is het
mogelijk eten af te halen zodat men ook
thuis of op de camping kan genieten
van een gezonde, (h) eerlijke maaltijd.
Kortom, Hotel & Restaurant “de Stripe”
is er voor iedereen! Meer info:
www.destripe.nl 

Door toedoen van Jarig van der
Wielen ontstonden na de oprich-

ting van de Volkshogeschool Allardsoog
meerdere sociale en culturele projecten.
In het Jeugdwerklozenproject kregen
jeugdige werklozen uit heel Nederland
hier een praktijkopleiding. Daartoe
bouwden zij de “Centrale Werkplaats”.
In de periode 1932-1940 hebben 3400
jeugdwerklozen hier een opleiding
gevolgd.
Na de 2e Wereldoorlog werd het
gebouw een Landbouwhuishoudschool.
Tussen 1943 en 1963 kwamen meisjes
uit de wijde omgeving hier naar school.

In 1966 werd het gebouw verkocht en is
het een Nivon Natuurvriendenhuis
geworden.
Inmiddels hebben er diverse verbouwin-
gen en renovaties plaatsgevonden.

Het huis wordt het hele jaar “bemand”

door vrijwilligers die gastvrouw/-heer
zijn. Ook heel veel onderhoudsklussen
worden door onze vrijwilligers gedaan.
Zodoende kunnen wij een overnach-
tingsgelegenheid bieden in het “low
budget” segment.

Het is bij ons mogelijk om een of meer
van onze zalen te huren waar men
eigen activiteiten kan organiseren. Te
denken valt aan repetitieweekenden
voor orkesten of trainingsdagen voor
sportverenigingen, familiereünies of
vriendenclubs. Er worden ook meer-
daagse cursussen gegeven, bijvoorbeeld
dans, tai chi, relationele trainingen,
meditatie, schrijven, muziek maken
enzovoort.
We beschikken over 61 bedden, 2 zalen
en een gymlokaal, een uitstekende
professionele keuken waar gasten zelf
kunnen koken, terrassen, een jeu de
boules baan en een binnentuin met
speeltoestellen en zandbak.

Daarnaast organiseren we zelf ook acti-
viteiten, dit zomerseizoen de volgende:
19-23 mei “Ontdek Onbekend
Groningerland”, leuke dorpen prach-
tige streken die de moeite van het bekij-
ken waard zijn worden bezocht onder
leiding van Wijnand Dijkstra. 
6-8 juni “Trekzak C-F Spelen” Muziek
om op te dansen. Judica Lookman wil
het plezier van spelen graag overdragen.
19-27 juli “Kinderen overnachten
gratis”
24-27 juli “Wadloopweekend”
Wadlopen in Pieterburen 
15-19 september ”Vlechten” volgens
het oude ambacht met Esmee Hofman
(pitriet, wilgenteen, bamboe of
misschien zelf papier)
15-19 september “Romaanse
Kerken in Noord Nederland” Op
prachtige plekken steen ze en Wijnand
Dijkstra weet waar.
Kijk op www.nvhallardsoog.nl voor
complete agenda.

Waskemeer
Optreden 
Jaap Louwes

Op 19 september 2014 verzorgt
Jaap Louwes een optreden in dorps-
huis 't Ald Leger te Waskemeer.
Jaap Louwes schrijft al sinds 1984
zijn eigen Friestalige nummers. De
Friese troubadour zong in de band
Bricquebec, bekende nummers
waren “ik doch't moarn wol”, ”lit us
mar rinne” en “de Waldwei”. Hij
treedt nu solo op in kroegen, theater
en feesttenten. 
Kom deze avond in 't Ald Leger en
geniet van deze Friese troubadour
met echte Friestalige luisterliedjes.
Locatie: dorpshuis 't Ald Leger te
Waskemeer
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: €7,50 (incl. bakje koffie)

Dorpsfeest
Waskemeer
Het dorpsfeest wordt gehouden op
12,13,14 en 15 juni op het voetbal-
terrein in Waskemeer. Waskemeer
bestaat in 2014 60 jaar. Daarvoor
heette het dorp Haulerwijk-beneden. 

DONDERDAG
13.00 Versierde fietstocht
14.00 Kindertheater
18.00 Opening: 

Pannenkoekenfestijn
20.00 Bonte avond

VRIJDAG
15.00 Oudermiddag
19.00 ? Cabaret Klun en 

kloffelhakke
21.00 LIVE Voetbal
22.30 Drive-in show Hessel

ZATERDAG
09.00 Optocht versierde wagens
13.00 Volksspelen: oud hollandse

spelletjes
18.00 Kleintje optocht 
20.30 Live muziek: Exposure

ZONDAG
14.00 Kerkdienst

Hotel & Restaurant “de Stripe”
Het bedrijf begint in de jaren '60 als kantine bij camping “de
Stripe”, gelegen te midden van de Friese wouden, in een
overgang van hei en bos. Gasten konden hier een drankje met
wat lekkers krijgen en 's avonds nog even gezellig zitten.
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Nivonhuis
Natuurvriendenhuis Allardsoog
“Wij” zijn de vrijwilligers van Nivon Natuurvriendenhuis

Allardsoog op de 3-provinciën grens aan de Jarig van der

Wielenwei 42, Een West.





Wat wij als organisatie hadden
gehoopt en verwacht bleek

vorig jaar tijdens de eerste editie ook
echt uit te komen. De prachtige omge-
ving van Bakkeveen leent zich uitste-
kend voor dit evenement” aldus Johan
Scholte, voorzitter van de Stichting Sur-
vival Bakkeveen. “De duinen, de bossen
en landgoed “de Slotplaats” zijn in de
route opgenomen en zorgen voor een
schitterend plaatje en magnifieke bele-
ving, voor zowel de deelnemers als de
toeschouwers”.

“Vorig jaar waren de 450 startplaatsen
binnen 1 maand uitverkocht en
moesten we jammer genoeg velen

teleurstellen, daarom hebben we als
commissie besloten om dit jaar het
aantal startplaatsen te verhogen naar
750” vult Greetje Scholte aan.
Recreatiecentrum Dúndelle is evenals
vorig jaar het decor voor de start en
finish. Om 10.00 klinkt het startschot
en gaan de 750 deelnemers, opgezweept
door muzikale beats van start voor hun
strijd tegen onze uitdagingen. Touwba-
nen, klimnetten, waterhindernissen en
als laatste krachtmeting een spectacu-
laire kraanhindernis boven het
zwembad.

Deze 2e editie zijn er drie afstanden die
zowel individueel als in teamverband
gelopen kunnen worden;
5km / 20 hindernissen; geschikt voor
jeugd vanaf 8jr en volwassenen met een
redelijke conditie. Ook erg geschikt voor
teams om de strijd aan te gaan.
7km / 28 hindernissen; geschikt voor
jeugd vanaf 15jr en volwassenen met
een goede conditie die op zoek zijn naar
een serieuze uitdaging.
9km / 32 hindernissen; bedoeld voor de
rasechte wedstrijd survivelaars die onze
pittige combihindernissen willen 
trotseren!! Vanaf 15jr.

PARCOURSKAART MET FIETSROUTE
EN POINTS OF INTEREST
Voor de toeschouwer hebben wij een
fietsroute  uitgezet. De deelnemers op
het parcours zijn hierdoor, zowel met de
fiets als lopend zeer goed te volgen. Op
een aantal punten, die op de parcours-
kaart zijn aangegeven als 'point of inte-
rest' zijn meerdere hindernissen bij
elkaar gebouwd en dat geeft een fantas-
tisch schouwspel. Deze punten liggen
rondom de Slotplaats, het survival trai-
ningsterrein en zwembad Dúndelle.
Durven jullie de uitdaging aan ?
De inschrijving opent 1 mei

VOL = VOL
Voor meer informatie: 
www.survivalrunbakkeveen.nl

Omdat hij ziek was wist hij dat hij
in dit leven niet meer zo heel

lang van deze muziek kon genieten. De
vrienden smeedden een plan om een
poging te wagen enkele van de artiesten
uit Amerika naar Bakkeveen uit te
nodigen. Het zou zo leuk zijn als ze een
paar concerten konden organiseren voor
een kleine groep liefhebbers van deze
muzikale stroming in het noorden van

ons land. Er werd contact gelegd met
een aantal interessante artiesten en De
Slotplaats werd gekozen als locatie voor
een reeks optredens.
Enkele maanden later was het zover: het
eerste concert, verzorgd door Nell
Bryden, was een feit. 
Een groep belangstellenden, voorname-
lijk uit Bakkeveen en de nabije omge-
ving, wist de weg naar Muziekpodium
Bakkeveen te vinden en was laaiend
enthousiast over het initiatief.

De rest is geschiedenis. Inmiddels is het
initiatief uitgegroeid tot de Stichting
Tony Sanner Muziekpodium Bakkeveen.
Tony Sanner, de initiatiefnemer, heeft
dit ondermaanse verlaten en kijkt vanaf
een wolkje met gepaste trots naar zijn
muzikale nalatenschap: er werden tot
nu toe bijna 80 concerten georgani-
seerd, bezocht door ruim 7000 bezoe-
kers. Muziekpodium Bakkeveen wordt
via de mailinglijst en verschillende
Social Media platforms, gevolgd door
zo'n 1000 liefhebbers. Het publiek komt
uit alle Nederlandse provinciën, maar
ook zijn regelmatig liefhebbers uit Duits-
land, Denemarken, Engeland en zelfs
Ierland in het knusse zaaltje van De Slot-
plaats te vinden. 
Doel van het Muziekpodium Bakkeveen
is 'het organiseren van kleinschalige
intieme luisterconcerten, verzorgd door
artiesten in niet-commerciële muzieks-
tromingen'. De rode draad van de
concerten bleef de roots-, blues- en folk-
muziek van singer/songwriters. In de
loop der jaren zijn ook regelmatig
uitstapjes gemaakt, onder andere naar
jazz-, gipsy- en wereldmuziek. 

Zowel de artiesten als het publiek zijn
enthousiast over de intieme sfeer van de
concerten, en de gelegenheid om de
muziek echt van zeer dichtbij, in een
soort huiskamersetting, te beleven.
Ook in 2014 staat er weer een aantal
prachtige concerten op het programma.
Als je houdt van goede muziek, een
gezellige intieme sfeer en je wil eens een
lekker avondje genieten, kijk dan eens
op de website www.muziekpodiumbak-
keveen.nl. Belangstellenden kunnen via
de website
direct kaartjes
reserveren, of
zich aanmelden
voor de
mailinglijst. Zij
ontvangen dan
voor ieder
concert de
aankondigingen
per e-mail. 

Graag tot ziens bij één van onze concerten
in De Slotplaats!

Boogschiet
clinic 
BOOGSCHIET CLINIC VOOR
IEDEREEN VANAF 10 JAAR.
Zaterdag 17 mei  
10.30 uur - 12.00 uur
In het trainingsterrein van Survival
Bakkeveen

Zaterdag 7 juni 
10.30 uur - 12.00 uur
In het trainingsterrein van Survival
Bakkeveen

Onder leiding van een ervaren boog-
schietinstructeur leer je  de basisvaar-
digheden van het boogschieten.
Waarna je door middel van spelvor-
men het geleerde in de praktijk brengt.
Er zijn bogen voor zowel rechtshan-
dige als linkshandige deelnemers en
ook speciaal voor de kinderen een iets
kleiner formaat boog.

Kosten : € 9,50 p/p
Opgave en inlichtingen : 
Greetje Scholte 06-49893506
info@outdoorbakkeveen.nl

13 September Strukton Survivalrun
Bakkeveen 2014
Zaterdag 13 september organiseert Survival Bakkeveen

wederom een survivalrun in de bossen van Bakkeveen.
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Muziekpodium Bakkeveen:
het best bewaarde muzikale geheim van Friesland

Al weer zeven jaar geleden kwam in Bakkeveen een groepje

muziekliefhebbers bij elkaar. Eén van hen was de trotse

bezitter van een grote hoeveelheid CD's van Amerikaanse

singer/songwriters. Prachtige muziek, indringende teksten,

vaak begeleid door virtuoos gitaarspel. 

De survivalrun is een veelzijdige vorm van
buitensport, waarbij hardlopen gecombi-
neerd wordt met het overwinnen van
hindernissen. Deze hindernissen zijn 
opgebouwd uit touwen, balken en netten.
Ook zijn er natuurlijke hindernissen zoals
sloten en vaarten.



Camping “KivaFarm”
Kanoverhuur

Een rustige camping aan het
water naar Bakkeveen

Kreilen 4, 9243 WC Bakkeveen
Tel. 0516 - 541 571
E-mail: silflantua@hotmail.com
www.kivafarm.nl

Camping “KivaFarm”
Kanoverhuur



Wij zijn een allround
fietsenzaak in de nabije
omgeving van Bakkeveen
met 400 m2 fietsplezier.

U kunt voor vele merken en
soorten fietsen bij ons terecht.

Wij hebben vele elektrische fietsen op
voorraad in verschillende prijsklassen.
Op dit moment is de fiets met de 
middenmotor in opkomst. Zowel het
Yamaha- als het Bosch-systeem is zeer
betrouwbaar en heeft een goede weglig-
ging door zijn lage zwaartepunt. 
Eerst even een e-bike proberen? Geen
probleem! U kunt altijd eerst een gratis
en vrijblijvende proefrit maken.

Op gebied van de Life-style fietsen zijn
er ook diverse soorten. Zoals bv de
Gazelle Miss Grace, een leuke sterke fiets
met voordrager en een stoere rieten
mand.

Bent u meer een sportieve fietser? Ook
hierin hebben wij een ruime keus.
Lekkere lichte fietsen, voor sportief

gebruik of voor een lekker relaxed
tochtje.
Tevens kunt u bij ons terecht voor
onderdelen en accessoires, zoals
manden, tassen, fietscomputers, bidons,
regenkleding etc. Voor de gebruikte
fietsen hebben wij ook een nette
showroom met een ruime keus.
Reparatie's aan uw fiets gebeurd vakkun-
dig en voor een scherp tarief.
Bent u hier op vakantie en wilt een fiets

huren? Ook dit kunt u door ons laten
verzorgen. Wij hebben diverse fietsen
voor u klaar staan.
Wij bezorgen/halen Gratis uw fietsen in
de omgeving van Haulerwijk.
Voor meer informatie: Kom eens langs,
bel even of kijk op onze
website:www.terpstra-fietsen.nl

Terpstra Fietsen, Hoofdweg boven 23
Haulerwijk, 0516421294

Open Atelier
route
Opsterland
Zo. 24 en ma. 25 mei 
(beide pinsterdagen) en  
za. 30 mei en zo. 1 juni 
van 11.00 tot 17.00 uur

De Open Atelier Route loopt door
Opsterland; een mooie, afwisselende
en landelijke gemeente. Op 22
bijzondere locaties stellen kunste-
naars hun ateliers open voor publiek.
Het aanbod is professioneel en divers. 

In het Witte Kerkje in de Hemrik is
een overzichtstentoonstelling van
alle deelnemers. Ook worden er dit
jaar op verschillende locaties works-
hops gegeven zodat u als bezoeker
even kunt proeven aan de kunst. Op
de website: kunstinopsterland.nl
vindt u alle informatie

Alle deelnemende ateliers zijn
herkenbaar aan de vlag met het
KunstinOpsterland logo. Routebe-
schrijvingen zijn er gratis verkrijgbaar
of te downloaden via de website:
www.kunstinopsterland.nl 
Hier vindt u alle informatie over de
route en de deelnemers.  

Als u geen routebeschrijving heeft,
kunt u starten op de volgende adres-
sen, verspreidt over de gemeente:

Atelier Wynja, Weinterp 50, 
9241 HE Wijnjewoude
Alie Popkema, Weverswâl 26, 
9243 JM Bakkeveen 
Atelier BlauwGras, Tolhekbuurt 25,
9245 HX Nij Beets 

De toegang is gratis en u 
bent van harte welkom.

Advertorials uit de regio

Altijd Fiets-Weer bij Terpstra
Fietsen in Haulerwijk

ZO24|MA25&ZA31|ZO01

MEI/JUNI 2013

PEN
ATELIER 

ROUTE
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TE

R
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D

Toegang
gratis

www.kunstinopsterland.nl

11.00 uur
17.00 uur
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H et doel is om mensen met elkaar
in contact te brengen en op een

aangename manier te laten ervaren wat
er allemaal mogelijk is en wat je dus
(gezamenlijk) zou kunnen doen.  We
hopen tussen de 1.000 en 1.500 mensen
te mogen verwelkomen om zo samen

gezond en natuurlijk bezig te zijn.  De
toegang is gratis en men hoeft zich van
te voren nergens voor aan te melden. 

Ook zijn er activiteiten die iedereen zelf-
standig kan doen zoals wandel- en fiets-
tochten (door gebieden van It Fryske
Gea en Staatsbosbeheer)

- Een wandeltocht van 2.5 km voor
verminderd mobiele mensen
(rollator / rolstoel)

- Een wandeltocht van 4 km 
en één van 7/8 km.

- Een fietstocht van ± 15 en 30
kilometer door het gebied van Staats-
bosbeheer en It Fryske Gea. 

De routes worden uitgezet en bepijld. 
Daarnaast kan men jeu de boulen en is

het mogelijk om tegen gereduceerd
tarief te midget golfen. 
Op het terrein zullen ook diverse
kramen staan met allerlei informatie
zoals de NRG bike voor mensen met
weinig longinhoud of een verminderd
uithoudingsvermogen.

Grote 'buiten-beweeg-dag' voor 
ouderen op 24 mei in Bakkeveen

Activiteiten
Tijdens de dag zullen er o.a. diverse
clinnics plaatsvinden zoals:

• Nordic walking / wandel fit  •  Tai chi 
Natuurwijs voor ouderen  •  Natuursprong
voor ouderen  • GPS clinic  •  E-bike clinic 
• Excursies met de boswachter 

Op 24 mei wordt door It
Fryske Gea, Staatsbosbe-
heer en De Friesland Zorg-
verzekeraar een pilot
georganiseerd door de ini-
tiatiefnemers die is bedoeld
voor 60-plussers die gemid-
deld en verminderd mobiel
zijn. Van 10.00 tot 16.00 uur
zullen allerlei beweegactivi-
teiten plaatsvinden in het
terrein rondom Dúndelle. 



Afgelopen zomer leidde deze ondersteuning meteen
tot een mooi resultaat. Wielrenster Alyda Norbuis uit
Ureterp won de zilver op de 500 meter tijdrit tijdens de
Paralympische Spelen in Londen afgelopen zomer.
Maar ook de breedtesport wordt door de kringloopwin-
kel niet vergeten.

Wekelijks sporten vele gehandicapten met veel plezier
bij VDS Dol-fijn, een sportvoorziening die onder andere
voetbal, zwemmen en fitness biedt voor mensen met
allerlei beperkingen. Dat VDS Dol-fijn in een behoefte
voorziet , blijkt wel uit het feit dat wekelijks 190 deel-
nemers en 70 vrijwilligers actief zijn om van breedte-
sport voor gehandicapten een succes te maken. In de
vorige editie van Smallingerland Sportief heeft u kun-
nen lezen dat Hart in Friesland hoofdsponsor is.

Ook voor ouderen is het goed om te blij-
ven bewegen. Bovendien is sport een
sociaal gebeuren en een onderbreking
van de sleur van het leven in een zorg-
instelling. Het wekelijkse zwemuurtje in
verzorgingstehuis De Warrenhove is niet

meer weg te denken uit het leven van de deelnemers.
Een nog groter hoogtepunt, dat jaarlijks plaatsvindt,
is het toernooi voor voetbalteams voor mensen met
een beperking. Dit Hart in Friesland-toernooi vond ook
in januari weer plaats. Net als in voorgaande jaren
was het weer een daverend succes. Ook zwemmers
komen aan hun trekken tijdens het Special Olympics
zwemtoernooi, dat ook jaarlijks gehouden wordt met
financiële ondersteuning door Hart in Friesland.

Ouderen en gehandicapte sporters inspireren ons
enorm. Of het nou fanatieke Paralympische
sporters zijn of mensen die voor hun plezier
wekelijks een uurtje bewegen.
Maar wie dit allemaal elk jaar weer mogelijk maakt,
bent u: onze klanten, de mensen die belangeloos goe-

deren inbrengen voor het goede
doel en niet te vergeten onze dona-
teurs. We willen u en onze vrijwilli-
gers hartelijk danken voor het
mogelijk maken van de ondersteu-
ning voor gehandicapte sporters en
ouderen uit de provincie Friesland.

AL JAREN BELANGRIJKE STEUNPILAAR VOOR 
GEHANDICAPTE EN OUDERE SPORTERS

Stichting Hart in Friesland ondersteunt al bijna vijftien jaar gehandicapte sporters en 
sportieve ouderen. De laatste jaren is daar steun aan Paralympische sporters bijgekomen.

Tel: 0512-538027 - Mob: 06-20400527 - www.hartinfriesland.nl

www.bakkeveen.nl
De site waarop alle nieuws over Bakkeveen wordt
gepubliceerd. Bijna elke dag staat er op de
openingspagina wel een nieuw item. Rechts van de
kolom met het nieuws staat de agenda met de
aangekondigde evenementen. In de agenda staan
evenementen meestal tot 1 jaar vooruit vermeld.
Als jouw evenement en niet bij  staat, deze dan 
even emailen naar info@bakkeveen.nl 

Het beheren van de website gebeurt door vrijwilligers.

Sinds februari 2014 kan er ook met iDeal betaald worden voor 
het inschrijven voor evenementen.

Het aantal bezoekers van www.bakkeveen.nl per dag ligt tussen de 650 en 1000.
Drie gekoppelde sites zijn 

www.3beleef.nl, www.3wandel.nl en www.meteobakkeveen.nl 

Avond-4-daagse Bakkeveen
In 2014 al voor de 59e keer! 

Wat betekent avond-4-daagse eigenlijk?
Vier avonden wandelen over een afstand van 5, 10 of 15 km door de prachtige 
omgeving van Bakkeveen.
NIEUW is de 15 km afstand. Je komt net iets verder weg en verkent hierdoor
nieuwe gebieden. Ideaal voor de iets getrainde wandelaar of als voorbereiding op
grotere wandeltochten. Je kunt meedoen als groep of individueel.

Aanmelden/inschrijven kan vanaf 17:30 tot 18:30 uur bij de organisatie op 1 van de
terrassen in het centrum. Van tevoren aanmelden is alleen nodig als je groep 10
personen of meer is: dan emailen naar vva@bakkeveen.nl. Op de zaterdag zijn er
vaak rond de 1700 wandelaars; op de andere dagen rond de 1300.
De kosten van deelname is € 4,- per persoon. Hiervoor krijg je een fraaie medaille als
herinnering, 4 consumpties voor onderweg en een routebeschrijving. 

Woensdag 11 juni t/m zaterdag 14 juni 2014 

Meer info: www.bakkeveen.nl/wandel 

Voor al uw bloemwerk
Gespecialiseerd in Bruidsbloemwerk en

Rouwbloemwerk
Kijk ook eens op mijn webshop!

Voor al uw bloemwerk
Gespecialiseerd in Bruidsbloemwerk en

Rouwbloemwerk
Kijk ook eens op mijn webshop!

Annekes 
Bloemencreatie
Meester Geerstwei 33

9241 GK Wijnjewoude

T 0641038082 

E a.algra@gmail.com

I www.annekesbloemencreatie.nl



Als je een goede gezondheid hebt,
kun je zelfs op hoge leeftijd nog

midden in het leven staan. Dat bewijst
mevrouw Mulder uit Drachten. Ook
haar boodschappen haalt zij meestal
zelf. 'Maar als het even niet lukt dan doe
ik een beroep op de boodschappenser-

vice van Van Smaak. Bij dit bedrijf neem
ik mijn maaltijden ook af. Het is altijd
lekker en ik vind het fijn om niet meer
iedere dag te hoeven koken!'

'Als ik aangeef dat ik ook gebruik wil
maken van hun boodschappenservice,
vul ik niet alleen een menukaart, maar
ook een boodschappenlijst in. Heel
eenvoudig. Zware pakken wasmiddelen,
melkproducten, broden, enz.'

Deze service is echt een uitkomst voor
oudere mensen, vindt mevrouw Mulder.
'Niet alleen bij winters weer maar ook
als je kwakkelt met je gezondheid of als
je na een val tijdelijk slecht ter been
bent. Je kunt natuurlijk hulptroepen
inschakelen, je kinderen bijvoorbeeld.
Maar die wonen niet altijd om de hoek
en bovendien zijn ze vaak zelf druk met
een baan of hun eigen gezin. De bood-
schappenservice is dan een ideale oplos-
sing'.

THUISZORGORGANISATIES
Bent u aangesloten bij een thuiszorgor-
ganisatie waar Van Smaak mee samen-
werkt, dan ontvangt u korting op uw

maaltijden en op de bezorgkosten van
uw boodschappen. 
Van Smaak werkt bijvoorbeeld samen
met pluZ, het servicepakket van De
Friese Wouden. Bent u aangesloten bij
de ledenservice pluZ dan betaalt u geen
€ 3,17 aan bezorgkosten voor uw bood-
schappen, maar slechts € 2,65!

MAALTIJDSERVICE VAN SMAAK
Van Smaak wil met de maaltijd- en
boodschappenservice bijdragen aan de
wens om mensen zo lang mogelijk zelf-
standig thuis te laten wonen. Het assor-
timent van Van Smaak is groot. Klanten
kunnen bij Van Smaak terecht voor
koelverse, diepvries en warme maaltij-
den en de boodschappenservice. Alle
maaltijden worden op ambachtelijke
wijze en met verse ingrediënten bereid,
rekening houdend met dieetwensen. 

Geen gesleep met zware tassen 
dankzij de boodschappenservice
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Vishandel Thijs 
van der meulen

Sinds 2006 zijn wij actief vanuit
Donkerbroek met 1 verkoopwagen
op 7 vaste standplaatsen. U kunt ons
vinden in Donkerbroek,Oldeber-
koop,Veenhuizen,Siegerswoude,Boyl
en Hoogersmilde. In de gekoelde
verwerkingsruimte in Donkerbroek
worden de producten dagelijks vers
bereid. 

Het assortiment is divers,van gebak-
ken vis tot buitenlandse vissoorten.
Mocht er ondanks het zeer uitge-
breide 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



Ook voor de grotere trek hebben
wij een kleine kaart waar smake-

lijke menu's op staan. Heb je geen zin
om te koken en toch wil je toch op de
camping eten? Bij ons kun je bestellen
en het ophalen en op verzoek brengen
wij het! Wil je de barbecue aan zetten
en er geen drukte van hebben? Ook
daar hebben we een oplossing voor! We
kunnen het voor je verzorgen, van A tot
Z. Alles is mogelijk! Bij de Swingel of op
locatie. Is er iemand jarig of 25 jaar bij
de zaak? Voor groepen tot 100 personen
kunnen wij een buffet compleet verzor-
gen. Uiteraard hebben we ook patat en
frikandellen, ook om mee te nemen,
altijd lekker! Kijk op www.swingel.nl
voor de menukaart en alle andere moge-
lijkheden.

De Swingel heeft een sportzaal, van
ongeveer 400M2. Wil je met een ploegje

voetballen of volleyballen etc en het is
slecht weer? Geen probleem.  Ook naast
sport is er van alles te verzinnen, er is
ruimte genoeg. De sportzaal maakt het
ideaal voor kinderfeestjes, ook te boeken
met animatieteam! In de bar is een tafel-
tennis tafel en biljart en hangen twee
dartborden. De bar is groot genoeg voor
iedereen. Met een oppervlakte van
200M2 biedt de ruimte ook de mogelijk-
heid voor grotere evenementen, zoals
live muziek of een DJ. Kijk op onze
website of facebook pagina voor het
zomerprogramma. Ook zal nu een dan
een bord aan een lantaarnpaal verschij-
nen met daarop het programma.

Dan nog de vergaderruimtes of mobiele
werkplekken. Op vakantie maar toch
even aan het werk? Wij hebben ruime
goed af te sluiten ruimtes waar je in alle
rust even aan het werk kan. Geen
laptop? Ook daar hebben we iets voor.

Een ruimte vol Pc's die te gebruiken zijn
om even de mail te checken. Door het
hele gebouw hebben we uitstekende
Wifi (uiteraard gratis) Tevens is er een
beamer aanwezig voor als je een trai-
ning wil geven of een presentatie wil
verzorgen. Uiteraard kunnen we de
koffie en thee voor je verzorgen. 

Alle informatie vind je op www.swingel
.nl of op de Facebookpagina. Voor
vragen kun je contact met ons
opnemen, we zijn dan graag bereid deze
te beantwoorden. Dat kan door een
mailtje te sturen naar info@swingel.nl
of te bellen naar nummer 06 2444 9516

We willen iedereen een prachtige zomer
wensen en graag tot ziens in de Swingel!

Eric&Trientsje van der Wal
Beheerders MFC de Swingel

Bij iedere €10,- contante aankopen
ontvang je 1 veilingbiljet. Ook

acties doen mee voor een veilingbiljet.
Des te meer veilingbiljetten u spaart t/m
17 mei a.s.  des  te meer kunt u bieden
op deze dag.

We hebben een echte veilingmeester die
u af en toe ook nog vermaakt met
muziek. Hij heeft een breed  repertoire. 

Op deze dag veilt hij vele mooie prijzen,
compleet gevulde plantenbakken,
diverse gereedschappen, vijverarrange-
menten, diverse trend en decoratie arti-
kelen, planten, enz..  
Met uw veilingbiljetten kunt u meebie-
den voor deze mooie cadeaus.  Het
bieden kost u dan niets!  Alleen uw
veilingbiljetten levert u in op deze dag.
Dus heeft u genoeg veiling biljetten dan
heeft u altijd prijs! 

Al met al zeker de moeite waard om dit
voorjaar bij ons langs te komen.

GROENRIJK HANS MENKEN
Kruisweg 36
8432 PS Haule
Tel.: 0516-577239
info@hansmenken.groenrijk.nl

WWW.HANSMENKEN.NL

MFC de Swingel, het middelpunt
van Wijnjewoude!
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Tocht door het barre veen-
arbeidersverleden in

Openluchtmuseum 
It Damshûs 
te Nij Beets
Het is vandaag het nauwelijks
nog voor te stellen hoe rondom
1900  het leven  van de veenar-
beidersgezinnen in Nij Beets en
omgeving was. Kinderarbeid,
lage lonen, lange werkdagen,
gedwongen winkelnering en
koude winters met lege magen
waren destijds dagelijkse kost.
In Nij Beets, in het openlucht-
museum It Damshûs komt die
ellendige werkelijkheid tot
leven. 

Wie It Damshûs bezoekt, gaat
meer dan honderd jaar terug in de
tijd. De bezoeker komt  binnen in het
museumdorp dat gestalte krijgt door
schamele huisjes, een kerkje, een
woonbok, het café en de winkel van
de veenbaas, een bokhelling en
andere gebouwen uit het verleden.

Achter dit dorpje ligt
een landschap met
watermolens, petga-
ten, een turfschuur,
vaartuigen, een trek-
kerskeet en de turfma-
kerij. In het dorpje
maken bezoekers
kennis met de woon-

omstandigheden van de veenarbei-
ders. In de houten huisjes woonden
grote gezinnen. 

BIJZONDERE EVENEMENTEN
Wie een tocht door het barre verle-
den van Nij Beets wil maken, is
welkom van 1 mei tot en met 30
september van dinsdag t/m zondag.
Het museum is open van 13.30 uur
tot 16.30 uur. Inlichtingen; 0512-
461599. Of kijk op www.damshus.nl
Groepen kunnen vooraf vragen om
een gids. Het museum organiseert
ook vaartochten in oude turfbokken.
Daarnaast zijn er de hoogtijdagen
zoals Maaiedei (historische voorjaars-
dag met schoonmaak, e.d. op zater-
dag 24 mei), Boartersdei (historische
kinderspeeldag op zaterdag 16 augus-
tus), Stoppeldei (historisch oogsteve-
nement op zaterdag 30 augustus) en
It Skimerjûnfestival (akoestisch
muziekevenement op vrijdagavond
12 september). Meer info, zie
www.damshûs.nl. 

Openluchtmuseum It Damshûs is
gelegen aan de Domela Nieuwen-
huisweg 59B in Nij Beets.

MFC de Swingel in Wijnjewoude is niet alleen het dorps-
huis van Wijnjewoude, het is veel meer dan dat. Wij
beschikken over een gezellige bar waar je kan zitten voor
een hapje en een drankje. 

Vanwege het 25 jarig jubileum van GroenRijk Hans Menken wordt er op 
17 mei een veiling georganiseerd. Vanaf nu worden er bij iedere €10.- 
besteding bij de kassa veilingbiljetten meegegeven. 

Zaterdag 17 mei a.s 
veiling met een lach

25 JARIG JUBILEUM
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Naam: .................................................................................

Adres: .................................................................................

Postcode: .................................................................................

Telefoonnummer: .................................................................................

Oplossing:

Hoe werkt de puzzel
Bij deze LOGOpuzzel is het de bedoeling dat de namen van de adver-
teerders uit de krant worden ingevuld, de gele vakjes 
vormen de slagzin. De mensen die de kerstpuzzel oplossing (uit de kerst-
krant 2013) hadden ingestuurd doen automatisch mee met de verloting.
Lever de bon uiterlijk 11 mei in bij Plaza De Kolk. 
Digitaal mag ook: gebruik het formulier op www.bakkeveen.nl/puzzel  

LET OP: op zondag 8 juni verschijnt op www.bakkeveen.nl een 2e
puzzel over deze krant. Die puzzel kun je inleveren tot uiterlijk
vrijdag 20 juni. Er is dan 1 prijs: een luchtballonvaart
(ter waarde van € 140,-) over Bakkeveen op zondag 29 juni. 
Dus bewaar deze krant en let op www.bakkeveen.nl

Voorwaarden.
Bij de minuut winkelen geldt dat er van elk artikel maar 1 mag worden 
meegenomen, b.v. 1 pak waspoeder, of 1 fles wijn rood of wit etc. 
Winkelen geldt niet voor de slijterij en achter de postbalie.
De prijzen worden u aangeboden door KiWi Media Producties, te Leek.
Per huishouden mag er 1 bon ingeleverd worden of gemaild.

1 2 3 4 5 7

8 9 10 11 12 13 14

LOS DE PUZZEL OP EN LEVER DEZE IN  BIJ FOODPLAZA DE KOLK TOT
EIND OKTOBER EN WIN EEN VAN ONDERSTAANDE PRIJZEN!!

15

1e prijs: 1 MINUUT winkelen in, supermarkt DE POIESZ

2e prijs: Dinerbon voor het gezin te besteden in DE PLAZA

3e prijs: Dinerbon voor 4 pers. DE BRINK, eten wat de pot schaft

4e prijs: Vleespakket van SLAGERIJ VAN EIK

5e prijs: 1 gratis proefles, motor of auto via MotoWitte

LOGO puzzel
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WIN
1 MINUUT

GRATIS 

WINKELEN EN 

VELE ANDERE 

PRIJZEN

6



De Bios Drachten

De Bios Drachten is gelegen aan
de Noorderdwarsvaart 25 in Drach-
ten,  vlak achter het uitgaanscen-
trum. En beschikt over een eigen
gratis parkeergelegenheid. De
bioscoop heeft 7 zalen (820 stoelen)
met  zeer riante beenruimte. De
zalen zijn rolstoelvriendelijk en er is
een ruim invalidetoilet aanwezig,
daarnaast beschikt  zaal 7 over een
ringleiding. Voor de allerkleintjes
zijn stoelverhogers beschikbaar. De
bioscoop is volledig voorzien van de
modernste digitale projectoren, met
in 3 zalen 3D techniek. In de meeste
zalen wordt het geluid met Dolby
7.1 vertoond. De Bios Drachten
beschikt in de ruime foyer  over een
uitgebreid assortiment eten en
drinken, deze mag u ook nuttigen in
de bioscoopzaal. 

Het is niet toegestaan zelf consump-
ties mee te nemen. Iedere film wordt
vertoond met een pauze (uitgezon-
derd films met een lengte van ca. 60
min.). Verder worden er in  de Bios
Drachten regelmatig ladiesnight,
kleuterbios en voorpremières van
films georganiseerd, tevens kunt u
bij ons uw kinderfeestje vieren.
Kortom de Bios Drachten heeft jong
en oud iets leuks te bieden. 

Kijk voor het actuele filmaanbod en
meer informatie op onze site
www.biosdrachten.nl u kunt ons
ook volgen op FB. Graag ontvangen
wij u in de gezelligste bioscoop van
het Noorden.

Of u nu in onze winkel in Groningen
komt, of binnen stapt in onze winkel
Twijzelerheide in beide gevallen stapt u
binnen in een meubelwoonland. Een
heel ander meubelland.
De echte meubelstunter sinds 2005
gevestigd met een Meubel Outlet aan de
Bjirkewei 9 te Twijzelerheide en aan de
Atoomweg 6-9 te Groningen. Beide met
een showroom van meer dan 1500m2,
vol verrassende keus. U koopt bij Woon-
land de meubelen die u ziet staan in de
winkel. Dit betekent voor u, snel de
aangekochte meubelen in huis. Woon-
land maakt dit mogelijk door zelf grote
partijen meubelen in te kopen. De
winkel staat dan ook echt boordevol
meubelen.

MEUBELEN EN KLEINMEUBELEN
Wij hebben  altijd wisselende voorraden
van faillissementspartijen, fabrieksvoor-
raden. e.d. Grote keus in b.v. trendy
bankstellen in leer, stof of lederlook,
dressoirs, TV-dressoirs, stoelen, kasten,
buffetkasten, vitrinekasten enz. Stoelen,
zowel mooie fauteuils als moderne
eetkamerstoelen al dan niet rollend.
Vele stijlen zijn vertegenwoordigd,
eiken, teak, white wash enz. Hier doet u
ideeën op. Hier gaat u zaken doen!
Sommige artikelen hebben een kleine

beschadiging en daardoor uitzonderlijk
laag geprijsd! Eén van de redenen dat u
nooit teveel betaalt voor een mooi
meubelstuk.
Niet voor niets zijn wij dé meubelstun-
ter in Friesland en Groningen.

SLAAPKAMERINRICHTING 
Altijd ruime keus in boxsprings, latten-
bodems, matrassen o.a. latex, pocketve-
ring,  binnenvering, nasa en polyether.
Vaak horen we “dat is nu precies wat we
zoeken. En dat voor die prijs!”

DE MEUBELSTUNTER.
Als Woonland hebben we de ene week
dit en een week daarop kunnen we u
vaak een geheel ander assortiment
presenteren. En dat geldt voor al onze
producten. Vandaar dat we altijd zeggen
“OP=OP”. Want de verkochte artikelen
worden nooit vervangen door 
de zelfde artikelen. Dan hebben weer
een ander super aanbod!

VEEL KEUS.
In alles hebben we altijd een grote voor-
raad. En alles, zoals het een echte
stunter betaamt: Bijna alles tegen halve
prijs! We heten u van harte welkom en
nodigen u alvast uit om een kijkje op
onze sites te nemen. www.woonland.eu
en www.woonlandgroningen.nl

Meubels nodig?
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Hardlopen doen we omdat het gezond
is en leuk om te doen. Een goed hulp-
middel om je trainingen  naar een hoger
niveau te tillen is een sporthorloge.
Hiermee kan jij je prestaties meten en
verbeteren waardoor jij je optimaal kunt
voorbereiden voor de wedstrijden. Een
sporthorloge is dan je persoonlijke coach
en bij WayPoint in Leek kunnen ze je er
alles over vertellen.

WAAROM EEN HARDLOOPHORLOGE?
Vrijwel alle lopers hebben op de volgende
vragen een antwoord paraat. Hoe lang is
je 'vaste rondje'? Wat is je persoonlijk
record op dit rondje? Sommige  -meer
gevorderde- lopers hebben nog een hele
rij extra antwoorden. Hartslagwaarden op
het vaste rondje, op dat andere rondje,
afstanden van duurloop 1, 2 en 3.
Persoonlijke records op de diverse afstan-
den en meer, veel meer. Maar hoe kom je

aan al die gegevens? Hartslagmeters
meten puur je hartslag en niet de afge-
legde afstand en snelheid. Smartphone
Apps bieden een mogelijkheid om het
één en ander aan data te verzamelen.
Toch is het niet heel praktisch om je tele-
foon mee te nemen tijdens het rennen en
blijken de apps niet altijd even nauwkeu-
rig. Sporthorloges kunnen vaak meer, en
je hebt er geen last van onderweg.  
Sporthorloges zijn er in veel verschillende
uitvoeringen. Van een simpele stappen-
teller tot uitgebreide polscomputers die
bijna elke beweging nauwkeurig vastleg-
gen en vervolgens vanuit alle hoeken en
standen kunnen analyseren.  Zoals  de
horloges uit de Garmin Forerunner-serie. 

De Garmin Forerunner-serie bestaat uit
toestellen die om de pols worden gedra-
gen en kunnen worden gebruikt door
hardlopers en fitness fanaten van alle
niveaus. De toestellen meten afstand,

snelheid, gemiddelde snelheid, etc. en
geven de training net dat beetje extra. De
modellen die zijn uitgerust met hartslag-
meting zijn ideaal voor het bijhouden
van de trainingsprogressie.
Deze Garmin horloges zijn voorzien van
GPS en dat biedt veel extra mogelijkhe-
den; zo kun je precies bijhouden waar je
geweest bent, hoe je tempoverloop is en
wat je looptijden zijn. 

GARMIN VÍVOFIT
Wanneer je ook zonder te trainen je acti-
viteiten bij wilt houden dan heeft
WayPoint de Garmin Vívofit . Vívofit
verzamelt informatie over je huidige acti-
viteitenniveau en wijst vervolgens een
haalbaar dagdoel toe. Als je jouw mijlpa-
len bereikt, past de Vívofit je doel voor de
volgende dag aan en leidt je zo geleidelijk
in de richting van een gezondere levens-
stijl. Je hoeft niet te stoppen en je gege-
vens te synchroniseren om jouw

vooruitgang te kunnen zien. Vívofit
houdt je vooruitgang 24 uur per dag en 7
dagen per week bij en kan langer dan een
jaar ingeschakeld blijven zonder een
nieuwe batterij te moeten plaatsen.
Schakel de slaapmodus in als je naar bed
gaat, de Vívofit houdt dan jouw rust bij.

WELK HARDLOOP HORLOGE 
MOET IK KIEZEN?
Gezien de diversiteit, van de sporthorlo-
ges, binnen de Forerunner-serie en de
persoonlijke voorkeuren van de gebrui-
ker, is er geen 'one size fits all' variant.
Kom voor uitgebreide informatie over
sporthorloges naar WayPoint in Leek of
bezoek http://www.gps.nl/fitness-sport/.
Op deze site vind je uitgebreide informa-
tie over GPS 'en die geschikt zijn tijdens
het hardlopen.

Meer dan 200 tafels en 1000+ eetkamerstoelen op voorraad.

Relatiebemiddel-
ingsbureau In
Love Again brengt
singles samen!

Gerda van der Wal is
alweer bijna 3 jaar
actief in Friesland met
haar relatiebemidde-
lingsbureau voor singles
vanaf ongeveer 40 jaar. Eerder
was ze consulente voor een landelijk
bureau. “Het is heel dankbaar werk
om singles bij elkaar te brengen. In
de huidige tijd zijn er veel alleen-
staanden. Er is een natuurlijke
behoefte aan gezelligheid, een arm
om je heen, iemand die er altijd
voor je is. In het dagelijks leven is
het vaak moeilijk om nieuwe
mensen te leren kennen die ook
single zijn. En de vrijblijvendheid
van internetdaten spreekt niet ieder-
een aan”, aldus Gerda.  “Natuurlijk
kan ik geen garantie geven maar ik
ben ervan overtuigd dat op ieder
potje een dekseltje past. Ik heb
inmiddels ook een goede samenwer-
king met 3 andere bureaus voor
onderling matchen waardoor ik
steeds meer partnervoorstellen kan
geven en dus de kansen op nieuwe
relaties groter worden”. Er is ook
vraag naar nieuwe vriendschappen /
uitbreiding van sociale contacten en
ook op die vraag speelt Gerda in.
Tevens organiseert ze leuke activitei-
ten voor singles, zoals wandelingen
en kookworkshops. 
Ook single maar liever samen?
Meld je dan aan via 
www.inloveagain.nl of bel 
Gerda op tel.nr. 0513-844548 of
06-38122446.

Hardloopmaatje die je niet laat zitten
Hardlopen met een GPS- sporthorloge, meer dan een hartslagmeter. 
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U KUNT BIJ SCHILDERSBEDRIJF WELFING UIT BAKKEVEEN TERECHT
VOOR DE VOLGENDE WERKZAAMHEDEN:

• Schilderwerk buiten en binnen
• Restauratieschilderwerk
• Wandafwerkingen (traditioneel behang, glasvezelbehang en glasvliesbehang)
• Decoratieve technieken (kalkverf, frescoverf en krijtverf)
• Muurschilderingen en traditionele beletteringen (met penseel aangebracht)
• Glasrenovatie
• Houtrotrenovatie (gecertificeerd houtrotrenovatiespecialist)

Duerswaldmer Wei 6  |  9243 KA Bakkeveen
Tel: 06-20356490  |  joswelfing@hotmail.com

www.schildersbedrijfwelfing.nl

Rust ruimte en Natuur kenmerken deze prachtige camping gelegen op de beekdalflank van
het Koningsdiep een van Opsterlands mooiste plekjes gelegen tegen de bossen van Olterterp/
Beetsterzwaag en kano/visroute.
50 zeer ruime plekken, opp 200m2 per plaats, met 10amp stroom. Fraai en schoon sanitair,
gezellige kantine alles rolstoeltoegangkelijk in voor en najaar verwarmt. Zowel sanitair als de 
gezellige kantine gebruiken echt bronwater vanuit de voorlaatse ijstijd kan zo de fles in.
Fiets, wandel, ruiter en kanoroute’s (rondje 28 km) direct gelegen aan de camping. Vis water,
wat op Het Koningsdiep aansluit gelegen achter de camping.

Prachtige dorpjes in de directe omgeving,zoals het adelijke Beetsterzwaag en Olterterp zijn het
bezoeken meer dan waard leuke restaurantjes, winkeltjes en supermarkt C1000. Veenmuseum
Nijbeets, klokkestoelenroute, turfroute zuid Oost friesland, Golfbaan Lauswolt, zwembad in Drachten
(subtropisch) en natuurbad Bakkeveen. Alles bereikbaar ook via de 
fietsknooppunten route’s Kaarten in de kantine verkrijgbaar.

Uitvalswegen naar Groningen, Leeuwarden en
Assen op korte afstand.

Laat U verrassen door 
gemeente Opsterland.

Camping het Koningsdiep
De Mersken 2

9247 WK Ureterp
0512-381844
06-48446604

Ook fietsverhuur!


