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BAKKEVEEN

EN ALLE ANDERE
DORPEN IN 3
PROVINCIËNLAND:
De Wilp, Donkerbroek,
Een-West, Frieschepalen,
Haulerwijk, Jonkersvaart,
Siegerswoude, Ureterp,
Waskemeer, Wijnjewoude,
Haule en Zevenhuizen

Altijd in beweging

• EVENEMENTEN
• HORECA
• OVERNACHTINGEN
• EROP UIT
• RUSTPUNTEN

In deze krant
is ook tijd voor
puzzelplezier
We gaan steeds verder terug naar
het oude normaal. Langzamerhand
kan er meer. Ook worden meer
activiteiten opgestart en
evenementen georganiseerd.
De ondernemers die erg geleden
hebben onder de corona-crisis
proberen we er met zijn allen
doorheen te helpen. Vandaar
deze ontspanningsspecial in de
recreatiekrant, waarmee u ook
nog leuke prijzen kunt winnen.
Dank aan de bedrijven die een
prijs beschikbaar hebben gesteld.
Wij wensen u veel puzzel- en
leesplezier, maar bovenal, blijf
vooral gezond, de uitgever..

Op zoek naar leuke uitjes? LEES ONZE TIPS!
Ga langs bij Tourist info Bakkeveen (op TOP locatie bij zwembad)
KIJK OOK OP WWW.BAKKEVEEN.NL/TIP
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ONDERHOUD VAN
TUIN VRAAGT
SPECIFIEKE KENNIS
Het is alweer 2 jaar geleden dat KBF Frederiks Hoveniers in Lieveren
Bloemhof Hoveniers in Bakkeveen overnam. Sindsdien zijn busjes van KBF
Frederiks Hoveniers bijna dagelijks in Bakkeveen en omgeving te zien.
Niet alleen voor het aanleggen van een tuin, maar zeker ook voor het
onderhoud. Volgens hovenier Tjeerd Hof neemt de vraag naar onderhoud
toe. “En daar zijn we blij mee, want onderhoud is een specifiek vak voor
menig hovenier, KBF Frederiks Hoveniers is daarin gespecialiseerd.”

W

at gebeurt er in welk seizoen, een

opgebouwd. “Wat onze kracht is? We

men aandacht voor het milieu en het kli-

bedrijf de komende jaren nog wel door-

uitgebreide plantenkennis, zicht

hebben korte lijnen. Daarnaast hebben

maat te maken. De actie tegels eruit,

gaat. “Dat komt vooral doordat mensen

hebben op het soort tuin waarin je

we veel kennis in huis en leveren we

planten erin, slaat bijvoorbeeld in

minder tijd hebben voor de tuin, maar

werkt, wat doe je in welke periode?

altijd kwaliteit. Dat vinden we belang-

Bakkeveen en omgeving enorm aan. Het

dat ze het wel belangrijk vinden dat hun

Zomaar een aantal onderwerpen waar je

rijk. Ja, dat lijkt vanzelfsprekend, maar

dorp en de inwoners zijn daar heel goed

tuin er goed bij ligt. En dan komen wij

als hoveniersbedrijf zicht op moet heb-

dat is het blijkbaar niet altijd. En is er

mee bezig. Ik vind dat een goede ont-

weer in beeld. We helpen de klant daar-

ben voordat je aan het onderhouden

iets niet naar wens, dan lossen we dat

wikkeling.”

in graag op weg, van een mooie tuin

van een tuin begint. “Wij hebben die

op, in eigen tijd. Voordat wij een factuur

kennis in huis”, stelt Tjeerd. “Afhankelijk

sturen hebben we altijd contact met de

BEPLANTINGSPLAN

van de wensen en het budget van de

klant, we willen geen verrassingen naar

“Als je een tuin goed aanlegt, dan heb

klant, kunnen we voor elke tuin een

elkaar toe hebben.”

je er minder werk van dan wanneer je

kunnen we immers allemaal genieten.”

het gaat bestraten”, is de overtuiging

onderhoudsplan maken. Zowel op contractbasis als op afroep. Dit doen we bij

Van kleine tuintjes van een paar vierkan-

van Tjeerd. Een goed beplantingsplan is

particulieren en bij bedrijven.”

te meter tot grote landgoederen van 30

dan wel een voorwaarde. “Het maakt

hectare: KBF Frederiks Hoveniers kan

nogal wat uit hoe je een tuin aanlegt,

NAAM OPGEBOUWD

elke tuin aanleggen en onderhouden.

daarover geven wij graag advies. Ja,

Met name vanuit de particuliere markt

“Het is inderdaad heel divers, geen tuin

onderhoudsarm lukt ons nog wel, maar

neemt de vraag naar onderhoud van de

is hetzelfde”, zegt Tjeerd. “Dat maakt

onderhoudsvrij krijg je een tuin nooit.

tuin toe. Tjeerd wijdt dit aan tijdgebrek

ons werk zo aantrekkelijk. En het mooie

Dat weten de mensen ook wel.”

bij klanten, maar ook aan het feit dat

is dat de klant zijn of haar tuin belangrij-

KBF Frederiks Hoveniers zo langzamer-

ker vindt dan pakweg tien jaar geleden.

KBF Frederiks Hoveniers heeft het druk

hand een naam in tuinonderhoud heeft

Dat heeft onder andere met de toegeno-

en Tjeerd verwacht dat de groei van het

Gekmakende jeuk van
de eikenprocessierups

De eikenprocessierups zit in de zomer in eikenbomen. De rupsen
hebben brandhaartjes die zo klein zijn dat je ze niet kunt zien, maar wel
voelen… De brandhaartjes waaien door de lucht tot wel honderd meter
ver. Als de haartjes op je huid landen, kunnen ze heftige jeuk, bultjes of
blaasjes veroorzaken. Als je de haartjes inademt, kun je ook last krijgen
van een loopneus, kriebel in de keel, hoesten, slikproblemen of
benauwdheid. Heb je vaker last van de eikenprocessierups, dan kunnen
de klachten steeds erger worden.
Wij ontvangen je graag in de apotheek voor:
- Een middel tegen jeuk, zoals onze Lucovitaal
Eikenprocessierups.
- Wanneer de klachten ernstiger zijn dan kunnen we je
van goed advies en de juiste producten voorzien.
- Voor alle andere zaken waarmee de apotheek jou van
dienst kan zijn.

Apotheek De Drie Stellingen
Brink 1-101 | 8431 LD Oosterwolde | 0516 515001

Voor meer informatie
ga naar onze website
www.kbfrederiks.nl
Of neem contact op met
Tjeerd Hof: 06-2243 1571
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De 9e editie van de “Bakkeveen Actief” ligt nu voor je. We verwachten een
heel mooie zomer. Niet alleen met het weer, maar ook -activiteiten en
ontspanningsmogelijkheden. Vorig jaar was er veel gesloten i.v.m. corona. De
verwachting is dat de beperkingen langzamerhand worden opgeheven en we
weer terug kunnen naar het oude normaal.

D

e organisatoren van
activiteiten kijken
momenteel begin april nog
even de kat uit de boom, maar
her en der worden al weer serieuze plannen gemaakt. Iedereen wil er een spetterende
zomer van maken. Ook de
kleine horeca die vorige zomer
vaak gesloten was, zal weer
open gaan. Voor de vele campings in onze omgeving en ook
andere verblijfsaccomodaties
was 2020 een goed seizoen;
ongetwijfeld zal 2021 nog
mooier worden doordat er ook
activiteiten aangeboden kunnen
worden.

Behalve evenementen, activiteiten en opengestelde bezienswaardigheden is er ook nog
genoeg te beleven in 3 Provinciënland.

tochten, musea en natuurlijk
veel fietsen en wandelen. Dat
fietsen en wandelen doe je in
de afwisselende omgeving van
Bakkeveen: heide, weilanden,
zandwegen, bossen, beekdalen: steeds weer een ander uitzicht. De dorpen van 3
Provinciënland verwelkomen
jou: De Wilp, Donkerbroek,
Een-West, Frieschepalen,
Haule, Haulerwijk, Jonkersvaart,
Siegerswoude, Ureterp, Waskemeer, Wijnjewoude, Zevenhuizen en Bakkeveen.

Denk aan: zwemmen, speeltuinen, doolhoven, midgetgolf,
kanoën, huifkarritten, paarden-

Bijna elk dorp heeft wel een
horecagelegenheid om onderweg even uit te rusten.

Helaas is de activiteitenagenda
in deze recreatiekrant nog niet
weer gevuld zoals vanouds,
maar het begin is er. In de loop
van het seizoen zullen meer
evenementen worden ingepland. Kijk op www.bakkeveen.nl/tip voor een actueel
overzicht.

TIP-KIOSK

Colofon
Uitgave:
Kiwi Media Producties
Tel.: (0594) 820 214,
www.kiwimediaproducties.nl
Redaktie:
TIP-Bakkeveen
Verspreiding:
Santibri Tel.: 0598 631 717
Foto's: deelnemers en
www.martijnvandervaart.nl

KiWi Media
is niet
verantwoordelijk
voor de verspreiding.
Verspreidingsgebied:
Plaatsen rondom Bakkeveen
t/m Donkerbroek, Marum,
Haulerwijk, Oosterwolde en
bij alle campings in de
omgeving tevens in de Poiesz
in Bakkeveen.

De redactie van deze krant is verzorgd door TIP-Bakkeveen. TIP staat voor Toeristisch Informatie
Punt. Je vindt ons op de zogenaamde TOP-locatie, Toeristisch Overstap Punt, aan de Mjûmsterwei
16. Dat is naast de ingang van het zwembad. Voor tips over uitjes, overnachtingen, bezienswaardigheden, routes, evenementen etc. ben je bij ons aan het juiste adres. Onze vrijwilligers beantwoorden
graag jouw vragen. TIP wordt gesteund door ca 80 vooral recreatieve bedrijven uit de omgeving.
De openingstijden van de kiosk zijn normaal gesproken als volgt:
Van 1 april tot 1 juli en van 1 september tot eind oktober van 10.00 - 12.00 en van 13.30 -15.30
In juli en augustus op weekdagen doorlopend van 10.00 tot 16.00
Ieder weekend 's middags van 13.30 - 15.30
Voor de actuele openingstijden graag de website raadplegen.
www.bakkeveen.nl/tip | Telefoon: 06 12247916
E-mail: infotipbakkeveen@gmail.com
We wensen je een prettig verblijf in onze regio.
TIP-Bakkeveen - Toeristisch Informatie Punt voor 3 Provinciënland.
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Bakkeveen ligt relatief hoog gelegen op
de rand van het Drents Plateau. Het
gebied is heuvelachtig. Het regenwater
bleef enigszins lang in de laag gelegen
delen staan. Uiteindelijk ontstonden
beekjes voor de waterafvoer; er
omheen (hoog)veen. Beekjes met als
namen “Koningsdiep” en “Tjonger”
herinneren nog aan de periode voor
1600. Via Bakkeveen liep een
belangrijke verbinding van Friesland
naar Drenthe. Deze verbinding is nog
herkenbaar in de natuurgebieden: de
Holle Wegen; helemaal uitgesleten
door karren en mensen te voet. Je
vindt deze holle wegen nabij
Allardsoog. Eeuwen geleden was het
gebied rond Bakkeveen vaak een
slagveld.

LA
ND

Bloeiende recreatie
met Bakkeveen
als Middelpunt

O

p de grens tussen Friesland en het achterland
vonden toetertijd vele schermutselingen plaats.
Aan het einde van de Middeleeuwen is de Landweer
gebouwd: deze moest de strijdende partijen uit elkaar
houden. Ook de gerenoveerde Zwartendijksterschans, en
Sterrenschans, houdt deze herinnering levend. Vroeger
liep de grens van Friesland tot aan de Zwartendijkster
Schans. In de 18e eeuw heeft de grens zijn huidige vorm
gekregen met het “neusje” van Drenthe tussen Friesland
en Groningen samenkomend op het 3 provinciënpunt.
Tussen het Friese Bakkeveen, Groninger Zevenhuizen en
Drentse Een lag het “questieuze veld”. Er was steeds
“gedoe” over het bezit van de uitgestrekte velden. Dat
werd met de definitieve grenzen beslecht.
Aan het eind van de middeleeuwen hadden de steden
behoefte aan energie: in die periode was turf de belangrijkste brandstof. Hier kon Noord-Nederland helpen. Rond
1660 is de vervening ook tot de lager gelegen gebieden
rond Bakkeveen gekomen: de vaart wordt gegraven. De
vaart is nodig om het veen droog te leggen en om de turf
af te voeren naar Holland. Ook toen al kwam de energie
uit Noord-Nederland. Langs de vaart komt woonbebouwing, veelal ingegraven hutten in de opgeworpen dijk. De
gronden rond Bakkeveen komen in het bezit van de adel
en zij zorgen voor het ontstaan van de Freulevijver en De
Slotplaats aan de westzijde van Bakkeveen.
Nadat het meeste veen was afgegraven kwam er weer
rust. Op de arme grond ging heide groeien, boeren uit de
dorpen lieten hier hun schaapskuddes grazen. Aan het
begin van de 20e eeuw werd de behoefte aan voedsel
groter en werden hele heidegebieden in cultuur gebracht.
Maar nog midden jaren 30 van de vorige eeuw is er een
aantal personen geweest die een deel van het “Mandeveld” hebben gekocht om het te behoeden voor de land-

bouw. Dit gebied ligt ten oosten van Bakkeveen en
is ca 400 ha groot. Het gebied bestaat uit zandverstuivingen, heuvels, heidevelden en bos. De eerder
genoemde Holle Wegen lopen er doorheen. De adel
heeft aan de westkant van Bakkeveen veel bossen
aangelegd. Ook elders in de nabije omgeving zijn
nog terreinen ongerepte natuur èn is in latere jaren
natuur toegevoegd. De Duurswouderheide is daar
een mooi voorbeeld van. De landbouw heeft zorg
gedragen voor een coulisselandschap dat ondanks
schaalvergroting op veel plaatsen nog aanwezig is.

Het heden
Bakkeveen en omgeving is ruim bedeeld met een
zeer gevarieerde natuurlijke omgeving. Geen wonder dat ca 86 jaar geleden er al een VVV werd
opgericht om mensen tijdens hun vakantie te huisvesten bij mensen thuis en in zomers leegstaande
schuren. In 1929 gingen al mensen uit de stad Groningen kamperen in een boerderij. Er werd gezorgd
voor vertier voor de gasten. Na de 2e wereld oorlog
nam de recreatie en toerisme in Bakkeveen een
vlucht. In en langs de randen van de natuur ontstonden kampeerboerderijen, later campings en
hotels.
Uit heel Noord-Nederland kwamen toen al schoolreisjes naar Bakkeveen om een week lekker te ont-

spannen, later ook groepen studenten en verenigingen. Ruim 53 jaar geleden werd het verwarmde
zwembad van Bakkeveen geopend. Het zwembad
met de befaamde 3 ronde vensters. Er werden fietspaden aangelegd om de toeristen het gebied nog
beter te laten verkennen. De campings breidden uit
en de kwaliteit steeg: niet alleen een plekje voor een
tent of caravan maar ook lodges, chalets, en hikehomes. Alles voorzien van privé sanitair, wifi, etc.
Net als thuis, maar dan wel in de rustige natuur.
Naast natuur en historie is er veel meer te beleven.
Bakkeveen beschikt over een TOP-locatie, dit is een
terrein waar toeristen en recreanten de auto parkeren en daarna al wandelend of fietsend de omgeving verkennen. In het gebied zijn wandel- en
fietsknooppunt netwerken. Hiermee kun je eenvoudig jouw routes samenstellen rond het 3 provinciënpunt.
Even geen zin om verder het gebied in te trekken?
Je kunt je ook op het TOP terrein aangenaam vermaken. Je kunt kiezen uit midgetgolf, tennis, speeltuintjes en een doolhofpark voor de kinderen, een
verwarmd zwembad met mooie ligweide en uitgebreide outdoor activiteiten of gewoon een terrasje
pakken. De zandduinen liggen dichtbij achter de
bomen verscholen en je kunt alles bekijken vanaf de
prominente uitkijktoren.
Hopelijk hebben we je nieuwsgierig gemaakt! Het is
de variatie en verrassing van de omgeving die een
bezoek aan 3Provinciënland zo aantrekkelijk maakt.

Meer informatie vind je via
www.bakkeveen.nl/tip (06 -12247916 ) en
bij de vrijwilligers van de TIP-kiosk (op
TOP locatie bij zwembad Bakkeveen).
Hier kun je ook fiets- en wandelkaarten
van het gebied aanschaffen.

Vaatwassers
Drogers
Inbouwapparatuur Diepvriezen
Wasmachines
Koelkasten

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

SHOWROOM
ALLEEN OP
AFSPRAAK
GEOPEND
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Stoeterij Het Swarte Paert
Uniek als het Friese paard zelf
“Sjoch dy gong, sa heech en machtig, sjoch dy weelde fan behang “
Een zin uit het Friestalige lied dat theaterman Rients Gratama schreef als ode aan
het Friese paard en altijd als afsluiter bij de paardenshows bij Stoeterij Het Swarte
Paert ten gehore wordt gebracht.

S
TIP-Bakkeveen:
Toeristisch Informatie Punt

V

oor alle gasten/recreanten in Bakkeveen en
omliggende dorpen van 3 Provinciënland is
er een toeristisch informatiepunt in gericht. In de
kiosk kunt u terecht voor alle vragen en zaken die
uw verblijf aangenaam laten verlopen.
Ons aanbod is zeer gevarieerd:
• uitgebreide wandel- en fietskaarten gebaseerd op het
knooppuntensysteem,
• losse routes, zowel om te wandelen als te fietsen
• foto fietsspeurtochten, te vinden op www.bakkeveen.nl/verken
• folders met informatie over de hele regio Zuidoost
Friesland
• folders over activiteiten in de regio voor groot en klein
• informatie over allerlei vormen van verblijf: van B&B
tot groepsverblijf, van mini tot grote campings
• souvenirs, ansichtkaarten, etc.
Kortom, heeft u vragen, kom bij ons langs. Onze vrijwilligers beantwoorden uw vragen graag en wijzen u op
mogelijkheden op allerlei gebied.
Ook voor dorpsgenoten is het leuk een bezoek aan ons
informatiepunt te brengen. We hebben namelijk niet
alleen veel info over het heden, maar ook over Bakkeveen in het verleden. Het levert een goed inzicht in hoe
Bakkeveen is ontstaan en gegroeid tot wat het nu is: een
voor veel mensen geliefde plek om te genieten van de
bossen, de heidevelden, en vooral van de rust.

Wij verwelkomen u graag en zeggen dan ook: Oan't
sjen in Bakkefean, tot ziens in Bakkeveen, dat prachtige dorp in “het Andere Friesland”.
Locatie: MjumsterWei 16, Bakkeveen
(op TOP locatie bij zwembad).
De openingstijden van de TIP-Bakkeveen kiosk zijn
als volgt:
Van 1 april tot 1 juli en van 1 september tot eind oktober
van 10.00 - 12.00 en van 13.30 -15.30.
In juli en augustus op weekdagen doorlopend van
10.00 tot 16.00 uur
Ieder weekend 's middags van 13.30 - 15.30
Voor de actuele openingstijden graag de website
raadplegen: www.bakkeveen.nl/tip

toeterij Het Swarte Paert
in Hemrik is één van de
mooiste stoeterijen van
Nederland. U kunt hier kennismaken met het prachtige
Friese paard. Het enige nog
inlandse paardenras van
Nederland met zijn kenmerkende zwarte kleur, het edele
hoofd, de sierlijk gebogen
hals, de weelderige manen,
staart en sokken, de imponerende verheven draf en het
vriendelijke karakter. Een
paard met een rijke historie
waarover veel te vertellen valt!
Het Friese paardenras heeft
moeilijke tijden gekend en is
een paar keer met uitsterven
bedreigd wegens diverse oorzaken als crisissen en de
opkomst van de mechanisatie.
In 1913 waren nog slechts
drie oudere stamboekheng-

www.bakkeveen.nl/tip
Mjumster Wei 16, Bakkeveen

afgewisseld met shows, worden door onze gasten bijzonder gewaardeerd.
Gastvrijheid, enthousiasme,
deskundigheid en maatwerk
staat hoog in het vaandel. De
accommodatie is rolstoelvriendelijk en biedt ruime parkeergelegenheid.
Bezoek op afspraak en conform de op dat moment geldende Corona-voorschriften.
Wolkom!
www.swartepaert.nl
Binnenwei 13A, Hemrik
0516-471717

Wees welkom in Waskemeer
Waskemeer is een karakteristiek en jong veenkoloniedorp, een streekdorp langs de
Compagnonsvaart, de Haulerwijkstervaart. Het is een klein dorp met 800 tot 900
inwoners. Velen rijden of fietsen er doorheen, maar toch is het de moeite waard om
even uit of af te stappen in het dorp.
Historie
De veenexploitatie was het
begin van de geschiedenis
van Waskemeer. Het beeld
“De Trilker” aan de Oude Wijk
herinnert nog aan de verveningsperiode. Een trilker is
iemand die een praam van de
kant af duwt. Deze platte
boten werden vroeger veel
gebruikt voor de afvoer van
veen via de Opsterlandse
Compagnonsvaart. Bij de vervening van Zuidoost-Fryslân
zijn, met de schep, vaarten en
wijken uitgegraven om vrachten turf met deze platte boten
af te voeren. Die rechte vaarten - en daardoor rechte stukken land - zijn nog altijd terug
te vinden in het landschap.

Telefoon 06 12247916

E-mail: infotipbakkeveen@gmail.com

sten voor de fokkerij beschikbaar en in 1965 stonden nog
maar zo'n 500 merries ingeschreven in de registers van
het Koninklijk Friesch Paarden
Stamboek. Gelukkig zijn er
altijd mensen geweest die
zich ingezet hebben voor het
behoud en de promotie van
dit mooie ras. Bij Het Swarte
Paert dragen ze ook hun
steentje daaraan bij.
De eerste paal van het
gebouw ging na de bouwvak
1998 de grond in. Krap een
jaar later stond er een
gebouw waarin het allemaal
draait om één van de visitekaartjes van de provincie
Fryslân, het gitzwarte Friese
paard.
Naast het organiseren van
rondleidingen voor de individuele gast is er ruime ervaring
met het verzorgen van
groepsbezoeken. Catering
met eerlijke Friese producten,

Zelfstandig dorp
Op 1 jan. 1954 kreeg Waskemeer haar officiële naam, naar
het omgeving liggende "Wassemeer". Eerder viel het onder

Haulerwijk en stond het
bekend als Haulerwijk-beneden. Het telde in 1954 zo'n
900 inwoners. Het dorp heeft
zich sindsdien van haar goede
kant laten zien. Met de komst
van een dorpshuis en sportvelden laat Waskemeer zien
dat het op eigen benen staat.
De Herberg
Wie nu in Waskemeer komt,
ziet centraal in het dorp, waar
de weg de Haulerwijkstervaart
oversteekt, De Herberg. Eertijds was dat de plaatselijke
kroeg, de laatste 17 jaar een
restaurant waar mensen op
afspraak konden eten. Na
sluiting van het restaurant is

er een café voor in de plaats
gekomen. Een bijzondere ontmoetingsplek, gerund door
vrijwilligers. Strijk neer op het
terras, of zoek binnen een
gezellig plekje op. U kunt hier
terecht voor een lekkere kop
koffie, heerlijke lunch of borrel. Maar, wél alcoholvrij! Want
De Herberg is een van de eerste alcoholvrije cafés in
Nederland. Er worden ook
diverse activiteiten georganiseerd. U bent van harte welkom.

Wilt u meer weten over
Waskemeer? Ga naar
www.waskemeer.nl

• 3 april
• 1 mei & 22 mei
• 5 & 19 juni
• 3 & 24 juli
• 7 & 21 augustus
• 4 & 18 september
• 2 & 16 oktober

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

• 6 november

Wo 30 juni t/m vr 2 juli 2021

www.fiets.3beleef.nl
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Fryslân iepenet syn túnen
Dit jaar gaan tuionhekken van 35 prachtige
tuinen van Groei & Bloeileden in Friesland
gratis open voor het publiek.

N

iet één, maar liefst vijf weekenden zijn er tuinen te
bezichtigen: 22-23 mei, 19-20 juni, 3-4 juli, 24-25 juli
en 28-29 augustus 2021. Ook in de omgeving van Bakkeveen kunt u tuinen bezoeken. Naast het genieten van de verschillende tuinen, kunt u ook met uw vragen terecht bij de
tuineigenaren.
Het Nationaal Open Tuinen Weekend van de landelijke vereniging Groei & Bloei wordt dit jaar gehouden op 19 en 20
juni. De gezamenlijke afdelingen van Groei & Bloei in de provincie Friesland hebben weer voor een ruimere opzet gekozen. De bedoeling hiervan is niet alleen om meer liefhebbers
in de gelegenheid te stellen de opengestelde tuinen te
bezichtigen, maar ook om deelnemende tuinen op die dagen
open te stellen wanneer ze op hun mooist zijn.

Vlooienmarkten Bakkeveen 2021
Een goed bestede zaterdagochtend? Dat kan op de vlooienmarkten in Bakkeveen.
Als koper of als verkoper. Het zijn erg drukke markten met veel handel in spulletjes
afkomstig van zolderopruimingen.

D

e vlooienmarkten van
Bakkeveen zijn tot ver
in Nederland bekend. In 1989
begonnen met 30 standhouders en nu, 32 jaar later, is de
markt uitgegroeid tot regelmatig meer dan 600 en soms tot
over de 700 standhouders.
Het is een openluchtmarkt,
daarom is het aantal standhouders wel afhankelijk van
het weer en de weersverwachting.

Overigens is niet elke tuin elk weekend open: de ene tuin
kan slechts één weekend open zijn, de andere tuin twee keer
of vaker.
Voor een compleet overzicht van tuinen, adressen en openingsdagen kunnen geïnteresseerden vanaf ca. 1 mei de
brochure “Fryslân iepenet syn tunen 2021” downloaden van
de volgende website:
www.drachten.groei.nl
De brochure is t.z.t. gratis verkrijgbaar bij TIP-Bakkeveen.

The Power Of Touch

S

usi Asia Massage biedt natuurlijke ontspanning in
het dorp Bakkeveen. Een verscheidenheid aan traditionele lichaamsbehandelingen voor gezondheid en
schoonheid, zodat het lichaam ontspannen aanvoelt en
de geest fris en energiek is.
Na een lange dag werken voelt het lichaam vermoeid
aan en is de geest gestrest. De massage is geschikt
voor de behandeling van zowel mannen als vrouwen. Je
wordt volledig in de watten gelegd, je lichaam van top
tot teen en je geest worden kalm en ontspannen. Het is
een behandelingstherapie vanuit het hart.
Verwen uw lichaam en geniet
van deze bijzondere tijd, Boek
nu voor Deluxe behandeling

www.susiasiamassage.nl
Aylvalân 9, Bakkeveen
Tel : 0682546080

De data van 2021 zijn de
zaterdagochtenden: 3 april, 1
en 22 mei, 5 en 19 juni, 3 en
17 juli, 7 en 21 augustus, 4 en
18 september, 2 en 16 oktober en 6 november. Iedere
markt begint rond zonsopgang en duurt tot 13 uur. Parkeren kost € 1,- per auto
verder gratis toegang.
Dat de markt zo groot is
geworden, heeft waarschijnlijk
een aantal oorzaken; het is er
altijd gezellig en de sfeer blijft
gemoedelijk, hoe druk het ook
is. De plek van de markt is
uniek, aan de rand van een
natuurgebied, omringd door
veel campings met (vaste)
gasten uit het hele land en
erbuiten. Alle soorten 2e
handsgoederen worden te
koop aangeboden: kleding,
huishoudelijke artikelen,
speelgoed, gereedschappen,
boeken, etc. voor lage prijzen.
En dan niet te vergeten de
curiosa en soms het antiek,
want door de vele zolderopruimingen zien bijzondere
goederen het daglicht.
OOK 2021 IS GEEN
NORMAAL JAAR
Wat 2021 precies zal brengen
is afwachten. Op moment van
schrijven (19 maart) zijn evenementen nog niet toegestaan. De markt van 3 april
kan zeker niet doorgaan.
Waarschijnlijk is de eerste
markt 22 mei of 5 juni. “We

verwachten dat in mei de
corona beperkingen gaandeweg worden versoepeld”,
aldus de organisatie.
Vergelijk met vorig jaar; toen
mochten evenementen als
een vlooienmarkt vanaf 1 juli
plotseling weer beginnen. De
vergunning wel aanwezig,
maar er moest eerst nog een
corona protocol komen om
ervoor te zorgen dat de
anderhalve meter gehandhaafd kon worden. De organisatie heeft de ruimte tussen
de rijen vergroot tot minimaal
5 meter. Hierdoor konden een
paar kleine terreinen niet
gebruikt worden. Ook nam de
markt als geheel meer ruimte
in beslag. Het maximum aantal standhouders is gesteld op
500. Om te voorkomen dat
iedereen erg vroeg kwam om
van een plekje verzekerd te
zijn, is een reserveringssysteem ingevoerd. Zonder reser-

vering geen toegang voor een
standhouder. Hiermee werden
ook namen en kentekens van
de auto's van de standhouders adressen bekend; dit
was ook een vereiste in geval
van onverhoopte besmetting.
Een er werd een verplichte
looprichting ingesteld. De
maatregelen werden redelijk
goed nageleefd en kregen na
controle ter plekke goedkeuring van de gemeente.

Waarschijnlijk zullen in ieder
geval de eerste markten van
2021 nog onder dezelfde
regels als die van 2020 vallen.
Voor publiek zijn er overigens
geen beperkingen. Behalve
dan dat er op de parkeerweilanden dient te worden geparkeerd.
Uiteindelijk zijn er in 2020 4
markten gehouden: half juli, 2
in augustus en 1 in september. Daarna werden door de
veiligheidsregio de teugels
aangehaald wegens toenemend aantal besmettingen in
den lande en zijn de laatste 2
markten van 2020 niet doorgegaan.
Er zijn in 2021 alvast 2 extra
markten gepland om het niet
doorgaan van de eerste markten van 2021 te compenseren: half september en half
oktober (herfstvakantie) zijn
deze 2 markten.

De markten worden door vrijwilligers gerund. De
opbrengst gaat naar verenigingen en andere niet-commerciële organisaties in
Bakkeveen en soms in de
omgeving. Houd onderstaande website in de gaten
voor veranderingen in de
planning en eventueel andere
aanpassingen.

www.bakkeveen.nl/markt
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E VENEMENTEN
3 PROVINCIËNLAND

In 3-Proviciënland is genoeg te
beleven, een gevarieerde natuur en
er vinden jaarlijks vele activiteiten
plaats in de diverse plaatsen. Tevens
liggen wij centraal tussen Groningen
Leeuwarden en Heerenveen.

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Activiteiten en evenementen voorzover medio maart bekend. Alles
onder voorbehoud van corona-beperkingen. Als er meer organisatie
ruimte komt, zullen ook andere activiteiten worden opgestart.

ACTIVITEITEN
VLOOIENMARKT BAKKEVEEN
1 en 22 mei, 5 en 19 juni, 3 en 24 juli,
7 en 21 augustus, 4 en 18 september,
2 en 18 oktober, 6 november.
Op zaterdagochtend vanaf 7 uur.

www.bakkeveen.nl/markt
AVOND-4-DAAGSE BAKKEVEEN
Woensdag Wo 9 t/m Za 12 juni. Afstanden 5, 10 en
15 km. Start vanaf 18 uur in centrum Bakkeveen.

DODOFESTIVAL
Do 12, Vr 13 en Za 14 augustus

SPROOKJES IN HET BOS.

www.dodofestival.nl

Zaterdag 26 juni.

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

Lianne’s
Siergrassen,
prairietuin
In de tuin van
Lianne Pot waan je
je op de prairie.

Openingstijden: op afspraak.
www.siergras.nl 0594 644263,
Jan Gosseswijk 31, De Wilp

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

Galerie Natoer
Kunstwinkel/expositie,
iedere zondag van 13 tot
17 uur open voor een
kunstwerk, een kunstcadeautje, een Afrikaans
masker, een mooie prent of kunstkaart.
www.galerienatoer.frl 06 15245139
>
Foarwurker Wei 5, Bakkeveen

TIP-BAKKEVEEN:
Toeristisch Informatie Punt Bakkeveen vindt
u op de TOP-locatie aan de Mjûmsterwei 16,
naast zwembad Dúndelle. De openingstijden
van de kiosk zijn als volgt: van 1 april tot 1
november op werkdagen van 10.00 tot 12.00
en van 13.30 tot 15.30. In het hoogseizoen,
de maanden juli en augustus doorlopend van
10.00 tot 16.00 uur. Ieder weekend is de
kiosk geopend van 13.30 tot 15.30.
Mjûmsterwei 16 | 9243 SK Bakkeveen
Telefoon: 06 12247916
www.bakkeveen.nl/tip

CH BAKKEVEEN

www.bakkeveen.nl/sprookje

30 juni , 1 en 2 juli. 30, 40 en 60 km per dag. Start
dagelijks vanaf 9 uur bij Dúndelle / TIP-kiosk.

Paardensport met: dressuur, springen, Bixie, tuigers
en menners. Nieuw dit jaar; een eventing-derby voor
pony's en paarden.
Locatie: Weiland nabij Mjumsterwei 37 te Bakkeveen

fiets.3beleef.nl

www.facebook.com/chbakkeveen

BALLONVAARTEN OVER BAKKEVEEN

NOSTALGISCH RINGSTEKEN MET
TRACTOREN WASKEMEER

3 PROVINCIËN FIETS-3-DAAGSE

Gezamenlijk met luchtballonen over Bakkeveen en
omgeving varen. Zaterdag 10 juli, 19:30 uur, centrum.

www.bakkeveen.nl/ballon

op zaterdag 11 september 2021,
13:30 uur nabij dorpshuis

SNIKKEWEEK HAULERWIJK

OER

Programma:
Zaterdag 3 juli Snikkerun
Maandag 5 juli 112 Avond
Dinsdag 6 juli “maatjesdiner”
Woensdag 7 juli Haulerwijkster Bingo
Donderdag 8 juli beachvolleybaltoernooi
Vrijdag 9 juli braderie met live muziek
Zaterdag 10 juli feestavond
Zondag 11 juli Haulerwijkster Dartoernooi

Zondag 3 oktober: De Slotplaats OERRR Dag
Je gaat op ontdekkingstocht en leert alles over het
bos en haar bewoners. Trek laarzen en oude kleren
aan en ga als een echte boswachter van OERRR op
avontuur!

ACTIVITEITEN VAN VVV WIJNJEWOUDE
Rommelmarkten:
Rommelmarkten op terrein ODV,
Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude
2 juni 14.00 - 18.00 uur, 7 juli 14.00 - 18.00 uur,
21 juli 17.00 - 21.00 uur
4 augustus 14.00 - 18.00 uur
18 augustus 17.00 - 21.00 uur
1 september 14.00 - 18.00 uur
6 oktober 14.00 - 18.00 uur

AVONDFIETSVIERDAAGSE
Op 6, 7, 8 en 9 juli 2021 (dinsdag t/m vrijdag).
Inschrijving en start is tussen 18.30 uur en 20.00 uur
bij hotel - restaurant De Stripe in Wijnjewoude.
Er worden vier prachtige fietsroutes uitgezet door de
bosrijke omgeving van Wijnjewoude en Bakkeveen.
De afstanden liggen tussen de 25 en 30 km.

www.wijnjewoude.net

Facebook: @Slotplaats
GRIEZELTOCHT BAKKEVEEN
zaterdag 6 november
Huiveren in een spokenbos en feest na afloop.
Bosmanege, Slotleane 1, Bakkeveen.

Facebook Griezeltochtbakkeveen
KERSTWANDELING BAKKEVEEN
2e kerstdag. Afstanden: 5, 7, 10 en 15 km.

www.kerstwandeling.org
OPENLUCHTMUSEUM DE SPITKEET
De Dunen 3, Harkema, tel. 0512-840431

www.despitkeet.nl
1 april t/m 31 oktober
Tentoonstelling: “Frijdom wie de heechste wet…”
4 t/m 7 mei Help Pake en Beppe de vakantie door
10, 17, 24, 31 juli Fietstochten
7, 14, 21, 28 augustus Fietstochten
21 augustus Nederlandse Landgeitenkeuring
28/29 augustus Brommels Wâldpyk Bramenfestijn
4 september Oude ambachten dag
19 t/m 22 oktober Museumkidsweek / Herfstactiviteit
8 t/m 11 december Winterfair
26 december Snertkuiertocht

FRYSLÂN IEPENET SYN TÚNEN
Dit jaar gaan tuinhekken van 35 prachtige tuinen van
Groei & Bloeileden in Friesland gratis open voor het
publiek. Niet één, maar liefst vijf weekenden zijn er
tuinen te bezichtigen: 22-23 mei, 19-20 juni, 3-4 juli,
24-25 juli en 28-29 augustus 2021. Nadere info over
deelnemende tuinen bij TIP-Bakkeveen kiosk.

KIJK OOK OP WWW.BAKKEVEEN.NL

Toe aan een nieuwe fiets?
Kom langs voor de
nieuwste modellen van:
■ Batavus
■ Multicycle

Hoofdweg boven 23, Haulerwijk
Tel: 0516 421294
www.terpstra-fietsen.nl

Fi O
et o
sv k
er
hu
ur

■ Giant
■ RIH
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Boerencamping 't Hoogje

Avond-4-daagse Bakkeveen

“We merken dat er heel veel
mensen zijn, die niet meer
weten hoe ons voedsel wordt
geproduceerd. In 2006 is
daarom naast ons melkveebedrijf, een kleine camping met
15 plaatsen, ontstaan. Op de
camping hoeft u niet met een wc-rol onder uw arm naar het
toiletgebouw te lopen en kan douchen zonder douchemuntjes. Verder is het mogelijk om een caravan te huren. Kijk op
de website voor de tarieven.”

VOOR JONG EN OUD !

De stal staat open voor gasten om een kijkje te nemen. Hier
zie je hoe de koeien automatisch worden gemolken. De kinderen mogen de boer helpen met kalfjes voeren. Als je geluk
hebt, kun je zien dat er een kalfje geboren wordt. Naast het
helpen op de boerderij, zijn er skelters en driewielers. Ook
zijn er schommels, een zandbak en een trampoline om de
kinderen te vermaken. Als je van wandelen of fietsen houdt,
kun je vanuit de camping starten voor een mooie tocht door
de Friese Wouden, de Drentse heidevelden en het coulisselandschap van het Groninger Westerkwartier. Je komt echt
tot rust door de schoonheid van de omgeving.
Beleef het echte boerenleven en geniet van de rust en de
ruimte, tot gauw!
www.thoogje.nl | Dijkswijk 3, De Wilp | Tel. 0594-643183

Camping Wijnjeterp

Van woensdag 9 t/m
zaterdag 12 juni 2021

I

n 2021 wordt de avond-4daagse van Bakkeveen
voor de 65e keer gehouden in
de natuurlijke omgeving van
Bakkeveen (in 2020 kon het
helaas niet doorgaan). Elke
avond wandel je traditiegetrouw door een mix van
natuurgebieden en privé terreinen: bossen, weilanden en
heidevelden wisselen elkaar af
en soms over een stukje
straat in één van de omliggende dorpen.
Het is voor de organisatie een
voorrecht dat particulieren
snel toestemming geven om
de deelnemers eenmalig over
hun terrein te laten wandelen,
wat voor een nog grotere
afwisseling zorgt.
De routes lopen ook vaak
door enkele van de buurdorpen: Waskemeer, Wijnje-

De camping ligt in Wijnjewoude in het prachtige “het andere
Friesland” op de rand van 3 Provinciënland. Als je van fietsen, wandelen, vissen, kanovaren of gewoon een mooie rustige omgeving houdt, ben je bij camping Wijnterp aan het
juiste adres. Camping Wijnjeterp ligt aan de Opsterlandse
Compagnonsfeart, ook bekend als de turfroute. In het
zomerseizoen wordt deze route druk bezocht door de recreatievaart. Sluis Wijnjeterp ligt op korte loopafstand van de
camping. Camping Wijnjeterp,
gewoon een keer doen!
www.campingwijnjeterp.nl
Compagnonsfeart 45,
Wijnjewoude
Telefoon: 0516-471612
Mobiel: 06-15638062

Wandelbos Ontwijk

D

e Wandelbos Ontwijk is een prachtig stuk natuur
ten zuiden van Donkerbroek, 'ingeklemd' tussen
de Opsterlandse Compagnonsvaart en de Balkweg; de
Balkweg is de eeuwenoude weg naar Makkinga. Het uitgestrekte bos was aanvankelijk het veel kleiner. Aanplant was er niet alleen in de 19e eeuw, maar tot de 2e
wereldoorlog vond er eenmaal per jaar een zekere aanplant plaats door de schooljeugd.
Bij de ingang aan de Vaart Oostzijde bevindt zich het
door Remelius Lucius Fruitier de Talma gestichte Huize
Ontwijk. Voordien woonde zijn vader Sjoerd G. in een
huis op dat plekje. Beide Fruitier de Talma's zorgden
voor de aanplant in de eerste helft van de 19e eeuw.
De grote zwerfsteen
In de Wandelbos is een wandelroute van circa 3,5 km.
met de rode paaltjes aangegeven. Ook treft men daar
een grote zwerfsteen aan met de namen van notabelen
uit Donkerbroek die in 1927 bos en huis aankochten,
om verkoop in delen door nazaten van de Talma's te
voorkomen.
Huize Ontwijk
Bij de ingang treft de bezoeker een bord aan met plattegrond en enige info over het bos.

9 t/m 12 juni

woude, Siegerswoude en dit
jaar waarschijnlijk een stukje
Zevenhuizen. Er doen scholen
mee uit waarschijnlijk 10 dorpen, met ongeveer 1000 kinderen en hun begeleiders.
Steeds meer volwassenen
wandelen mee, zij kunnen
meteen als eersten om 18 uur
starten of na de laatste groep
scholieren om 18:35 uur.
Sinds enkele jaren starten de
5 en 10 km groepen van de
scholen bijna tegelijkertijd en
splitsen al spoedig na de
start. Op deze manier zit er
dan weer voldoende ruimte
tussen de groepen en kan er
dicht op elkaar worden
gestart. Er is keuze uit 3
afstanden: 5, 10 en 15 km.
Maak 's avonds even een lek-

3 Provinciën Fiets-3-daagse

ker ommetje in de omgeving,
ook over terreinen waar je
normaal gesproken niet komt!
Gezond en genieten tegelijkertijd, bovendien met elke
avond onderweg een traktatie.
Even opletten: honden mogen
niet mee, dit omdat de routes
ook over beschermd gebied
en privéterrein voeren. De
routes zijn bepijld en je kunt
ze ook via GPS-lopen.
Op de laatste avond (de
zaterdag !) zijn er natuurlijk
weer diverse muziekkorpsen
die je verwelkomen. De kosten bedragen € 5,- pp voor 4
dagen wandelen.
Meer info en voor-inschrijven:
www.bakkeveen.nl/wandel

30 juni t/m vr 2 juli

B

eleef de 3 Provinciën
per fiets van wo 30 juni
t/m vr 2 juli.
Elke dag vertrek je vanuit
Bakkeveen en word je een
gevarieerde route aangeboden. Je zult verbaasd zijn
over de verschillende landschappen die je aantreft. In
elke provincie heb je bovendien de mogelijkheid uitleg te
krijgen bij een markant
gebouw, de geschiedenis van
een gebied of de werking van
een bedrijf.
In 2020 kon de tocht helaas
niet worden gehouden. De
jaren ervoor waren een groot
succes: al rond de 500 deelnemers. 2018 was het eerste
jaar dat de routes bepijld
waren. Daarnaast is er nog
een beknopte beschrijving op
papier en kan men ook een
GPS bestand meekrijgen om
de route onderweg te vinden.
Veel keus dus. We verwachten ook in 2021 weer een
grote deelname.

Voor slechts € 6,- (bij voorinschrijving) ontdek je in 3
dagen mooie plekjes en routes van 3Provinciënland, het

gebied in een grote cirkel
rond het punt waar de grenzen van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe
samenkomen. Denk hierbij
aan de Friese Wouden, het
Groninger Westerkwartier en
het Drentse Noordenveld.
Je kunt kiezen uit 3 afstanden: ca 30, 40 en 60 km.
Kosten bij voor-inschrijving
€ 6,- , na 1 juni bedragen de
kosten € 7,50. Ook is het
mogelijk je voor 1 of 2 dagen
in te schrijven, alle informatie
vind je op fiets.3beleef.nl
De organisatie van de fietstocht is in handen van de vrijwilligers van TIP 3Provinciënland, vroeger het
VVV-kantoor, te Bakkeveen.
De routes zijn al verkend en in
het voorjaar worden de punt-

jes op de “i” gezet. “We kennen de omgeving erg goed en
hebben goede contacten. We
hebben er plezier in je 3
dagen te laten genieten van
de afwisselende omgeving”,
aldus één van hen. TIP is
bereikbaar via email infotipbakkeveen@gmail.com en
eventueel telefonisch gedurende de openingstijden van
de kiosk: 06 -12247916
Meerdere campings en recreatiecentra bieden tijdens de
fiets-3-daagse voordelige
overnachtingsarrangementen
aan. Ook via hen kun je je
inschrijving laten regelen.
Data in 2021: woensdag 30
juni, donderdag 1 en vrijdag 2
juli.
Meer informatie en inschrijven: www.fiets.3beleef.nl
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B&B ”Gastvrij onthaal”

Recreatiecentrum De Wâldsang

Nabij het drie provinciën punt, in een rustig
gelegen boerderij is B&B “Gastvrij onthaal”
gevestigd. Een eenvoudige B&B, gerund door
enthousiaste mensen, die het leuk vinden om hun
huis en fijne omgeving, te delen met anderen.

WÂLDSANG
WANDELARRANGEMENT
Bakkeveen is wat je noemt
een echt recreatiedorp in de
gemeente Opsterland. Het
dorp ligt midden in drie
prachtige natuurgebieden en
in Corona-tijd is het beleven
van de natuur plotsklaps een
populaire vrijetijdsbesteding
geworden. Met deze wetenschap hebben wij het afgelopen jaar een Wâldsang
Wandelarrangement ontwikkeld. Wij, Jan Willem en
Siska, zijn zelf fervente wandelaars en lopen op dit
moment het Groot Frieslandpad. Een LAW (362 km) van
Bergen aan Zee naar Leer (D).

I

n 2016, alweer vijf jaar
geleden, zijn wij hier
neergestreken en in de loop
van de tijd hebben wij de
mogelijkheden die ons huis,
en de omgeving biedt, aangegrepen om een plek te
creëren waar onze gasten
zich thuis kunnen voelen.
Bij aankomst worden gasten door ons zelf ontvangen en
maken we ze wegwijs in ons huis. De drie tweepersoonskamers zijn sfeervol en landelijk ingericht en hebben allemaal
een mooi uitzicht over de tuin of omringende landerijen. Elke
ochtend wordt er een heerlijk ontbijt voor de gasten in de
woonkeuken verzorgd.
De ervaring leert dat allerlei verschillende mensen het prettig vinden om bij
ons te verblijven. Fietsers en wandelaars, maar ook mensen die hier in de
buurt aan het werk zijn, anderen willen
even onthaasten, en genieten van de
rust en ruimte, gasten kunnen ook van
de buitenruimte gebruik maken. Weer
anderen gebruiken onze accommodatie als uitvalsbasis voor
wat stedentripjes in het noorden van het land, of om familie
te bezoeken. Het mooie is dat er in de omgeving van alles te
beleven en te zien is, voor elk wat wils. Trefwoorden voor
onze accommodatie zijn: gastvrij, sfeervol, rustig en schoon
onthaal op de plek waar Friesland, Groningen en Drenthe
elkaar ontmoeten. Wie weet kunnen we u ook eens een gastvrij onthaal aanbieden.
Minne Ponne en Ciska Monkhorst
B&B “Gastvrij onthaal” | Schansweg 13 | 9343 TE Een-West
06-41081272

B & B De Gouden Vlo

M

idden in het dorp Donkerbroek aan de Opsterlandse
Compagnonsvaart en bij de brug, ligt sinds 2012 de
B&B De Gouden Vlo. In dit unieke huis met de drie oude leilindes, op de hoek van de Vosseheer en de Herenweg, was
sinds 1857 meer dan 50 jaar een herberg en doorreed gevestigd. Donkerbroek was in die tijd een belangrijke pleisterplaats omdat hier de enige oversteek was over het water
richting de steden Assen en
Groningen. De postkoets kwam
wekelijks langs dit etablissement
en men kon er een slaapplek
krijgen en er werd handel gedreven. Paarden konden worden
verzorgd voor het vervolg van de
reis.
Als gastheer en gastvrouw willen de eigenaren u van harte
welkom heten in een van de twee of beide gastenkamers op
de 1ste verdieping van dit prachtige huis.
Het ontbijt wordt op de kamer gebruikt en bij goed weer kan
er gebruik gemaakt worden van de verschillende terrassen in
de tuin. Op de 1ste etage zijn de douche en het aparte toilet
alleen voor gastengebruik. U vindt er een kleine leeshoek met
alle toeristische informatie. Ook kunt u hier zelf koffie of thee
gebruiken. Er is gekozen om geen televisie op de kamers te
installeren. Fietsenhuur mogelijk en goede WiFi.
Vosseheer 1, Donkerbroek, 0516 426592
www.goudenvlo.nl

Tijdens één van deze etappes
is het idee geboren om een
arrangement voor onze gasten samen te stellen. Bij het
boeken van dit arrangement
ontvangen de gasten een routeboekje, een unieke Wâldsang dopper, een
herinneringspin, een tarte
grandmère en een extra wifiticket.
DOOR MIDDEL VAN
SAMENWERKING EEN
PACKAGE DEAL CREËREN
Om succesvol te kunnen
ondernemen zijn een aantal

factoren belangrijk en dat is
zeker niet alleen de ligging.
Wij zijn ons al een lange tijd
bewust van het feit dat we
samen Bakkeveen en omgeving op de kaart moeten zetten. Alleen op die manier
creëren we een package deal;
een complete vakantiebeleving voor de gast. Intussen
hebben wij met die gedachte
zeer waardevolle relaties
opgebouwd.
Voor sport, spel en bewegen
werken wij samen met Optisport Dúndelle/Wotterwille,
Outdoor Bakkeveen en Club
Fysiek in Marum. Voor de ontspanning kunt u met korting
terecht bij Wellnessresort De
Waterlelie in Zevenhuizen en
samen met onze 'buurman'

Natuurmonumenten organiseren wij excursies op Landgoed De Slotplaats.
Andersom zijn relaties ook
belangrijk. Arob Antennebouw
in Siegerswoude biedt zijn
klanten een overnachting aan
bij het installeren van een
schotel op een camper of
caravan. Deze overnachtingen
spreidt hij over campings in
de directe omgeving.
Wilt u op de hoogte blijven en
wilt u meer weten over De
Wâldsang? Kijk dan op onze
website, like ons op Facebook en volg ons op Instagram.
Foarwurkerwei 2, Bakkeveen
0516-541255
www.waldsang.nl

Bloemenatelier De Wylde Roas
In het midden van het prachtige Friese brinkdorp Bakkeveen vindt u De Wylde
Roas. Een gezellige dorpswinkel waar u naast bloemen en planten ook terecht
kan voor woondecoraties en cadeau's. Wij maken op maat voor u hand
gebonden boeketten, plukboeketten, biedermeiers. Ook voor bruidswerk en
rouwwerk kunt u bij ons terecht.Kom gerust eens een kijkje nemen in onze
sfeervolle winkel. Ook via onze webshop kunt bloemen en cadeaus bestellen.
www.de wylderoas.nl | Weverswal 4, Bakkeveen | 06 2320 8525

De Dwaler: Doolhofpark en Grillrestaurant

Een paradijs voor jong en oud
OP ONS RUIME TERRAS
MAAR OOK BINNEN IS HET
GOED TOEVEN!
Een traditionele speeltuin, 3
doolhoven om de weg kwijt te
raken en binnen een speelhoek. Gratis toegankelijk voor
de gasten van Grillrestaurant
De Dwaler.
Bij De Dwaler kunt u genieten
van heerlijke Italiaanse koffie
met gebak en een borrel op
het terras of bij de haard.
Maar ook van een lekkere
lunch of 's avonds van onze
op de BBQ bereide gerechten.

Bij Grillrestaurant De Dwaler
in Bakkeveen bent u op het
juiste adres.
Feestje? Zodra het weer kan,
maken wij van uw feestje een
KNALfeest!
Op www.dedwaler.frl staan
onze suggesties.

MJUMSTER WEI 16C BAKKEVEEN INFO@DEDWALER.FRL 0516-426303

Voor lunch of diner … relaxen
op het terras of bij de houthaard … of een leuk feest …

Kijk dan eens in onze shop!
www.dedwaler.frl/shop

Mocht u het toch veiliger vinden om thuis te genieten van
onze heerlijkheden?
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De Bios, Drachten
Compleet filmprogramma
voor alle leeftijden
www.biosdrachten.nl
0512 543806 Noorderdwarsvaart 25, Drachten

VAKANTIE EN OVERNACHTINGEN
Museum
Dr8888
Met vele diverse
exposities
www.museumdrachten.nl,
0512 515647
Museumplein 2,
Drachten
RECREATIECENTRUM
DE WÂLDSANG
Net buiten het dorp Bakkeveen
ligt, midden in Landgoed De Slotplaats van Natuurmonumenten,
recreatiecentrum De Wâldsang.
Een camping met goede voorzieningen, ruime plaatsen en aandacht voor haar gasten.

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

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

Museum
Steenhuis
Collecties van schilder- en bakkersambacht; stijlkamer en
meidenkamer anno
1900. Daarnaast
wisselexposities.
www.museanuisniebert.nl, 0594 520072
’t Pad 15A, Niebert

Museum
Oold Ark,
korenmolen De
Weijert
Wisseltentoonstelling van
oude gereedschappen,
molenwinkel,
molen bezoek.
www.museummodelmakkinga.nl, 0516 441734
Lycklamaweg 15B, Makkinga

MOLECATEN
VAKANTIEPARK 'T HOUT
Door de speeltuinen en een fantastisch zwembad is onze camping (ook chalets en ingerichte
tenten te huur) een droomplek
voor (klein)kinderen!
Liever eropuit? De omgeving zal
u verrassen.
Huisdieren toegestaan.
Duerswâldmer Wei 11
9243 KA Bakkeveen
Tel.: 0516 - 541 287
www.molecaten.nl/thout

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

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

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

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

CAMPING KIVAFARM
Camping Kivafarm is een door de
ANWB goedgekeurde minicamping, mooi gelegen aan de vaart
naar Bakkeveen. Een groene
oase, rustig en zeer landelijk met
natuurgebied van 1,9 ha.
Kreilen 4
9243 WC Bakkeveen
Tel.: 0516-541571
www.kivafarm.nl

CAMPING FRAAI
Camping Fraai is een originele
kleinschalige minicamping gelegen op een verborgen stuk land,
net buiten Haulerwijk. Op fietsafstand van vele natuurgebieden en
centraal in Noord-Nederland.
Hoofdweg Boven 61
8433 LC Haulerwijk
Tel.: 06 41376036
www.campingfraai.nl

De Kruidhof
Kruidentuin met diverse
thema’s: kloostertuin, bijbelplantentuin, meditatietuin, Heemtuin,
Verfplantentuin, etc.
www.dekruidhof.nl,
0511 541253 Schoolstraat 29B, Buitenpost

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

Koop de fiets- en beleefkaart van
3 Provinciënland, met meer dan
100 interessante adressen.

CAMPING UTSICHT
Uit het zicht, met uitzicht over de
weilanden, dat vindt u op minicamping UtSicht te Bakkeveen.
Een camping met ruime plaatsen,
naast het fluiten van de vogels is
er rust, schoon sanitair, inforuimte, overdekte fietsenstalling,
zonnepanelen.
'T KROESE BEAMKE
Op 2 kilometer buiten het centrum van Bakkeveen vlakbij het
3 provinciënpunt vindt u de ruim
opgezette landschapscamping.
Buiten de schoolvakanties overheerst hier de rust. Grote vijver
aanwezig.
Nije Drintse Wei 6
9243 SE Bakkeveen
Tel.: 0516 54 12 45
www.kroesebeamke.nl

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

KIJK OOK OP WWW.BAKKEVEEN.NL

BOERENCAMPING
'T HOOGJE
Een boerencamping op een melkveehouderij bedrijf. De koeien
worden automatisch gemolken.
Benieuwd hoe dat gebeurt? Kom
dan een kijkje nemen in de stal.
U hoeft niet alleen te kijken,
maar meehelpen op de boerderij
mag ook.
Dijkswijk 3
9367 VD De Wilp
Tel.: 0594-643183
www.thoogje.nl

BAKKEVEEN
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Ureterp
Ureterp is één van de oudere boerennederzettingen op de hogere zandruggen ten noorden van
het Alddjip (Koningsdiep). Ureterp is na Gorredijk
tweede dorp van de gemeente Opsterland.
Er wonen veel forensen vanwege de gunstige
ligging. Ureterp is een weg- of streekdorp.

U

reterp heeft ca
5000 inwoners en
heeft een groot “buiten
gebied” en kent een ruim
aanbod aan winkels en
kleinschalige horeca.
In tegenstelling met andere wegdorpen is het dorp niet door
de vervening ontstaan. De langgerekte vorm is een gevolg
van de ligging op de dekzandrug tussen de oorspronkelijke
riviertjes de Drait en het Alddjip. De eerste bewoning vond
plaats op deze zandrug en moet zeker al een duizend jaar
oud zijn. De naam Ureterp (Urathorp, met het Friese oer =
boven) wordt verklaard uit de ligging ten opzichte van het
Alddjip. Ureterp ligt bovenstrooms. Terp betekent hier dus
dorp.
Ureterp is met zijn flink gegroeide dorpskern aan weerszijden van de Weibuorren een opvallend gevarieerd geheel.
Met als hoogte- en middelpunt de oude dorpskerk aan Selmien en het tegenover liggende “Theehuis”.
Vogelasiel de “Fûgelhelling” nabij klaverblad A7/N381 vangt
gewonde en zieke dieren op. Vrijwilligers verzorgen deze
dieren en hopen ze later opnieuw in de natuur uit te zetten.
Er worden op afspraak rondleidingen georganiseerd
(www.defugelhelling.nl).
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Aardbeienkwekerij Poelman

A

ardbeien Kwekerij
Poelman vind je op de
grens van Groningen, Friesland en Drenthe.
Er worden al meer dan 25 jaar
aardbeien verbouwd. Eerst in
de volle grond, maar de laatste jaren staan alle aardbeien
op stellingen en zijn overkapt.
Het grote voordeel hiervan is
dat de teelt verlengd kan worden. Verse aardbeien zo nu
van mei t/m oktober beschikbaar. Zo is er minder gevoeligheid voor weersinvloeden
zoals regen en kan een zo
goed mogelijke kwaliteit worden geleverd.
“Wij hebben een winkeltje aan
huis. In het seizoen zijn we
dagelijks open. Behalve onze
lekkere aardbeien, verkopen
wij ook andere streekproducten o.a. scharreleieren, metworst, honing, aardappelen,
boerenzuivel en van onze
eigen aardbeien, jam, saus,
sap, siroop en aardbeienwijn.
We hebben ook leuke pakketjes met onze lekkere producten. Leuk om als cadeautje te

geven. Wat is voor de consument nu lekkerder dan de
aardbeien zo vers mogelijk
rechtstreeks van de kweker te
kopen en te zien waar ze vandaan komen.”
Op het terras kun je lekker
genieten van een boerenijsje
of een kopje koffie/thee met
een lekkere aardbeien koek.
De aardbeien worden zo
duurzaam mogelijk geteeld.
Tegen ziekten en plagen
wordt biologie ingezet en
wordt gecorrigeerd met biologische middelen. Het product
wordt zoveel mogelijk in de
omgeving afgezet als een

echt streekproduct. Zo weinig
mogelijk transport en zo vers
mogelijk. Zo zijn de aardbeien
o.a. te koop op de vlooienmarkt in Bakkeveen en op de
streekmarkt in Leek.
“Vanaf 2016 verkopen wij ook
onze eigen geteelde asperges. Die zijn in het seizoen
ook dagelijks te koop in onze
winkel aan huis. Lekker vers
rechtstreeks van de kweker.
Onze slogan is dan ook:
Je proeft het verschil!
Dwarshaspel 14, Zevenhuizen
tel: 0594 631 922
www.poelman-aardbeien.nl

Tegen de grens met Siegerswoude ligt natuurgebied de
“Merskenheide”. Het is een gevarieerd gebied: zandverstuiving, heide, struikgewas en bos. Er loopt een mooi wandelpad doorheen van een kleine 3 km om al het moois te
bewonderen. In het lange Hemelvaartsweekend wordt het in
Noord-Nederland beroemde Oerrock festival georganiseerd
waar 10-duizenden bezoekers op af komen. Ook worden
regelmatig wielerwedstrijden georganiseerd.
Voor de toerist heeft Ureterp heeft 1 camping: Natuur- &
Landschapscamping “Het Koningsdiep”.

Bosmanege Bakkeveen
Ringsteken op tractoren!!

O

p zaterdag 11 september 2021
wordt de traditie van het ringsteken op tractoren weer in al-oude glorie
hersteld en bloeit Waskemeer weer op als
een spektakel van fanatieke ringstekers en mooie
versierde tractoren van alle rangen en standen!
Waar: nabij het dorpshuis te Waskemeer start 13.30 uur,
gratis deelname en toegang.
Prijzen: 1e -2e -3e prijs voor het meeste aantal ringsteken en een publieksprijs voor de mooist versierde
tractor.
Opgave via de email voor 1
september op ringrijdenwaskemeer@gmail.com Let
op: maximaal 40 deelnemers, vol=vol
Na afloop circa 16.00 uur
prijsuitreiking in het dorpshuis te Waskemeer met
gezellige nazit
Sponsoren: Veenstra mechanisatie, Gebr Kok loonbedrijf, Loonbedrijf Veldkamp, Alfons Freriks Logistics

D

e Bosmanege heeft
voor paardenliefhebbers meerdere mogelijkheden
om van de paarden en de
prachtige omgeving te genieten. Zittend op een paardenrug, in alle rust, heerlijke
geuren van de bossen en
prachtige vogelgeluiden….wat
zou je nog meer wensen.
Buitenritten:
• Voor ruiters zonder ervaring
is er de mogelijkheid om
een 0,5 uur in de manege te
rijden en daarna een half
uur door de bossen.
• Voor de beginner is er een
uur “stap en draf” buitenrit.

• En voor de ervaren ruiters is
het achter de Slotplaats
heerlijk galopperen. Deze rit
is er één van 2 uren.
Dagkampen
Voor kinderen worden tijdens
de zomervakantie dagkampen
georganiseerd bedoeld voor
kinderen van 6 t/m 14.
De dagkampen beginnen om
10 uur tot 16.00.
Wat kunnen de kinderen verwachten? Ponyrijden,
knuffelen, poetsen, pimpen,
bosrit, zelf hindernissen springen met je zelfgemaakte stokpaardje en met je nieuwe
vrienden en vriendinnetjes
samen patat eten, drinken.
Alles incl. € 45.Deze kampdagen worden
gehouden op de dinsdagen
en donderdagen in de vakantieweken 28, 29, 30, 31 en 32
(tussen 12 juli en 14 augustus
2021).

Voor mensen die hun paard
willen meenemen op vakantie
zijn er boxen te huur.
Voor de wandelaars en fietsers door de bossen bij de
manege is er het rustpunt
Bosmanege Bakkeveen. Op
de terrassen kun je van een
heerlijk kop koffie of een ijsje
voor de kinderen genieten. Je
kunt dit combineren met een
bezoekje aan de stallen van
de paarden.
Voor meer informatie:
Slotleane 1, Bakkeveen
www.bosmanege.nl
0516-541105
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Doolhofpark
“De Dwaler”
Via Grillrestaurant De
Dwaler kun je spelen
in doolhofpark en traditionele speeltuin.
Mjumsterwei 16C,
Bakkeveen www.dedwaler.frl 0516 426303

VAKANTIE EN OVERNACHTINGEN

Ria’s Hut
Een gezellige,
warme winkel met
leuke cadeauartikelen, woonaccessoires,
kleinmeubelen, geurkaarsen en losse thee! Voel
je welkom om onder het genot van een kopje
koffie of thee rustig rond te kijken!
www.riashut.com, 06 1814 1444
Hoofdweg boven 57c, Haulerwijk,

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

MINICAMPING
HAARSTERVELD
Een fijne, rustige en vooral ook
leuke omgeving om de vakantie
in eigen land te kunnen vieren,
dan is deze gemoedelijke minicamping een uitstekende keuze.
Op deze camping kunt u genieten
van uw welverdiende vakantie in
eigen land.
Haarsterweg 49
9363 VC Marum
Tel.: 06 11308918
www.minicampinghaarsterveld.nl

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

CAMPING WIJNJETERP
Als U van fietsen, wandelen, vissen, kanovaren of gewoon van
een mooie rustige natuurlijke
omgeving houdt, bent U bij Camping Wijnjeterp in Wijnjewoude
aan het juiste adres.
Compagnonsfeart 54
9241 HJ Wijnjewoude
Tel.: 0615638062
www.campingwijnjeterp.nl

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

Kanovaren
“De Huifkar”

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

Kanoverhuur
www.huifkar-friesland,
0516 541509
Mandewijk 6, Bakkeveen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>
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KAMPEERBOERDERIJ
THE LORYANN
De kampeerboerderij is bij uitstek
geschikt voor kleine en grote
groepen; voor vakantiegroepen,
familiefeesten, schoolkampen,
sportverenigingen, fanfares,
jeugdgroepen, en nog véél meer!!
Houtwal 11
9243 KC Bakkeveen
Tel.: 0516-541436
www.loryann.nl

CAMPING “AAN DE
BOSRAND”
Deze minicamping met ca 40
plaatsen is een ideale plek voor
mensen die van het platteland, de
natuur, gezelligheid en het echte
kampeergevoel houden. Kinderen
kunnen heerlijk spelen in de grote
recreatieplas. De omgeving leent
zich uitstekend voor het maken
van wandel- en fietstochten.
Bremerweg 1,
9354 VN te Zevenhuizen
Tel.: 06 5525 4095
www.aandebosrand.eu

NATUURVRIENDENHUIS
ALLARDSOOG
Betaalbaar “doe-het-zelf-hotel”
met 64 bedden. Verhuur zeer
ruime professionele keuken,
authentieke gymzaal, degelijk
handenarbeidlokaal en feestzalen.
Voor al uw culinaire, sportieve,
muzikale workshops en feesten
met of zonder overnachtingen.
Jarig van der Wielenwei 42
9343 TC Een-West
Tel.: 088-0990971
www.allardsoog.nivon.nl

LEEKSTERWEG 8 | 8433 KV HAULERWIJK
TELEFOON: 06-1391 3016 | 06 - 2522 3834

•
•
•
•

Allround Timmerwerk
Aan & verbouw
Renovatie
Complete
projectbegeleiding

Johan Verweij | Hoofdweg Boven 15 | 8433 LA Haulerwijk
M info@eigenstekkie.nl | W www.eigenstekkie.nl | T 06 13027197

Oosterduinen 52 • 9331 WE Norg • Tel.: 0516-422974
info@jongsmadakbedekkingen.nl
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Haulerwijk

Museum Opsterlân

Haulerwijk is een bloeiend en bedrijvig dorp, dat
zijn eigen karakter ook nu nog heeft bewaard.
Haulerwijk is in de 18e eeuw ontstaan tijdens de
vervening; het dorp is te midden van de latere
heidevelden gegroeid tot ruim 3200 inwoners. Er is
een aantrekkelijke middenstand om te winkelen
en bezit tevens drie horeca-gelegenheden.

Hoofdstraat 59, Gorredijk

P

rachtig buiten de bebouwing van Haulerwijk ligt
het Blauwe Bos. Een bosgebied
met heidevelden, vennen, schitterende boswegen en flink wat
paden op de rand van bos en
boerenland. De afwisseling is hier groot. Het Blauwe Bos
beschikt over duurzame brede fietspaden voorzien van
knooppunten. Verder beschikt het Blauwe Bos over een
nieuw aangelegde speelweide voor de kinderen. Haulerwijk
bezit een prachtig, verwarmd openluchtbad, genaamd Haulewelle. Het zwembad beschikt over een ruime speel- zonneweide. Recreanten kunnen ook gebruik maken van de
horeca bij het zwembad.
Uniek voor Nederland is de skeelerbaan, welke voldoet aan
de Europese normen. Een 400 meter baan voor de wedstrijd-rijders en de liefhebbers en een 200 meter piste voor
de wedstrijdrijders. In jullie kent Haulerwijk haar Snikkeweek.
Een week vol evenementen, wedstrijden en ontspanning.
Om te overnachten kun je terecht bij enkele B&B's en
natuurlijk “Fraai”: Mini-camping, theetuin en B&B. Deze
natuurlijke camping heeft 25 standplaatsen.

Zwembad Haulewelle

Z

wembad Haulewelle is
een prachtig zwembad
gelegen aan de rand van Het
Blauwe Bos tussen Haulerwijk en
Haule. Er is geïnvesteerd in het energie neutraal maken
van het bad. Zo zijn er zonnecollectoren geplaatst en
zonnepanelen; er wordt meer op gas verwarmd. En dat
is een enorme besparing gebleken. Zo kan er ook dit
jaar weer gezwommen worden in een verwarmd openluchtbad met een watertemperatuur van tenminste 24
graden. De openingstijden zijn verruimd. Elke morgen is
er het vroeg zwemmen. U kunt dan vanaf 7.30 uur
terecht voor baantjeszwemmen. Op zaterdag gaat het
zwembad om 10.00 uur open. Zie de website voor meer
informatie wat betreft de openingstijden. Ook staan hierop de
entreeprijzen vermeld. De entreeprijzen worden laag gehouden
zodat een bezoek aan het zwembad Haulewelle betaalbaar blijft
voor iedereen.
Nieuw dit jaar is een weekabonnement.
Het peuterbad ziet er voor de kleintjes kleurrijk en aantrekkelijk uit. Ook kunnen de kinderen zich naar hartenlust vermaken op de speelweide, want er staan diverse
speeltoestellen. Houdt u niet van zwemmen dan kunt u
op het terras genieten van een kopje koffie / thee of iets
anders. U betaalt dan natuurlijk geen entree. Er is een
oplaadpunt voor fietsers bij het zwembad. Elk seizoen
worden er een aantal activiteiten georganiseerd voor
jong en oud, zoals de zwem4daagse, de zwemloop en
het discozwemmen. Al met al is het zeker de moeite
waard eens een bezoekje te brengen aan zwembad
Haulewelle te Haulerwijk. Het bad is geopend vanaf
zaterdag 24 april en sluit op zaterdag 11 september.

Meer informatie op
www.haulewelle.nl
Kerkstraat 19 A,
8433 LJ Haulerwijk

I

n vijf vaste tentoonstellingen
wordt het interessante verleden van Gorredijk en de
gemeente Opsterland verteld .
Met de 40.000 jaar oude vuistbijl en het zware leven van
Brechtje in de veenderij en de
inkt in de “socialistische” drukkerij van Geert Lourens van der
Zwaag. In het museum is de
film “Rijk en Arm in Opsterland”
te bekijken. In de ingerichte
18e eeuwse zilverwerkplaats is
te zien hoe zilversmid Gaastra
zijn prachtige zilverwerk produceerde. Het dagelijkse leven
wordt zichtbaar in de oude kruidenierswinkel en het 19de eeuwse schoollokaal.

Naast de vaste tentoonstellingen organiseert het museum
regelmatig wisselende exposities. Zodra we open mogen is
de expositie 'KOM JE BINNEN
SPELEN?' te bekijken. Een
expositie met poppen, poppenhuizen, poppenwinkeltjes en
alles wat daar bij hoort.
"Je stopt niet met spelen,
omdat je oud wordt,

Je wordt oud omdat je stopt
met spelen."
Deze uitspraak van George
Bernard Shaw is het motto van
Irene en Petra.
Irene Jager-Bijl en Petra Boerema stellen hun privécollectie
poppenhuizen beschikbaar
voor de bijzondere en speelse
expositie in Museum Opsterlân.
Irene Jager-Bijl is al een halve
eeuw verslingerd aan poppenhuizen. Als meisje van 5 kreeg
ze een poppenhuis-kamertje
wat gemaakt was door een
oom. Ze speelde er jarenlang
mee.
In de jaren 70 zag ze in een
Doe-het-zelf tijdschrift een
bouwtekening van een Amsterdams grachtenhuis op het formaat van een poppenhuis.
Zonder enige kennis over poppenhuizen ging Irene aan de
slag. Irene begon de hobby van
het maken en inrichten van
poppenhuizen steeds leuker te
vinden. En er kwam ook
opeens van alles op haar pad
wat ermee te maken had. Tentoonstellingen van poppenhuizen, boeken over poppenhuizen
en een bezoek aan de tentoonstelling: 'Arnhem poppenhuisstad'. In de tentoonstelling is
haar oudste antieke poppenhuis uit 1885 te bewonderen,
naast andere oude poppenhuizen, poppenhuis-kamers en
winkeltjes. In de vitrinekasten
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staan kleine objecten zoals
kopjes en bordjes, popjes door
de jaren heen en meubeltjes.
Petra Boerema kreeg eind jaren
60 een mooi, rood houten poppenhuis dat haar opa voor haar
maakte. In de jaren 90 begon
Petra met het verzamelen van
poppen en poppenhuizen.
De collectie van Petra bestaat
uit poppen, poppenhuizen en
winkeltjes van 1950 tot heden.
In de tentoonstelling is onder
andere het moderne Amerikaanse Kaleidoscoophuis uit
2001 te zien is. Op de vide is
het poppenhuis van Cornelia
van Lynden te bekijken.
Cornelia (1860-1880) was de
enige dochter van Reinhard van
Lynden en Maria van Pallandt.
Ze kreeg het duurste en mooiste speelgoed om mee te spelen. Ze had een prachtige pop
en een minutieus nagemaakt
poppenhuis met daarin een
kroonluchter met kleine kaarsjes en een hemelbedje met baldakijn. Dit poppenhuis kreeg
het museum voor de tentoonstelling in bruikleen van revalidatiecentrum Lyndenstein in
Beetsterzwaag.
Wij hopen dat we iedereen
weer snel, gezond en wel
mogen ontvangen
Op onze website
www.museumopsterlan.nl
kunt u terecht voor informatie.

Natuurvriendenhuis Allardsoog
Natuurvriendenhuis Allardsoog is een betaalbaar 'doehet-zelf-hotel' met 64 bedden dat door vrijwilligers van
het NIVON wordt gerund. Het gebouw stamt uit 1938
en was eerder een Landbouw-huishoudschool. De
leerlingen verbleven er intern.

D

e schoolstructuur van
het gebouw is nog volledig aanwezig en zodoende
kan de grote bedrijfskeuken, de
gymzaal en het handenarbeid
lokaal door de gasten en ook
middels verhuur nog steeds in
hun oorspronkelijk functie worden gebruikt. Er worden dan
ook verschillende workshops
aangeboden in Allardoog. Ook
wanneer u zelf een culinaire,
sportieve of feestelijke gelegenheid wilt vormgeven zijn de
zalen daarvoor te huur. Dergelijke initiatieven kunnen ook met
overnachtingen van de gasten
worden uitgebreid.
Het Nivon bestaat al ruim 95
jaar en beschrijft zichzelf als:
Een open vereniging waarin
mensen met en voor elkaar

werken aan een samenleving
die eerlijk en groen is
Nivon heeft 13 natuurvriendenhuizen in bezit op prachtige en
vaak ook bijzondere lokaties in
Nederland. Vrijwilligers hebben
de huizen gebouwd, verzorgen
het onderhoud en de laatste
jaren nemen ze ook de verduurzaming van de gebouwen voor
hun rekening. Er zijn altijd twee
huiswachten aanwezig om de
gasten te verwelkomen en het
dagelijks onderhoud te regelen.
Deze vrijwilligers verblijven dan
gedurende een week in het huis
en verblijven dan in een eigen
woon-slaap gedeelte.
De intensieve verduurzaming
van de gebouwen past hier
natuurlijk uitstekend bij. Ook
het zorgvuldig omgaan met
grondstoffen en scheiden van
afval is een speerpunt van het
NIVON. Allardsoog heeft dan

ook een Green Key certificaat
ontvangen vanwege de duurzame bedrijfsvoering.
Kom eens langs als na de
Corona-crisis Allardsoog haar
Rustpunt functie weer opengesteld zal hebben. Kom in
gesprek met de huiswachten en
laat je verrassen door wat
Allardsoog te bieden heeft.
Bekijk het gebouw van binnen
en ontdek de omsloten binnentuin, een jeu de boules baan en
maak gebruik van de gezellige
zitjes voor wandelaars en fietsers.
Natuurvriendenhuis
Allardsoog
Jarig van der Wielenwei 42
9343 TC Een-West
Telefoon 088-0990971
www.allardsoog.nivon.nl
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R ECREATIE
3 PROVINCIËNLAND

Outdoor
Bakkeveen
Groepsactiviteiten
voor iedereen! Van
“Wie is de Mol”,
schoolkamp activiteiten , lasergame
tot Team Building.
Ook bij u op locatie
mogelijk. Op afspraak.
www.outdoorbakkeveen.nl, 06 49893506
Mjumsterwei 16d, Bakkeveen

VAKANTIE EN OVERNACHTINGEN

D’elf Ieken
Voor binnen en
buiten beleving.
Rondrijden op de
skelter of traptrekker, of lekker ravotten op het springkussen. Terras voor de
(groot)-ouders. Voor de allerkleinsten is er een
softplayzone. Vanaf half juli is ook het maisdoolhof weer geopend. www.elf-ieken.nl,
0561 421522, Bûtenweg 6, Elsloo

Orchideeën
Hoeve

DE WINKELJUFFER
B&B
B&B in karakteristieke
woning aan de oudste straat
van Bakkeveen.
Duerswaldmerwei 12
9243 KA Bakkeveen
Tel. 06 - 3422 0087
www.dewinkeljuffer.com

Bezoek de zwevende bloementuin,
Amazone regenwoud, vlindertuin,
Stokstaartjestuin en Orchideeëntuin.
www.orchideeenhoeve.nl 0527 202875
Oosterringweg 34, Luttelgeest

Spitkeet
Harkema
Het openluchtmuseum en themapark
De Spitkeet laat op
een ruim 4 hectare
groot terrein zien hoe mensen op de Friese en
Groningse heide het niet gemakkelijk hadden in
de periode 1850-1950. Daarnaast beschikt het
museum over twee speeltuinen
www.spitkeet.nl 0512 840431
De Dunen 3, Harkema

Tomkehof
Ideeëntuin

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

Verrassende tuinen te
bezichtigen. Kwart hectare
groot. www.bezoekmijntuin.nl/tuinen/tomkehof
0516 420401, Sint Baronstraat 7, Waskemeer

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

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

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

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

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

B&B HET OUDE BOS
Het Oude Bos is een B&B met 1
kamer, gelegen in het Friese
Woudengebied. Slaapgelegenheid voor 2 personen; extra personen eventueel in de Huifkar.
De omgeving leent zich uitstekend tot fietsen, wandelen en
paardrijden.
Stripe 34
9241 GZ Wijnjewoude
Tel.: 0516 541595
www.hetoudebos.nl

B&B STRIPSEIN
Stripsein biedt een 2persoons
huisje, landelijk gelegen in een
rustige omgeving. Er is een zitkamer plus eetgedeelte. Inloopdouche, toilet eventueel infrarood
sauna. De B&B grenst aan het
Oude Bos.
Stripe 42
9241 GZ Wijnjewoude
Tel.: 06 1116 1886
www.bakkeveen.nl

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

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

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

B&B BAKKEVEEN
Het is heerlijk thuis komen in
deze prachtige Bed and Breakfast. U waant u alleen op de
wereld in de afgeschermde tuin.
Er kan lekker ontbeten worden in
het boothuis bij de vijver of als
het weer dat toelaat buiten.

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

Kreilen 6
9243 WC Bakkeveen
Tel.: 06 52636653
www.benbbakkeveen.nl

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

KIJK OOK OP WWW.BAKKEVEEN.NL

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

BAKKEVEEN

UIT
GELICHT

Het Andere Friesland

23

Bakkeveen op weg naar een bloeizone
Een bloeizone, wat is dat? Een mooi veldje bloeiende klaprozen, mooie groene hagen
en veel bomen? Nee, een bloeizone is een dorp of gebied waar de inwoners gezond
en vitaal oud worden. Het begrip Blue zone is wijd verspreid over de wereld,
inmiddels zijn er zeven gebieden die zich een blue zone mogen noemen.

V
Natuurmonumenten:
de natuur is open
Landgoed De Slotplaats is één van de grotere Friese
bosgebieden en herbergt vele herinneringen aan
vervlogen tijden. Het oude, deels vochtige bos met zijn
dikke bomen huisvest een grote verscheidenheid aan
planten en dieren. Dit gebied leent zich daarom
uitstekend voor een prachtige natuurbeleving.

N

aast het landhuis van De
Slotplaats met de tuin en de
zonnewijzer hebben ook het bos
met de Burmaniazuil de status van
Rijksmonument. Sommige beuken
op de Beakendyk zijn honderden
jaren oud. Deze zandweg was destijds een drukke verkeersader die
een belangrijke verbinding vormde
tussen Drenthe en de Friese steden.
De weg met de beuken erlangs
diende als een 'baken' in het moerassige en onbegaanbare gebied.
Op De Slotplaats zie je met wat geluk reeën en roofvogels,
zoals de wespendief en de havik. Maar ook spechtensoorten
als de groene specht en de grote bonte specht. Kom je aan
het einde van de dag op het landgoed, dan zou je de rosse
vleermuis kunnen zien. Eén van de grootste populaties in ons
land woont in de majestueuze beuken pal achter het landhuis. In de schemer jagen ze boven de natte greppels en vennen op insecten.

ijf jaar geleden startte
huisarts Jon Brouwers
met de organisatie van een
Zorgplein, midden in Bakkeveen. Dit werd een groot succes met veel deelnemers en
veel bezoekers. Het Sociaal
Cultureel Werk sloot zich bij
dit initiatief aan en samen
werd besloten te proberen
van Bakkeveen een blue zone
te maken mede gebaseerd op
het model positieve gezondheid van Machteld Huber. Wat
betekende dit in de praktijk?
Er werd draagvlak gezocht in
het dorp, ook financieel.
Vlooienmarkt, SCW en dorpsbudget gaven een startsubsidie.
Vanuit de werkgroep blue
zone werden in samenwerking
met de sportcoaches van de
gemeente fittesten georganiseerd, kookboekjes met tips
en recepten samengesteld en
beweegactiviteiten gestimuleerd. In de praktijk betekende
dit dat 100 deelnemers, met
een tussenpoos van 1 maand,
deelnamen aan de eerste
twee fittesten. Tussendoor

werd gezond eten en bewegen gestimuleerd. Het resultaat was verbluffend. Door de
deelnemers werd 1meter 40
tailleomvang “verloren”. Deelnemers voelden zich lekkerder
in hun vel en het mooiste:
veel deelnemers bleven
gezond eten en bewegen.
Vanuit het dorp werden initiatieven opgepakt bijv. een
wekelijkse wandeling onder
begeleiding op dinsdagmorgen, een filmhuis, een eetgroep, een energiegroep en
een dorpstuin. Daarbij wordt
uitgegaan van de kennis en
kunde van het eigen dorp. Er
zijn bijv. ook twee dansavonden georganiseerd in het
dorpshuis (Dancing Blue).
We zijn nu twee jaar verder en
veel activiteiten liggen nu
helaas stil wegens corona.
Zodra het weer kan wordt er
gewandeld, gratis deelname
voor iedereen! Het filmhuis
kan de zomerse buitenfilm
vertonen. Er kan weer samen
gegeten worden. De naam
van blue zone is intussen veranderd in Bloeizone, dit om

aan te sluiten bij het bloeizone
initiatief van de provincie
Friesland.
Een van de nieuwste initiatieven is de aanschaf van een
duo-fiets (met steun Postcodeloterij, vlooienmarkt en
dorpsbudget). Deze fiets is
bedoeld om samen te fietsen
met mensen die niet meer
zelfstandig de fiets kunnen
gebruiken. Meer informatie is
te vinden op de website
www.bakkeveen.nl/bloeizone.
De kook en leefstijlgids 1 en 2
zijn te vinden op de website.
Deel 2 is nog te koop bij de
huisartsenpraktijk en op
Weverswal 13 voor €7.50
www.bakkeveen.nl/bloeizone

De duurzame dorpsdroom
van Wijnjewoude
'In 2025 produceren we in ons dorp gezamenlijk minstens zoveel duurzame energie
als we met elkaar nodig hebben. We zijn dan niet meer afhankelijk van commerciële
energiepartijen en kunnen allemaal (zowel eigenaars als huurders) voordelig in
eigen energiebehoefte voorzien. We wonen comfortabel en zijn er trots op dat we dit
in grote saamhorigheid met elkaar hebben gerealiseerd. Wijnjewoude is er zelfs
bekend om geworden en mensen willen graag in ons dorp wonen en recreëren.'

D

De verschillende wandelroutes door het park, bos en open
landschap zorgen voor een mooie afwisseling. Natuurmonumenten hoopt het landhuis dit jaar te kunnen heropenen met
een fris uiterlijk en een groene horeca waar bezoekers na hun
wandeling terecht kunnen voor een duurzame versnapering!
Speelnatuur van OERRR is dé toffe buitenspeelplek op het
landgoed. Kinderen kunnen hier struinen, klimmen en hutten
bouwen, kliederen bij de waterpomp en als echte jonkvrouwen en jonkheren avonturen beleven bij de mini sterrenschans. Voor de allerkleinsten is er een speciale plek met
zand en boomstammetjes.
Natuurmonumenten hoopt deze zomer regelmatig excursies
te organiseren op De Slotplaats. Houd de Facebook pagina
@Slotplaats in de gaten voor meer informatie.

eze droom leidde in
2015 tot de oprichting
van onze energie coöperatie
WEN (Wijnjewoude Energie
Neutraal). Inmiddels zijn we
op de helft en hebben we al
heel wat gerealiseerd, zoals
een zonnedak als postcoderoosproject op onze zorgboerderij, een vergunning voor een
kleine zonneweide en een
eigen locatie die we als
energiepark gaan inrichten. Al
30 % van onze stroom wordt
inmiddels op eigen daken
opgewekt.
Met ondersteuning van onze
partners Provincie Friesland,
Gemeente Opsterland, Gasunie en LTO Noord werken we
nu aan het realiseren van 45%
besparing op ons gasverbruik,

zodat we als dorp zelf in onze
warmtebehoefte kunnen voorzien met lokaal geproduceerd
groengas. Dat gaan we doen
door de mest van onze melkveehouderijen collectief te
vergisten en op te werken tot
groengas als alternatief voor
aardgas. De vergistte mest
gaat gewoon terug naar de
boeren om hun weidegrond
mee te bemesten. Dit levert
de boeren een reductie van
ca 30% op de emissie van
broeikasgassen. Ook vormt
het een extra inkomen als
energieleverancier en een
mooie bijdrage aan kringlooplandbouw.
In oktober vorig jaar is Wijnjewoude door het ministerie van
Binnenlandse Zaken geselecteerd als Proeftuin in het Pro-

gramma Aardgasvrije Wijken.
Met een Rijksbijdrage van
ruim 4 miljoen werken we nu
hard aan onze besparingsdoelen waarbij alle Wijnjewoudsters hun bijdrage zullen
leveren.
Het gaat om besparing, isoleren en verduurzamen van alle
woningen. Alle inwoners
krijgen daarvoor binnenkort
een stimuleringsbijdrage van
€ 2.000,-.
Coöperatie “Wijnjewoude
Energie Neutraal”
www.wen.frl

Koop je eigen sauna online!
Mrsauna heeft een uitgebreid assortiment sauna's om uit
te kiezen. Onze eigen sauna specialisten helpen je graag
bij het vinden van de meest geschikte sauna.
085 303 7198 | info@mrsauna.nl | www.mrsauna.nl
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VAKANTIE EN OVERNACHTINGEN
Gevangenismuseum

NATUURHUISJE
Vrijstaand natuurhuisje op
erf van woonboerderij.

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

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

Golfbaan
Lauswolt
18 holes golfbaan
midden in de natuur.
www.golfclublauswolt.nl, 0512 383590
Van Harinxmaweg 8-A, Beetsterzwaag

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

Nije Feansterwei 2
9243 WB Bakkeveen
Tel.:06 - 5367 1860

DE GOUDEN VLO
Midden in het dorp Donkerbroek
aan de Opsterlandse Compagnonsvaart ligt het Logement De
Gouden Vlo. Op de 1e etage zijn
naast de kamer ook de douche
en een aparte toilet. U vindt er
ook een loungeruimte cq.
leeshoek.
Vosseheer 1
8435 WL Donkerbroek
Tel.: 0516 426592
www.goudenvlo.nl

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

Strandheem
Zwemplas en recreatieterrein www.hetstrandheem.nl,
0594 658040
Parkweg 5, Opende

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

Landgoed
Nienoord
Familiepark, zwemkasteel, rijtuigenmuseum
www.landgoednienoord.nl , 0594 512230
Nienoord 20, Leek

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

MINICAMPING
“DE HUIFKAR”
De Camping is rustig gelegen
in een zeer landelijk gebied
midden in de natuur.
Het heeft 15 standplaatsen.
De Huifkar ligt vlak bij het
natuurreservaat “De Duinen”

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

Mandewijk 6
9243 JX, Bakkeveen
0516 - 541509
www.huifkar-friesland.nl

Boerderij
NieuwWeper

JOKE'S BÊD EN BROCHJE
Joke's Bêd & Brochje heeft twee
mooie, royale 2-persoonsslaapkamers, die zich bevinden op de 1e
verdieping. Hier is er voor de gasten een eigen douche en WC.

Boerderij Nieuw
Weper laat jong
en oud de boerderij beleven
met rondleidingen, melkclinics, creatieve workshops en boerderijlessen voor het basisonderwijs.
Een belevenis om nooit te vergeten!
Boerderij Nieuw Weper,
Weperpolder 13, Oosterwolde, tel: 0516-588563
www.nieuwweper.nl

Kinderboerderij,
speeltuin,
natuurcentrum,
verkeerstuin,
speelbos.
www.naturij.nl, 0512 517744
Oude Slingeweg 4, Drachten

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

Fruitier de Talmaweg 1a
9483 WE Donkerbroek
Tel.: 06-42300172
www.bed-en-brochje.nl
GASTVRIJ ONTHAAL
Op een steenworp afstand van
het drie provinciënpunt ligt B&B
“Gastvrij Onthaal”, in een landelijke boerderij te Een-West. Een
overnachting op het rustige
platteland, een onvergetelijke
ervaring.

De Naturij,
kinderboerderij

HOTEL RESTAURANT
DE STRIPE
Hotel De Stripe biedt eerlijke
Friese gastvrijheid in een oud
Hollands landschap. Omgeven
door bos en heide, veen en moeras zullen liefhebbers van rust en
ruimte zeker aan hun trekken
komen als gast. Op aanvraag
kunt u huurfietsen krijgen om de
mooie omgeving te verkennen. Er
is een speelplaats voor kinderen
aanwezig.

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

MINICAMPING
'T APPELHOFKE

HOTEL RESTAURANT
HET WITTE HUIS

Leidijk 30, 8434 NC Waskemeer,
telefoon: 0516 577234

>
KIJK OOK OP WWW.BAKKEVEEN.NL

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

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

Openluchtmuseum

Het Sudergemaal is één van de eerste

It Damshûs is geopend van mei t/m

elektrische gemalen in Fryslan. Deze is

september op dinsdag t/m zondag

nog in oorspronkelijke staat te

van 13.30-16.30 uur. In april en

bezichtigen. De pompen worden

oktober is het museum na reservering

meerdere malen in het seizoen

geopend voor groepen. Vanaf mei

gedemonstreerd. In het Sudergemaal

varen de boten van it Damshûs weer,

vinden elk jaar in de maanden mei/ juni

voor reserveringen van de vaartochten

juli/augustus en september wisselde

en datums zie op onze website.

exposities van beeldende kunst plaats.

Domela Nieuwenhuisweg 59 B | 9245 VC Nij Beets
Tel: (0512) 46 15 99 | Kijk ook op www.damshus.nl
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Galerie Natoer
“Natoer bist do sels” is op een balk boven de
houtkachel in Galerie Natoer geschreven. Natuur
dat zijn we allemaal, natuur is alles.

D

ie natuur komt levendig tot zijn recht in de penseelstreken van kunstenaar Michel Pol. Los en met vaart
schildert Michel mensen, dieren en landschappen. Vaak
staat de bijzondere relatie tussen mens en dier centraal in
zijn schilderijen. In het
verleden had hij een
galerie en lijstenmakerij in Leeuwarden. In
2012 besloot hij
samen met zijn partner Sylvia Andringa
de 'rotte kies' van
Bakkeveen te kopen.
Het rijksmonument
aan de doorgaande weg, welke nagenoeg naast De Slotplaats staat, was danig in verval. Na vele jaren hard werken
staat de boerderij er nu gelikt bij.
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Met de camper op bezoek in Wijnjewoude

L

aten we ook eens met
de camper naar Friesland gaan, “al waait het er
vaak een halve storm” het
land is vlak, overal water en je
kunt oneindig ver zien.
Maar eenmaal aangekomen in
Wijnjewoude blijkt de wereld
er heel anders uit te zien. Vlak
is het wel, maar ver zien, dat
valt tegen. Het landschap is
mooi verdeeld in weilanden,
akkers met diverse gewassen,
bossen en heide. Wat betreft
het water, aan de noordkant
van Wijnjewoude ligt het eeuwen oude Koningsdiep en aan
de zuidwestkant de Compagnonsfeart, dat onderdeel uitmaakt van de Turfroute,
verder hier en daar in het
landschap een pingo, een
meertje dat in de ijstijd is ontstaan. Of te wel: het andere
Friesland.
“Ik heb een aantal fietsroutes

vanaf de camperplaats
gemaakt aan de hand van het
knooppunten netwerk, deze
gaan veelal over fietspaden
en kleine landelijke weggetjes.
De camperplaats ligt tussen
nummer 27 en 71 van het
fietsknooppunten netwerk.
Vanaf de camperplaats kun je
zelf ook een route uitstippelen.”
Ook wandelaars kunnen hier
gerust hun hart ophalen,
vanaf de camperplaats is een
aantal routes door het Weinterperschar. De camperplaats
ligt aan het wandelnetwerk
Friesland tussen de nummers
31 en 93 en je kunt zelf een
route uitstippelen aan de
hand van deze nummers.
Maar rustig genieten op de
camperplaats is ook een veel
gedane bezigheid. Door de
kleinschaligheid is het buurten
met de andere bezoekers ook
een leuke bijkomstigheid. Na

gedane arbeid is het heerlijk
bijkomen in de sauna van de
camperplaats.
De bezoekers zijn vaak verrast door het kleinschalige
landelijke gebied en de rust
die dat uitstraalt. Een gevarieerde horeca in de omgeving
en onderweg hier en daar een
bankje. Hierdoor gebeurt het
nogal eens dat mensen langer
blijven of later nog eens
terugkomen.
Camperplaats Op het eind,
Frans Pool.
www.opheteind.nl
Opper Haudmare 2,
Wijnjewoude
06 - 5758 4354

Naast eigen werk van Michel Pol, is er iedere 2 maanden
nieuw werk van gastexposanten in het oude gerenoveerde
voorhuis te bewonderen. Galerie Natoer is meer dan een
galerie; je kunt er niet alleen terecht voor een echt kunstwerk, maar ook voor een kunstcadeautje, een Afrikaans
masker, een mooie prent of kunstkaart.
Sylvia en Michel willen de galerie zo laagdrempelig mogelijk
maken. Zij horen vaak dat mensen die niets met kunst hebben, het erg leuk vinden om even te rond te kijken in de
galerie die meer een kunstwinkel is.

Fietsplezier bij Terpstra Fietsen Haulerwijk

Foarwurker Wei 5, Bakkeveen
is iedere zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
www.galerienatoer.frl

Wij zijn een allround fietsenzaak met circa 400m2 fietsplezier, waar je van jong tot
oud terecht kunt. Voor de jongsten hebben wij leuke fietsjes staan waar ze kun fiets
carrière mee kunnen beginnen.

B&B de Kloostermop

D

Ik kijk in de agenda van vorig jaar en zie bij alle
weken in mei met grote letters: CORONA staan. Bij 1
juni staat: Terrassen weer open en half juni
mochten campings weer helemaal open.

T

oen begon het ook bij
B&B de Kloostermop te
lopen, de start van een druk en
gezellig seizoen. Het feit dat de
B&B een tuinhuis is met eigen
sanitair, maakte gasten minder
huiverig om te boeken. Vooral de wandelaars en fietsers van
“Vrienden op de fiets” wisten Bakkeveen te vinden. Ook weer
veel gasten die even bij vrienden of familie op de campings
op bezoek wilden, vooral uit Brabant dat natuurlijk zeer
zwaar getroffen was door corona. Wat was iedereen blij er
weer uit te kunnen en het Noorden gold als betrekkelijk veilig.
Voor veel Brabanders was Friesland een openbaring, de rust,
de vriendelijkheid van de Friezen en de mogelijkheden die
Bakkeveen als uitvalsbasis in het noorden biedt. Velen zeiden
toen al terug te komen en daarvan zijn de eerste boekingen
al weer binnen. De Kloostermop is een gastenverblijf in de
tuin van een oude boerderij aan de vaart, midden in het dorp.
Alles is op loopafstand, supermarkt, slager, afhaalpizza, cafetaria en dorpscafé. Direct toegang tot de drie natuurgebieden
waardoor Bakkeveen omringd wordt, lopend vanuit huis.
Het huisje heeft een woonkamer met keukenblok, geen kookgelegenheid, wel een magnetron, een slaapkamer met twee
aparte bedden en een badkamer met douche en toilet. Rond
het huisje een terras waar het heerlijk zitten is in de avondzon. We zijn te vinden op de website van Bakkeveen bij overnachten. Er wordt geen reclame gemaakt bij commerciële
websites, waardoor de prijs van een overnachting laag kan
blijven. U bent welkom.
Weverswal 13, Bakkeveen,
0516-541446, hoogenboomemy@home.nl

aarna volgen de
schoolfietsen, die
tegenwoordig ook al vaak van
een motor en accu worden
voorzien. Daardoor is het
makkelijker om, de soms
lange afstanden, naar school
te fietsen. Maar natuurlijk ook
voor werk of voor recreatieve
doeleinden is er ruime keus Ebikes.
We hebben E-bikes in verschillende merken, zoals
Giant, Batavus, Rih en Multicycle. Deze hebben uiteraard
verschillende uitvoeringen en
prijsklassen. Een e-bike proberen? Geen probleem! U
kunt altijd eerst een gratis
en vrijblijvende proefrit
maken!
Uiteraard mogen we de
“gewone” fietsen niet vergeten. Waar een ander zich
alleen nog op E-bike richt,
hebben wij ook een uitgebreide collectie sportieve/tour

fietsen. Lekker lichte fietsen
voor een recreatieve fietstocht.
Uiteraard kunt u de fietsen
aankleding met mooie accessoires. Nieuw is de mooie tassenwand van Basil, waardoor
we een breed assortiment
tassen kunnen presenteren.
Voor de vakantiefietser hebben wij waterdichte tassen.
De gebruikte fietsen staan in
een nette showroom met een
ruime keus. Reparaties aan
uw fiets gebeurd vakkundig
en voor een scherp tarief.
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Geen vervoer? Met onze
bedrijfsbus halen en brengen
wij u fiets(en) gratis rondom
Haulerwijk. Dit geldt ook voor
de verhuurfietsen.
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.
Voor meer informatie of reserveringen: Kom eens langs,
bel even of kijk op onze site:
www.terpstra-fietsen.nl
Terpstra Fietsen,
Hoofdweg boven 23,
Haulerwijk, 0516421294

www.devierslag.nl
De winkel is iedere
vrijdag geopend
tussen 9.30 en 17.00 uur
•U kunt bij ons terecht
voor al uw biologische
levensmiddelen.
•Biologisch groente en
fruit vers van de boer.
•De Vierslag bezorgt
elke vrijdag middag
in Bakkeveen en
omgeving.

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

BAKKEVEEN

UIT
GELICHT

B&B De winkeljuffer

A

an één van de oudste
straten van Bakkeveen is
recent “De Winkeljuffer” gevestigd. Het is een appartement in
een van oorsprong oude bakkerswinkel uit 1908.
Hier kun je logeren en genieten van de omgeving die Bakkeveen je te bieden heeft. Bakkeveen is een klein dorp middenin de bossen van de Friese Wouden. Het is een fijne
uitvalsbasis voor wandelingen, fietstochten en culinair genieten. De Winkeljuffer ligt aan de doorgaande weg van Bakkeveen naar Wijnjewoude op ongeveer 100 meter van het bos.
Bakkeveen biedt veel activiteiten, zoals de 3 provinciën wandeltocht en natuurlijk 's zomers de grootste vlooienmarkten
van het noorden. Je hebt een heel appartement tot je
beschikking: een keuken, slaapkamer, badkamer plus een
fijne woonkamer met sfeerhaard en een bijkeukentje met o.a.
wasmachine. Er is een eigen ingang voor de gasten.
www.dewinkeljuffer.com
Duerswaldmerwei 12, Bakkeveen
tel 06 3422 0087

Primera Ureterp
Primera Ureterp is al jaren een begrip in Ureterp en omstreken. Voor onze klanten zijn wij de vertrouwde winkel in de
buurt met een unieke combinatie van producten en diensten
voor iets leuks voor jezelf of een snelle boodschap. Zo kun
je bij Primera Ureterp onder andere terecht voor wenskaarten, postzegels, tijdschriften, boeken, dagbladen, tabak,
Staatsloterij, Lotto, beltegoed, cadeaukaarten, woonaccessoires, tickets, kantoorartikelen, speelgoed en cartridges.
Altijd persoonlijk, gezellig en goed geholpen! Ook heeft Primera Ureterp een DHL-servicepoint.
Sinds 2011 is Grietsje van der Schaaf de eigenaar van de
winkel. Om als winkel vooruit te blijven gaan kun je niet stil
blijven zitten. Er hebben inmiddels dan ook verschillende
veranderingen plaats gevonden om ervoor te zorgen dat de
klanten blijven komen. Zeker in de tijd van de webshops is
het belangrijk de winkel up to date te houden. Er kan met de
Primera pas gespaard worden.
Mocht je nu ook nieuwsgierig zijn naar onze winkel? Je bent
harte welkom en we helpen je graag!
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Garagebedrijf Veenstra Bakkeveen
Bij ons weet je precies waar je aan toe bent!
Garagebedrijf Veenstra Bakkeveen is een familiebedrijf
met al meer dan 25 jaar ervaring als autobedrijf. Bij
ons ben je voor vakkundig auto-onderhoud en
reparatie aan het juiste adres.

B

ij onverwachte kosten
nemen wij vooraf contact met je op. Zo kom je
nooit voor verrassingen te
staan en weet je altijd waar je
aan toe bent.
Voorkom hoge kosten en dure
reparaties door goed en regelmatig onderhoud. Door tijdig
je auto te laten controleren
door onze monteur voorkom
je autopech en onveilige situaties op de weg. Wij adviseren om je auto periodiek te
laten controleren. Tegenwoordig is dit in meeste gevallen
afhankelijk van de kilometerstand. Eén onderhoudsbeurt
per jaar is vaak voldoende.
Een oudere auto heeft soms
wél meer onderhoud nodig.
Precies weten waar je aan toe

bent? Bel ons of kom langs
voor vrijblijvend advies.
Als universele autogarage
repareren, keuren en onderhouden wij alle automerken.
Of het nu gaat om olie verversen, airco bijvullen, nieuwe
banden, een grote beurt of
kleine onderhoudsbeurt, wij
staan voor je klaar.
Onze hoogte in de garage is
uitermate geschikt voor (hoge)
bedrijfsbussen en campers.
Voor zowel onderhoud, reparaties of wintercheck van de
caravan, camper of bedrijfswagen ben je bij ons aan het
juiste adres. Als het enige
autobedrijf in de regio hebben
wij de ruimte en de hoogte
voor campers en hoge
bedrijfsbussen.

Garage Veenstra is trotse
Bovag dealer, hiermee
behoud e bij onderhoud en
repartie de fabrieksgarantie,
ongeacht waar je de auto
kocht. Met persoonlijke aandacht en advies denken wij
mee. Bij ons weet je vooraf
waar je aan toe bent.
Je bent van harte welkom!
www.veenstrabakkeveen.nl
Mandewyk 1A, Bakkeveen
Tel 0516 54 1741

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

Weibuorren 54, Ureterp.

Stichting Cavia

B

ij stichting cavia kunt u een kijkje komen nemen
op woensdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur
(voorlopig nog op afspraak).
We zijn een opvang voor cavia's en hebben meestal
rond de 300 cavia's in de opvang. Wij zoeken voor deze
cavia's die worden afgestaan door mensen, weer een
nieuw tehuis. U kunt het vergelijken met een asiel voor
honden en katten. Naast de opvang is er ook een caviadorp dat u op deze dagen kunt bezoeken. Hier leven de
oudere cavia's die we nog een leuke oude dag geven.
Omdat we merkten dat er ook veel mensen moeilijk hun
diertjes kunnen verzorgen door bijvoorbeeld het verliezen van werk of door andere omstandigheden, zijn we
naast onze opvang een dierenvoedselbank begonnen
met medewerking van stichting dierenlot. Mocht u zelf
of iemand anders weten die hulp kan gebruiken, neem
dan gerust contact met ons op of kom langs op de Kreilen 4 in Bakkeveen op onze openingstijden.
www.stichtingcavia.com
Kreilen 4, Bakkeveen, 0516 - 541571

D

e woonhuisjes, de winkel en kroeg van de
veenbaas, de kerk en het werfje
zijn op ware schaal nagebouwd
en ingericht. Het buitenterrein
geeft een beeld van het veranderende landschap als gevolg
van de turfwinning. In het filmhuis wordt de armoede en
onderdrukking tastbaar en
wordt u deelgenoot van de
opstand in de turf. It damshûs
wil niet alleen het verleden
belichten. In het programma dat
we bieden worden actualiteit,
entertainment en verdieping
verbonden in de bijzondere
sfeer van het museum.

Programma It Damhûs
Het museum biedt u een gevarieerd jaarprogramma aan met
o.a. buitenactiviteiten, lezingen,
concerten enz. Altijd uitgaande
van toen, nu en straks.
Houdt u hiervoor de media en
de website in de gaten, van het
museum.
Openluchtmuseum
It Damshûs is geopend van
mei t/m september op dinsdag
t/m zondag van 13.30-16.30
uur. In april en oktober is het
museum na reservering geopend voor groepen. Vanaf mei
varen de boten van it Damshûs
weer, voor reserveringen van de
vaartochten en datums zie op
onze website.
Sudergemaal
Museumgemaal en galerie
Het Sudergemaal is één van de
eerste elektrische gemalen in
Fryslan. Deze is nog in oorspronkelijke staat te bezichtigen. De pompen worden

meerdere malen in het seizoen
gedemonstreerd. Jaarlijks zijn
er drie verschillende exposities
van beeldende kunst met het
Fries landschap als leidraad.
Programma Sudergemaal
In het Sudergemaal vinden elk
jaar in de maanden mei/ juni
juli/augustus en september wisselde exposities van beeldende
kunst plaats.Houd u hier voor
de media en de website in de
gaten. www.damshus.nl
Breng een bezoek aan ons
museum, het is goed voor uw
culturele gezondheid!
Openluchtmuseum It Damshûs
Domela Nieuwenhuisweg 59 B
9245 VC Nij Beets
www.damshus.nl

Van Hunen
• PRIVÉ SANITAIR OP MAAT
• CAMPINGBOXEN

Vraag vrijblijvend naar een offerte.
Wij komen naar uw toe op locatie met onze Showunit.
West 6 | Donkerbroek
vanhunendienstverlening@gmail.com

Bernadette Keijzer, familiemediator en relatietherapeut helpt jou met:
Herstellen/hernieuwen van jullie relatie
Het regelen van jullie scheiding
Het opstellen en/of herzien van het ouderschapsplan
Begeleiding van partners naar ouders
Voor meer informatie kun je contact opnemen via 0513 72 44 05 of bernadette@fideliz.nl

www.fidelizmediation.nl
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HORECA EN RUSTPUNTEN

GENIETERIJ DE
SLOTPLAATS
Al ruim 20 jaar is Genieterij de
Slotplaats aan de rand van
Bakkeveen een begrip.
Even ontspannen na een
wandeling op Landgoed de
Slotplaats.

RECREATIECENTRUM
DUNDELLE

RESTAURANT PRINS
HEERLIJCK

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

Restaurant Prins Heerlijck is
gevestigd in een oude patriciërswoning met een rijke historie. Binnen -of buitengewoon
genieten van de gevarieerde
menukaart en lunchkaart met
Frans-Mondiale gerechten,
Kom genieten!"

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

www.slotplaats.nl
Tel.: 0516-541333
Foarwurkerwei 3
9243 JZ Bakkeveen

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

RESTAURANT
DE DRIE PROVINCIËN

RUSTPUNTEN
ONDERWEG

Gezellig en betaalbaar uit eten
nabij Bakkeveen. Ontspannen
borrelen of rustig genieten van
een goede kop koffie in huiselijke sfeer. Eten in de streek,
eten uit de streek. Tevens (senioren) camping.

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

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

Dit tegen een
vrijwillige bijdrage.
Ook zijn er
toiletvoorzieningen.
In ons gebied:
BOERDERIJWINKEL
JANSMA
Dorpsstraat, 56
8432 PD Haule

DRAGON GARDEN
Chinees - Indisch - Mongools
restaurant. Geschikt voor een
avondje lekker uit eten, het vieren van uw verjaardag of een
bedrijfsuitje. Ook voor afhaal en
catering !

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

GRILLRESTAURANT
DE DWALER
Gelegen aan parkeerterrein/sportpark bij de ingang van de
Bakkeveensterduinen. Specialiteit: grillrestaurant. Voor lunch
en diner. Geeft ook toegang tot
doolhofpark. Terras aan vooren achterzijde.
www.dedwaler.frl
Tel.: 0516-426303
Mjumsterwei 16C
9243 SK Bakkeveen

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

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

RESTAURANT HET
WITTE HUIS
't Witte Huis is een sfeervol
restaurant met diverse zalen.
Service en gastvrijheid zijn vanzelfsprekende onderdelen van
onze dagelijkse werkzaamheden. In ons moderne
restaurant bieden wij onze
gasten een prachtige ambiance
om in sfeer te genieten van een
heerlijke maaltijd.
www.restauranthetwittehuis.nl
Tel.: 0516-491288
G.W. Smitweg 20
8435 WG Donkerbroek

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

KLEIN GRONINGEN
Klein Groningen 20
9241 HS Wijnjewoude

IT MÛZEBITERSPLAK
't Skjer 2
9241 WG Wijnjewoude

BOSMANEGE
BAKKEVEEN
Slotleane 1
9243 SK Bakkeveen

B&B KREILEN
Kreilen 6
9243 WC Bakkeveen

GASTVRIJ ONTHAAL
Schansweg, 13
9343 TE Een-West

HERBERG WASKEMEER
Een unieke plek om te schuilen
voor de regen of op het terras
te genieten van de zon. De herbergiers serveren met liefde
verse koffie, thee of een lekkere
lunch. Welkom!
www.deherbergwaskemeer.nl
Tel.: 0516-853701
Bakkeveensterweg 1
8434 NP Waskemeer

NATUURVRIENDEN-HUIS
ALLARDSOOG
Jarig van der Wielenwei 42
9343 TC Een-West
Ook bij CAMPINGS
DE IKELEANE EN
DE WÂLDSANG te Bakkeveen
zijn ruime horeca faciliteiten.

AFHAAL PIZZA
BAKKEVEEN

CAFÉ DONKERBROEK

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

Café Donkerbroek is een leuke,
gezellige kroeg gelegen aan de
turfroute, met een groot terras
met uitzicht op de compagnonsvaart. Naast dranken zijn
er dagmaaltijden, snacks en
kleine kaart.

Gezellig en goed restaurant tussen Beetsterzwaag en Drachten. Er wordt een mondiale
keuken gevoerd. De kaart volgt
de seizoenen. Bij voorkeur producten uit eigen regio.

Huiselijk, warm en gezellig restaurant. Meerdere zal beschikbaar. Ook comfortabele
hotelkamers op de bovenetage.

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

www.wittehuisolterterp.nl
Tel.: 0512-382222
Van Harixmaweg 20
9246 TL Olterterp

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

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

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

KIJK OOK OP WWW.BAKKEVEEN.NL

HOTEL RESTAURANT
HET WITTE HUIS
HOTEL RESTAURANT
DE STRIPE

€ 7,99 p.p.

Fijnproevers pakket € 14,99 p.p.

BBQ pakket de Vos € 8,99 p.p.

BBQ pakket compleet € 8,99 p.p.

BBQ standaard

Alle prijzen zijn per persoon.
Tevens BBQ’s te huur en voor de grotere partijen BBQ karren te huur.
Tevens bezorging mogelijk in overleg! Ook op zondag.

Lekkere verse aardbeien en asperges
In het seizoen dagelijks verkoop aan huis van onze eigen duurzaam
geteelde aardbeien, asperges en aanverwante artikelen.

Je proeft het verschil!
Ook van diverse streekproducten o.a. boerenijs, boerenzuivel en seizoensfruit

Kom langs en laat je verrassen....

Dwarshaspel 14 te Zevenhuizen
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Openluchtmuseum
De Spitkeet

H

et Themapark en
Openluchtmuseum
De Spitkeet in Harkema laat
zien hoe de mensen vroeger
op de heide moesten
wonen, leven en werken. Sommige mensen waren zo arm
dat ze geen geld hadden om een huis te kopen of te huren.
Daarom verhuisden ze noodgedwongen naar de heide. Daar
bouwden ze hutten van heideplaggen. Dit waren kleine huisjes die uit slechts één kamer bestonden. In deze kamer
moesten de mensen wonen, eten en slapen. Ook woonden
er mensen in een hol onder de grond. Daar was het erg
donker. En verder woonden er mensen in houten keten en
kippenhokken.
Toen het op de heide iets beter ging, werden er stenen huisjes gebouwd. Dat was een hele verbetering. Ook staat er
een armenhuis dat de Mallemolen werd genoemd. Dit huis
bestaat uit vier kleine kamers. In elke kamer woonde een
gezin met soms wel acht kinderen.
Op het Themapark De Spitkeet kun je een plaggenhut, een
holwoning, een kippenhokwoning, drie stenen huisjes, een
armenhuis, een onderduikershol en nog veel meer zien. Ook
zijn er twee speeltuinen.

Het Andere Friesland
Familie camping Ikeleane
Prachtig gelegen aan de rand van de bossen van
Bakkeveen, ligt camping de Ikeleane. Een gezellige
camping met comfortplaatsen, privésanitair en
camperplaatsen. Ook verhuur van chalets en Bed &
Breakfast voor de gasten zonder eigen accommodatie.
Chalets zijn beschikbaar voor 4, 5 of 6 personen.

K

inderen kunnen spelen
in de overdekte speelschuur, klauteren in de vele
speeltoestellen of springen op
het luchtkussen en op de
Boerenspeelplaats, met zand
en water, skelters en trekkers.
Wanneer de kinderen uitgespeeld zijn, staat het recreatieteam uit Ommen voor de
kinderen klaar om ze te vermaken met onder andere
spelletjes, knutselen, theater
en nog veel meer!

Ook voor de ouderen is camping De Ikeleane die ideale
camping om te kamperen. De
camping staat bekend om de
rust en prachtige natuur in de
wijde omgeving. Deze leent
zich uitstekend uit voor het
maken van fiets-, wandel en
ruitertochten door de bossen,
duinen en heiden.
De horeca is volledig vernieuwd. Er is nu een cafetaria
waar u kunt halen en uw
maaltijd kun nuttigen binnen
of op het terras. Ook is de

Openingstijden: 1 maart t/m 31 oktober: di-za:
10.00 - 17.00 uur, zo.: 13.00 - 17.00 uur. ma: gesloten.
www.despitkeet.nl

Greatz Hair &
Zomooi Huidsalon

E

en team van gepassioneerde ervaren haarstylisten
en huidspecialisten die u een gezellige tijd willen
geven. Door regelmatig op training te gaan zijn wij altijd
op de hoogte van de laatste trends op gebied van haarmode, beauty, fashion en lifestyle.
Bij Zomooi Huidsalon zijn we gespecialiseerd in microblading, visagie, massages en verschillende huidverbeterende behandelingen. Bij Greatz Hair hebben we ons
het afgelopen jaar verdiept in het geheim van krullen
knippen en het behandelen ervan. Ook hebben we trainingen gevolgd in het kleuren van haar.
Bij Greatz Hair en Zomooi Huidsalon werken we uitsluitend met exclusieve producten die alleen in salons
gebruikt mogen worden. Wij adviseren u graag wat het
beste voor uw haar of huid is. En dat doen we al meer
dan 10 jaar !
We willen proberen uw beste kanten te accentueren en
daarmee uw natuurlijke schoonheid te benadrukken. Er
bestaan geen vaste regels voor hair, beauty of fashion;
het staat niet vast wat u per se wel of juist niet moet
doen. We gaan samen kijken wat bij u past. Hierbij
geven wij u professioneel advies en bijbehorende
behandeling waarbij absolute kwaliteit verzekerd is. Wij
gaan voor kwaliteit en aandacht. Dat is onze passie.
Kortom, we verwelkomen u graag in onze salon!
Team Greatz Hair & Zomooi Huidsalon

zomooi
HUIDSALON
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zaal met bar volledig vernieuwd. Bent u nieuwsgierig
geworden, dan bent u van
harte welkom om even binnen
te kijken. Dagelijks geopend
van 10:00 tot 20:00 uur.
Ook krijg je van ons gratis
kaartjes voor het zwembad
van Bakkeveen (2 km vanaf
de camping) als je bij ons 3
dagen of langer komt kamperen.
Kortom, genoeg redenen om
te komen kamperen op de
leukste, gezelligste en mooiste camping!
Nog geen vakantie geboekt?
Kom dan nu naar de gezelligste en toch rustige familiecamping in Bakkeveen
CAMPING DE IKELEANE!
Meer informatie?
Kijk dan op www.Ikeleane.nl
Duerswaldmerwei 19,
Bakkeveen
0516 - 541283

Proef het Noorden bij restaurant en
Camping De Drie Provinciën
Midden in Groningen,
Friesland en Drenthe is het
heerlijke rustpunt De Drie
Provinciën. Het restaurant
serveert echt goed eten en
de camping staat jaarlijks
in de top 3 van de mooiste
ANWB Charmecampings
van heel Nederland.
RESTAURANT; GEZELLIG
LUNCHEN EN DINEREN IN
EEN LANDELIJKE SFEER
Bij het restaurant in de oude
boerderij beleef je een avond
uit eten aan een gezellig
gedekte tafel. Op de kaart
staan herkenbare gerechten
met streekeigen producten
zoals de Bakkefeanster Bief
en Zalig Zwientje (malse varkenshaas). Gewoon goed
eten voor een redelijke prijs.
Lunchen is heerlijk op het
zonnige terras. We zijn de
smakelijke start of finish van
uw wandel- of fietstocht.
Genieten, terwijl de fiets gratis
wordt opgeladen.
Proef het beste van het Noorden bij De Drie Provinciën!
Kamperen voor volwassenen
Achter het restaurant ligt het
veel geprezen kampeerterrein;
Camping De Drie Provinciën

wordt al 6 jaar gekozen als de
beste camping voor rustvinders van het Noorden.
Deze natuurcamping is
gericht op volwassenen en
werd eerder al bekroond tot
de Beste ANWB 50+ camping. Ook wie nog geen 50 is,
ontspant hier heerlijk door de
weldadige stilte omdat drukke
kinderfaciliteiten ontbreken.
De gedroomde plek voor wie
van écht rustig kamperen
houdt.
Pluspunten? Het terrein is
parkachtig mooi met drie visvijvers. De kampeerplaatsen

zijn royaal en het sanitair is
brandschoon. De ligging is
direct aan een natuurgebied
waar het fantastisch wandelen
is. Fietsen is geweldig met de
mooie routes door de drie
noordelijke provincies. Voor
de echte levensgenieters is er
een goed restaurant met
gezellig terras bij de camping.
Benieuwd? Loop eens over
de camping en proef sfeer bij
het restaurant.
Kom
genieten!

De Drie Provinciën
Restaurant & Camping
Bakkeveenseweg 15,
9343 TB in Een West
0516-541201
www.dedrieprovincien.nl
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Hynstedei (Concours
hippique) in Wynjewâld

O

p zaterdag 3 juli aanstaande is het weer zover. Dan
barst de strijd los in wel 24 rubrieken op het terrein
aan de Merkebuorren. Een evenement voor de officieel geregistreerde tuigpaardrijders die aangesloten zijn bij Categorie
4 Noord, voormalig Taveno, één van de vele concoursen
voor tuigpaarden in Noord-Nederland. Ook de regionale rijders met Friese paarden zijn van harte welkom. Voor iedere
groep zijn verschillende rubrieken.
De winnaars van elke rubriek worden beloond met een envelop met inhoud. En er is een rubriek voor tuigpaarden onder
het zadel. Kinderen met hun pony rijden met een fantasievolle aanspanning (eventueel onder begeleiding) ook in een
speciale rubriek met speciale prijzen.
De hele organisatie van dit festijn ligt in handen van een club
vrijwilligers die met elkaar het bestuur van de Hynstedei vormen. Vele sponsors uit Wijnjewoude en omgeving maken dit
mogelijk. Tussendoor wordt nog een verloting gehouden met
zeer aantrekkelijke prijzen en zoals te verwachten zijn ook
deze prijzen geheel belangeloos beschikbaar gesteld door
de sponsors.
Tuigpaarden staan garant voor sfeer, emotie en strijd.
Dat kan alleen maar vanwege de unieke kwaliteiten waarover
de tuigpaarden beschikken en waarmee ze het publiek als
het ware betoveren. “Het tuigpaard heeft een draf met veel
zweefmomenten, een ruim wegzettend voorbeen, een hoge
actie en een krachtig ondertredend achterbeen, gepaard met
een fiere houding, mogelijk gemaakt door een lange, verticaal uit de borst komende hals” aldus een inspecteur van
het stamboek.
U bent 3 juli 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.
Entree is gratis.

Veenhuizen boeit

O

p minder dan 15 km vanaf Bakkeveen vind je het
Drentse dorp Veenhuizen. Per fiets kun je vrijwel
steeds over fietspaden en door bossen Veenhuizen
bereiken. Veenhuizen is een dorp in Drenthe dat in niets
lijkt op andere dorpen. Het is een voormalige dwangkolonie waar meer dan honderd Rijksmonumenten getuigen
van een uniek verleden. Rechte lanen en statige panden,
musea, ateliers en sfeervolle eet- en drinkadresjes - zonder uitzondering gevestigd in historische gebouwen.
Daaromheen vindt men uitgestrekte natuurgebieden, van
hoogveen tot beekdal.
Een echte aanrader is het Gevangenismuseum. Hier kun
je vele uren doorbrengen en is geschikt voor jong en
oud. Het verhaal van de gevangenis in Veenhuizen
Misdaad en straf zijn van alle tijden. Maar de manier
waarop misdadigers gestraft worden, die is door de eeuwen heen flink veranderd. In het Gevangenismuseum
ontdek je alles over straffen van vroeger én nu. Hoe zag
een gevangenis er vroeger uit? Hoe ging men om met de
gevangenen? Bekijk de maquettes, prenten en historische objecten, zoals een pijnbank en zelfs een radbraakkruis, die laten zien hoe bruut er vroeger gestraft werd…
In het Gevangenismuseum vind je nog echte slaapkooien, een koepelgevangenis en een modern cellenblok.
Je mag overal in! Wil je weten hoe het er tegenwoordig in
de gevangenis aan toe gaat? Maak kennis met vijf personen die een misdaad hebben begaan en volg hen tijdens
hun arrestatie, veroordeling en gevangenschap.
Meer info: www.gevangenismuseum.nl
Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen, 0592 388264

Het Andere Friesland
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Ballonvaren over Bakkeveen

I

n 2021 wordt het jaargang
22: jaarlijkse gezamenlijke
ballonvaarten vanuit Bakkeveen. De eerste gezamenlijke
ballonvaart was in 1999. Deze
voer langs het Koningsdiep
naar het westen en de landing
was in Tijnje. Dat is ook het
spannende aan elke tocht:
waar gaan we langs, maar
vooral waar gaan we landen?
De landingsplaatsen liggen in
een breed gebied rond Bakkeveen; er is al eens geland in
Zevenhuizen, Peize, Een,
Smilde, Boyl, Rottum (bij
Heerenveen), Tijnje, Lekkum
(ten noorden van Leeuwarden), Veenwouden. Je ziet:
ook de afstanden variëren
enorm.
Tijdens de tocht ervaar je de
(wind)-stilte. Doordat de ballon zweeft vaar je met de
wind mee en zit je als het
ware midden in een kolom
lucht. Je ondergaat een ervaring die je nog niet eerder
hebt gevoeld en op een
manier zoals je nog nooit eer-

der hebt meegemaakt. Je
kunt niet meer inschatten hoe
snel je gaat.
Langzaam glijdt de aarde
onder je door. Ook al ben je in
de omgeving nog zo bekend,
je ontdekt plekjes die je nog
nooit eerder hebt gezien. Bossen en dorpen worden herkenbaar. Ook kun je even
in de achtertuin van je
vriend of kennis kijken en controleren
of een erf wel netjes
is opgeruimd. Een
bijzondere ervaring,
geruisloos boven de
aarde zonder
dat je weet waar
je uiteindelijk weer op de
grond zult staan. Ballonvaren
is de natuur volgen, nemen
zoals het is en alles gewoon
op je af laten komen. Waar
vind je dit nog in deze
geplande wereld?
Doel is door een zo groot
mogelijke groep deelnemers
te verzamelen om een betaalbare ballonvaart te kunnen

10 juli 2021

maken. De organisatie doet
dit geheel belangeloos.
Nevendoel is natuurlijk op een
zodanige plaats te starten dat
over Bakkeveen gevaren kan
worden.
Je kunt je nog steeds aanmelden. De laatste jaren stabiliseert het aantal deelnemers
zich tussen de 15 en
20 deelnemers.
Op moment van
schrijven (19
maart) zijn er
9 plaatsen bezet.
De kosten zijn al
jaren hetzelfde:
€ 140,- pp all-in.
De geplande datum in
2021 is zaterdagavond
10 juli. Als de weersomstandigheden daartoe aanleiding
geven, wordt de vaart uitgesteld.

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

1996-2021 Mini-camping UtSicht 25 jaar
Een voormalige boerderij
aan De Biskop in
Bakkeveen. Een groot erf,
veel ruimte en in een mooie
natuurlijke omgeving.

I

n 1996 ontstond het idee
om een mini-camping te
beginnen, het bieden van rust
en ruimte aan gasten, die van
de natuur houden, tijdens de
vakantie graag fietsen, wandelen of een boek lezen.
Aldus aangesloten bij de SVR
voor de richtlijnen die passen
bij een eenvoudige boerencamping.
Ook moet er een naam worden bedacht voor de minicamping en dat is “UtSicht”
geworden. De naam doet het
al vermoeden, Uit het zicht
van uw dagelijks beslommeringen en je hebt een prachtig
Uitzicht over de weilanden.
Er is volop gelegenheid om in
de omgeving te genieten van
de natuur, door te wandelen,
te fietsen. Of met een boek
heerlijk ontspannen in de
stoel voor caravan, camper of
tent. Genietend van de rust,
de ruimte en het fluiten van
de vogels.

In de afgelopen 25 jaar hebben we al heel veel gasten
kunnen verwelkomen. Sommige zelfs meerdere keren;
deze gasten geven aan dat ze
bij het oprijden van de camping, het gevoel hebben weer
thuis te komen. Het is heel
mooi om elk jaar, een mix van
terugkerende en nieuwe gasten te verwelkomen.
De tijd heeft deze 25 jaar niet
stilgestaan, ook de eisen van
de kamperende gasten zijn
gewijzigd. De gasten komen
nu met een grotere/luxe caravan, camper of tent. Fietsen
doet men veelal met een ebike, men zoekt op internet
naar wandel- fietsroutes, kijkt
naar een filmpje enz.
We hebben in de afgelopen
jaren zoveel mogelijk de minicamping aangepast naar de
wensen van de gasten zoals
ruimere plaatsen, website,
goed werkende Wifi
enz.
De camping heeft ruime
plaatsen, voorzien van een
plateau, een goed onderhouden terrein, mooi grasveld,

omringd door struiken en
bomen en er is aandacht voor
het milieu. Het dak van loods
en schuur zijn voorzien van
zonnepanelen en zonnecollectoren.
U kunt onze mini-camping
vinden in het Zuidoosten van
Friesland “Het Andere Friesland”. Het stukje Friesland
waarin je van heide, bos en
coulisselandschap kunt genieten, waar je met een half uur
in de plaatsen (Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden)
kunt winkelen of een musea
bezoeken. Waar je binnen het
uur op de veerboot naar een
Waddeneiland zit!
Aanwezig: schoon sanitair,
een inforuimte, een overdekte
fietsenstalling (met oplaadpunten), parkeerplaats en gratis wifi.
U bent van harte welkom!!!
Mini- Camping UtSicht
Fam. A.E. van der Molen
De Biskop 9
9243 WG Bakkeveen
06-27192584
www.utsicht.nl

KLUSWIJS URETERP
Welkom bij KlusWijs Dijk,
uw persoonlijke bouwmarkt
in Ureterp!
Bij KlusWijs Dijk kunt u o.a. terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Boerestreek 41 • 9247 CB Ureterp
Tel: (0512) 30 14 31
GEOPEND: ma. t/m vr. 8.00-18.00,
za. 8.00-17.00, zo. gesloten
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Camping D'elf Ieken

Het Andere Friesland
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Himmelploeg voor “schoonheid”
In Bakkeveen is sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw een Himmelploeg
actief. Himmeljen is Fries voor schoonmaken. Een groep vrijwilligers trekt
er elke week een middag op uit om zwerfafval langs wegen en paden op te
ruimen.

O

f je nu bij D' Elf Ieken kampeert of je bent gewoon
een dagje erop uit, voor de kinderen is er van alles te
beleven binnen en buiten. Rondrijden op de skelter of traptrekker, of lekker ravotten op het springkussen. Het kan allemaal. Bij mooi weer kun je behalve op de wip, schommel en
kabelbaan ook heerlijk spelen met water en zand. En als het
weer iets minder mooi is kun je lekker binnen spelen. Terwijl
de ouders of grootouders genieten van een kopje koffie op
het verwarmde binnenterras, kunnen de kinderen zich heerlijk uitleven in het grote klimtoestel, op het springkussen, op
de traptrekkers of lekker bouwen met de grote legoblokken.
Voor de allerkleinsten is een softplayzone waar ze kunnen
kruipen en spelen met zachte blokken.
Vanaf half juli is ook het maisdoolhof weer geopend met
leuke opdrachten voor jong en oud.
Openingstijden: mei-, zomer- en herfstvakantie dagelijks van
10.00 - 17.00 uur. Daarbuiten op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 - 17.00 uur.
www.elf-ieken.nl
Bûtenweg 6, Elsloo | 0561 421522

Maisdoolhof De Wilp
The battle: op zoek naar de schat
Het dwaalavontuur op keuningsweg 23 is dit
jaar een team-activiteit waarbij je langs allerlei
hindernissen en opdrachten probeert de schat
te vinden.

I

eder jaar heeft het doolhof een nieuw avontuur dat leuk is
voor alle leeftijden. Met onderweg 2 pauzeplekken waar je
meegebrachte consumpties kunt gebruiken is het ontspanning en inspanning in één.
Zorg voor een slim team
waarmee je de concurrerende
teams verslaat én je de schat
vindt. Gewoon lekker ronddwalen en kijken wat er van
komt kan natuurlijk ook.
Uiteraard valt er iets te knutselen en ga je niet met lege
handen naar huis.
Het doolhof is open tussen
17 juli en 29 augustus, (waarschijnlijk m.u.v. 23 & 24 juli)
Tussen 1-16 augustus laten
we tussen 10.30 u. tot 16.00
u. groepen naar binnen gaan.
De overige dagen openen we
om 12.30 u.
Een dwaalavontuur duurt
tussen de 1,5-2 uur.
Een tijd reserveren kan maar hoeft niet.
Houdt wel rekening met wachttijden.
Check onze facebookpagina
Maisdoolhofdewilp
of app 0630417671 bij twijfel want bij
hitte of stortregen zijn we gesloten.
Toegang is op basis van een vrijwillige
bijdrage.

D

e aanzet was destijds
dat op sommige plekken door met name recreatie
veel vuil bleef liggen. Dit was
de bewoners een doorn in het
oog. De toen opgerichte Himmelploeg zorgde voor nuttig
vrijwilligerswerk en ook nog
gezond ook door de wekelijkse ommetjes.
Over de lange termijn gezien
laat men toch wat minder
zwerfafval langs de straat liggen; in coronatijd neemt de
hoeveelheid zwerfafval weer
wat toe. We hopen dat dit tijdelijk is. Af en toe komen incidenten voor van gedumpte
vuilniszakken afval; dit wordt
altijd zo snel mogelijk weer
opgeruimd. Ook stapels kranten of folders die blijkbaar te
zwaar waren voor de bezorgers werden soms in de sloot

aangetroffen. Nu iedereen hier
meer aandacht voor heeft en
ook de Himmelploeg af en toe
de publiciteit zoekt, komen
incidenten minder vaak voor.
De Himmelploeg van Bakkeveen bestaat uit ca 7 personen “op leeftijd”. Een van hen
zegt: “als we bezig zijn op
onze ronde langs bijv. fietspaden krijg je ook reacties van
passanten. De een roept
“goed werk”, “taakstraf”, “wat
een troep”. En sommigen blijven strak voor zich uitkijken
zonder je een blik te gunnen.
Wat zouden die mensen
eigenlijk denken? “

mee naar huis te nemen. Zo
zorgen we met z'n allen in
Bakkeveen voor een schoon
dorp. Ook de meeste andere
omliggende dorpen kennen
ondertussen een “Himmelploeg”.

Behalve de leden van de Himmelploeg zijn er ook andere
inwoners van Bakkeveen die
tijdens een wandeling door de
bossen een tasje meenemen
om daarin gevonden zwerfvuil

Boerderijwinkel Smilande

A

an de Eekhoutswijk
in Smilde bevindt
zich een gezellige boerderijwinkel met de naam Smilande. Het is een boerderijwinkel waar je bij binnenstappen de geur van de
verse producten kunt ruiken.
Aardappelen, groente, fruit,
fruitsappen, fruitijsjes,
natuurvlees, zuivel, streekproducten, glutenvrije bakmelen en -mixen van
Teffcentre, fruitmanden en
andere leuke cadeaus, het is
er allemaal te koop. Kwaliteit
voor een betaalbare prijs.

Veel van de producten
komen rechtstreeks van de
teler, waaronder hun eigen
geteelde producten, zoals
de prei en bosui.
In het najaar en de winter
worden er stronken boerenkool en spruitjes aan de
stronk vers van het land verkocht.
Verser kan het niet!
Er is een fietsoplaadpunt en
een kopje koffie, thee, fruitsapje of ijsje kan er ook
genuttigd worden.

Dus bent u in de buurt, het
is de moeite waard er eens
een kijkje te nemen.

Recreatiebedrijf De Sieghorst

W

at velen niet weten
is dat De camping
bestaat alweer 27 jaar. Waar
blijft de tijd! Sinds vorig seizoen zijn de WC's en douches
gemoderniseerd en is het
Praathuis ook in een hipper
jasje gestoken, maar zonder
haar karakter te verliezen met
veel hout en rustiek riet. De

Theetuin van de Sieghorst
was inmiddels veranderd in
een Rustpunt voor fietsers en
wandelaars.
Wat velen niet weten is dat
we ook aan dagrecreatie
doen. We hebben een perfecte ruimte voor uw familie of
vriendengroep. Ook voor de
buurt, Siegerswoude en de

inwoners van de omliggende
dorpen. We verzorgen bbq's,
boerenkoffie (is high tea maar
dan anders) en organiseren
etentjes en verjaardagsfeesten. Dit met privacy voor uw
groep. U kunt wandelen door
onze natuurtuin met de vele
paadjes, vissen, etc. Doe de
huispuzzel of ga met elkaar
sjoelen en maak er gerust een
wedstrijd van!
Graag tot ziens!
Familie de Vries-Visser in
Siegerswoude/Bakkeveen: zie
www.desieghorst.nl

Bremerweg 1 | 9354 VN Zevenhuizen | Tel.: (0594) 631410 | www.flonk-plaza.nl
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GROTE VERLOTING MET
KANS OP EEN AUTO
VOOR MFC ZEVENHUZEN
Stichting MFC7huizen organiseert een grote
loterij. Met deze loterij maak je kans op een auto,
fietsen en nog veel meer prijzen. Het doel van de
loterij is om 1,5 ton op te halen voor de inrichting
van het Multifunctioneel Centrum (MFC).
Daarvoor streeft de organisatie naar een verkoop
10.000 loten. Naast het kans maken op mooie
prijzen, wordt het MFC dus ook gesteund.
DE TE WINNEN PRIJZEN:
1e prijs:
Ford Kuga Plug-In Hybride 225 pk,
ter waarde van € 39.295
2e prijs:
2 GIANT EASE-E+ elektrische fietsen
3e prijs:
Samsung QE55 QLED televisie
4e prijs:
Playstation 5
5e prijs:
BBQ
6e t/m 10e prijs: JBL boxen
Een lot is te koop voor € 29,50 via www.loterijmfc7huizen.nl.
De trekking van de loterij is op 28 augustus 2021.
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Ontdek de prachtige natuur van het Noorden op
de Echopper; coronaproof, duurzaam én uniek
FRIESLAND - Nog geen half jaar
geleden komen twee vrienden,
Kevin de Haan en Erwin Brouwer
op het idee om elk naast hun
eigen al bestaande outdoorbedrijf
een samenwerking te starten en
uit te breiden met Echopperz. Een
stoer, elektrisch voertuig dat
ideaal is om de mooie natuur van
Friesland, maar ook van Drenthe
en Groningen te ontdekken. En
misschien nu nog wel het
belangrijkst; op pad met de
Echopper is coronaproof.

H

et is aan het einde van de
zomer als Erwin met Kevin op
een terras terugkijken op de afgelopen periode. Voor hun ondernemingen, ze runnen allebei een
outdoorbedrijf, is het een verloren
jaar geworden. Daarom hebben
beide ondernemers in de zomer
vooral gezwoegd in de horeca. Met
een biertje in de hand kijken ze
vooruit naar het volgende seizoen:
“We hadden beide wel door dat
deze crisis nog wel even zou aanhouden,” vertelt Erwin. “Het wordt
ons duidelijk; we moeten iets anders
gaan bedenken.”
De Echopperz zien de beide ondernemers als de oplossing: “In de
Randstad zijn Echopperz al heel erg
bekend en zie je ze bijna overal rijden, maar in het Noorden kent bijna
niemand ze. Als je erover nadenkt is
dat bijzonder. Het is een ideale
manier om de prachtige omgeving
te ontdekken én coronaproof.”

Echopperz zijn stoere voertuigen die
volledige elektrisch worden aangedreven. Ze hebben wel iets weg van
een scooter of motor, maar dan met
brede banden en een hoog stuur.
Plus, dankzij de elektrische motor,
kunnen ze geruisloos door de natuur
zoeven. Om op een Echopper te rijden moet je wel minimaal zestien
jaar zijn en in het bezit zijn van
minimaal een bromfietsrijbewijs.
De beide mannen gaan aan de slag,
met als richtlijn om in april 2021
van start te kunnen: “We wisten
eerst nog niet waar we onze standplekken wilden inrichten of hoeveel
Echopperz we zouden inkopen.” Wel
leggen ze gelijk contact met verschillende partners met wie ze
samen willen werken: “Eén daarvan
was RCN camping De Roggeberg in
Appelscha. Zij waren zo enthousiast
dat ze ons vroegen of wij dit al in de
kerstvakantie wilden realiseren. Dat
was over twee weken al!” Erwin en
Kevin zetten alle zeilen bij en weten
in twee weken hun nieuwe bedrijf
op te tuigen. De gasten van RCN De
Roggeberg kunnen in de kerstvakantie toeren op de Echopperz:
Sinds de kerstvakantie is het bedrijf
flink uitgebreid. Andere RCN Campings, zoals De Potten in Sneek en
De Noordster in Dwingeloo zijn nu
opstapplekken, net als de outdoorbedrijven van Kevin en Erwin.
Er zijn meerdere opstapplekken

waar permanent Echopperz staan en
waar vandaan je ook in kleine groepen kunt vertrekken.
Naast het aanbieden van de Echopperz, hebben Erwin en Kevin ook op
hun eigen manier routes gemaakt
vanaf hun vaste standplaatsen “We
willen onze klanten echt kennis
laten maken met de omgeving en
hun de mooiste plekken laten zien.
We willen daar echter ook onze
eigen draai aangeven.” In plaats van
te werken met bestaande programma's als Google Maps of een
geschreven routebeschrijving, hebben Erwin en Kevin een fotoroute
gemaakt: “De eerste keer kregen wij
hierop zulke positieve feedback dat
we dat hebben doorgevoerd naar de
andere locaties.”
De Echopperz zijn een nieuwe toevoeging aan de outdoorbedrijven
van Kevin en Erwin: “Met inmiddels
11 vaste startlocaties en nog eens 7
arrangementlocaties zijn we nu
voorzichtig in het uitbreiden van
onze werkzaamheden. Op een gegeven moment kunnen we ook weer
los op outdoor-gebied, en dat willen
we blijven combineren.”
Benieuwd naar de Echopper?
Ga naar www.echopperz.nl

Outdoor Bakkeveen

O

DE PRIJZEN
De splinternieuwe Ford Kuga Plug-In Hybride titanium automaat
225 pk ter waarde van € 39.295 wordt geleverd door Ford
Smidts - Tolbert. De 5-deurs SUV rijdt zowel elektrisch als op
benzine en heeft een lage CO2 uitstoot. De auto kan door de
winnaar nog aangepast worden naar eigen inzicht.
De 2 elektrische GIANT EASE-E+ fietsen ter waarde van
€ 3.398 worden geleverd door Douma - Ter Veld tweewielers
uit Zevenhuizen en kunnen door de winnaar naar eigen inzicht
worden aangepast.
De Samsung QE55 QLED televisie ter waarde van € 1.499
wordt geleverd door Flonk Tech uit Zevenhuizen. Alle prijzen
zijn inclusief de kansspelbelasting.
Het Multi Functioneel Centrum (MFC)
Het opgehaalde geld van de verloting gaat naar de inrichting
van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Zevenhuizen. Het
MFC wordt een accommodatie waar onderwijs, sport, het verenigingsleven en een gezondheidsplein samengevoegd wordt.
Het wordt een plek waar jongeren en ouderen elkaar kunnen
ontmoeten. Waar ruimte is, en voorzieningen zijn voor jongeren
en de huidige en toekomstige oudere inwoners van Zevenhuizen. Meer weten over het MFC? Ga naar www.mfc7huizen.nl

utdoor Bakkeveen is
,zoals de naam al verteld, gevestigd in het mooie
Bakkeveen. Zij verzorgt activiteiten en teambuilding voor
groepen. De outdoor locatie,
gelegen nabij de Bakkeveense Duinen en de uitkijktoren, is ideaal voor
groepsactiviteiten.
De samenwerking met de
naastgelegen horeca bedrijven De Dwaler en recreatiecentrum Dundelle zorgt ervoor
dat Outdoor Bakkeveen de
groepen die jaarlijks naar Bakkeveen komen, prima kan
bedienen.
Groepen hebben de keuze uit
een groot aanbod aan activiteiten zoals boogschieten,
teambuilding, GPS tochten en
expeditie Robinson.
“Lasergamen en wie is de mol
zijn momenteel erg populair
bij de boekingen.” vertelt
Greetje”. De populaire tv
game hebben wij een eigen

draai aan gegeven, met spellen die je nergens anders
vindt.
Op uw locatie
Outdoor Bakkeveen komt ook
op locatie met de activiteiten.
Vooral nu met de corona
maatregelingen kunnen scholen, bedrijven en groepen
vaak niet terecht in groeps
accommodaties. Op uw locatie kan er in overleg activiteiten worden georganiseerd.
Teambuilding als onderdeel
van een personeelstraining bij
uw bedrijf, lasergame in
school of in je eigen buurt,
archery tag bij de sportvereniging, het kan allemaal op
locatie worden neergezet.
Bouw en webshop
Het hele jaar lopen de werkzaamheden door. “Dat komt
mede door onze bouwactiviteiten en de webshop,” vertelt
Johan, “In de markt voor survivalrun en obstaclerun zijn
niet zoveel bedrijven die de
benodigde expertise hebben

en die deze specifieke materialen kunnen leveren. Wij verkopen allerlei producten aan
outdoor bedrijven en actieve
buitensporters door heel
Europa”.
Als u meer informatie wilt of
misschien al een activiteit wil
boeken, neem dan eens een
kijkje op de website of neem
contact op via:
info@outdoorbakkeveen.nl
Outdoor activiteiten:
www.outdoorbakkeveen.nl
Web shop:
www.survival-outdoor-shop.nl
www.obstacleshop.com

Tel. 0516 721 000 | 06 10301556

Apotheek
De Drie Stellingen
Apotheek De Drie Stellingen is het adres in
Oosterwolde en omgeving:
-

Voor deskundig advies,
Voor vragen over je medicatie,
EHBO producten,
Reis adviezen en producten,
Huidverzorging,
Wanneer je je medicatie vergeten bent,
Voor hulpmiddelen.

KORTOM WIJ ZIJN ER OOK VOOR JOU DEZE ZOMER!

Apotheek De Drie Stellingen
Brink 1-101 | 8431 LD Oosterwolde | 0516 515001
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Oosterwolde
Oosterwolde is de hoofdplaats van de gemeente
Ooststellingwerf en heeft zo’n 10.000 inwoners.
Het dorp ligt aan de prachtige Turfroute en vormt
de ideale uitvalbasis voor het maken van wandelen fietstochten door het nabijgelegen Nationaal
Park Drents-Friese Wold, het Fochteloërveen, het
natuurlijke landschap rond Bakkeveen en
Wijnjewoude en niet te vergeten het prachtige
buurtschap Jardinga.

O

osterwolde beschikt over een gezellig en uitgebreid
winkelcentrum. Naast enkele grote supermarkten en
filialen van bekende winkelketens zijn er ook veel leuke winkeltjes van zelfstandige ondernemers te vinden.
ENKELE BEZIENSWAARDIGHEDEN VOOR DE RECREANT:
Boerderij Nieuwe Weper
Hier worden rondleidingen verzorgd en workshops gegeven.
Alles om je met al je zintuigen mee te laten genieten van het
boerenleven op dit melkveebedrijf. Weperpolder 13, 8431 RL
Oosterwolde, Tel. 0516-588563. www.nieuwweper.nl

De Weperbult
De voormalige vuilstortplaats is omgetoverd in een wandelgebied met een mooi uitzicht over een groot gebied. Boven
op de bult staat een kunstwerk van Ids Willemsma.
De Haulerpolder
De Haulerpolder ligt tegen Haule aan. Het is een gebied met
een geheel eigen samenstelling van flora en fauna; er leven
daar veel weidevogels.
Meer informatie: www.oosterwoldepromotion.nl
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Beleef boerderij Nieuw Weper

L

aat een kalfje aan je
hand sabbelen, raak
onder de indruk van de grote
koeien, geniet van de drukte
van alle zwaluwtjes, zie hoe
een kalfje wordt geboren, leer
koeien melken, help de boerin
met voeren en proef (h)eerlijke
zuivelproducten.
Op boerderij Nieuw Weper,
van de familie Van Daatselaar,
staat naast het verzorgen van
de koeien en het verantwoord
produceren van melk, het
beleven van de boerderij centraal. Nieuw Weper biedt kinderen én volwassenen graag
een kijkje achter de schermen
op het moderne melkveebedrijf. Ontdek de boerderij met
een melkclinic, rondleiding,
creatieve workshop of boerderijles voor het basisonderwijs. Wat je ook kiest, na een
bezoek aan boerderij Nieuw
Weper weet je alles over koetjes en kalfjes.

Onderstaande activiteiten
worden georganiseerd / kunnen geboekt worden:
Rondleiding
In de zomervakantie organiseert de familie Van Daatselaar rondleidingen op de
boerderij. In anderhalf uur
maak je kennis met alle dieren, onze inzet voor de natuur
en het boerenleven. Voor kinderen is er een boerenoutfit
beschikbaar. Kosten € 5,- pp
(kinderen t/m 2 jaar gratis).

Boerderijles
Boerderij Nieuw Weper verzorgt boerderijlessen voor het
basisonderwijs. De lespakketten sluiten naadloos aan bij
de kerndoelen van het basisonderwijs. Door te leren met
hoofd, hart en handen, zal
deze boerderijles de kinderen
lang bijblijven.
Melkclinic
Altijd al eens willen koeien
melken? Boek dan een melkclinic en leer de fijne kneepjes
van dit ambacht. Een melkclinic kan geboekt worden,
vanaf 2 personen.
Koe of paard pimpen
Ga je liever creatief aan de
slag? Kom dan een koeien-,
paarden- of varkensbeeldje
pimpen met verf of decpatch.
Deze activiteit is te boeken
vanaf 6 personen.

www.nieuwweper.nl
Weperpolder 13,
Oosterwolde
tel: 0516-588563

ADVERTORIALS

Onbezorgd genieten van de zomer
met autobedrijf JITZE HOOGTERP
OOSTERWOLDE - Niets vervelender

Vos Mechanisatie is een bedrijf met een rijke traditie in de
agrarische-technische dienstverlening. We zijn al meer dan
90 jaar actief in Zevenhuizen en de regio's Groningen,
Friesland en Drenthe.

W

ij verkopen landbouw- en grondverzetmachines. Daarnaast kunt
u voor onderhoud en reparatie bij ons terecht in onze rijk uitgeruste werkplaats. Tevens hebben we een speciale afdeling waar wij voor
u hydrauliek, draaiwerk, cilinders repareren en slangen persen.
Ook hebben wij een breed aanbod aan machines voor de verhuur. Van
minkranen, graafmachines, maaiers, kettingzagen, bladblazers en meer.
Naast de werkplaats hebben wij ook een KRAMP Part-shop en verkoopbalie in onze winkel. Tevens vindt u in de winkel, onze showroom voor
tuin- en parkmachines. Deze is recent totaal vernieuwd en uitgebreid
met een groot assortiment aan accu machines, van robotmaaiers tot
heggenscharen.
Hier kunt u in alle rust en ruimte het uitgebreide assortiment nieuwe
machines van de kwaliteitsmerken STIHL en STIGA bekijken.
Ons personeel kan u vakkundig adviseren over de machine die het meest
geschikt is en past bij uw wensen.
Kijk voor meer informatie op www.vosmechanisatie.nl
en de STIHL Webshop.

Service staat bij ons hoog in het vaandel!!

THT Terpstra een jong
bedrijf volop in beweging
THT is een bedrijf dat zich bezighoudt met het leveren van
keukens door heel Nederland bij o.a. projecten van aannemers,
woningstichtingen, school-, kantoorgebouwen,
kinderdagverblijven en zorginstellingen.

J

arenlange ervaring, kennis van de markt en de producten hebben
gezorgd dat het bedrijf wijd en zijd bekend is. Vanaf offerte tot uiteindelijk oplevering van de keukens heeft de opdrachtgever te maken met
één vaste contactpersoon. In Waskemeer is het kantoor van waaruit alles
wordt geregeld en aangestuurd.
Uiteraard is ook de particulier bij ons van harte welkom voor een keuken.
Er staan diverse complete luxe keukens opgesteld in de showroom. Aan
de hand van eisen en wensen van de klant wordt een professionele 3D
tekening uitgewerkt tot een definitieve offerte. Wij nemen samen met de
klant de tijd om alles goed door te nemen en denken kostenbewust en
oplossingsgericht mee. Er wordt ook niet gepusht om vooraf een handtekening te zetten. Pas als de klant tevreden is, zijn wij het ook! Dan pas
wordt alles in werking gezet.
THT werkt met bekende duurzame keukenmerken. Ook kan men hier
terecht voor bijvoorbeeld het vervangen van zowel inbouw-, als vrijstaande apparatuur, losse onderdelen, spuitwerk keukenfrontjes of een
nieuw werkblad. Reparaties van beschadigingen aan een werkblad
behoort ook tot de mogelijkheid.

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

H

et autobedrijf is centraal
gevestigd in Oosterwolde. Of
je nu met pech te maken krijgt op
een vakantiepark in Drenthe, Groningen of Friesland, de monteurs
zijn altijd snel ter plaatse. “Een lege
accu, motorstoring of problemen
met de airco, wij lossen het zo snel
en prettig mogelijk op”, vertelt Erwin
Aalders van de werkplaats.
“Er kan daarom ook altijd gebruik
worden gemaakt van onze GRATIS
haal- en brengservice en vervangend vervoer. Alles om de pechvogels tijdens hun vakantie onbezorgd
verder te kunnen laten genieten.”

Bang voor onverwachte kosten hoef
je bij Autobedrijf Jitze Hoogterp
nooit te zijn. “Nadat we duidelijk
hebben wat er aan de hand is, volgt
altijd eerst overleg met de klant”,
legt collega Randy Speelman uit.
Het autobedrijf beschikt over een
moderne werkplaats. De vakkundige
monteurs zijn weliswaar gespecialiseerd in Ford, maar redden zich ook
uitstekend met onderhoud en reparaties van alle andere merken
auto's. “En ook met campers”, vult
Erwin enthousiast aan. Hiervoor is
onze werkplaats speciaal ingericht.

A

an de Haulerwijksterweg in
Een kan men genieten van
een heerlijk rustmoment. Tussen de
groene weilanden al dan niet
bevolkt door schapen, koeien of
paarden, bevindt zich een unieke
locatie. Een theehuis/broodjeshuis
en een meubelmakerij. Deze worden
gerund door de eigenaren Tonnie en
Hennie Barelds.

Meer informatie en een overzicht
van de grote voorraad occasions is
te vinden via
www.ford-hoogterp.nl

Zij willen u als fietser en/of wandelaar graag dat stukje rust bieden
waar u naar verlangt na bijvoorbeeld
een fietstocht in onze mooie drie
provinciën landstreek.
U kunt dan vanaf uw stoel onder het
genot van een drankje en een hapje
genieten van de omgeving; lekker
uit de wind.
Zo'n hapje kan -naast gebakbestaan uit een grotere hap in de
vorm van bijvoorbeeld een broodje

belegd met huisgemaakte pulledpork, of huisgemaakte kip-pesto…
Maar het Theepalet biedt meer: wilt
u een leuk fiets-arrangement, eventueel inclusief een afsluitende BBQ,
bij hen bespreken? Dat kan; u roept
en zij gaan voor u aan de slag.
Of wilt u graag wat meer soorten
Texels bier proeven? U zegt het
maar en het wordt geregeld op
afspraak. Wist u trouwens dat Texels
bier meer dan 15 smaken heeft en
dat ze allemaal het proberen waard
zijn? Of wilt u een combinatie van
bierproeverij-fietsarrangement, ook
dat is geen probleem, in overleg is
er veel mogelijk.
Maar gewoon even een kopje thee
of koffie bij hen drinken in de tuin of
in het theehuis is natuurlijk ook
helemaal goed. Zij staan graag voor

THT Terpstra is een flexibel bedrijf met korte lijnen, deskundige adviezen,
snelle levertijden en niet onbelangrijk concurrerende prijzen. Kortom een
jong bedrijf volop in beweging en veel ervaring onder 1 dak.

www.THT-Terpstra.nl

Neem telefonisch contact op via
0516-515800.

Het Theepalet, een bijzondere plekje
om even tot rust te komen

De ontwikkelingen staan niet stil bij het bedrijf, naast keukens kan men
ook bij ons terecht voor kunststof kozijnen, dakkapellen, schuifpuien en
alles wat daar maar bij hoort.

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

“Dus wat het probleem ook mag
zijn, wij helpen iedereen supersnel
en adequaat verder, zodat de vakantie onbezorgd vervolgd kan worden.
Bij een bezoek aan onze werkplaats
ligt er bovendien een zomerse
attentie voor u klaar.”
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u klaar. U bent van harte welkom en
dat kunt u zelf ontdekken als u de
tijd neemt om Het Theepalet te
bezoeken.
Het Theepalet
Haulerwijksterweg 17
9342 TJ Een
Tel. 0592 656278
info@hettheepalet.nl
www.hettheepalet.nl

ADVERTORIALS

Koop je eigen sauna online!

Optisport Dúndelle

Een regelmatig bezoek aan jouw eigen sauna geeft je lichaam en
geest kracht. De afwisseling van gecontroleerd zweten, zachte
verkoeling en rust heeft een bevorderend en ontspannend effect
voor je gezondheid. Mrsauna heeft een uitgebreid assortiment
sauna's om uit te kiezen. Onze eigen sauna specialisten helpen
je graag bij het vinden van de meest geschikte sauna.

J

e staat op het punt om een sauna aan te schaffen, maar voordat je
de beslissing maakt wil je natuurlijk graag weten wat voor positieve
werking de sauna allemaal heeft op je lichaam en geest. Maar natuurlijk
wil je ook weten wat de nadelen zijn van een sauna. Daarom hebben de
specialisten van Mr Sauna enkele dingen op een rij gezet die je van te
voren over de sauna moet weten.
Ontspanning
Heb je de laatste tijd last van stress of is
het erg druk in je hoofd? Uit Zweeds
onderzoek is gebleken dat het gehalte
serotine (een lichaamseigen stof) toeneemt in je bloed wanneer je regelmatig
de sauna bezoekt. Het voordeel van
deze stof is dat het er voor zorgt dat je
je vrolijk en relaxed voelt! Daarnaast kun
je optimaal relaxen in je eigen sauna
door de ultieme houding aan te nemen. Je hoeft met niemand rekening te
houden. Je ontspant je namelijk het beste door helemaal languit te gaan
liggen. Op deze manier verdeelt de warmte zich over je hele lichaam en
zal elke spier in je lichaam zich ontspannen! Heerlijk toch? Bekijk al onze
Binnen- en buitensauna's!
Een sauna is gezond voor je
lichaam en geest!
Op het gebied van gezondheid kun je op
verschillende manieren profiteren van
een bezoek aan je eigen sauna. Wie
regelmatig zweet, versterkt onder meer
zijn immuunsysteem. De warmte verhoogt de lichaamstemperatuur tot wel
39 graden Celsius, die op zijn beurt de
eigen afweercellen van het lichaam aanmaakt. Het lichaam wordt beter bestand tegen infecties.
De sauna heeft ook een positief effect op de gezondheid van jouw huid.
085 303 719 8 | info@mrsauna.nl | www.mrsauna.nl

Ruim een jaar geleden hebben wij als Optisport ons plan ingediend om Recreatiecentrum
Dúndelle te exploiteren. Wat waren wij blij toen de keuze op ons was gevallen.
En zo ging Zwembad Dúndelle open op 3 APRIL!
Het leek wel winter! Gelukkig zijn er veel mensen die blij worden van zwemmen in
Dúndelle in de “winter” . Zwemverenigingen kloppen aan en willen komen trainen.
Inmiddels zitten we op de avonden en zaterdag behoorlijk volgeboekt. Erg leuk!
Toch hopen we op mooier warmer weer zodat de jeugd tot 27 jaar ook weer
zin heeft om te komen. Voor hen is de Aqua'Sport en spel: team en individueel
spellen in en om het water

“Optisport is in 1994 opgericht, heeft
400 locaties in 75 gemeenten in
Nederland en België, 20 miljoen
bezoekers per jaar en 2750 medewerkers. Dit is iets om trots op te zijn
maar vast de reden niet waarom wij
Dúndelle mogen exploiteren. Optisport
is landelijk groot en commercieel,
maar plaatselijk is het mensenwerk
en de mensen doen dit met hart en
ziel. Wij maken samen met de ondersteuning van Optisport het verschil. De
slogan van Optisport is “Optisport
brengt je in beweging”.
Dat is plezierig en gezond!
We leerden de mensen achter de
schermen kennen. Wat een fantastisch
team! Per 1 februari namen wij Dundelle over van de gemeente. Dit overnamemoment vond plaats na de
eerste toneelavond van “Om it libben
fan Lyfke”. Een mooi toneelstuk en om
00.00 uur werden wij toegezongen
door de toneelspelers. Dat kon toch
niet mooier en vergeet je niet! We
stonden volgeboekt voor in de toekomst. Feesten, bedrijfstrainingen,
schoolreisjes, zoveel! Maar toen werd
het stil. De Corona-periode brak aan
en alle reserveringen werden geannuleerd. Wij hebben in die periode
Dúndelle van binnen opgefrist en
geschilderd. 1 Juni mocht de horeca
weer open. Het voorjaar brak aan, het
werd prachtig warm weer en gelukkig
ging zwembad Dúndelle open in juni.
We hebben een tijdje mogen genieten
van zwembad “drukte” en een paar
vlooienmarkten mogen beleven.

Het najaar en de winter was lang en
weer Corona-stil. Met de Grab and go
en midgetgolf die wel open mochten
hielden we positiviteit erin.
Begin maart gaf Optisport aan
“Als we binnen niets mogen dan gaan
we buiten open!”.

OPENINGSTIJDEN APRIL 2021:
Banenzwemmen: in blokken van 30 minuten
• Maandag, woensdag en vrijdag
08.00 tot 10.00 uur
• Dinsdag en donderdag
07:00 tot 10:00 uur
• Maandag t/m donderdag
18.30 tot 19.30 uur
• Zaterdag & zondag
13.00 tot 14.30 uur
Aqua'Sport en spel t/m 27 jaar: *)
• Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag 15.00 tot 16.00 uur

Op officiële feestdagen hanteren wij de zondag openstelling
*) Vanaf 17 graden en een aantal reserveringen
OPENINGSTIJDEN MEI tot SEPTEMBER:
Banenzwemmen:
• Ma + wo + vr
08.00 - 10.00 uur en 18.30 - 19.30 uur
• Di + do
07.00 - 10.00 uur en 18.30 - 19.30 uur
Recreatief voor- en na- seizoen (indien mogelijk i.v.m. Corona)
• Ma tm vr
14.30 - 16.45 uur, bij 19 graden of meer
• Vrijdag
14.30 - 19.30 uur, bij 23 graden of meer
• Za + Zo *)
13.00 - 15.00 uur, altijd open
Recreatief zomervakantie
(10 juli t/m 22 augustus, indien mogelijk i.v.m. Corona)
• Ma t/m zondag
13.00 - 15.00 uur, altijd open
• Vrijdag
13.00 - 19.30 uur, bij 23 graden of meer
*) Vanaf 23 gr. Zijn we open van 13.00-17.00/ 18.00 uur
Bij tropische temperaturen zijn we open van 11.00-14.00 +
15.00-18.00 uur of indien mogelijk van 11.00 - 18.00 uur
Zwemlessen: van dinsdag 20 april t/m donderdag
• Di + wo + do
17.00 - 18.30 uur in voorseizoen en begin september
• Di + wo + do
8.00 - 10.00 uur in de zomervakantie
ONZE CORONA MAATREGELEN:
• Bij verkoudheidsklachten bij jezelf of in je naaste omgeving
ben je helaas niet welkom
• Reserveren is verplicht, bij voorkeur via de website:
www.optisport.nl/dundelle
• Thuis badkleding alvast aantrekken
• Toiletten zijn geopend en de douches zijn gesloten
TARIEVEN
• Los bad banenzwemmen
€ 3,50
• Los bad Aqua'Sport en spel
€ 3,50
• 12 bezoekenkaart banenzwemmen
€ 35,00
* heeft u een abonnement dan heeft u vrije toegang
tot banenzwemmen en Aqua'Sport en spel
Zwemabonnement *: periode april t/m 5 september
Voorverkoop: aan de kassa t/m 15 mei 2021 tijdens het ochtendzwemmen
en de zwemlessen.
• Persoonlijk abonnement
€ 80,00
€ 185,00
• Gezinsabonnement t/m 5 pers.
• 6e en daarna volgend gezinslid*)
€ 25,00
• Paskosten
€ 4,00
*) Ouder(s)/verzorger(s) en kinderen t/m 17 jaar wonend op hetzelfde adres.
Zwemles ABC en Zwemvaardigheid diploma's:
Op dinsdag, woensdag en donderdag van 17.00 tot 18.30 uur geven wij de
leukste stoerste zwemlessen. Voor opgave of meer info kunt u mailen naar
dundelle@optisport.nl
Vragen? Wij zijn binnen onze openingstijden bereikbaar
via dundelle@optisport.nl of 0516-541493

ADVERTORIALS

Breng eens een bezoek
aan de Bibliotheek
Tijdens deze periode waarin Corona de boventoon voert,
brengen velen de vakantie door in eigen land. Vaak wel in een
nieuwe omgeving. Dan is de Bibliotheek een fijne plek om te
bezoeken voor ontspanning en informatie.

Home43 Woonaccessoires & Bloemen

N

a een grote verbouwing van
enkele maanden mochten
wij op 5 Juni 2020 de deur openen
van onze prachtige nieuwe winkel
aan de Jelle van Damweg 21 in
Jubbega. Het was en is (ondanks
corona) een groot succes, zo blij
dat velen het concept wat ik samen
met Itteke Bron heb bedacht en uitgevoerd net als ons een warm hart
toedragen.
Bij ons in de winkel vind je dagelijks
verse bloemen en planten ( rechtstreeks van de veiling uit Aalsmeer).
We maken naast de bloemen mooie
groencreaties, rouwwerk, seizoensbloemstukken en we verzorgen de
groenaankleding van bedrijven. Ook
hebben we veel keus in bloemabonnementen (ook als kadobon), wij

W

ie lid is van een andere Bibliotheek in Friesland kan bij de Bibliotheken in onze regio gewoon lenen en inleveren. De Bibiotheekpas is overal geldig. Daarnaast is de Bibliotheek dé plek om informatie op
te zoeken, het nieuws te lezen of door een tijdschrift te bladeren. Om activiteiten in de omgeving op te zoeken, wifi of een computer te gebruiken
en een print te maken of om tijdens een fiets- of wandeltocht even bij te
komen met een kopje koffie of thee.
Alle Bibliotheken zijn tegenwoordig boetevrij. Iedereen is welkom. Lid
worden kan ook: voor € 4,25 per maand heb je als volwassene al een
abonnement en kun je gratis alle boeken, dvd's en tijdschriften lenen.
Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis aanmelden als lid, ook als de
ouders geen lid zijn. Alle materialen zijn vier weken te leen, met
1 gratis verlenging van nog eens vier weken. Er staan je geen vervelende
verrassingen te wachten als je iets te laat bent met inleveren. Via e-mail
krijg je een berichtje wanneer het tijd wordt om je boeken in te leveren.
Iedereen is welkom in de Bibliotheek, het hele jaar door, ook als je geen
lid bent. Koffie en thee zijn gratis en je kunt gezellig aanschuiven aan de
leestafel om een krant of tijdschrift te lezen. Ook kun je achter de
computer werken of informatie opzoeken.
Ook zijn er regelmatig activiteiten in de Bibliotheek. Nieuwsgierig?
Loop gewoon eens binnen of word direct lid op onze website.
Op het moment dat deze krant verschijnt, is het nog onzeker of in de
zomermaanden de coronamaatregelen verder worden versoepeld.
We hopen van harte dat onze bezoekers dan weer gebruik kunnen
maken van bijvoorbeeld het leescafé en de koffieautomaat.
Volg het laatste nieuws
hierover op onze
website www.bzof.nl

staan voor U klaar om er iets speciaals van te maken.
Behalve bloemen vindt je op de
Jelle van Damweg stoere, sobere en
landelijke woon-asseccoires. Daarnaast hebben wij tassen, sieraden,
Woodwick kaarsen, droogbloemen,
tapparfum, mooie potten, houtwerk
en verschillende meubels in ons
assortiment. Behalve Itteke en mij
zul je met regelmaat Brenda, Hennie, Hilda, Marrit, Marije, Babet of
Jasmin tegen komen. Dit fantastische team staat 5 dagen per week
voor u klaar!
Ook zijn onze producten te vinden
op de webshop, online shoppen doe
je via www.home43.nl, wij wensen
jullie net als in de winkel heel veel
shopplezier! Leuk als jullie ons gaan

volgen op Facebook of Instagram,
waar wij geregeld nieuwtjes en
producten in 'the spotlight' zullen
plaatsen. Wij wensen U een zonnige
tijd en graag tot ziens bij HOME43 in
Jubbega.

Met een vriendelijke groet,
Vera van der Terp

Home43 Jelle van Damweg 21
8411 XA Jubbega
0637408849

Je gelukkig en gezond voelen,
dat willen we allemaal!

W

il je angsten, zorgen, negatieve gedachten, faalangst
en ander ongerief achter je laten?
Verlang je naar een fijne relatie die
in balans is en kinderen die lekker
in hun vel zitten?
NEI therapie kan hierbij veel betekenen. NEI helpt je om je te bevrijden
van de emotionele blokkades en de
weg vrij te maken voor genezing,
groei en ontwikkeling.
In één sessie kan er al heel
veel gebeuren!
NEI is een krachtige methode die
succesvol gebleken is bij vele uiteenlopende klachten. Zowel emotionele- als fysieke klachten. Door in
gesprek te gaan met het onbewuste,
biedt NEI een simpele, snelle en
eenvoudige manier om emotionele-

en mentale blokkades uit het verleden op te lossen.
Met behulp van een biotensor komt
er een gesprek tot stand tussen de
therapeut en het onbewuste van de
cliënt. Aan de hand van vragen die
gesteld worden aan het onbewuste
geheugen wordt duidelijk waardoor
de klachten zijn ontstaan. De
behandelingen worden ondersteund
met (familie) opstellingen, Bach
bloesems, natuurlijke middelen en
olieën.
In de behandelingen stem ik mij af
op wat jij nodig hebt. Ik zoek naar
een oplossing die bij jou en je situatie past. Er is altijd een opening te
vinden om de weg naar het herstel
in gang te zetten.

Ben je benieuwd wat ik voor jou, je
kind of je gezin kan betekenen:
neem vrijblijvend contact op!
Anita de Boer
Praktijk de Wende
06-302 76 550
www.nei-therapie.com

De Kromhoekster Kip:
Gezond kippenvlees met een verhaal
Gezond kippenvlees
De Kromhoekster Kip hecht waarde
aan het gezond laten opgroeien van
onze Kromhoekster kippen. Met al
onze praktijkervaring hebben wij het
traditionele houderrijsysteem verder
ontwikkeld. Wij hebben de mineralenbalans zo weten te ontwikkelen
dat de kippen gezonder opgroeien en
meer weerstand hebben.

Kijkstal
Vanuit de boerderijwinkel is het
mogelijk om in onze stal kijken en de
kippen zien rond scharrelen. Met dit
concept willen wij onze klanten
graag laten zien hoe onze kippen
opgroeien. Door deze openheid te
tonen, weet onze klant wat hij eet.
Graag beantwoorden wij dan ook alle
vragen die de klanten stellen.

De kippen krijgen door ons zelf
samengesteld puur voer. Vanaf 2009
hebben wij geen antibiotica meer
gebruikt. Hierdoor groeien de Kromhoekster kippen langzamer en zijn
we terug bij de kip van vroeger. Deze
werkwijze heeft daarnaast ook voordelen voor de consument. Wij bieden
een gezonde kip, die malser, beter
van smaak en langer houdbaar is.
Het vlees is antibiotica- en volledig
salmonella- en ESBL vrij.

Streekproducten
In april 2017 hebben wij onze boerderijwinkel geopend. U vindt hier niet
alleen al onze kipproducten, maar wij
bieden ook diverse streekproducten

aan. Deze producten halen wij rechtstreeks bij de producent en hebben
ieder hun eigen verhaal. U vindt in
onze winkel onder andere lamsvlees,
rundvlees , diverse soorten zuivel,
jam, boerderij-ijs, diverse meel soorten en bakmixen.
Kijk voor de openingstijden op onze
website.
www.dekromhoeksterkip.com
De Kromhoekster Kip –
Kromhoek 37 9249 ND
Frieschepalen. Tel:06 156 292 12,
mail@dekromhoeksterkip.com
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Even aan wat anders denken in deze tijd!

PUZZELPAGINA
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LEK
PUZZEKER
MAARLEN

Kids-rebus

Het vaccin is onderweg maar de pandemie is nog niet voorbij. Onzekere
tijden nog steeds voor een maatschappij waarin er heel veel mensen zijn
die voor elkaar iets willen betekenen en zo ontstaan de mooiste ideeën,
initiatieven en alternatieven. Met deze puzzelpagina’s blijft u toch een
beetje in beweging. Vul de antwoorden op de volgende pagina in en win
prijzen die door ondernemers zijn aangeboden.

CIJFERPUZZEL

FILIPPINE

Gelijke cijfers staan voor gelijke letters.
Probeer het gekleurde woord te vinden.

Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. Probeer
aan de hand van de omschrijvingen alle
woorden te vinden. Bij een correcte invulling
leest u van boven naar beneden in de gekleurde
hokjes de oplossing.

Rebus 1 - Oplossing:
______________________________________
______________________________________

Rebus 2 - Oplossing:
______________________________________

Een cijfercode is een puzzel waarbij elke letter een
cijferwaarde heeft, elke letter staat dus gelijk aan een cijfer.
Bij cijfercodes komen de meeste letters van het alfabet
minstens één keer voor. Soms worden er al enkele letters of
een geheel woord weggeven bij een cijfercode, zodat je een
beginnetje hebt.

1. Ervaren.
2. Deel van de week.
3. Legeraanvoerder.
4. Roofvogel.
5. Schaaktitel.
6. Zangvogeltje.
7. Militaire groet.

8. Antiek.
9. Schietvoorraad.
10. Soort puzzel.
11. Excentriek
persoon.
12. Muziekapparaat.

Rebus 3 - Oplossing:
_______________________________________

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

Rebus 4 - Oplossing:
_______________________________________

2 Volgens het boekje
1 Al draagt een aap een gouden ring het is en
blijft een lelijk ding

OPLOSSING KIDS-REBUS

LUCHTSTEUN
NABOUWEN
OMVALLEN
ORKEST
PALJAS
PRENT
SKIEN
SPLEET
STAGEADRES
STOEP
TANTE
TOONHOOGTE
TREDE
VATEN

3 Door de bomen het bos niet meer zien

FUSIE
GEESTGROND
GOGME
HALTE
HEKJE
HOLST
ICOON
IDYLLE
KERRIESAUS
KIESDELER
KRACHT
KROON
KWEKKEN
LEPELEN

4 Met de mond vol tanden staan

AMBER
BANKET
BASSIST
BERGAF
BEVER
BUURJONGEN
CIRCUIT
CLUSTER
DICTEE
DRINKWATER
ELEVATOR
ENTEN
EXTERN
FLESOPENER

Het Andere Friesland
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Kids-rebus

SUDOKA GEMIDDELD

Rebus 6 - Oplossing:
Rebus 5 - Oplossing:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

SUDOKA EENVOUDIG

SUDOKA GEMIDDELD

Rebus 7 - Oplossing:

_______________________________________________________________

OPLOSSINGEN
REBUSSEN

5 Lang zal hij leven in de gloria
6 Samen in het huwelijks bootje stappen
7 Dat is water naar de zee dragen

OPLOSSINGEN PUZZELS

✂

PUZZEL mee en win MOOIE prijzen!
Aan de Cijferpuzzel, Filippine, en Woordzoeker op de vorige
pagina zijn prijzen verbonden vandaar dat hier geen
oplossingen voor worden gegeven.
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N
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I
N
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EUK
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OPLOSSINGEN:
Cijferpuzzel

U kunt de antwoorden doorgeven via mail:
info@kiwimediaproducties.nl (ook graag telefoon vermelden)
of stuur de oplossing naar de Tolberterstraat 31, 9351 BB leek.

Filippine

De actie loopt tot en met 21 augustus 2021
De prijswinnaars krijgen telefonisch bericht.

Woordzoeker

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

Naam .............................................................................................................................................

✂

PRIJZEN WORDEN U AANGEBODEN DOOR DE ONDERSTAANDE ONDERNEMERS:

Greatz Hair
Bakkeveen

Slagerij van Eik
Bakkeveen

Home43
Jubbega

De Wylde Roas
Bakkeveen

De Kromhoekster Kip
Frieschepalen

Terpstra fietsen
Haulerwijk

Albert Heijn
Oosterwolde

Poiesz
Bakkeveen

Knip bon
t.w.v. € 20,-

Barbeque
pakket
t.w.v. € 25,-

€ 20,Af te halen bij
onze winkel

Boeket
t.w.v. € 25,-

Waardebon
t.w.v. € 25,-

Kilometerteller
t.w.v. € 32,50

Tas met
boodschappen
t.w.v. € 25,-

5
waardebonnen
t.w.v. € 10,-

Slagerij van Eik

Sfeervol, gastvrij en schoon onthaal
nabij het drie provinciën punt.
Vele mogelijkheden voor wandelen,
fietsen en steden tripjes in de drie
noordelijke provinciën van ons mooie
Nederland. U bent altijd welkom in
ons mooie ‘Buitenhuis’!!!!
Minne Ponne & Ciska Monkhorst
Schansweg 13 - 9343 TE Een-West
Tel.: 06 4108 1272
c.monkhorst@kpnplanet.nl

Uw barbecuespecialist.
Dé vakman in lekker!

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

