RECREATIEMOGELIJKHEDEN BIJ Ú IN DE BUURT!

ACTIEF
SEIZOEN 2020

BAKKEVEEN

EN ALLE ANDERE
DORPEN IN
3 PROVINCIËNLAND:
De Wilp, Donkerbroek,
Een-West, Frieschepalen,
Haule, Haulerwijk,
Siegerswoude, Ureterp,
Waskemeer, Wijnjewoude
en Zevenhuizen
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In deze recreatie
special is ook
tijd voor puzzelontspanning
Nu de coranavirus maatregelen een
beetje versoepeld zijn gaan we weer
proberen door te gaan, we slaan ons er
beslist doorheen. Vandaar deze
ontspanningsspecial in de
recreatiekrant, waarmee u
ook nog leuke prijzen
UKE
WIN LE
kunt winnen. Door
N
PRIJZE
samen de schouders
.37
eronder te zetten en
ZIE PAG
door moed te houden. Dank
aan de bedrijven die een
prijs beschikbaar hebben gesteld.
Wij wensen u veel puzzel- en leesplezier,
maar bovenal, blijf vooral gezond,
de uitgever. (KiWi Media Producties)

D

e 8e editie van de “Bakkeveen Actief” ligt nu
voor je. Het is lang de vraag geweest of
deze recreatiekrant wel uitgegeven zou kunnen
worden in 2020. Door de vele corona-beperkingen
leek er van activiteiten en recreatie weinig terecht
te kunnen komen. Maar nu, medio juni, zijn de
meeste campings en recreatiecentra weer volledig
geopend. Ook bij vrijwel alle horeca kun je weer
terecht. Wat nog ontbreekt zijn de evenementen:
tot 1 september geen vlooienmarkten, geen braderieën, geen festivals, geen jaarmarkten en geen
georganiseerde wandel- en fietstochten etc..
Niet getreurd: er valt nog genoeg te beleven in 3
Provinciënland. In deze Bakkeveen Actief een hele
opsomming van activiteiten: zwemmen, speeltuinen, doolhoven, midgetgolf, kanoën, huifkarritten, musea en natuurlijk veel
fietsen en wandelen. Er is zelfs een
fietsspeurtocht in deze krant
opgenomen: aan de hand van
foto's een route van ca 30
km vinden en fietsen. Op
www.bakkeveen.nl/verken
vind je nog meer fietstochten en
mogelijk later ook wandeltochten die
je individueel kunt volbrengen.

Op www.bakkeveen.nl/tip vind je alle actuele
informatie. Door overheidsmaatregelen kan het
aanbod de komende weken en maanden kleiner,
maar ook groter worden. Dat is voor ons allemaal
onzeker. Wat zeker is: door de verrassend gevarieerde omgeving is het lekker ontspannen, even
een terrasje pakken en routes verkennen om te
wandelen, fietsen of zelfs te kanoën.
TIP-kiosk
Voor meer informatie en souvenirs ben je welkom
in de TIP-kiosk. Deze is verhuisd. De locatie was
naast de Slotplaats en bevindt zich nu naast de
ingang van het zwembad in Bakkeveen. Veel parkeerruimte voor de
deur! Voor openingstijden kijk op
www.bakkeveen.nl/tip
We wensen je een aangename
zomervakantie en hopelijk ook tot
ziens in 2021 waarbij alle evenementen in Bakkeveen en omliggende
dorpen ook weer doorgang kunnen
vinden.
TIP-Bakkeveen
Toeristisch Informatie Punt
voor 3 Provinciënland.

KIJK OOK OP WWW.BAKKEVEEN.NL

Slagerij van Eik

Uw barbecuespecialist.
Dé vakman in lekker!

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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0513 72 44 05 of bernadette@fideliz.nl

www.fidelizmediation.nl

Jurjens
Witgoed
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 17.00
Zaterdag
10.00 tot 17.00

Het Andere Friesland

BAKKEVEEN

03

3PROVINCIËNLAND
Ongeveer 85 jaar geleden trokken de
eerste toeristen en recreanten al naar
Bakkeveen. Waarom? Dankzij de
afwisselende omgeving: bossen,
weilandjes, zandverstuivingen,
akkertjes, wandelpaden, heide, etc.
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Boeren gingen in de zomer zelf in de
schuur wonen en de recreanten
verbleven destijds in het woonhuis.
Nu, 85 jaar later is Bakkeveen
gegroeid naar ruim 1900 inwoners en
verblijven er in de zomer tijdens de
vakantiepiek wel 3000 gasten.
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BLOEIENDE RECREATIE MET
BAKKEVEEN ALS MIDDELPUNT
E
euwen geleden was het gebied rond Bakkeveen
vaak een slagveld. Op de grens tussen Friesland
en het achterland vonden toentertijd 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 de herinnering levend.

chalets, en hikehomes. Alles voorzien van privé
sanitair, wifi, etc. Net als thuis, maar dan wel in de
rustige natuur.

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.

Op de hogere terreinen was geen veen. Hier groeide
heide, waar schaapskuddes graasden. Aan het
begin van de 20e eeuw werd de behoefte aan voedsel groter en werden hele heidegebieden in cultuur
gebracht. Maar nog midden jaren 30 van de vorige
eeuw is er een aantal personen geweest die een
deel van het “Mandefjild” hebben gekocht om het te
behoeden voor de landbouw. Dit gebied ligt ten
oosten van Bakkeveen en is ca 400 ha groot. Het
gebied bestaat uit zandverstuivingen, heuvels, heidevelden en bos. De eerder
‘HET IS DE VARIATIE EN
genoemde Holle Wegen
VERRASSING DIE EEN BEZOEK
lopen er doorheen. De
AAN 3PROVINCIËNLAND ZO
adel heeft aan de
AANTREKKELIJK MAAKT’
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.

Bakkeveen ligt in een relatief hoog gelegen gebied. Hier
ontstonden beekjes voor de waterafvoer; er omheen ontstond veen. Via Bakkeveen liep een belangrijke verbinding
van 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.
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 was er
al energie nodig om de huizen te verwarmen en deze
energie kwam uit Noord-Nederland.
Tussen Bakkeveen, Zevenhuizen en Een lag het “questieuze veld”. Er was steeds “gedoe” over het bezit van de
uitgestrekte velden. Eind 17e eeuw worden de provinciegrenzen definitief vastgesteld en ontstaat er rust. Let
maar eens op de vorm van de grens tussen Friesland en
Drenthe met het Drentse “neusje”; geen natuurlijke grens,
maar door onderhandelingen bestendigd. Langs de vaart

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. Verderop in deze
krant zijn vele activiteiten genoemd.
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 u kunt alles bekijken vanaf de
prominente uitkijktoren.
Helaas zijn er in 2020 geen evenementen toegestaan; we hopen dat erin 2021 in Bakkeveen en
omringende dorpen weer de festivals, wandel- en
fietstochten, markten, etc kunnen worden georganiseerd.

Bakkeveen en omgeving is ruim bedeeld met een
zeer gevarieerde natuurlijke omgeving. Geen wonder dat ca 85 jaar geleden er al een VVV werd
opgericht om mensen tijdens hun vakantie te huisvesten bij mensen thuis en in zomers leegstaande
schuren. Ook werd er gezorgd voor vertier voor de
gasten. Na de 2e wereld oorlog namen recreatie en
toerisme in Bakkeveen een vlucht. In en
langs de randen van de natuur ontstonden
‘OM ALLES TE KUNNEN
kampeerboerderijen, later campings en
BELEVEN MOET U WEL
hotels.

BLIJVEN OVERNACHTEN’
Uit heel Noord-Nederland kwamen toen al
schoolreisjes naar Bakkeveen om een week lekker te ontspannen, later ook groepen studenten en
verenigingen. Ruim 50 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,

Hopelijk hebben we je nieuwsgierig gemaakt! Het is
de variatie en verrassing van de omgeving die een
bezoek aan Bakkeveen en omgeving zo aantrekkelijk maakt.
Meer informatie vind je via www.bakkeveen.nl/tip
en bij de vrijwilligers van de TIP-kiosk bij het zwembad in Bakkeveen. Hier kun je ook fiets- en wandelkaarten van het gebied aanschaffen.

Lekkere verse aardbeien
en asperges.
In het seizoen dagelijks verkoop
aan huis van onze eigen duurzaam
geteelde aardbeien en asperges.
Ook van diverse streekproducten
en jam, saus, sap, siroop en wijn van
onze eigen aardbeien.
Kom langs aan de
Dwarshaspel 14 te Zevenhuizen

Beeldend
kunstenaar
Enthousiast, eigenzinnig,
eigenwijs.
OP AFSPRAAK
Weverswal 26
Bakkeveen
06 27185661
www.keunst.com
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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.

Het Andere Friesland
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VAKANTIE EN OVERNACHTINGEN

ACTIVITEITEN
Snuffelschuur
’t Nifelhokje
Brocante en curiosa
te koop.
Iedere zaterdag van 13
tot 17 uur open
www.nifelhokje.nl, 06 27075608
Middenwei 13, Siegerswoude

Museum
Opsterlân
Expositie
“Stof tot nadenken”. Kunstenaars
laten zich inspireren door textielcollectie van museum Opsterlân.
14 juni t/m 30 augustus. Verder: wisselend exposities over regio. www.museumopsterlan.nl,
0513 462930, Hoofdstraat 59, Gorredijk

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

Lianne’s
Siergrassen,
prairietuin
In de tuin van Lianne
Pot waan je je op de
prairie. Geopend op
donderdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 tot
17.00 uur tot en met 10 oktober 2020.
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
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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.

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 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

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

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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Logement De Gouden Vlo

M

idden in het dorp Donkerbroek bij de brug over de
Opsterlandse Compagnonsvaart, ligt het “Logement
De Gouden Vlo”. Eigenaren Jan Vermeijden en Antoinette
Veenhuis hebben gekozen voor een smaakvolle en eigentijdse invulling van hun Bed en Brochje in dit monumentale
pand uit ±1850.
In het bekende huis op de hoek
van de Vosseheer en de Herenweg is sinds de 19e eeuw, meer
dan 50 jaar, een herberg annex
paardenwissel/rijtuigenschuur
gevestigd geweest. De geschiedenis van dit huis zegt dat hier
verkopingen, dans-/toneelavonden-/politieke discussieavonden plaats vonden.
De naam “De Gouden Vlo” is ontleend aan de naam van een
hotel in Donkerbroek, dat gelegen was aan de overkant van
de vaart en deze naam behoort dus bij het dorp Donkerbroek. In 1907 werd dit hotel gesloopt.
Als gastheer en gastvrouw willen de eigenaren bezoekers
verwelkomen in een van de twee of beide gastenkamers op
de 1e verdieping van dit historische huis. Op deze verdieping zijn de douche en een apart toilet voor de gasten. U
vindt hier ook een loungeruimte of leeshoek. Hier kunt u
naar keuze zelf voor een kop koffie/thee zorgen.

Het Andere Friesland
Natuurvriendenhuis Allardsoog
Natuurvriendenhuis Allardsoog is een betaalbaar 'doehet-zelf-hotel' met 56 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:

Wij heten u van harte welkom!
Antoinette Veenhuis en Jan Vermeijden, www.goudenvlo.nl

Jubileum bij Greatz Hair &
Zomooi Huidsalon

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.

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 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.
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!

Camping De Ikeleane
De camping beschikt over 200 plaatsen, verdeeld over
diverse verblijfsmogelijkheden. Vanzelfsprekend bent u
welkom met uw eigen caravan of tent.
Maar ook zonder uw eigen kampeermiddel kunt u
uitstekend terecht op de Ikeleane.

Z

o kunt u een chalet
huren, een vakantiewoning of uw intrek nemen in
een van de twee B&B's. Het
motto van de camping is al 50
jaar mensen de gelegenheid
geven in een prachtige rustige
omgeving te genieten van wat
Friesland en dan vooral Bakkeveen en omgeving te bieden heeft.

Team Greatz Hair & Zomooi Huidsalon
Houd onze socials in de gaten voor leuke acties
tijdens ons 10-jarig jubileum jaar!

zomooi
HUIDSALON

Kom eens langs als na de
Corona-crisis Allardsoog haar
Rustpunt functie weer opengesteld zal hebben. Kom in
gesprek met de huiswachten
en laat u 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

E

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.
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De camping heeft uitgebreide
voorzieningen: er is een cen-

traal gelegen sanitairgebouw
met babywasplaats, douchegelegenheid ingericht voor
gehandicapten en ook zijn er
afwasplaatsen. De nieuwste
kampeerplaatsen zijn comfortabel uitgerust: behalve over
kabel tv en een wateraansluiting beschikt u daarop ook
over privésanitair bestaande
uit uw eigen douche, toilet en
wastafel. Ook heeft de camping 8 camperplaatsen, met
vuil- en schoonwatervoorzieningen.

Vorig jaar is het nieuwe restaurant geopend. Koeien kijken u vriendelijk aan vanaf
levensgrote foto's aan de
muur. Dankzij een gloednieuwe restaurantkeuken kunt
u er genieten van koffie,
belegde broodjes, of diner,
zowel binnen als op het
nieuwe terras. Dit terras is in
het voorjaar van 2020 gereed
gekomen.
Ikeleane is een kindvriendelijke camping, er is zowel binnen als buiten een uitgebreide
kinderspeelplaats.
Meer informatie?
Kijk dan op www.Ikeleane.nl,
u kunt ook online reserveren.
Bellen kan ook: 0516541283
Fam. Kiers.

Het Andere Friesland
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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

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

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

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

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

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

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

>

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.

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. Het volk was erg arm en
de omstandigheden waren erbarmelijk. Wij laten
de verschillende soorten woningen en omstandigheden zien waarin de mensen leefden en
werkten. Voor de kinderen is een speurtocht
door het openluchtmuseum gemaakt, waarmee
ze een mooi prijsje kunnen winnen. Daarnaast
beschikt het museum over twee speeltuinen
www.spitkeet.nl 0512 840431
De Dunen 3, Harkema

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.

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.
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

KIJK OOK OP WWW.BAKKEVEEN.NL

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

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

NATUURVRIENDENHUIS
ALLARDSOOG
Betaalbaar “doe-het-zelf-hotel”
met 56 bedden. Verhuur zeer
ruime professionele keuken,
authentieke gymzaal, degelijk
handenarbeidlokaal en feestzalen.
Voor al uw culinaire, sportieve,
muzikale workshops en feesten
met of zonder overnachtingen.
Jarig van der Wielenwei 42
9343 TC Een-West
Tel.: 088-0990971
www.allardsoog.nivon.nl

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

20% KORTING OP HENNABROWS!

zomooi
HUIDSALON

Weverswal 3a
9243 JL Bakkeveen
06-15535257
www.zomooi-huidsalon.nl
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B&B ”Gastvrij onthaal”
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.

I

n 2016, alweer vier 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 welkom geheten met
een kop koffie of thee. De drie tweepersoonskamers zijn
sfeervol en landelijk ingericht en hebben allemaal een mooi
uitzicht over de tuin of omringende landerijen. Elke ochtend
wordt er in de woonkeuken een heerlijk ontbijt voor de gasten 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

It Fryske Gea, al 90 jaar zorg
voor de natuur in Fryslân

I

t Fryske Gea is de provinciale vereniging voor de bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel
erfgoed in Fryslân. Het eerste bezit na de oprichting in 1930
was de Landweer bij Bakkeveen. Nu 90 jaar later beheren
we meer dan 60 verschillende natuurgebieden met een
totale oppervlakte van ruim 20.000 hectare, waaronder
kleine pareltjes zoals Park Jongemastate, maar ook grotere
gebieden als Rysterbosk, Lendevallei, Noard-Fryslân Bûtendyks en Nationaal Park De Alde Feanen.
Bos, heide, weidevogelgrasland,
moeras, kwelder en duingebied,
alles komt voor in It Fryske Gea.
We worden in ons werk
gesteund door 36.000 leden en
meer dan 400 vrijwilligers!
It Fryske Gea wil iedereen graag laten
genieten van de natuur. Daarom zijn veel van onze natuurterreinen vrij toegankelijk voor publiek. Ook organiseren we
jaarlijks enkele honderden activiteiten, zoals wandel- en fietsexcursies, vaartochten, jeugdactiviteiten en open dagen.
Jaarlijks heten we zo honderdduizenden bezoekers welkom
in onze natuurgebieden.
In Bakkeveen is het Mandefjild een echte publiekstrekker en
één van de pronkjuwelen van It Fryske Gea. Heidevelden,
bos, vennen en een zandverstuiving zijn het ideale decor
voor een mooie wandeling waarbij je een goede kans hebt
om onze Drentse heideschapen en Exmoorpony's tegen te
komen. Deze grazers onderhouden voor ons de heide. De
dieren eten het malse gras en jonge boompjes op en hierdoor krijgt de heide meer de ruimte om te groeien. In
augustus staan de grote velden met struikheide volop in
bloei. Het gebied kleurt dan langzaam paars. Kijk voor meer
informatie op onze website: www.itfryskegea.nl

Het Andere Friesland
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Molecaten Park 't Hout met Flippies
Pretpaleis; kinderpret gegarandeerd

H

oe blij kan een dag
zijn? Rennen, vliegen,
springen, dansen, klauteren,
plonzen…in onze binnenspeeltuin 'Flippies Pretpaleis'
mag en kan het allemaal! Het
is de ideale plek voor een blije
vakantiedag, schoolreisje,
middagje vrij van school, verjaardag- of familiefeestje.
Onze binnenspeeltuin met
ballenbad, trapladders, zachte
klauterbruggen en glijbaan
levert 100% pretgarantie! Ook
buiten is er van alles te bele-

ven. Even uitrusten met een
drankje, lekkere frietjes of een
ijsje kunt u bij ons op het terras of binnen aan de picknicktafels. We bieden leuke
arrangementen om het middagje uit, kinderfeestje, familiefeest, schoolreisje of
schoolkamp tot een succes te
maken! Als u zelf ideeën
heeft? Neem gerust contact
met ons op om het te bespreken!
Wie geen genoeg krijgt van
dit speelparadijs kan blijven
overnachten! Op onze camping 't Hout kampeert u op
ruime velden en kunt u ook
ingerichte tenten, kampeer
cabins en chalets huren. Het
buitenzwembad met vier verschillende zwembaden, waaronder twee ondiepe peuteren kleuterbaden is op zonnige

dagen absoluut 'the place to
be' voor onze vakantiegasten!
Naast de zwembaden zijn er
twee glijbanen en een grote
waterspeeltuin met grappige
waterattracties die door de
kinderen zelf bediend kunnen
worden!
Molecaten Park 't Hout &
Flippies Pretpaleis,
Duerswâlderwei 11,
Bakkeveen,
tel. 0516 - 541 287,
www.molecaten.nl/thout
www.molecaten.nl/flippiespretpaleis

Lianne's Siergrassen bestaat in het
jaar 2020 twintig jaar!
Twintig jaar geleden startte beplantingsontwerpster Lianne
Pot haar siergrassenbedrijf in de Wilp. Dát gaan we vieren!

G

egrepen door de
pracht van prairiegrassen en prairiebloemen,
creëerde ze met duizenden
planten een bloeiende en
steeds groeiende oase op het
platteland, op de grens van
Groningen, Friesland en
Drenthe.
Passie voor siergrassen
Gras is en blijft haar eerste
passie: ze zijn onderhoudsvriendelijk, aaibaar en sommige zeer kleurrijk. Het
verzamelen van grassen voor
Lianne begon toen ze ontdekte dat er zó veel soorten
bestonden, met zóveel toepassingsmogelijkheden voor
in siertuinen. Vanwege vorm
en uitstraling zijn ze geschikt
voor veel doeleinden: als solitair, door hun robuuste karak-

ter, als bodembedekker, door
hun polvormende groeiwijze,
in borders, door hun wevende
eigenschappen, en bij het
water, door hun natuurlijke
uitstraling. Haar passie werd
haar beroep en in 2000 was
Lianne's Siergrassen een feit.
Vijf jaar later werd haar unieke
verzameling, deskundigheid
en ervaring bekroond: ze werd
houdster van de Nederlandse
Plantencollectie van Siergrassen.
De planten in een Prairietuin
vechten het met elkaar uit
Maar ze ontdekte meer.
Bezoeken aan Duitsland en
een reis door Amerika brachten haar in 2008 op het idee
om er nog een specialisme bij
te nemen: prairietuinen. 'De
bedoeling van een prairietuin
in Nederland is, dat die het

hele jaar aantrekkelijk is voor
mens en dier. Vol kleur en
mooie vormen en met weinig
onderhoud, omdat er niet
gesproeid, amper gewied, niet
bemest of om de vier jaar
gescheurd hoeft te worden'.
Sinds 2009 heeft Lianne Pot
een 3.500 m2 Prairietuin in
de Wilp gerealiseerd. Een tuin
waarbij het systeem van planten gaat werken en het niet
gaat om individuele planten.
Wilt u op de hoogte blijven en
wilt u meer weten over
Lianne's Siergrassen?
Check onze website
www.siergras.nl
Jan Gosseswijk 31, De Wilp.

Van Hunen
Tuin huis & overkappingen

West 6 | Donkerbroek
Telefoon 06 31388434
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R ECREATIE

ACTIVITEITEN

3 PROVINCIËNLAND

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

HAUDMARE,
GROEPSVERBLIJF
Friesland's mooiste groepsverblijf, een karakteristiek schoolgebouw uit 1874 omgetoverd tot
een prachtig groepsverblijf.
Beleef de ervaring om "hoofdmeester" van dit unieke groepsverblijf te zijn!
Merkebuorren 100
9241GH Wijnjewoude
Tel.: 0516 481895
www.haudmare.nl

Bosmanege
Bakkeveen
Paarden rijden op
de manege of in de
omgeving. Ook lessen en training.
www.bosmanegebakkeveen.nl 0516 541105
Slotleane 1, Bakkeveen

Huifkartochten
Bosmanege
Door de natuurlijke omgeving, met gids.
www.bosmanegebakkeveen.nl 0516 541105
Slotleane 1, Bakkeveen

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

Kanovaren
De Wâldsang

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

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

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

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.

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

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.

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

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

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

>
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LYKWOLS BLIID
Ontdek het mooie en sfeervol
ingerichte vakantiehuis in het
kleine dorpje Siegerswoude.
Direct gelegen tussen de groene
weiden in het beekdal van het
Koningsdiep en op 5 minuten
lopen van de mooie bossen en
heide van de Friese Wouden.
De Mersken 2a
9248 WR Siegerswoude
Tel.: 06 21462014
www.lykwolsbliid.nl

www.amastore.nl

NIEUW in Oosterwolde nu ook miniopslag voor verhuur
Wij verhuren opslagruimte aan particulieren en bedrijven. Ideaal wanneer u tijdelijk over extra
opslagruimte wilt beschikken om uw spullen op te slaan. U kunt opslagruimte huren zolang
als u wilt en kunt ieder moment opzeggen.
Waarom AMA Self Storage?
Uw spullen staan in een bewaakte ruimte middels camera's. Altijd
toegankelijk middels uw eigen unieke pincode, 7 dagen per week
van 6.00 tot 23.00 uur. Uw spullen staan schoon en droog. AMA
Self Storage beschikt over inbraakbeveiliging en videobewaking.
Uw spullen zijn bij ons in veilige handen. U kunt altijd overdekt uw
spullen laden en lossen. AMA Self Storage heeft units vanaf 1,5 m2
tot 60 m2, in elk formaat. Ook hebben we 8 stuks grootte
buiten boxen met een inhoud van 60 m2 voor een speciale prijs.
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Proef het Noorden bij restaurant en
camping De Drie Provinciën
Zin in lekker eten en drinken?
Kom dan genieten van de
beste streekgerechten en
speciaalbieren van
Groningen, Friesland én
Drenthe.

Airemotion Ballonvaarten

H

ét adres voor een avontuur op hoog niveau! Airemotion Ballonvaarten wordt in de lucht gehouden door
Hilda Paulusma en Homme Jonkman en is gevestigd in
Donkerbroek.
Hilda en Homme zijn beide gepassioneerde 'luchtvarenden'
en hebben samen inmiddels meer dan 1400 ballonvaarten
uitgevoerd. Met hun professionaliteit, gastvrijheid en
enthousiasme nemen zij u graag mee op een bijzonder
avontuur!
Vanuit je dorp, vanaf de camping, zelfs eigen weiland,
(bijna) alles is mogelijk! We realiseren ons elke vaart weer
dat we voor veel mensen een droom waar maken. In 2019
is de “Hoogvliegersballon” aan onze vloot toegevoegd.
Deze stichting maakt ernstig zieke kinderen een dag piloot.
Mocht u een vaart met deze ballon willen maken dan steunt
u tevens dit goede doel ! In verband met corona beperkingen denken we pas in de loop van de zomer weer echt te
kunnen gaan starten.
www.airemotion.nl

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. We stoken dus niet meer op gas. 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 gaan we ook dit seizoen open om 10.00 uur.
Zie de website voor meer informatie wat betreft de openingstijden. 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.
Meer informatie op
www.haulewelle.nl
Kerkstraat 19 A
8433 LJ Haulerwijk

DE SMAKELIJKE START OF
FINISH VAN UW WANDELOF FIETSTOCHT.
Aan de rand van het wandelgebied 't Mandeveld tref je
restaurant De Drie Provinciën.
Op het zonnige terras zit je
hier heerlijk midden in de
natuur.
Voor fietsers is het de ideale
pleisterplaats met knooppunt
nr 11 voor de deur en de
mogelijkheid om de elektrische fiets op te laden terwijl je
geniet van een heerlijke lunch.
Een aanrader hiervoor is de
Drentse sandwich met boerenbrood en geitenkaas of het
12-uurtje met soep, brood
met gebakken ei, salade en
een kroket. Natuurlijk kan een
kopje koffie met een smakelijk
stuk appeltaart ook. Of een
bijzonder biertje van onze
lokale brouwer, heerlijk met
Friese kaas en Groninger
droge worst.

Gezellig dineren in een
landelijke sfeer
Het restaurant vind je in de
oude boerderij; hier 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.
Proef de smakelijke gerechten
met de verse groenten, heerlijk gebakken aardappeltjes en
knapperige friet. Houd wel
een plekje over voor het
nagerecht. Zo is de Proem'n

Kreuze; heerlijk boerenroomijs
met gewelde pruimen, abrikozen en rozijnen. Kom genieten!
Kamperen met rustgarantie
Achter het restaurant ligt de
veel geprezen camping. Camping De Drie Provinciën is
genomineerd als 'Mooiste
ANWB charme camping 2020'
en eerder werd deze natuurcamping al bekroond tot
'Beste 50+ camping'.
Op de camping kampeer je
op ruime staanplaatsen, op
een keurig onderhouden terrein met schoon sanitair. Ben
je benieuwd? Kom gerust kijken of de camping je aanspreekt.
De Drie Provinciën Restaurant
& Camping | Bakkeveenseweg
15, 9343 TB in Een West
0516-541201
www.dedrieprovincien.nl

Museum
Opsterlân

G

a mee terug in de tijd.
Beleef het interessante
verleden van Gorredijk en de
gemeente Opsterland. Met de
100.000 jaar oude vuistbijl en
het zware leven van Brechtje
in de veenderij. De armoede
was een stevige voedingsbodem voor de 'rode' strijd voor
een beter arbeidersleven. Ruik
de inkt in de “socialistische”
drukkerij van Geert Lourens
van der Zwaag.
Arm en rijk lagen dicht bij
elkaar. Adellijke en patricische
grootgrondbezitters woonden
slechts enkele kilometers verwijderd van de arme arbeiders
op veen en land. 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.
Vanaf het midden van de
18de eeuw ontstond er in
Gorredijk een levendige en

welvarende Joodse gemeenschap met een eigen synagoge en eigen begraafplaats.
De Tweede Wereldoorlog
maakte een definitief einde
aan deze gemeenschap, die
in bescheiden vorm verder
leeft in Museum Opsterlân.
Een film vertelt het indrukwekkende levensverhaal van het
jonge Joodse meisje Esther.
In het museumcafé kunt u
terecht voor een kop koffie of
thee met naar wens een
streekeigen lekkernij erbij. Het
museum gebruikt zoveel
mogelijk fair-trade producten.
Sinds de plaatsing van een lift
zijn ook de vaste tentoonstellingen op de eerste verdieping

bereikbaar voor mindervaliden. Naast de vaste tentoonstellingen organiseert het
museum regelmatig wisselende tentoonstellingen en
diverse culturele evenementen
als concerten en lezingen.

Hoofdstraat 59
8401 BW Gorredijk
Meer informatie over de
activiteiten is te vinden op
onze website:
www.museumopsterlan.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:
11.00 - 17.00 uur
Zaterdag en zondag:
13.00 - 17.00 uur

LEEKSTERWEG 8 | 8433 KV HAULERWIJK
TELEFOON: 06-1391 3016 | 06 - 2522 3834
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VAKANTIE EN OVERNACHTINGEN
Gevangenismuseum
De historie van kolonie Veenhuizen en de
omstandigheden voor gevangenen.
www.gevangenismuseum.nl, 0592 – 388264
Oude Gracht 1, Veenhuizen

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

Escaperoom
Plaza
Gorredijk
Escaperooms voor
volwassenen en
kinderen.
www.excaperoomplazagorredijk.nl, 06 18898310
De Wetterkant 19B, Gorredijk

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

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

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

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

Kinderboerderij
Roden

VRIJSTAANDE WONING
'T ZANTPAT
De gehele vrijstaande woning
heeft diverse zonneterrassen op
ruim 1000m 2 eigen grond te
midden van weilanden met een
weids uitzicht. De woning is van
alle gemakken voorzien, o.a.
vloerverwarming.
Biskopsreed 9
9241 JR Wijnjewoude
Tel.: 0514-561945
www.zantpat.nl

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

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

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

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.

Zwetteweg 19
8432 PN Haule
Tel.: 06 53721195
www.noflik-haule.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.
Schansweg 13
9343 TE Een-West
Tel.: 06-41081272

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

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
Rondleidingen, boerderijlessen, melkclinics, creatieve workshops
www.nieuwweper.weebly.com, 0516 588563
Weperpolder 13 b Oosterwolde

GORTERSHOEK
Geniet van de rust en de ruimte
op Gortershoek, een woonboerderij 'in the middle of nowhere'.
De natuurlijke stilte omarmt u bij
aankomst; ligging midden in de
weilanden. Tevens Groepsaccommodatie, Trainingsruimte, Zen
Shiatsu Praktijk en Qigong training.

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

HOTEL RESTAURANT
HET WITTE HUIS
Fruitier de Talmaweg 1a
9483 WE Donkerbroek
Tel.: 06-42300172
www.bed-en-brochje.nl

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

1 0ktober 2020

Farm Residence

10 JAAR

Boerestreek 41 • 9247 CB Ureterp
Tel: (0512) 30 14 31
GEOPEND: ma. t/m do. 8.00-18.00, vr. 8.00-20.00
za. 8.00-17.00, zo. gesloten

www.farmresidence.nl
team@farmresidence.nl
06-11085352 (Hennie van der Kamp)
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Fraai, Mini-camping,
B&B en Theetuin

I

n 2017 zijn wij met ons gezin verhuisd van Dordrecht naar
Haulerwijk. Van “het Westen” naar “het Noorden” en vanuit
de stad naar een klein dorp. We kochten er een paardewei
met stal en hebben deze inmiddels omgebouwd tot minicamping met theehuisje/theetuin.
In de voormalige stal situeerden wij een deel van het sanitair.
Het andere gedeelte van de stal is inmiddels omgetoverd tot
een gezellig theehuisje met bloemetjes-servies en met allemaal gerecyclede tafels en stoelen. Een lekker ongedwongen sfeertje, dat ook terug te vinden is op de camping. We
zijn begonnen met 1 pipowagen als B&B. Inmiddels hebben
we 3 grote Pipowagens en 2 retro-caravans in de verhuur.
Een van deze wagens heeft een eigen douche en toilet en
de andere is een Buggenhoutse Woonwagen met een prachtig interieur.
We maken dus veel ontbijtjes
die de gasten kunnen oppeuzelen in het theehuisje. We zijn
helemaal gewend en genieten
van de rust en ruimte die het
Noorden ons biedt. Graag
delen we deze rust en ruimte
met onze gasten, die veelal
komen kamperen in oldtimer
campers en caravans. Uiteraard zijn kampeerders met gewone tenten, campers en
caravans ook van harte welkom.
Maar: let op: we zijn geen 'aangeharkte' camping. Een
relaxte camping met een beetje een Franse sfeer (zei een
van de gasten) kun je bij ons verwachten; waar je vuurtjes
mag stoken en waar je zo naar het dorp Haulerwijk loopt of
fietst voor een hapje of een boodschapje. Op het veld staat
'Bertus', ook een Pipowagen, met 2 toiletten, een douche en
afwasgelegenheid, maar je kunt ook terecht bij het theehuis
voor de wat luxere badkamer en losse douche en toilet. We
zijn een SVR-camping en we zijn trots op het feit dat we ons
inmiddels 'Bijzondere Camping' mogen noemen. Bijzonder
vanwege de sfeer en de accommodaties. Zelf opgebouwd,
zelf gecreëerd!
Vriendelijke groeten uit Haulerwijk, Miranda Kleisen
www.campingfraai.nl

Ringsteken op tractoren!!

O

p zaterdag 12 september 2020
wordt de traditie van het ringsteken op tractoren weer in al-oude glorie
herstelt 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 voor inschrijving
vol=vol.
Na afloop circa 17.00 uur
prijsuitreiking in het dorpshuis te Waskemeer met
gezellige nazit.

Sponsoren: Veenstra mechanisatie, Gebr Kok loonbedrijf, Loonbedrijf Veldkamp, Alfons Freriks Logistics.

Het Andere Friesland

19

Recreatiecentrum De Wâldsang
Meer dan 50 jaar geleden begonnen onze grondleggers,
heit en mem: Evert en Hennie Russchen, aan hun droom.
Ze kochten in 1968 een kampeerboerderij met 2 slaapzalen en een grasveldje waarop tenten konden staan.

V

an het vak hadden ze
nog geen kaas gegeten,
maar met een schep, een
kruiwagen en Friese nuchterheid zijn ze gewoon bij het
begin begonnen… Ze hebben
een prachtige camping overgedragen die in de basis nog
steeds de gemoedelijke
gezinscamping is! Sinds de
jaren '90 mochten wij het
stokje overnemen en het
avontuur voortzetten. Er is in
de afgelopen jaren veel veranderd, maar de Friese nuchterheid is gebleven: we zeggen
wat we doen en doen wat we
zeggen!
Voortzetten van het avontuur!
Jan Willem kwam eind jaren
'80 terug uit Zwitserland en
Duitsland waar hij met veel

plezier van het horeca-leven
had geproefd. De volgende
stap was terug naar zijn roots
en werken op De Wâldsang.
Het gastheerschap stroomde
inmiddels door zijn aderen.
Dit, in combinatie met zijn
ondernemersdrang, was de
belangrijkste drijfveer om de
camping voort te zetten. In de
loop der jaren is er heel wat
veranderd in de kampeersector. Door afwisselende 'denk'
en 'doe' winters is De Wâldsang tegenwoordig uitgebreid
tot 13 hectare, hebben we
een hoog voorzieningen
niveau en nemen we onze
verantwoordelijkheid op het
gebied van duurzaamheid.
Jarenlang met veel trots!
Wij zijn ontzettend trots dat
gasten al jaren hun welverdiende vakantie bij ons in de

'achtertuin' doorbrengen, dit
blijft voor ons bijzonder!
Vooral de sfeer, gastvrijheid
en de natuurlijke uitstraling
vinden we extra belangrijk.
Wij stoppen onze ziel en
zaligheid in de camping, maar
uiteraard doen wij dit niet
alleen. Om ons heen hebben
we een fantastisch team verzameld die, ieder met hun
eigen kwaliteit en persoonlijke
inbreng, allemaal even
belangrijk zijn! Met z'n allen
doen we ons uiterste best om
onze gasten een ultieme
vakantiebeleving te geven!
www.waldsang.nl

Poelman aardbeien

W

ij verbouwen al meer
dan 25 jaar aardbeien. Eerst in de volle grond
maar nu staan alle aardbeien
opstellingen en zijn ze overkapt. Het grote voordeel hiervan is dat je de teelt kunt
verlengen. Wij hebben nu
aardbeien van mei t/m oktober. We zijn zo minder gevoelig voor weersinvloeden zoals
regen en hopen zo een goede
kwaliteit te kunnen leveren.
Wij telen onze aardbeien zo
duurzaam mogelijk.
Tegen ziekten en plagen zetten wij biologie in en corrige-

ren met biologische middelen.
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 om als cadeautje te
geven.
Vanaf 2016 verkopen wij ook
onze eigen geteelde asper-

ges. 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!
Tot ziens aan de Dwarshaspel
14 te Zevenhuizen.
www.poelman-aardbeien.nl

WELKOM in 2020 bij recreatiebedrijf de Sieghorst

D

e camping bestond
afgelopen jaar alweer
25 jaar. Waar blijft de tijd! Per
seizoen 2020 zijn de eerste
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 familieof 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 paad-

jes, 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
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De Bios, Drachten
Compleet filmprogramma
voor alle leeftijden
www.biosdrachten.nl
0512 543806 Noorderdwarsvaart 25, Drachten

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Museum
Dr8888
Met vele diverse
exposities
www.museumdrachten.nl,
0512 515647
Museumplein 2,
Drachten

(onderstaande activiteiten onder voorbehoud van vergunning en
ontwikkelingen corona-beperkingen. Veel geplande activiteiten in de
herfst van 2020 zijn bij voorbaat al afgelast.)
SEPTEMBER
VLOOIENMARKT BAKKEVEEN
zaterdagochtend 5 sep
www.bakkeveen.nl/markt

MUZIEKPODIUM BAKKEVEEN
Michael Prins
Slotplaats, 20 uur
Vrijdag 11 sep
www.muziekpodiumbakkeveen.nl

Museum ’t Rieuw

SIERGRASSENDAGEN.

Landbouw- en streekmuseum met vele werktuigen. www.museanuisniebert.nl, 0594 641120
Oudeweg 17A, Nuis

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

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

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

Openlucht museum it Damhûs
Openluchtmuiseum over veenderij, 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.

HJERST RINTOCHT WASKEMEER

Dit jaar geen markt en rondleidingen.
Lianne’s Siergrassen, Jan Gosseswijk 31,
9367 TE De Wilp. 19 en 20 september
www.siergras.nl

Wandeltocht van 121/2 en 25 km Dorpshuis.
Zaterdag 4 okt, 9-10:30 uur
www.waskemeer.nl

RINGSTEKEN, WASKEMEER

NOVEMBER

Nostalgisch ringsteken met tractoren
Zaterdag 12 september, vanaf 13:30 uur
www.waskemeer.nl

VLOOIENMARKT BAKKEVEEN
zaterdagochtend 7 nov
www.bakkeveen.nl/markt

RETROWEEKEND CAMPING
FRAAI HAULERWIJK

GRIEZELTOCHT BAKKEVEEN

Retro- en oldtimerkampeerweekend (alleen voor
kampeerders). vrijdag 11 t/m zondag 13 sep.
www.campingfraai.nl

Halloween met muziek na.
Zaterdag 7 november Facebook
“Griezeltocht Bakkeveen”

OKTOBER

DECEMBER

VLOOIENMARKT BAKKEVEEN

KERSTWANDELING BAKKEVEEN

zaterdagochtend 3 okt
www.bakkeveen.nl/markt

2e kerstdag van 9:30 tot 14:00 uur
www.kerstwandeling.org

KIJK OOK OP WWW.BAKKEVEEN.NL
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25 jaar Terpstra Fietsen Haulerwijk
Deze zomer viert Terpstra Fietsen haar 25 jarig-jubileum. Een periode om even bij stil te
staan. In 1995 zijn wij als jonge ondernemers gestart met onze winkel. In de loop der
jaren hebben wij een brede klantenkring opgebouwd en is er erg veel veranderd op
fietsgebied.

W
TIP-Bakkeveen:
Toeristisch Informatie Punt

T

oeristisch Informatie Punt Bakkeveen vindt u op
de TOP-locatie aan de Mjûmsterwei 16, naast
zwembad Dúndelle.
Onze vrijwilligers geven u graag advies en alle informatie die
u nodig hebt om uw verblijf in Bakkeveen en omgeving aangenaam te maken. Wij beschikken over veel fiets- en wandelkaarten voor de directe omgeving, maar ook daarbuiten.
Ook hebben wij veel folders, brochures en boekjes over
alles wat er te doen is in deze prachtige streek. Voor jong
en oud kunnen wij veel informatie geven over de hele regio.
Bovendien zijn er vele snuisterijen, souvenirs en streekproducten bij ons te koop. Wij kunnen ook eventueel leuke
cadeautjes voor je samenstellen.
Als enthousiaste vrijwilligers zouden wij het leuk vinden
wanneer mensen uit onze eigen schitterende omgeving
eens een bezoekje komen brengen aan TIP. Wij hebben
namelijk ook veel documentatie over het verleden, waardoor
u meer inzicht krijgt in hoe deze omgeving gevormd is. Ook
kunt u bij ons leuke ideeën op doen voor een gezellig uitstapje.
Mocht u het hier mooi en fantastisch genoeg vinden om
eens met een familiedag, vriendenuitje of met zakenrelaties
iets te gaan ondernemen, laat het ons weten. Wij adviseren
u graag over de mogelijkheden.
Tot ziens in Bakkeveen,
prachtig dorp in “Het Andere Friesland”.
TIP, een interessante tip
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

Colofon
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TIP-Bakkeveen
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omgeving tevens in de
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ij 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
hun fiets carrière mee kunnen
beginnen. Daarna 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 e-bikes.
We hebben uiteraard e-bikes
in verschillende merken, 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 uitge-

breide collectie sportieve/tour
fietsen. Lekker lichte fietsen
voor een recreatieve fietstocht.
Uiteraard kunt u de fietsen
aankleden met mooie accessoires. Nieuw is de mooie tassenwand van Basil, waardoor
we een breed assortiment
tassen kunnen presenteren.
Ook mogen natuurlijk de Ortlieb tassen niet ontbreken.
Oersterk en waterdicht!
Voor de gebruikte fietsen hebben wij ook een nette
showroom met een ruime
keus. Reparaties aan uw fiets

gebeuren vakkundig en voor
een scherp tarief.
Geen vervoer? Met onze
nieuwe bedrijfsbus halen en
brengen wij uw fiets(en) gratis
rondom Haulerwijk. Dit geldt
ook voor de huurfietsen.
Bent u hier op vakantie en wilt
u een fiets huren? Ook dit
kunt u door ons laten verzorgen. Wij hebben diverse fietsen voor u klaar staan.
www.terpstra-fietsen.nl
Terpstra Fietsen,
Hoofdweg boven 23,
Haulerwijk, 0516-421294

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.
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 sport-

velden 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
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Installatiebedrijf ter Veld
Is een installatiebedrijf dat zich heeft
gespecialiseerd in het ontzorgen van uw energie
verbruik door middel van zonnepanelen,
zonnecollectoren, warmtepompen, led verlichting,
infra rood verwarming, lage temperatuur
verwarming en hout/pelletkachels.
Uiteraard kunt u natuurlijk ook bij ons terecht voor alle overige
installatiewerkzaamheden. Door jaren lange ervaring kunnen wij
het volgende ook voor u op een professionele manier vakkundig bewerkstelligen, alle voorkomende installatie werkzaamheden zoals gas, water, riolering, cv, elektra, dakbedekking en
zinkwerk, sanitair en keramiek voor badkamer en toilet. Door
samenwerking met betrouwbare partners kunnen wij u een
compleet pakket aanbieden voor de bouw en verbouw van uw
woning.
ENERGIE BESPARING:
Er kan veel energie worden bespaard in uw woning. Dit draagt
bij aan comfortabel wonen, een gezond binnen en buiten klimaat en mogelijke stijging van de waarde van uw woning. Door
de inzet op technisch al bewezen energiebesparende maatregelen en technieken en daarnaast gebruik te maken van energiebesparende innovaties worden de woonlasten verlaagd en
het wooncomfort verhoogd.
Ongeveer 80% van het energieverbruik in een woning wordt
gebruikt voor verwarming en warm water.
Dit zijn dus veruit de grootste energiekosten in een gemiddeld
huishouden, daar de fossiele brandstoffen op raken en slecht
zijn voor het milieu moeten wij ons richten op hernieuwbare
energie zoals zonne-energie. De zon is een energiebron die de
komende jaren nog lang niet is uitgeput (dit in tegenstelling tot
olie, gas en uranium) en de zon stuurt u geen rekening. Per jaar
kan een groot deel van de warmwater bereiding en elektriciteit
door zonne-energie geleverd worden, zo spaart u het milieu en
de energiekosten.
HELP JE CLUB AKTIE
Omdat veel sport clubs het moeilijk hebben in deze tijd en minder inkomsten hebben heeft installatiebedrijf ter Veld een
mooie actie bedacht...de HELP JE CLUB ACTIE
Wij hebben besloten om voor elk Immergas toestel wat door
een klant bij ons wordt afgenomen of elk pv paneel 5% van de
inkoop waarde over te maken naar een sportclub waar diegene
lid van is zodat de klant zijn of haar sportclub kan sponsoren.
Het gaat om de volgende Immergas toestellen:
Immergas Magis Combo hybride warmtepompen
Immergas Magis Pro split unit warmtepompen
Immergas Audax monoblok warmtepompen
Immergas Rapax warmtepompboilers
Immergas collectoren en toebehoren
Immergas buffervaten voor de warmtepompen
Immergas thermostaten
Vermeld bij je offerte aanvraag welke gestuurd kan worden
naar info@warmteuitdenatuur.nl dat het gaat om de HELP JE
CLUB ACTIE. Deze actie geldt tot het einde van het jaar.
Installatiebedrijf ter Veld is onderdeel van ter Veld Techniek,
installatiebedrijf ter Veld verzorgt de particuliere markt en
plaatst de toestellen voor klanten welke geen eigen installateur
hebben die ze voor hun kan plaatsen. Ter Veld Techniek is de
Nederlandse Importeur van Immergas, die rechtstreeks levert
aan groothandels en installatiebedrijven en dus niet aan particulier. Ook ter Veld Techniek doet mee aan deze actie door elk
Immergas toestel wat door een installatiebedrijf bij ons wordt
afgenomen 5% van de inkoop waarde over te maken naar een
sportclub waar diegene lid van is. Het installatiebedrijf mag
deze actie natuurlijk ook doorgeven aan hun klanten,
zodat de klant zijn of haar sportclub kan sponsoren.
Vermeld bij je offerte aanvraag welke je naar
info@terveldtechniek.nl kunt sturen,
dat het gaat om de HELP JE CLUB ACTIE.
Deze actie geldt tot het
einde van het jaar.
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LEVELXL - Drachten
We willen jou van harte welkom
heten bij LevelXL!
Wat is LEVELXL?
LevelXL is de leukste plek in
Drachten. Het is een entertainmentcenter aan de woonboulevard in Drachten. Er zijn meerdere activiteiten onder 1 dak,
zodat je er gezellig heen kunt
gaan zonder je te vervelen.
Glowgolfen is 1 van de activiteiten. Dit is minigolf 2.0. Je
gaat de minigolfbaan in en deze
is volledig verlicht met 'blacklight'. Alles wat wit is licht op
en je waant je zo in een compleet andere wereld. Level XL
neemt je mee de jungle in.
Langs vliegtuigen en door
poorten met apen kom je oog
in oog te staan met een levensgrote olifant… En dan gaat de
reis verder en iedere nieuwe
hole is een aparte beleving.
Kom je kijken?
Dan is er nog de stoere activiteit Lasergamen. Dit altijd
populaire spel wordt door
LevelXL naar een nog hoger
niveau gedragen. Er zijn vele
soorten speltypes te spelen.
Ben jij de stoere strijder die
voor iedereen gaat of ben jij de
teamspeler die het opneemt
samen met je andere teamspe-

lers om als winnaar uit de strijd
te komen? Bij LevelXL kan het
allemaal gespeeld worden!
Verder zijn er 4 escaperooms te
vinden. 2 grote en 2 kleinere.
Dit zijn de zogenaamde
'Flascaperooms' In deze
kamers zit je maximaal 15
minuten opgesloten en krijg je
geen hulp en moet je binnen
die 15 minuten proberen te ontsnappen.
De grotere escaperooms zijn te
spelen binnen het uur en daar
kun je desgewenst geholpen
worden, mocht het niet lukken
om te ontsnappen.
De grote escaperooms zijn te
spelen in de thema's : “De
Schuilkelder Van Pablo
Escobar” en “La Casa Del
Oro”(gebaseerd op de Netflix
knaller : La Casa de Papel).
De Flashcaperooms zijn in de
thema's : “Piraten” en “De
Elfstedentocht”. Ook kun je je
vermaken met super gave
Arcade Games bij LevelXL.
Houd je van een potje Airhockey? Of van 'oerhollandsche'
spellen zoals 'Mensch erger je
niet?' of, 'Gandseborden' op de
digitale fun for 4 tafel?
Mocht dit allemaal niet genoeg
zijn, dan kun je ook nog gezellig een potje Poolbiljarten.
Verder is er een geheel nieuw
restaurant bij gekomen in

Drachten. Het restaurant van
LevelXL. Hier kun je binnenlopen voor een lunch, een 'Pleet'
en alles wat er tussen zit. Van
borrelhap tot nacho's. Van een
malse biefstuk tot een overheerlijke LevelXL burger. Hier
kun je heerlijk rustig zitten en
genieten van het mooie restaurant op de woonboulevard.
We beschikken over een buitenterras, op de benedenverdieping hebben we dé LevelXL
IJssalon en we beschikken over
een personenlift zodat ons
entertainment Center voor
iedereen toegankelijk is.
De openingstijden van
Level XL zijn:
Maandag : gesloten
Dinsdag: gesloten (op aanvraag)
Woensdag : 12:00 - 22:00
Donderdag : 12:00 - 23:00
Vrijdag : 12:00 - 00:00
Zaterdag : 12:00 - 00:00
Zondag : 11:00 - 22:00
Kijk voor verdere informatie op
www.levelxl.nl

Het Andere Friesland

BAKKEVEEN

R ECREATIE

RUSTPUNTEN
ONDERWEG

3 PROVINCIËNLAND

HORECA EN RUSTPUNTEN

RESTAURANT
DE DRIE PROVINCIËN
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.

GENIETERIJ DE
SLOTPLAATS

RECREATIECENTRUM
DUNDELLE

Al ruim 20 jaar is Genieterij de
Slotplaats aan de rand van
Bakkeveen een begrip. Perry's
appeltaart, muffins en scones.
De afternoon tea's, huisgemaakte soepen, quiches en
salades. Even ontspannen na
een wandeling op Landgoed de
Slotplaats.

Gelegen aan parkeerterrein/sportpark bij de ingang van de
Bakkeveensterduinen. Alle
dagen geopend. Alle horeca
met eenvoudige kaart. Ook
vlakbij zwembad en midgetgolf.
Terras aan voor- en achterzijde.
www.dundelle.nl
Tel.: 0516-541493
Mjumsterwei 16
9243 SK Bakkeveen

RESTAURANT PRINS
HEERLIJCK

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

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

Cafetaria in het centrum voor
jong en oud! Met heerlijke frites
en snacks, maar ook complete
maaltijden, burgers en salades.
Bovendien speciale aandacht
aan onze jongste gasten met
o.a. een leuke speeltuin!

GRILLRESTAURANT
DE DWALER

RESTAURANT HET
WITTE HUIS

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.

't Witte Huis is een restaurant
met een Nederlandse keuken
waar u terecht kunt voor lunch,
diner, borrel of koffie met huisgemaakt gebak. En beschikt
tevens over een heerlijk terras.

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

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

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

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.

AFHAAL PIZZA
BAKKEVEEN

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

THEESCHENKERIJ
BELLEFLEUR

GASTVRIJ ONTHAAL
Schansweg, 13
9343 TE Een-West
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.

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.

Op de tijden dat de vlag uithangt (dinsdag, woensdag en
zaterdag) is Bellefleur geopend
voor thee of koffie met gebak of
een vegetarische lunch in de
tuin. Er zijn streekproducten.
www.wittehuisolterterp.nl
Tel.: 0512-382222
Van Harixmaweg 20
9246 TL Olterterp

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

CAFÉ DONKERBROEK

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

IT MÛZEBITERSPLAK
't Skjer 2
9241 WG Wijnjewoude

RESTAURANT DE
STRIPE

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.

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.

KLEIN GRONINGEN
Klein Groningen 20
9241 HS Wijnjewoude

HOTEL RESTAURANT
HET WITTE HUIS

www.theeschenkerijbellefleur.nl
Tel.: 06 4857 5067
Boskwei 6
9248 KZ Siegerswoude

CAFÉ DE BRINK

BOERDERIJWINKEL
JANSMA
Dorpsstraat, 56
8432 PD Haule

B&B KREILEN
Kreilen 6
9243 WC Bakkeveen

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

Rustpunten zijn laagdrempelige
voorzieningen onderweg voor een
kop koffie, thee of limonade. Dit
tegen een vrijwillige bijdrage. Ook
zijn er toiletvoorzieningen. In ons
gebied:

BOSMANEGE
BAKKEVEEN
Slotleane 1
9243 SK Bakkeveen

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.slotplaats.nl
Tel.: 0516-541333
Foarwurkerwei 3
9243 JZ Bakkeveen
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Cafe Donkerbroek
www.cafedonkerbroek.com
Tel.: 0516-423250
Vosseheer 4
8435 WL Donkerbroek

KIJK OOK OP WWW.BAKKEVEEN.NL

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

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

Voor al uw boodschappen bent u van harte welkom!

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

Ook voor
Rust
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Het Theepalet, een bijzonder plekje om
even tot rust te komen
Aan de Haulerwijksterweg in Een kunt u 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.

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, dat
nagenoeg naast Genieterij De Slotplaats staat, was danig in
verval. Na vele jaren hard werken staat de boerderij er nu
gelikt bij.
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.
De galerie aan de Foarwurker Wei 5 te Bakkeveen is iedere
zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
www.galerienatoer.frl

De Kloostermop
De B&B in onze achtertuin hebben we Kloostermop
genoemd omdat we bij het graven voor de riolering
heel veel stukken Kloostermop tegen kwamen, de
grote Friese stenen die gebruikt zijn bij de bouw van
een oud klooster en later als puin voor verharding.

I

n 2011 bouwden we in de
grote tuin een gastenverblijf,
geschikt voor eigen familie,
vrienden en gasten. We sloten
ons aan bij ” Vrienden op de
fiets” en zetten de Kloostermop
als B&B op een enkele gratis website. Adverteren kost geld ,
dat drijft de overnachtingsprijs op en daar hebben we geen
zin in.
Wat opvalt is dat veel bezoekers Bakkeveen niet kennen en
verbaasd en opgetogen zijn over de variatie van het landschap en de vriendelijke sfeer die in Bakkeveen hangt. Friezen om ùtens kennen Bakkeveen allemaal vanwege de
schoolreisjes en het bezoek aan de duinen. Zij gebruiken de
B&B om familie op te zoeken of als sentimental journey. Ook
dit jaar hopen we weer veel gasten welkom te mogen heten
in Bakkeveen.
U vindt ons via www.bakkeveen.nl/overnachten

D

eze worden gerund
door de eigenaren Tonnie en Hennie Barelds. Zij willen u als fietser en/of
wandelaar graag dat stukje
rust bieden waar u naar verlangt na een heerlijke tocht in
onze mooie 3 provinciën
landstreek. U kunt dan vanaf
uw stoel met een hapje en
een drankje genieten van de
omgeving, lekker uit de wind.
Maar het Theepalet biedt
meer: wilt u een leuk fietsarrangement, eventueel inclusief
een afsluitende BBQ, bij hen
bespreken? Dat kan, u roept
en wij 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 10 smaken heeft en dat
ze allemaal het proberen
waard zijn?
Of wilt u een combinatie van,
bierproeverij en fietsarrangement, ook dat is geen probleem. In overleg is er veel
mogelijk. Verder zijn er plannen om iets nieuws uit proberen. En wel kleine
huiskamerconcerten met live
muziek; altijd gezellig. Met
goed weer eventueel buiten.
Maar gewoon even een kopje

thee of koffie bij ons drinken
in de tuin of in het theehuis is
natuurlijk ook helemaal goed.
Wij staan graag voor 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
www.hettheepalet.nl

Camping It Kroesebeamke
It Kroese Beamke was een boom die als herkenningspunt
op de grote zand- en heidevlakte stond van het Mandeveld.

D

oor de jaren heen heeft
zich daar een grote verscheidenheid aan natuur ontwikkeld. De camping ligt
tegenover dit mooie gebied.
Achter de camping liggen landerijen in een coulissenlandschap.
De camping heeft 65 zeer
ruime kampeerplaatsen gelegen op verschillende velden.
Voor elk wat wils, van gezinsveld tot privacyplaatsen of
aan de visvijver. Campers
kunnen ook bij ons terecht.
In het hoogseizoen kun je bij
ons pony/paardrijden, en zijn
er tal van andere leuke activiteiten. Met 10 minuten wan-

delen ben je bij het zwembad
en andere recreatieve voorzieningen in Bakkeveen.
Er is een luxe 4 persoons
vakantiehuis te huur met een
eigen vlonder aan de visvijver.
Daarnaast is er een groepsaccommodatie voor 22 personen te huur voor leuke familieen vriendenweek(enden).
Deze is in gezellige, huiselijke
sfeer ingericht.
Houdt u van meer luxe? Ook
dan kunt u bij ons terecht. In
oktober dit jaar openen wij
onze nieuwe groepsaccommodatie voor 20 personen. In
deze nieuwe woning heeft
elke slaapkamer een eigen

badkamer, waarvan één met
voorzieningen voor minder
validen.
Wilt u meer weten over onze
camping, ons vakantiehuis
en/of onze groepsaccommodaties?
Kom gerust eens langs, wij
staan u graag te woord.
Familie Dekker
Nije Drintsewei 6, Bakkeveen
www.kroesebeamke.nl

Bosmanege Bakkeveen

T

e paard door de prachtige omgeving van Bakkeveen; bossen, heide, weide,
briesende paarden, zingende
vogels, heerlijk ruikende kamperfoelie….
Te midden in de Bakkeveense bossen vind je de
Bosmanege.
De Bosmanege is een familiebedrijf, een welzijnsmanege
waar maar liefst 60 paarden
en pony's hun thuis hebben.
Speciaal voor de camping-

gasten hebben we het Bakkeveense uur opgezet, dit betekend dat je _ uur in de
manege les krijgt (stappen,
draven en galopperen) en
daarna _ uur met de instructrice het bos in gaat. Voor de
gevorderde ruiters hebben we
buitenritten van 2 uren
Ook doen we huifkarritten op
elke woensdagavond waarbij
een gids vertelt over de
omgeving, geschiedenis en
natuur.
En natuurlijk ben je welkom
om te kijken, paarden te

knuffelen of een drankje of
ijsje te doen op ons mooie
terras.
Wil je dit ook ervaren of heb
je vragen?
Bosmanege Bakkeveen,
Slotleane 1,
9243 SK Bakkeveen
www.bosmanege.nl
tel: 0516 541105
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Wijnjewoude: Verrassend veelzijdig
Een prachtige boslaan vormt de verbinding tussen het
centrum van Bakkeveen en het dorp Wijnjewoude.
Fietsend of wandelend kun je hier uren ronddwalen door
het bos, langs groene weiden, over heidevelden met
eeuwenoude vennen, langs het oudste riviertje van
Friesland en de Opsterlandse Compagnonsvaart uit de
tijd van de vervening.

Landgoed de Slotplaats met
Speelnatuur van OERRR
De Slotplaats is een eeuwenoud landgoed in de
bosrijke omgeving van Bakkeveen. De Slotplaats
werd in 1668 aangelegd. Toen bouwde de familie
Aylva een slot, het Blauwhuis genoemd. In 1838 werd
het Blauwhuis afgebroken. Alleen de slotboerderij
bleef over. Dit monumentale gebouw is helemaal
gerestaureerd en is nu in gebruik als theehuis.

L

andschapsarchitect Johann Hermann Knoop heeft bijna
het gehele landgoed vormgegeven. De klassieke tuin
met bijzondere boomgaard, de padenstructuur in het Sterrebos als ook de Burmaniazuil, zonnewijzer en een heuse sterrenschans. De sterrenschans is een zeshoekige wal van
aarde in de vorm van een ster. Oorspronkelijk werden zulke
bouwwerken als verdedigingswerk gebruikt. Maar hier is de
schans waarschijnlijk aangelegd om de jonkheer alles te leren
over vestigingsbouwkunde.
Wilde dieren spotten op de Slotplaats
In het bos voelen heel wat dieren zich thuis. Spot bijvoorbeeld roofvogels zoals de buizerd, de havik en de wespendief. En let eens op of je ook kleinere vogels zoals spechten,
mezen en vinken kunt ontdekken tussen de takken. Als je
geluk hebt, kom je misschien wel een ree tegen. Kom je aan
het einde van de dag op het landgoed, dan zou je zomaar
wat vleermuizen kunnen zien.
Op ontdekkingstocht op landgoed de Slotplaats
Vanaf het theehuis zijn er prachtige routes over het landgoed.
Wandel langs reusachtige beuken en geniet van het uitzicht
bij de slenken. Vanaf het uitkijkpunt heb je een prachtig uitzicht over de Sterrenschans. Ook de klassieke tuin met een
boomgaard vol met oude appel- en perenbomen is een
bezoek waard. Voor de kinderen is er een korte route rondom
de Speelnatuur van OERRR.
Speelnatuur van OERRR is dé toffe
buitenspeelplek op het landgoed.
Kinderen kunnen struinen door het
bos, 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. Ouders en grootouders kunnen
een oogje in het zeil houden vanaf het terras van het theehuis
en genieten van een hapje of drankje bij het haardvuur.
Toegankelijk voor ieder kind
De Speelnatuur van OERRR de Slotplaats is toegankelijk voor
alle kinderen. Ook voor kinderen met een beperking. Paden
zijn extra breed en verhard. De waterpomp is op ideale
hoogte geplaatst evenals de picknickbanken. Hierdoor is het
mogelijk dat alle kinderen, met of zonder beperking samen
kunnen spelen.
Vergeet je schone kleren niet, want vies worden mag!
Wil je alles weten over de natuur en de geschiedenis van De
Slotplaats? Meld je dan aan voor een excursie met de boswachter van Natuurmonumenten. Meer informatie vind je op
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
landgoed-de-slotplaats.

H

et is die veelzijdigheid
die het dorp Wijnjewoude gevormd heeft. Tot
1974 waren er twee dorpen:
het bosrijke oostelijke deel
heette toen Duurswoude, het
westelijke deel met haar open
landschap, de vaart en de
kerk op de terp heette Wijnjeterp. Hier woonden veelal
agrariërs, in het oosten meer
kleine middenstanders. De
derde tak van het dorp is het
buurtschap Klein Groningen,
dat rond 1900 ontstond rond
de toenmalige melkfabriek
aan de Compagnonsfeart.

Deze locatie is de afgelopen
jaren flink opgeknapt en wordt
ingericht als toeristisch
knooppunt.
In Wijnjewoude en omgeving
kun je heerlijk tot rust komen.
Het dorp heeft veel B&B's,
vakantiehuizen, chaletjes, landelijke campings en een
groepsaccommodatie in de
oude school. Halverwege de
route van Bakkeveen naar
Wijnjewoude vindt u tegenover de rijwielzaak restaurant
de Stripe, de ideale plek om
even bij te tanken.

Must see
De Duurswouderheide met
zijn uitkijkheuvel en pinogruïnes (ontstaan in de ijstijd) |
Het middeleeuwse kerkje van
Duurswoude | Het Oude
Bosch met mooie lanen | De
door rododendrons
omzoomde Freulevijver | Het
beekdal van het oeroude
Koningsdiep | De Opsterlandse Compagnonsfeart
(onderdeel van de turfroute) |
De kerk op de Weinterp met
zijn unieke klokkentoren met 3
klokken.
Kijk voor meer informatie op
www.wijnjewoude.net

Outdoor Bakkeveen

O

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

HULP
NODIG!

WIJ HELPEN JE GRAAG
MET HET VORMGEVEN, ONTWIKKELEN EN VERSPREIDEN
VAN KRANTEN, MAGAZINES, ADVERTENTIES,
NARROWCASTING.... WAAR JE OOK NAAR OP ZOEK
BENT WIJ REGELEN HET VOOR JE!
T 0594 851 782
I www.kiwimediaproducties.nl

Ook voor
Rust
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Fietsspeurtochten 3 Provinciënland
Verken 3 Provinciënland (Bakkeveen en 12 omringende dorpen) door 9 verschillende fietsspeurtochten van elk
rond de 30 km. De 9 routes beginnen en eindigen bij de nieuwe TIP-kiosk in Bakkeveen bij zwembad Dundelle.
Hieronder zijn de foto’s van route 01 afgebeeld. Alle routes vind je op www.bakkeveen.nl/verken. Als je de
telefoon of tablet meeneemt onderweg kun je bij elk kruispunt zien welke kant je op moet. De foto kijkt in de
richting waarin je moet fietsen. Bij elke kruising/afslag moet je kijken of de volgende foto daar past.
Zo ja dan volg je in de richting van de foto. Anders blijf je dezelfde straat/pad volgen tot volgend kruispunt.
Je fietst natuurlijk op eigen risico. Soms is er een klein stukje onverhard; wellicht moet je dan voor de veiligheid
een stukje met de fiets lopen. Maar dan kom je nog eens ergens!

ROUTE

1

ALS DE FOTO’S TE KLEIN ZIJN KIJK JE OP WWW.BAKKEVEEN.NL/VERKEN
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Speuren ...
maar

Veel succes en plezier met het verkennen van je naaste omgeving!
Op www.bakkeveen.nl/verken staan dus 9 fietsspeurtochten.
Wellicht komen daar in de loop van juni nog wandelroutes of nog
andere fietsroutes bij. Tips stuur je naar tip@bakkeveen.nl

KIJK OOK OP WWW.BAKKEVEEN.NL/VERKEN

TIP-Bakkeveen

HENK-JAN DE HAAN HOVENIERS
Uw hovenier voor alle tuinwerkzaamheden. We denken
graag met u mee om inspirerende tuinontwerpen
werkelijkheid te laten worden.
Ikewei 3, Ureterp
T: 0512-303477
E: hovenierdehaan@gmail.com
www.hovenierdehaan.nl

Geerco Pen
Bovenweg 21
8422 DG Nijeberkoop
06 401 77 825
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Vincose te Drachten:

Uw ICT-apparatuur vakkundig gerepareerd!

Ontdek tai chi, Wudang
fitness en yin yoga
Wist je dat je op een steenworp afstand van
Bakkeveen kunt kennismaken met tai chi, Wudang
fitness en yin yoga? Bij Dyn Dao leer je oosterse
wijsheid over gezond bewegen, maar dan op een
nuchtere Westerse manier. Interessant, leerzaam en
vooral ook leuk om te doen.
DYin yoga, een echte hype
Yin yoga is een van de meest rustige vormen
van yoga. Daarmee is het een mooi tegenwicht
voor de drukte van alledag. Tegelijkertijd maakt yin yoga je
lichaam soepeler. Je komt gewoon beter in je vel.

Op zoek naar een goede reparateur? Voor uw laptop,
computer, tablet of smartphone? Aan de Hemmen 92 op
industrieterrein De Haven in Drachten kunt u terecht voor
al uw reparaties en onderdelen op ICT-gebied. Arjan van
der Vinne is eigenaar van Vincose, een technisch
aandoende naam, maar eigenlijk gewoon een goed
gevonden samenvoeging van 'Van der Vinne Computer
Services'.

V

incose repareert alle
soorten soft- en hardware. Vakkundig, snel en voor
een betaalbare prijs.
Daarnaast is Vincose het
adres voor alle onderdelen
van uw laptop, smartphone,
MacBook en tablet. “Vele
jaren heb ik ervaring in het
verkopen en repareren van
alle voorkomende ICT-producten bij verschillende bedrijven.

Tai chi, bewegen in slow motion
Dankzij de rustige bewegingen van tai chi kun je alle aandacht geven aan hoe je precies beweegt. Je ontdekt hoe je
je houding kunt verbeteren en je lichaam kun gebruiken met
minder slijtage. Doe je regelmatig tai chi, dan krijg ook een
betere coördinatie, concentratie en balans.
Wudang fitness, training zonder apparaten
Bij Wudang fitness beweeg je in een matig intensief tempo.
Daarbij gebruik je je hele lichaam. Omdat er geen muziek is,
kun je makkelijk je eigen tempo kiezen. Het streven is om te
blijven ontspannen, terwijl je actief bent. Zo houd je het langer vol, wordt je soepeler en krijg je een betere conditie.

MELD JE AAN VOOR EEN LOSSE LES VAN € 10
Dorpshuis Siegerswoude, Uthôf 10
De lessen worden gegeven door Rieky Takken van Dyn Dao
in het dorpshuis van Siegerswoude. Bij mooi weer is de les
achter het dorpshuis op het korfbalveld. Vanaf half augustus
zijn er ook weer lessen in Ureterp en Drachten. Ook meedoen? Graag even aanmelden van tevoren. Kijk voor het
actuele rooster op www.dyndao.nl. Mail voor meer informatie naar riekytakken@dyndao.nl of bel 06-29323108.

Mensen in Drachten kennen
mij misschien nog wel in die
hoedanigheid. Ik werkte voor
een elektronicazaak in het
centrum van Drachten. Maar
ook heb ik veel kennis opgedaan bij een groot reparatiebedrijf. Voor opdrachtgevers
in heel de Benelux werkte ik
als reparateur.” Aldus Van der
Vinne.
Kwaliteitsreparaties met
garantie
In 2013 begon de enthousiaste ondernemer voor zichzelf.
“Het allermooiste vind ik uitdagende, unieke reparaties.
Het aparte spul zeg maar, dat
is de sterke kant van Vincose,
daarin zijn we gespecialiseerd.” Vincose repareert veel
ICT-middelen voor scholen en
overheden als gemeentelijke

instanties en de provincie,
maar ook steeds meer particulieren weten Arjan van der
Vinne en zijn collega-reparateurs te vinden. “Wij doen
kwaliteitsreparaties en geven
een jaar garantie. Wanneer
iets bij ons de deur uitgaat
dan werkt het ook gewoon
weer helemaal goed.”
Meer informatie of een reparatie? Bel 0512-204090 of
kom langs in de winkel op
De Hemmen 92 in Drachten.

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.

W
Al tijd in
Beweging

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
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EL
PUZZ N
I
EN W KE
EU
EEN L S
PRIJ

WOORDZOEKER 1

Streep de woorden
door en maak van de
overgebleven letters
het puzzelwoord.

Oplossing

ZELF MAKEN

AALTJE

LENIG

AANSTURING

LOONWERKER

AFHANGEN

NARRENMUTS

ALBUM

NOORDZEE

ALERT

ONKUIS

ANTENNE

OPGELD

AUBERGINE

PARTJE

AUTOSIRENE

RAZZIA

BAHCO

REMWEG

BENODIGHEDEN:

BANNEN

SATELLIET

Bladerdeeg

BAZIN

SKIEN

BEIGE

SMOEZEN

(gesneden in stukjes van ongeveer 8 bij 8

BELIEVEN

SWING

centimeter) Knakworst of

BETOOG

TAKEN

cocktail worstjes

GEBORGEN

TELETEKST

1 ei

GEHALTE

TOCHTLAT

GLIBBEREN

TRUST

HAUSSE

VEDER

HOLPASSER

WAGEN

INHAM

ZATLAP

KIKKERDRIL
KNOKKEN

Cijfers
In het vierkant staan 15 cijfers
tussen 11 en 75
Begin bij 11 en verhoog
het cijfer met 4
Zoek de 2 ontbrekende cijfers

WORSTENBROODJES

BEREIDING:

SMUL
LE
MAA N
R

Leg de plakjes bladerdeeg
op een schone ondergrond, laat ze iets ontdooien.
Verwarm ondertussen je oven voor op 200-220°C.
Vet een bakplaat licht in met boter.
Laat de cocktailworstjes uitlekken
Breek het ei en klop het los.
Rol een worstje in een plakje bladerdeeg en druk hem
goed aan.
Smeer nu het losgeklopte ei op de broodjes.
Bakken in ze ca 25 min de oven bruin.

Oplossing

Letters
Welke 2 plaatjes
zijn precies hetzelfde

In de cirkel
missen 5 letters
van het alfabet,
zoek ze

Oplossing

Oplossing

Even een
spelletje
boter kaas
en eieren

BAKKEVEEN
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WOORDZOEKER 2
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.

AANZOEK
ALPENKRAAI
BALIE
BLIKSEM
BRAVOURE
CORPSBAL
DELICT
DEMPER
DRANK
DRINKGLAS
GOSPEL
GRETIG
HARTKLEP
HORDE
KADAVER
KOELIE
KOERS
KOETS

KOGGE
KOPIE
KORZELIG
KRAPTE
MAGER
MAMMOETWET
MOKKA
OESTERNET
PAROCHIE
PERGOLA
PIOEN
REGIE
RELAAS
SIKKEPIT
SJAAL
TACHOGRAAF
TILLEN
TOETER

L
PUZZE
IN
EN W E
UK
EEN LE
PRIJS

VERBODEN
VERLIEZER
VERWERPEN
VIERDE
VOILA
ZEEVIS

OPLOSSING

KRUISWOORDPUZZEL

HORIZONTAAL: 2 deel v.e. zeilschip 5 glazen
speelballetje 11 pot 16 eirond 17 watervogel
18 stekelig dier 20 IJslandse munt 21 graafwerktuig
23 gewichtsaftrek 24 voordat 26 scheepsherstelplaats 28 preekstoel 29 beroep 30 danspartij
32 dikke pap 34 de onbekende 35 insect 37 overdreven 38 stekend insect 39 schavuit 42 voordat
43 staartster 45 bijwoord 47 voorzetsel 48 watering
50 bierpomp 51 Verenigde Naties 52 karaat
53 bejaard 54 briefomslag 55 tweetal 56 paardenkracht 57 reeds 59 muil 60 insect 62 mijns inziens
63 Chinese munt 65 speels 67 kerker 69 aangeboren gave 72 verheven stand 74 rund 75 intens
genoegen 77 circa 78 gemalin 80 achterkant v.d.
hals 82 railvoertuig 83 honger 85 betalingsbewijs
86 proefperiode 88 gebied 89 deel v.d. voet
91 straatje 92 moedig 94 windrichting
96 man van adel 97 droefenis 98 voelspriet
99 kleine schroefboor.
VERTICAAL: 1 afgemat 2 mom 3 deugniet 4 slijmerig dier 5 knock-out 6 prikkende plant 7 Europees
land 8 cel 9 effen 10 muzieknoot 12 zinken emmer
13 vlaktemaat 14 ijsdrank 15 deel v.e. uitlaat
17 dierenpension 19 schootcomputer 22 erkentelijkheid 25 grondsoort 27 onderofficier 31 spil
33 open zomerschoen 36 onder 38 draai 40 kauwtje 41 feitelijk 43 defect 44 en volgende 46 vrouwenkleding 49 akker 50 voorzetsel 52 toverheks
56 pianospeler 58 lage rivierstand 59 eetgerei
61 tennisattribuut 62 mobiele eenheid 64 vaccineren 65 lid 66 tegenover 67 specie 68 huidverzorgingsartikel 70 zangnoot 71 pastille 73 lidwoord
75 draad 76 vorstenzetel 79 muzieknoot 81 overgeleverd verhaal 84 berggeel 87 afslagplaats bij golf
90 pl. in Gelderland 93 onder andere 95 selenium.

Het Andere Friesland

CIJFERPUZZEL
Gelijke cijfers staan voor gelijke letters.
Probeer het gekleurde woord te vinden.
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PUZZE
L
EN W
IN
EEN LE
UKE
PRIJS

ZELF MAKEN

CHOCOLADE
BALLEN
KLAARZETTEN:

beslagkom
vork en mes
diep bord
BENODIGHEDEN: 75 gr poedersuiker
45 gr cacao
75 gr boter
300 gr amandelspijs
BEREIDING:
Strooi in een diep bord de poedersuiker.
Meng er 30 gr cacao doorheen. Doe nu de boter
erbij(hij moet wel zacht zijn, op kamertemperatuur).
Prak alles goed met een vork door elkaar.
Doe het nu in een beslagkom en verbrokkel de
amandelspijs erin. Kneed dan dit alles met koele handen, maar wel snel en goed, tot een stevige bal.
Druk de bal plat en snijd hem in 20 stukjes.
Maak van deze stukjes mooie balletjes.
Je moet ze wel snel rollen anders worden ze weer
zacht. Leg de balletjes 15 min. in de koelkast.
Strooi in een bord de rest van de cacao en rol de
balletjes erdoor. Als je het leuk vind kun je de balletjes
ook in papierenbakjes(caisses)
leggen. Om goed stijf te
worden moeten de
balletjes nog minstens
2 uur in de
koelkast.

SMUL
LE
MAA N
R

DOOLHOF

SUDOKU EENVOUDIG

BAKKEVEEN
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OPLOSSING

SUDOKA EENVOUDIG
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KRUISWOORDPUZZEL

Beroepenpuzzel:
Metselaar
Welke 2 plaatjes
zijn precies hetzelfde:
4 en 6
Letters:
C L N O W
Cijfers:
43 en 59

✂

Je ziet hier 9 beroepen staan. Vul in
elke balk één van deze beroepen. Als
je het goed doet zie je in de verticale
rode balk beroep nr 10 staan.

Even een
spelletje
boter kaas
en eieren

PUZZEL mee en win MOOIE prijzen!
Aan de puzzel Woordzoeker 1,
Woordzoeker 2 en de Cijferpuzzel
zijn prijzen verbonden vandaar dat hier
geen oplossingen voor worden gegeven.
U kunt de antwoorden doorgeven
via mail: info@kiwimediaproducties.nl
(ook graag telefoonnummer vermelden)
of stuur de oplossing naar de
Tolberterstraat 31, 9351 BB leek.

Oplossingen:

VUL I
N
EN W
EEN L IN
EUK
PRIJS E

Woordzoeker 1

Woordzoeker 2

De actie loopt tot en met 21 augustus 2020
De prijswinnaars krijgen telefonisch bericht.

Cijferpuzzel

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

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

✂

PRIJZEN WORDEN U AANGEBODEN DOOR DE ONDERSTAANDE ONDERNEMERS:

Greatz Hair
Bakkeveen

Slagerij van Eik
Bakkeveen

Kijf en Witte
Leek

De Wylde Roas
Bakkeveen

De Kromhoekster Kip
Frieschepalen

Albert Heijn
Oosterwolde

Knip bon
t.w.v. € 20,-

Barbeque
pakket
t.w.v. € 25,-

Foto op Canvas
t.w.v € 25,-

Waardebon
t.w.v. € 25,-

Waardebon
t.w.v. € 25,-

Boodschappenpakket
t.w.v. € 25,-

UIT

BAKKEVEEN

GELICHT

Praktijk voor Huidtherapie
Keuning in Donkerbroek
Sinds 3 jaar heb ik praktijk aan huis voor
huidtherapeutische zorg en het aanmeten en leveren
van therpeutisch elastische kousen.
Inmiddels ben ik ruim 12 jaar met
veel plezier werkzaam als huidtherapeute waarvan de laatste jaren
met een zelfstandige huidtherapie
praktijk in het Martiniziekenhuis in
Groningen. Nu ben ik met veel
enthousiasme gestart, naast mijn
werkzaamheden in het ziekenhuis,
met een tweede praktijk in
Donkerbroek. Als huidtherapeute
behandel ik een breed scala aan
huidproblemen met als doel het
verminderen, oplossen of voorkomen van uw huidaandoening.
U kunt in de praktijk terecht voor een breed aanbod aan
behandelingen zoals
• Aanmeten Therapeutische
Elastische Kousen
• Oedeemtherapie voor lymfveneus- en lipoedeem
• Littekentherapie
• Acnetherapie
• Camouflagetherapie
• Elektrisch epileren
• Verschillende peelingen voor
o.a. acne littekens en huidverbetering

• Coagulatie van bloedvaatjes
in het gezicht, steelwratjes en
het verwijderen van ouderdomswratjes.
• En niet te vergeten advies
over huidverzorging, huidproducten en zonbescherming.
• Microneedling voor acnelittekens, huidverbetering, lijntjes
• IPL voor overbeharing,
vaatjes en pigmentvlekkken

Praktijk voor Huidtherapie Keuning is gevestigd aan de
Vosseheer 7 in Donkerbroek. Wilt u meer weten dan kunt u
kijken op www.huidtherapie-keuning.nl. De praktijk is te
bereiken via email donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl of
telefonisch op 085-8770688 voor informatie of het maken
van een afspraak.
Graag tot ziens. Astrid Keuning

Ook voor
Rust

Het Andere Friesland
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Openluchtmuseum It Damshús
1 Juni weer open
Vanaf 1 juni gaat Openluchtmuseum it Damshûs in Nij
Beets weer open voor het publiek. Wij zijn een
Openluchtmuseum en kunnen u de nodige ruimte bieden,
er liggen mooie ruime en brede wandelpaden over het
terrein die deels ook rolstoelgeschikt zijn.

U

kunt dus op u gemak
een mooie rond wandeling over het museum terrein
maken. Hiervoor is een looproute aangegeven zodat u
elkaar niet passeert. Alle huisjes, het café en de winkel,
expositieruimten en de filmzaal
zijn open. Hiervoor geld dat er
steeds 1 bezoeker per huisje
naar binnen mag, in de filmzaal
mogen steeds
6 bezoekers tegelijk naar de
film kijken. Voor of na het
bezoek kunt u dan ook nog
rustig een kopje koffie of theedrinken in de ontvangstruimte
van It Damshûs.
Voor een bezoek aan It
Damshús moet u reserveren en
dat is anders dan dat u van ons
gewend bent. Reserveren kan
door een e-mail te sturen naar
penningmeester@damshus.nl.
Ook is het mogelijk dat u van
tevoren afrekent maar u mag

ook bij aankomst gebruik
maken van de pinautomaat bij
de balie.
Onze gastvrouwen/heren zijn er
om u te verwelkomen. Er wordt
een maximum van 30 bezoekers per tijdvak aangehouden,
zo kunnen wij u garanderen dat
wij de regels en voorschriften
tijdens de Corona periode goed
kunnen hanteren.
Tot 1 september vinden er geen
evenementen plaats zoals concerten en lezingen, Wel gaan
we ervan uit dat we na 1 september het programma weer op
kunnen pakken. Voor meer
informatie kijkt u op de website
van It Damshus www.damshus.nl
Sudergemaal blijft gesloten.

lijkheid om de 1.5 meter die
vereist is te kunnen garanderen.
Alleen voor huishoudens is het
mogelijk om op afspraak open
te zijn of als onderdeel van een
arrangement.
Ook hiervoor geldt voor meer
informatie kijkt u op de website
van It Damshûs www.damshus.nl
Boottochten
Tot 1 september varen we niet
met onze boten. Houd hiervoor
ook de website in de gaten.
www.damshus.nl
Wij hopen u snel weer in
It Damshûs te mogen
begroeten.

Het museumgemaal
Sudergemaal en de expositieruimte blijft voorlopig gesloten.
Wij hebben hier niet de moge-

Schoonmaakbedrijf JLS gaat
op ingeslagen weg voort
“Het is een uitdaging en bovendien eervol om dit schoonmaakbedrijf voort te mogen
zetten.” Dat zegt Yvonne Lezwijn van schoonmaakbedrijf JLS in Haulerwijk.

Ramen wassen, gevelreiniging,
impregneren, terrassen schoonmaken, opleveringsschoonmaak, vloerenonderhoud, dakgoten reinigen; je kunt het zo
gek niet bedenken of JLS is er
in thuis. Zowel het bedrijfsleven
als particulieren schakelen de
specialisten van JLS graag in.

Schoon en fris
Niet voor niets zijn grote bouwbedrijven klant bij JLS. “Wij verrichten vaak opleveringsschoonmaak”, vertelt Yvonne.
“Zowel nieuwbouw woningen
en kantoren als renovatieprojecten moeten, voordat ze aan
de toekomstige gebruikers worden overgedragen, vaak nog
even grondig schoongemaakt
worden. Wij helpen, zowel particulieren als bedrijven, daar
graag bij, zodat de woning of
het kantoor bij oplevering
schoon en fris gepresenteerd
kan worden.”
Noem het de persoonlijke touch
die JLS achterlaat. “Klanten zijn
voor ons geen nummer”, aldus
Yvonne. “Bij elke klus gaan we
voor het maximale schoonmaakresultaat. Niet voor niets
zijn vele klanten al jarenlang
aan ons verbonden.”

“We leveren goed werk”, legt
Yvonne uit. Het klinkt zo vanzelfsprekend in de schoonmaakbranche, maar JLS maakt
het inmiddels al meer dan
10 jaar waar.

Druk
Ondanks , of misschien wel
dankzij, corona heeft JLS het
druk. “Er wordt zeker niet
bezuinigd op schoonmaakwerkzaamheden, integendeel.

I

n oktober 2019 overleed haar
man Jan, die 10 jaar daarvoor
JLS was begonnen en op zijn
eigen manier een prachtig
bedrijf neerzette, waar klanten
uit de 3 noordelijke provincies
graag hun schoonmaakwerkzaamheden door lieten verrichten. Yvonne wil het liefst op die
voet verder gaan, met een
eigen inbreng, maar wel vanuit
het gedachtengoed van Jan:
goed werk leveren vanuit een
persoonlijke benadering.

Onze verwachting is dat dit ook
in de komende periode niet
gaat gebeuren. Want hoe je het
ook bekijkt, niemand wil in een
vieze omgeving wonen, werken
of verblijven.”
En dat stemt Yvonne tevreden.
Zij had voorheen een bedrijf in
tandtechniek, maar heeft
bewust voor voortzetting van
JLS gekozen. “Ik heb me afgevraagd wat het beste bij mij en
m'n kinderen past. Daar heb ik
uiteindelijk voor gekozen. En
zoals mijn zoons van 13 en 8
jaar hebben aangegeven, ze
zijn blij dat ik deze keuze heb
gemaakt. Met hen hebben
inmiddels ook vele klanten dat
aangegeven. Daarom ga ik hier
mee verder en wil ik van JLS
een mooi bedrijf maken, waar
klanten graag hun schoonmaakwerkzaamheden aan uitbesteden.”
www.janlezwijnschoonmaak.nl

Voor al uw:
■ Ramen wassen
■ Houtwerkreiniging
■ Dakgotenreiniging
06 13 17 87 62

■ Vloerenonderhoud
■ Nieuwbouwoplevering
■ Reiniging zonnepanelen
info@janlezwijnschoonmaak.nl
www.janlezwijnschoonmaak.nl

