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EN ALLE ANDERE DORPEN IN 3 PROVINCIËLAND:

Voorwoord

De Wilp, Donkerbroek, Een-West, Frieschepalen, Haule,
Haulerwijk, Siegerswoude, Ureterp, Waskemeer,
Oosterwolde, Wijnjewoude en Zevenhuizen

O

pnieuw presenteert
3 Provinciënland zich met
deze 7e editie van de “Bakkeveen Actief“.
In deze krant wordt veel aandacht besteed
aan activiteiten in Bakkeveen en
omliggende dorpen. In de middenpagina
van de krant treft u de agenda aan zoals
deze eind maart bekend was. Eventuele
aanpassingen en extra evenementen vindt u
via www.3beleef.nl. Dit is de recreatieve
website voor 3Provinciënland; het gebied
waar de provincies Groningen, Friesland en
Drenthe bij elkaar komen. Over dit gebied
liggen 13 dorpen en buurtschappen
verspreid.
De redactie van deze krant is verzorgd door
TIP-3Provinciënland. TIP staat voor
Toeristisch Informatie Punt en is de
opvolger van de vele V.V.V.-winkels. De TIPkiosk vindt u in Bakkeveen in het voormalige koetshuis naast de Slotplaats.
Voor tips over uitjes, overnachtingen,
bezienswaardigheden, routes, evenementen
etc. bent u bij de TIP-kiosk aan het juiste
adres. TIP wordt gesteund door ca 80
met name recreatieve bedrijven uit de
omgeving. De kiosk wordt volledig door
vrijwilligers gerund.
De openingstijden van de kiosk zijn als
volgt: Van 1 april tot 1 november op werkdagen van 10 tot 12 uur en alle dagen van
de week van 13:30 tot 15:30 uur.
In juli en augustus als extra op
werkdagen doorlopend geopend van
10 tot 16 uur.
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ALTIJD IN
BEWEGING

We wensen u een prettig
verblijf in onze regio.

Skeelerbaan ISV De Draai

Outdoor Bakkeveen

Fiets-3-daagse

Boerderij Nieuw Weper

CH Bakkeveen

Voor sportief vertier kunt u in
Haulerwijk terecht op de skeelerbaan van ISV De Draai.

De outdoor locatie, gelegen nabij
de Bakkeveense Duinen en de
uitkijktoren, is ideaal voor
groepsactiviteiten.

Beleef de 3 Provinciën van wo.
26 t/m vr. 28 juni. Elke dag
vertrek je vanuit Bakkeveen
met een gevarieerde route.

Hoeveel melk geeft een koe?
Waarom krijgen kalfjes die gele
oorbellen in? Hoe gaan
boeren om met de natuur?

In het laatste weekend van juli
(27 & 28 juli 2019) vindt de
vijfde editie van Concours
Hippique Bakkeveen plaats.
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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.
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.

EVEN WEER TERUG NAAR
DE EIGEN REGIO.
3Provinciënland beslaat het gebied rond
het 3 provinciënpunt waar Groningen,
Friesland en Drenthe elkaar raken. Het is
ongeveer 200 km2 groot en bestaat uit
13 dorpen en buurtschappen met Bakkeveen als toeristisch centrum. De Friese
Wouden, het Groninger Westerkwartier
en Drentse Noordenveld lopen hier in
elkaar over en dit maakt het gebied zo
gevarieerd. U vindt hier het grootste
heideveld van Friesland (Duurswouderheide). De Bakkeveenster duinen
(Mandefjild) is een 400 ha groot gebied
waar de tijd sinds de middeleeuwen
heeft stilgestaan, de veenontginningen
zijn hieraan voorbij gegaan. Door veenontginningen is er ook in dit relatief
hoog gelegen gebied een vaarroute
bewaard gebleven: de Turfroute langs
Wijnjewoude en Donkerbroek, nu voor
de pleziervaart.
In het centrum van Bakkeveen ligt de
voormalige sluis in de vaart. Daar op de
Brink, is ook de meeste horeca gevestigd.
Er vlakbij is een grote supermarkt: in de
zomer voor de vakantiegasten en in de
winter voor een groot regionaal voorzie-

ningsgebied. Met name de campings
organiseren een eigen vakantieprogramma voor de gasten. Op het grote
parkeerterrein bij Dùndelle vinden de
landelijk bekende vlooienmarkten
plaats op de 1e zaterdagen van de
maand en in de zomer ook nog tussentijds. Hiervoor komen vele honderden
standhouders en duizenden kijkers en
kopers naar Bakkeveen. Dit heeft soms
files tot gevolg; het is dan ook de grootste openlucht vlooienmarkt van NoordNederland.
Het DODOfestival is gegroeid van een
klein feestje op de Brink, naar een 2daags familie muziekfestival aan het
einde van de bouwvak met 10 duizenden bezoekers. Bakkeveen kent vele
georganiseerde wandeltochten en sinds
2013 is ook een fiets-3-daagse aan het
programma toegevoegd. Ook andere
evenementen als Concours Hippique,
de Crea- & smulmarkt, het Slotplaats
Festival van Natuurmonumenten en
sprookjes- en griezeltochten zijn sterk
in opkomst. Vrijwilligers uit het dorp
zorgen ervoor dat deze evenementen op
veel publiek kunnen rekenen en dat het
dorp er wel bij vaart.
TOERISME BLOEIT IN BAKKEVEEN!
Eeuwen geleden was het gebied rond
Bakkeveen vaak een slagveld. Op de
grens tussen Friesland en het achterland
vonden toen veel 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,

3 P
houden die herinnering levend.
Bakkeveen ligt in een relatief hoog
gelegen gebied. Hier ontstonden
beekjes voor de waterafvoer; er omheen
ontstond veen. Via Bakkeveen liep een
belangrijke verbinding van Friesland
naar Drenthe. Deze verbinding is nog
herkenbaar in de natuurgebieden: de
Holle Wegen. Helemaal uitgesleten
door karren en mensen te voet.

Rond 1660 is de vervening ook tot de
lager gelegen gebieden rond Bakkeveen
gekomen: de vaart wordt gegraven. De
vaart is nodig om het veen droog te
leggen en om de turf af te voeren naar
Holland. Ook toen al was er energie
nodig om de huizen te verwarmen en
kwam deze energie uit Noord-Nederland.
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
genoemde Holle Wegen lopen er doorheen. De adel heeft aan de westkant
van Bakkeveen veel bossen aangelegd.
Ook elders in de nabije omgeving zijn
nog terreinen ongerepte natuur en is in
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et verblijf op campings met o.a.
chalets, lodges, stacaravans en
trekkershutten is sterk gegroeid. Ook zijn
er veel B&B's bij particulieren thuis. Net
als vroeger, maar dan luxer. Na 85 jaar is
de variëteit in het landschap blijven
bestaan. Er zijn veel fietsmogelijkheden
toegevoegd. Ook heeft de auto het
mogelijk gemaakt attracties te bezoeken
vanuit een centraal gelegen Bakkeveen.
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3 Provinciënland:
met Bakkeveen als
middelpunt

LA
latere jaren
ND
natuur toegevoegd. De Duurswouderheide is daar een mooi voorbeeld
van. De landbouw heeft zorg gedragen
voor een coulissenlandschap dat
ondanks schaalvergroting op veel plaatsen nog aanwezig is.
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 kunt u eenvoudig uw
routes samenstellen. Er worden diverse
wandel- en fietstochten georganiseerd
zoals de avond-4-daagse, de 3 Provinciën Wandeltocht en de 3 Provinciën
Fiets-3-daagse.
Even geen zin om verder het gebied in
te trekken? U kunt zich ook op het TOP
terrein aangenaam vermaken. U 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.
Om alles te kunnen beleven moet u wel
blijven overnachten. Er is een verscheidenheid van grote campings met veel
faciliteiten en kleinere natuurcampings.
3Provinciënland ligt centraal in NoordNederland. Elk dorp heeft horecafaciliteiten, van snackbar tot een 3sterren
restaurant en hotel, voor ieder wat wils.
Hopelijk hebben we u nieuwsgierig
gemaakt! Het is de variatie en verrassing die een bezoek aan 3Provinciënland zo aantrekkelijk maakt.
Meer informatie vindt u via
www.3beleef.nl en bij de vrijwilligers
van de TIP-kiosk in Bakkeveen. Hier
kunt u ook fiets- en wandelkaarten van
het gebied aanschaffen.

Hoe het weer ook uitvalt in 2019:
we wensen je een plezierig verblijf
in 3 Provinciënland!

¥
¥
¥
¥
¥

Borduren
Persoonlijke cadeautjes
Bedrukken
Boxkleden
Babydekens etc.

Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek - Tel.: 0516 - 49 21 28
Slotemaker de Bruineweg 2 - 8433 MB Haulerwijk - Tel.: 0516 - 42 12 81
Merkebuorren 16 - 9241 GG Wijnjewoude - Tel. 0516 - 48 12 74
Weibuorren 63B - 9247 AZ Ureterp - Tel. 0512 - 35 43 98

3 BRODEN VOOR € 6,55
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Avond-4-daagse Bakkeveen
Voor jong en oud ! Van woensdag 12 t/m zaterdag 15 juni 2019
In 2019 wordt de avond-4-daagse van Bakkeveen alweer voor de 64e
keer gehouden in de omgeving van Bakkeveen.

E
Camping
Wijnjeterp

A

ls u van fietsen, wandelen,
vissen, kanovaren of gewoon
een mooie rustige omgeving houdt,
bent u bij Camping Wijnjeterp in
Wijnjewoude aan het juiste adres. De
camping ligt aan een rustige weg, die
hoofdzakelijk gebruikt wordt door
aanwonenden, fietsers en ruiters.
Camping Wijnjeterp ligt aan de
Opsterlandse Compagnonsfeart, die
in het zomerseizoen druk bezocht
wordt door de recreatievaart. De sluis
Wijnjeterp ligt op korte loopafstand
van de camping.
De camping is voorzien van een sanitairgebouw met vloerverwarming, toiletten, urinoir, wastafels, vrij
douchen.
Op de camping zijn op meerdere
plaatsen watertappunten
aangebracht. De kampeerplaatsen
hebben 6 ampère
stroomaansluitingen. Op de camping
is GRATIS WIFI aanwezig zodat U ook
kunt inloggen op internet. De
kampeerplaatsen zijn ruim en liggen
voor een groot deel in de luwte van
een boomwal. De plekken, waar de
voortenten staan, zijn verhard. Het
meenemen van een hond is
toegestaan, mits aangelijnd.
Voor fietsen is er een overdekte
stalling met stroomaansluitingen om
elektrische fietsen op te laden.
**Vanaf 1 april 2019 ruim chalet te
huur voor 4 personen**
Wij garanderen dat u een verblijf op
onze camping als een rustpunt in het
drukke dagelijkse leven ervaart.
Kijk voor meer info op de site
www.campingwijnjeterp.nl
Ate de Jong,
Camping Wijnjeterp.

lke avond wandel je traditiegetrouw door een mix van natuurgebieden en privé terreinen: bossen,
weilanden en heidevelden wisselen
elkaar af en soms loop je over een
stukje straat in één van de omliggende
dorpen.
Het is voor de organisatie een voorrecht
dat particulieren graag toestemming
geven om de deelnemers eenmalig over
hun terrein te laten wandelen, wat voor
een nog grotere afwisseling zorgt.
De routes lopen ook vaak door enkele
van de buurdorpen: Waskemeer, Wijnjewoude, Siegerswoude en dit jaar waarschijnlijk een stukje Zevenhuizen. Er
doen scholen mee uit waarschijnlijk 10
dorpen, met ongeveer 1000 kinderen

en hun begeleiders. Steeds meer volwassenen wandelen mee, zij kunnen
meteen als eersten om 18 uur starten of
na de laatste groep scholieren om 18:35
uur.
Sinds 2018 starten de 5 en 10 km
groepen van de scholen bijna tegelijkertijd en splitsen al snel na de start. Op
deze manier zit er dan weer voldoende
ruimte tussen de groepen en kan er
dicht op elkaar worden gestart. Er is
keuze uit 3 afstanden: 5, 10 en 15 km.
Maak 's avonds even een lekker
ommetje in de omgeving, ook over
terreinen waar je normaal gesproken
niet komt! Gezond en genieten tegelijkertijd, bovendien met elke avond
onderweg een traktatie.

Even opletten: honden mogen niet
mee, dit omdat de routes ook over
beschermd gebied en privéterrein
voeren. De routes zijn met pijlen aangegeven en je kunt ze ook via GPS-lopen.
Op de laatste avond (de zaterdag !) zijn
er natuurlijk weer diverse muziekkorpsen die je verwelkomen. De kosten
bedragen € 5,-- pp voor 4 dagen wandelen.
Meer info en voor-inschrijven:
www.bakkeveen.nl/wandel

Recreatiecentrum De Wâldsang
Recreatiecentrum De Wâldsang in
Bakkeveen is al meer dan 50 jaar
een familiebedrijf. Gestart in 1968
en sinds de jaren 90 gerund door
de 2e generatie, Jan Willem en
Siska Russchen.

I

n de loop der jaren is er heel wat
veranderd in de kampeersector en wij
veranderen mee. Waar vroeger de focus
lag op louter groei, verschuift deze de
afgelopen jaren naar duurzame groei en
duurzaam kamperen. Hierin ligt
volgens ons een verantwoordelijkheid
voor bedrijven, waaronder ook
campings.
Graag vertellen wij hoe wij als De
Wâldsang willen bijdragen aan het
verbeteren van het milieu en het
verduurzamen van onze camping.
ONDERHOUD
Een deel van onze groenonderhoudapparatuur is vervangen door elektrische versies en wij maken gebruik van
elektrisch vervoer. Voor de kleine
klussen kunnen we nu de luidruchtige
trekker in de loods laten staan. Naast de
rust die het met zich meebrengt,
vermindert dit ook het verbruik van
fossiele brandstof. Voor het bestrijden
van onkruid maken wij geen gebruik
meer van glyfosaat-bevattende middelen. Wij werken samen met RECRON
en het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu om tot een duurzaam alternatief
te komen. Wij hebben op onze
camping een afvaardiging ontvangen
van deze 'Green Deal' en onze camping
beschikbaar gesteld voor een aantal
proeven met milieuvriendelijkere
gewasbeschermingmethoden.

SANITAIR
In de toiletgebouwen zijn alle oude
lampen vervangen door LED verlichting met bewegingsmelders en op de
daken zijn 360 heatpipes geïnstalleerd
om het water te verwarmen. Op deze
manier maken we optimaal gebruik van
zonne-energie. Douchen doet men
tegenwoordig met een SEP-card. De pas
wordt tijdens het douchen in de lezer
gehangen en het tegoed hierop telt
langzaam af. Onze gasten douchen
hierdoor bewuster. Ook op gebied van
schoonmaak zetten we stappen. Ruim
90% van onze schoonmaakmiddelen is
vervangen door biologisch afbreekbare
alternatieven.

HORECA
Het grand café is verrijkt met een houtkachel. Naast de warme en huiskamerachtige sfeer die het met zich
meebrengt, bespaart dit natuurlijk ook
op de verwarming die anders gas
verstookt. In de cafetaria gebruiken we
frituurvet met een 'Green Palm' keurmerk, die bestaat uit 100% natuurlijke
ingrediënten. In dit vet zit enkel palmolie verwerkt die op een duurzame
manier is verkregen.
Naast de uitdagingen van het duurzaam
ondernemen, blijft de camping investeren in voorzieningen en accommodaties. Nieuw in 2019 zijn de stoere én
luxe safaritenten; een glamping experience in optima forma! De tenten zijn
ingericht met een warm, robuust
houten interieur. Bij glamping hoort
luxe en wat is er fijner dan een eigen
badkamer!
Wilt u op de hoogte blijven en wilt u
meer weten over De Wâldsang?
Check onze website www.waldsang.nl
like ons op Facebook of volg ons op
Instagram!

Bakkeveen

Natuurbeleving
bij Staatsbosbeheer rondom
Bakkeveen
Al fietsend, wandelend of te paard
genieten van het uitgestrekte heidegebied de Duurswouderheide. Dit
gebied is na het Fochteloöerveen het
grootste heidegebied van Fryslân.

V

anaf de zeventiende eeuw hebben
mensen hier de natuur gebruikt voor hun
armoedig bestaan en na eeuwenlange ontginning is dit landschap overgebleven. Ze gebruikten heideplaggen voor hun huis en voor de
bemesting van de grond en veenarbeiders
baggerden het veen uit en maakten er turf van.

Een ongewoon stukje Friesland

DODO Festival 16 en 17 augustus
Op het “DODO-plein” in Bakkeveen

V

oor het 11e jaar op rij vindt het
Dodo Festival plaats in Bakkeveen, natuurlijk dit jaar weer 2 dagen!
Om dit fantastische feit te vieren wordt
het podium vrijdagmiddag weer gevuld
door Nederlandstalige artiesten en slingert RADIO NL wederom de fantastische klanken de ether in vanaf het
festival terrein!

De Duurswouderheide is een belangrijke plaats
voor veel soorten planten en dieren. Van maart
tot en met augustus kleuren de 3 verschillende
voorkomende heidesoorten, wat een prachtig
beeld geeft. Door de afwisseling van droog en
nat is het gebied een ideaal leefgebied voor
amfibieën en reptielen. Het zou zo maar kunnen
dat u de gladde slang en de adder tegenkomt in
het gebied.
De fiets-, voet- en ruiterpaden van de
Duurswouderheide staan in verbinding met 't
Oude Bosch. Beekdal Het Koningsdiep drukte
door de eeuwen heen een stempel op dit
landschap. Verschillende kenmerken hiervan zijn
te zien vanaf de paden door dit bos. Deze gaan
deels door oude beukenlanen, langs vennetjes
en mini heideveldjes en u heeft een mooi uitzicht
op de natte weilanden, het broekbos en de
bosranden. De ruime picknickplaats aan de grote Freulevijver is zeer geschikt voor een pauze.
Neem eens een kijkje in 't Oude Bosch tijdens de
herstperiode. Dan laten honderden soorten
paddenstoelen in dit bos zich zien met hun exotische kleuren.

Geniet van de sfeer op het festivalterrein terwijl je kinderen zich vermaken
op de kindermiddag. In de avond zal
het podium weer gevuld zijn met
verschillende bands en artiesten en ook
in het café zal het feest losbarsten!
Zaterdagavond als iedereen weer een
beetje bijgekomen is gaan wij weer van
start met een knallende line-up!

Mjûmsterwei, 9243 SK Bakkeveen
www.dodofestival.nl

Camping De Ikeleane, 1969 - 2019

D

it jaar viert camping De Ikeleane
haar vijftigjarig bestaan. Toen in
het voorjaar van 1969 de koeien de wei
in waren vond beppe Femmigje Kiers
dat de stalruimte ook wel door
kampeerders gebruikt kon worden.
Stapelbedden er in, en recreatiebedrijf
De Ikeleane was geboren. Aanvankelijk
in combinatie met het boerenbedrijf.
Toen de keuze gemaakt moest worden
tussen de boerderij en de recreatie viel
de keuze op de camping. Inmiddels
staat de 3e generatie Kiers aan het roer:
Theun en Marjanna. Het motto van de
camping is nog steeds mensen de gelegenheid geven in een prachtige rustige
omgeving te genieten van wat Friesland
en dan vooral Bakkeveen en omgeving
te bieden heeft.
De camping beschikt over 200 plaatsen,
verdeeld over diverse verblijfsmogelijkheden. Vanzelfsprekend bent u welkom

Vanuit Wijnjewoude naar Hemrik komt u langs
Speelbos Sparjebird. Dit bos is hoofdzakelijk
voor recreatief gebruik en erg in trek bij
kinderen. De locatie heeft in de oorlogsjaren
dienst gedaan als werkkamp. Het is
waarschijnlijk ooit aangelegd als geriefbos. Sinds
2011 is er voor kinderen steeds meer te beleven
in het speelbos. Zo zijn er diverse speeltoestelen,
is er een dierenpad en is er een blokhut waar
men versnapering kan krijgen.

07

met uw eigen caravan of tent. Maar ook
zonder uw eigen kampeermiddel kunt u
uitstekend terecht op de Ikeleane. Zo
kunt u een chalet huren, een vakantiewoning of uw intrek nemen in een van
de twee B&B's.
De camping heeft uitgebreide voorzieningen: er is een centraal gelegen sanitairgebouw met babywasplaats,
douchegelegenheid ingericht voor
gehandicapten en ook zijn er afwasplaatsen. De nieuwste kampeerplaatsen
zijn comfortabel uitgerust: behalve over
kabeltv en een wateraansluiting
beschikt u daarop ook over privésanitair bestaande uit uw eigen douche,
toilet en wastafel. Ook heeft de
camping 8 camperplaatsen, met vuilen schoonwatervoorzieningen.
Ondernemen betekent veranderen en
vernieuwen. Daarom is meteen na
afloop van het seizoen 2018 gestart met

een forse verbouwing van de horecavoorzieningen. Alle onderdelen, van
restaurant tot snackbar, zijn nu onder 1
dak ondergebracht, in de oorspronkelijke schuur. De link met het oorspronkelijke boerenbestaan wordt
onmiddellijk duidelijk in het restaurant, 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 terras.

Ikeleane is een kindvriendelijke
camping, er is zowel binnen als buiten
een uitgebreide kinderspeelplaats. Wilt
u de omgeving op de fiets verkennen,
dan kunt u ter plekke fietsen huren.
Wilt u meer weten over onze camping,
kijk dan op www.Ikeleane.nl
u kunt online reserveren.
Bellen kan ook: 0516 541283

Recreatiecentrum Dúndelle
Mjumsterwei 16
9243 SK Bakkeveen
tel. 0516 541493

Midgetgolf Dúndelle:

Openluchtzwembad:

Partycentrum:

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

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

Geschikt voor feesten en partijen

www.dundelle.nl

Maar het terras nodigt ook uit voor een adempauze
met een kop koffie of een verfrissend drankje of
ijsje, na een heerlijke wandeling of fietstocht.

Tegen inlevering van deze advertentie
Koffie met appelgebak € 4.00

Bakkeveen
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Lekker wandelen door de
ontluikende natuur op 11 mei.

3 Provinciënwandeltocht
Theeschenkerij
Bellefleur
ONBEKOMMERD ONTSPANNEN EN
GRENZELOOS GENIETEN VAN
HUISGEMAAKTE HEERLIJKHEDEN…
Bellefleur is gelegen aan de Boskwei 6 in
Siegerswoude en is een ideaal vertrekpunt
voor een mooie wandel- of fietstocht.
Geniet van een vers gezette kop koffie of
thee met huisgemaakt gebak of een heerlijke
vegetarische lunch in onze mooie tuin.
Of boek eens een uitgebreide High Tea met
je vriendinnen…
In ons gezellige Theehuis verkopen we o.a.
thee in cadeauverpakking, eigen inmaak en
streekproducten. Ook het verzorgen van
catering voor uw feest behoort tot de mogelijkheden. Tuin en Theehuis zijn open op
dinsdag, woensdag en
zaterdag, alleen als de
vlag wappert! Kaartjes
van fiets- en wandelroutes in de omgeving
zijn aanwezig.
Vraag naar de mogelijkheden of kijk op
www.theeschenkerijbellefleur.nl
bel: Ida de Vries 06-48575067 of
mail: bellefleur@kpnmail.nl
Vriendelijke groeten, Ida de Vries
Theeschenkerij Bellefleur

Camperplaats
OP HET EIND

I

nmiddels hebben we al heel wat camperaars op bezoek gehad op onze camperplaats in de tuin bij de vijver. Ook in de
winter en het voor en na seizoen zijn wij
open.
Deze camperplaats is een mooi uitgangspunt
om op de fiets of wandelend de omgeving te
verkennen. Ook voor mensen die op bezoek
zijn bij familie of kennissen in de omgeving
van Wijnjewoude is het een geliefde plaats
om te overnachten.
Er is plaats voor 4 campers.

Voor meer info kijk op www.opheteind.nl
Camperplaats OP HET EIND
Opper Haudmare 2
Wijnjewoude
Frans en Hanneke Pool

Doe je ook mee op zaterdag 11
mei aan de 11e editie van de
3 Provinciën wandeltocht?
Je zult dit jaar kunnen genieten
van de prachtige omgeving ten
zuiden van Bakkeveen. Dit is het
gebied van het Mandeveld,
Blauwe Bos en het beekdal van
de Tjonger met de dorpen
Waskemeer, Haule en
Haulerwijk.

E

r zijn schitterende routes uitgezet,
deze voeren je voor een deel door
gebieden die anders niet toegankelijk
zijn. Je loopt dwars door kleurrijke
weilanden, over landwegen en door
bossen. Kortom, bijzonder afwisselende
routes door een uniek landschap.
Ook aan de inwendige mens is gedacht,
gemiddeld om de 5 km zijn er
rustpunten. Elk rustpunt heeft een
gegarandeerd minimum assortiment,
zodat je niet te veel eten en drinken
hoeft mee te nemen. Met routes van 5
tot 40 kilometer is er voor iedereen een
geschikte afstand. Inschrijven kan tot 9
mei via www.3wandel.nl . Onder de
voor-inschrijvers wordt, net als
voorgaande jaren, weer een gratis luchtballonvaart over Bakkeveen en
omgeving verloot. Kosten voor
deelname bedragen € 5,-- pp bij voorinschrijving en € 6,-- pp bij inschrijving
ter plekke.
GOEDE DOEL
De opbrengst van de 3 Provinciënwandeltocht is dit jaar bestemd voor
Vier het Leven, regio Noord. Stichting
“Vier het Leven” organiseert culturele

activiteiten voor ouderen (65+) die niet
graag alleen op stap gaan. Zij worden
thuis opgehaald door een vrijwilliger
van “Vier het Leven” en samen met andere ouderen gaan zij gezellig naar de
bioscoop, een concert, een theatervoorstelling of naar een museum. De
deelnemers genieten, behalve van
elkaars gezelschap, van een drankje tussendoor en worden na afloop weer
veilig thuisgebracht.
“Vier het Leven” inspireert en brengt
mensen samen. Ouderen blijven
meedoen en onderdeel uitmaken van
de maatschappij door samen te
genieten van een middag of avond uit.
Om de activiteiten ook voor oudere
mensen met een kleine beurs
betaalbaar te houden is ”Vier het
Leven” afhankelijk van donaties.

INSCHRIJVEN
Bij redelijk wandelweer worden ca 2000
wandelaars verwacht. Je kunt meedoen
als vriendengroep, sportclub, familie of
bedrijfsteam, maar natuurlijk ook
individueel. Onderweg genieten en
even bijpraten, terwijl je gezond bezig
bent.
Het werkt zo: hoe eerder je inschrijft,
hoe vroeger je mag starten, iedereen
krijgt op de startkaart een starttijdstip
vermeld.
Dit vanwege de grote belangstelling, je
mag niet eerder, maar wel later starten.
En voor-inschrijven bespaart € 1,-- pp.

Meer info en inschrijven:
www.3wandel.nl

Snuffelschuur 't Nifelhokje
Bij ons in de snuffelschuur 't Nifelhokje, kunt u voor weinig geld iets
leuks kopen op gebied van antiek, brocante en curiosa.

D

e schuur is open op zaterdag van
13.00 uur tot 17.00 uur. Van april
tot en met november is de schuur iedere 1e zaterdag van de maand (samen
met de vlooienmarkt in Bakkeveen)
open van 10.00 uur tot 17.00 uur. U
kunt ook op afspraak langskomen, buiten de openingstijden. (bv als aansteekpunt van een fietstocht, eventueel met
koffie / thee en koek) Neem dan voordat u langskomt even contact op per
e-mail of telefoon. Inbreng (kleine meubelen en alle andere spullen waar u

niets meer mee doet) is van HARTE welkom! Deze spullen kunnen eventueel
door mij worden gehaald.
Ook kunt u hier op aanvraag een workshop volgen. Met een groepje vriendinnen, zussen of collega's. Hiervoor heb ik
geen vaste dagen. Wanneer u in een
gemoedelijke, ongedwongen sfeer iets
wilt maken, kunnen we samen overleggen wanneer en welk werkstuk er
gemaakt kan worden. Natuurlijk wordt
er gezorgd voor koffie/thee en iets
lekkers. Alle opbrengsten zijn ten bate
van World Servants. Dit is een organisa-

tie die bouwprojecten uitvoert in
ontwikkelingslanden, met steun van
ICCO, NCDO en Wilde Ganzen.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.nifelhokje.nl
De snuffelschuur kunt u vinden aan de
Middenwei 13 in Siegerswoude.
Tot ziens! Joke Veenstra

Voor al uw boodschappen bent u van harte welkom!

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

Bakkeveen

Logement
De Gouden Vlo

M

idden in het dorp Donkerbroek aan de Opsterlandse
Compagnonsvaart, ligt sinds 2012 het
Logement De Gouden Vlo. Eigenaren
Antoinette Veenhuis en Jan Vermeijden hebben gekozen voor een smaakvolle en eigentijdse invulling van hun
Bêd & Brochje. In het bekende huis
op de hoek van de Vosseheer en de
Herenweg is sinds 1857 meer dan 50
jaar een herberg/paardenwisselplek
gevestigd geweest.
Dit getuigt van het belang van
Donkerbroek in die tijd waar de enige
oversteek was over het water richting
steden als Assen en Groningen. De
postkoets kwam langs het etablissement en in het dorp waren meerdere
hotels en cafés voor de reizende man
of vrouw.
De naam “De Gouden Vlo” is
vernoemd naar een hotel annex
daklozenopvang aan de overkant van
de vaart dat in 1907 is gesloopt. Vlo is
naar alle waarschijnlijkheid afgeleid
van het werkwoord “vlieden” wat
vluchten betekent en werd in het
Oudnederlands als bijnaam gebruikt
voor een - klein en beweeglijk
persoon -. Onverlet blijft dat u als
gast ook als u niet op de vlucht of
klein van stuk bent, natuurlijk ons
logement kunt aandoen!
Als gastheer en
gastvrouw willen
wij u van harte
welkom heten in
een van de twee of
beide gastenkamers
op de 1ste verdieping van ons
prachtige huis. Op
deze etage zijn de douche en het
aparte toilet voor gebruik door onze
gasten. U vindt er ook een loungeruimte c.q. leeshoek.
Ook kunt u koffie of thee gebruiken.
Wij hebben ervoor gekozen geen televisie op de kamers te installeren.
Aanwezig zijn een radio en goede
WI-FI.
Alle informatie vindt u op
onze site: www.goudenvlo.nl
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Het is zondagmiddag. De zon
schijnt en het is een aangenaam
temperatuurtje. Er is veel verkeer
langs de vaart en de voormalige
sluiskolk, in centrum Bakkeveen.
Het naastgelegen terras van
cafetaria De Kolk zit alweer lekker
vol. Allemaal mensen, jong en
oud, die er even op uit trekken en
speciaal langs De Kolk komen
voor een snelle lunch of lekker
ijsje. En dan vanaf het terras
genieten van al die voorbij
trekkende mensen of de kinderen
in de speeltoestellen.

Plaza “De Kolk”
O

oit in 1660 is het graven van de
vaart vanuit Drachten tot aan
Bakkeveen gekomen. Vanwege het
hoogteverschil is er in Bakkeveen een
sluis in de vaart gebouwd. Rond de sluis
waren altijd mensen actief. Het werd de
pleisterplaats voor schippers, reizigers
en handelaren. De Herberg en enkele
andere gebouwen herinneren nog aan
die tijd.
Daar aan de sluis was vorige eeuw een
groentewinkel gevestigd. In 1975 heeft
Groothandel Van der Velde de toenmalige eigenaar gestimuleerd er een snackbar in te beginnen. Familie Douwsma
heeft 5 jaar later het pand gekocht. Dit
was het begin van een gestage groei van
de snackbar. Het moment kwam dat de
gebouwen gewoon te klein waren en
ook modernisering nodig werd. In
december 1997 kwam de nieuwbouw
gereed. Een veel groter en geheel
modern cafetaria verscheen met daarbij
de nieuwe woning van Jan en Tea
Douwsma en kinderen. Er waren
binnen 60 zitplaatsen voor de klanten.
Het terras buiten groeide eigenlijk jaar
op jaar tot aan ca 200 zitplaatsen in
2018.
Het assortiment is breder geworden met
lunches en uitgebreide menu's. Het is
geen gewoon cafetaria meer, maar een
Plaza. Een Plaza gelegen aan de sluiskolk van Bakkeveen. Vandaar de naam:
Plaza De Kolk. Het befaamde softijs
loopt zo goed, dat er al 2 softijsmachines nodig zijn om de klanten vlot te
kunnen bedienen. De nieuwe ijstrends
van 2019 worden op de voet gevolgd
met de nieuwste smaken. Waren er 20
jaar geleden nog 5 personeelsleden, nu
zijn het er al meer dan 20. Vaste krachten van het eerste uur zijn broer Bert en
Roelie de Vegt. Zij werken al meer dan
20 jaar bij Plaza “De Kolk”.
Onder de ruim 20 personeelsleden zijn
ook studenten. “Dat houdt de zaak
jong en fris”, aldus Jan Douwsma. Er
heerst met al die verschillende mensen
een gezellige sfeer. “Wij kennen veel

klanten, hebben er een band mee opgebouwd”. Vooral als het wat rustiger is
wordt er vaak een praatje aangeknoopt.
“Mensen weer gelukkig zien vertrekken,
dat doet ons goed”.
Begin 2019 is er wederom verbouwd.
Het voormalige woonhuis van 1997 is
er deels bij getrokken. Het aantal
zitplaatsen neemt hierbij met 35 toe tot
een kleine 100. Ook is er nu een invalidentoilet en een babyroom. Het terras
aan de achterzijde wordt uitgebreid,
zodat meer mensen van de avondzon
kunnen genieten. De speeltoestellen
voor de kinderen maken het terras
compleet.
En wat zijn de plannen voor de
komende jaren? “We zetten in op
kwaliteit van onze producten”, aldus
Tea. Het vlees wordt bij de lokale slager
ingekocht en de broodjes komen bij de

warme bakker vandaan. “Het aandeel
gezonde producten zal alleen maar
toenemen. Nu hebben we broodjes
gezond, maaltijd salades, boeren
uitsmijters, etc. dat gezonde aspect zal
alleen maar toenemen. De Vega-lijn
van vleesvrij producten is sterk in
opkomst en dat volgen we natuurlijk
op de voet”. Plastic als verpakkingsmateriaal wordt vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.
“We willen een gezellige, laagdrempelige Plaza blijven, een Plaza dat je
beleeft. We willen betrokken blijven bij
het dorpsgebeuren van Bakkeveen en
de omliggende dorpen. Daar komen
onze klanten en ons personeel
vandaan. We willen midden in de regio
blijven staan.”
Foarwurkerwei 11, Bakkeveen.
www.snackbar-dekolk.nl

Crea- & smulmarkt
ZIN IN EEN GEZELLIGE EN
VERMAKELIJKE MIDDAG?

K

om dan op vrijdag 31 mei naar de
Crea & Smulmarkt in Centrum
Bakkeveen! Vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur
staan er vijfenveertig creatieve kramen en
streek/regio standhouders op u te wachten.
Straatartiesten gaan u vermaken met hun
artistieke streken én er is live muziek!
Kinderen kunnen o.a. een echt ouderwetse poppenkast zien en ze kunnen
zelf aan de slag bij diverse creatieve standhouders, zoals bv. een tingieterij. Zij
kunnen dan hun eigen kunstwerkje maken. Biologisch gemaakte producten
zullen te koop worden aangeboden door streek- en regiobedrijven.De lekkere
trek kan gestild worden bij de foodtrucs en foodstands.
U kunt natuurlijk ook de meegenomen smulhapjes later eten en dan nog
even na genieten! Nieuwsgierig geworden naar deze lekkere en gezellige
middag voor alle leeftijden?
Crea & Smulmarkt zaterdag 31 mei 11.00-18.00 uur centrum Bakkeveen.
www.bakkeveen.nl/crea

NIEUW

zomooi
HUIDSALON

Henna wenkbrauwen + modelleren voor € 23,95
Weverswal 3a
9243 JL Bakkeveen
06-15535257
www.zomooi-huidsalon.nl

Bakkeveen
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De Slotplaats: het karakteristieke
gebouw aan 1 van de invalswegen
van Bakkeveen. Dat adellijke
gebouw heeft een koetshuis en
daarin is TIP 3 Provinciënland
gevestigd. Het Toeristisch
Informatie Punt ligt daarmee
centraal in Noord-Nederland. Bijna
op het punt waar de grenzen van
de provincies Friesland, Groningen
en Drenthe samenkomen.

Activiteiten
van VVV
Wijnjewoude
ROMMELMARKTEN:
Op elke eerste woensdag van de
maand organiseert VVV Wijnjewoude
een rommelmarkt. Deze rommelmarkt wordt gehouden op het Evenemententerrein aan de Te
Nijenhuiswei in Wijnjewoude.
Daarnaast wordt er nog drie keer een
avondrommelmarkt georganiseerd.

AVONDFIETSVIERDAAGSE:
De avondfietsvierdaagse is op 9, 10,
11, 12 juli 2019 (van dinsdag t/m
vrijdag). Inschrijving en start is tussen
18.30 uur en 20.00 uur bij hotel restaurant De Stripe in Wijnjewoude.
Er worden vier prachtige fietsroutes
uitgezet door de bosrijke omgeving
van Wijnjewoude en Bakkeveen. De
afstanden liggen tussen de 25 en 30
km. Na afloop ontvangt iedereen een
medaille en is er een gezellige nazit
op het terras of in de Stripe.
WINTERWANDELTOCHT:
De winterwandeltocht is op zaterdag
25 januari 2020. Nadere informatie
komt te zijner tijd in de Bân en op de
website van Wijnjewoude.
INFORMATIE:
Nadere informatie kunt u vinden in
de Bân van Wijnjewoude of op
www.wijnjewoude.net
Voor andere vragen kunt u contact
opnemen met mevrouw G. van Veen,
tel. 0516-481432.

TIP: Toeristisch
Informatie Punt 3Provinciënland

D

e TIP-kiosk is een bron van inspiratie om het 3 Provinciënland te
gaan beleven.
Er zijn veel fietskaarten en wandelkaarten met interessante, boeiende en leuke
bestemmingen die je bij ons kunt
vinden met goed advies van onze
enthousiaste vrijwilligers. Ook wandelroutes met uitleg en fiets themaroutes
zijn bij ons te verkrijgen. We hebben
weer de nieuwste fiets- & beleefkaart
van 3 Provinciënland voor u beschikbaar. Natuurlijk is dit niet het enige wat
wij hebben!
Wij maken elke maand o.a. een agenda
waarop de bezienswaardigheden en
activiteiten in ons gebied op volgorde
van datum worden vermeld. Deze
informatie is voor jong en oud.
Wat denk je van folders, brochures,
boekjes van wat er allemaal te doen is

in deze prachtige streek. Er staat een rek
met gratis kranten en folders om je te
inspireren.
Verder kun je via ons doe-tripjes boeken
en inschrijven om met een natuuren/of dorpsgids op stap te gaan. Bovendien zijn er vele snuisterijen, souvenirs
en streekproducten bij ons te koop voor
leuke prijsjes.
Als enthousiaste vrijwilligers zouden wij
het leuk vinden wanneer mensen uit
onze eigen schitterende omgeving eens
een bezoekje komen brengen aan het
TIP. Wij hebben namelijk veel documentatie over het verleden en heden
waardoor je meer inzicht krijgt hoe
deze omgeving zich heeft ontwikkeld
en waar je hele leuke ideeën kunt op
doen voor een gezellig uitstapje in ons
veelzijdige 3 Provinciënland.
Misschien vind je wel een leuk boek of
presentje voor een ander, uit “onze”
streek . De vrijwilligers helpen je graag
met het samenstellen en inpakken van

een leuk cadeautje.Mocht je het hier
ook zo mooi en fantastisch vinden om
eens met de familie, vrienden of zakenrelaties iets in onze regio te gaan ondernemen, laat het ons weten. Wij helpen
je graag om er samen, een boeiend en
onvergetelijk uitstapje van te maken.

Tot ziens in Bakkeveen, middelpunt van
het 3 Provinciënland !

De openingstijden van de kiosk zijn
als volgt: Van 1 april tot 1 november
op werkdagen van 10 tot 12 uur en
alle dagen van de week van 13:30 tot
15:30 uur. In juli en augustus als extra
op werkdagen doorlopend geopend
van 10 tot 16 uur.
Foarwurkerwei 3A,
9243 JZ Bakkeveen
Tel. 0516-541066
www.bakkeveen.nl/tip

Sprookjes Bos

H

et Bakkeveense bos is een plek
waar veel bosliefhebbers graag
komen. Wat veel mensen niet weten, is
dat rond midzomernacht het bos van
Bakkeveen voor één dag wordt omgetoverd in een sprookjesbos. Eén dag per
jaar kunnen kinderen met hun ouders
genieten van de sprookjesfiguren in het
prachtige bos.
Dit jaar zal roodkapje voor het eerst ook
naar ons Bakkeveense sprookjesbos
komen. Zij is net als haar grootmoeder
dol op puzzelen en heeft een nieuwe
puzzel om samen met grootmoeder
te gaan maken. Ze eten tijdens
het puzzelen dan graag de
heerlijke zelfgebakken koekjes
en zijn zo samen de hele
middag bezig.
Aangezien Roodkapje nog
niet eerder in dit sprookjesbos is geweest, zal grootmoeder haar tegemoet te lopen.
Maar grootmoeder snapt het

niet, ze komt Roodkapje niet tegen.
Daarom besluit grootmoeder de hulp in
te roepen van de kinderen en ouders
die voor de poort van het sprookjesbos
verzameld zijn. Misschien kunnen zij
kijken waar Roodkapje is gebleven.
De sprookjesfiguren in het bos zijn erg
behulpzaam dus wanneer je hen de
hulp geeft die ze nodig hebben, zullen
zij je zeker de goede kant op sturen!
Jeugdtoneel Bakkeveen zal zich naast de
andere vrijwilligers inzetten om er
samen een mooie dag van te maken!
De sprookjestocht is voor kinderen van
2 t/m 12 jaar. Zij kunnen zich als
groep (van 3 - 8 kinderen)
samen met minimaal 1
volwassene begeleider
opgeven via sprookjesbosbakkeveen@hotmail.com
De sprookjestocht zal
starten vanaf de Bosmanege
Bakkeveen. Na afloop van
de tocht is er live muziek bij
het kampvuur en disco voor
de kinderen. Kom gerust langs

om te kijken, voor een drankje en zo
mee te genieten van de sprookjesachtige zomerse avond!
www.bosmanegebakkeveen.nl

BBQ standaard

€ 6.50 p.p.

Fijnproevers pakket € 11.98 p.p.

Hjouwerpaed 8
9247 BN Ureterp
tel.: 06 1378 8887
BBQ pakket de Vos € 7.50 p.p.

BBQ pakket compleet € 7.50 p.p.

Openingstijden
dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur
en op afspraak.

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

HAAK EN BREIGARENS EN
AANVERWANTE ARTIKELEN

Bakkeveen
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Openlucht museum De Spitkeet
Op het terrein van het openluchtmuseum stonden tot de jaren zestig
verscheidene woningwetwoningen die gebouwd waren in het begin van
de twintigste eeuw door de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA).
Enkele jaren later kwam het Jelle Dam
Hûs er bij. Deze woning werd gebruikt
als ontvangstruimte. In 1998 werd het
woudhuisje, het Jehannes-Hinke Hûs,
herbouwd, een oorspronkelijke woning
zoals die in de Friese Wouden in de 19e
eeuw heel veel werden gebouwd. Toen
het Jelle Dam Hûs te klein werd als
ontvangstruimte (er kwamen steeds
meer bezoekers) werd in 2002 het
prachtige nieuwe ontvangstgebouw, het
Skieppehok, gebouwd. Een geweldige
vooruitgang.

Bed & Breakfast
De Grienthe

A

l ruim 15 jaar verhuren wij, Frederik
en Griet Pera, appartementen op onze
locatie Oudewijk 46 in Jonkersvaart.
Centraal gelegen in het Westerkwartier, op
de grenzen van Groningen, Friesland en
Drenthe. De Grienthe dankt haar naam aan
deze drie provincies: GR IE NTHE. Van alle
drie provincies hebben we een aantal
letters samengevoegd en zo kwamen we op
De Grienthe.
De Grienthe is gelegen in de mooie omgeving van Jonkersvaart / Zevenhuizen. Op
een rustige plek in de natuur, maar binnen
no time staat u ook in Drachten, Groningen
of Assen.
In de tuin bij de appartementen kunt u
genieten van de prachtige appelbomen. Als
u geluk hebt staan ze net in bloei of kunt u
gratis appels plukken.
In totaal zijn er 4 ruime, moderne appartementen voor twee personen. Twee op de
begane grond en twee op de eerste verdieping. Twee appartementen hebben een
eigen douche en toilet.
Wij verhuren onder andere aan vakantiegangers, vrienden op de fiets, maar we
bieden ook tijdelijke verhuur voor als u uw
woning hebt verkocht en nog geen nieuwe
woning hebt kunnen vinden.
Mocht er behoefte zijn aan het huren van
elektrische fietsen, dan kijken we graag
samen met u naar de mogelijkheden. Bij De
Grienthe kunt u tevens gebruik maken van
een wasmachine en droger.

O

mdat deze woningen toen niet
meer voldeden aan de eisen van
die tijd werden ze stuk voor stuk afgebroken. Toen in 1989 huisnummer 30
leeg kwam te staan zou dat ook worden
opgeruimd. Hiertegen kwamen de
Stichting Oud-Achtkarspelen, de S.W.A.
en Dorpsbelang Harkema in verzet. Zij
wilden deze woning bewaren en dan
gebruiken als startpunt voor een op te
richten openluchtmuseum. De plaggenhut stond al sinds 1964 op het armenkerkhof.

Enkele jaren geleden hebben wij een
holwoning, klokkenstoel en expositieruimte gebouwd. Daarna zijn er een
onderduikershol en een baarhuisje bij

gekomen. In 2015 kwam de Mallemolen gereed, een armenhuis met vier
eenkamerwoningen dat eens aan vier
gezinnen huisvesting bood.
Voor onze jeugdige bezoekers hebben
wij een bijzondere speeltuin aangelegd.
Er staan verschillende klim- en klautertoestellen, schommels, glijbanen, enz.
Al deze onderdelen zijn gebouwd van
natuurlijke materialen, passend bij ons
museum. Ook hebben wij voor de
kinderen een speurtocht gemaakt.
Museum De Spitkeet ligt midden in het
Nationale Landschap van de Noardlike
Fryske Wâlden. In de omgeving
kunnen mooie fiets- en wandeltochten
worden gemaakt.
Voor meer informatie:
zie www.spitkeet.nl of
www.facebook.com/spitkeet

Er werd een plan gemaakt voor de
inrichting en in 1990 werd de Stichting
Friesch-Groningsche Heide 'geboren'.

De Dunen 3
9281 KT Harkema

Bourgondisch Beetsterzwaag
Sinds 2015 niet meer weg te denken
uit de nazomeragenda van velen,
staat het lekkerste festival van
Noord-Nederland met dikke
hoofdletters op de kaart. Op
zaterdag 7 en zondag 8 september
2019 vindt de lustrumeditie van
culinair- en cultureel festival Bourgondisch Beetsterzwaag plaats.

H
Dus wilt u een weekendje weg, bent u op
zoek naar één overnachting omdat u deelneemt aan vrienden op de fiets of op zoek
naar tijdelijke woonruimte, neem dan
contact met ons op en wij nodigen u eventueel graag uit om een kijkje te komen
nemen en vertellen u over de mogelijkheden die wij bieden.
Frederik en Griet Pera
Oudewijk 46, Jonkersvaart
www.degrienthe.nl

et door een viertal regionalen in
2015 genomen initiatief is van
meet af aan een groot succes. Direct de
eerste editie bezochten duizenden
bezoekers gedurende de twee festivaldagen het voor Bourgondisch Beetsterzwaag omgetoverde Lycklamapark.
Samen met tientallen vrijwilligers
worden jaarlijks alle voorzieningen en
aankleding het park ingebracht om de
inmiddels kenmerkende intieme sfeer
neer te zetten. De al aanwezige schitterende kenmerken van de achtertuin
van het Lycklamahûs worden extra
uitgelicht en verrassende elementen
worden toegevoegd.
Een doorlopend cultureel en muzikaal
programma biedt vertier voor jong en

oud. Voor de kinderen wordt het kids
fun park ingericht met speeltoestellen,
een draaimolen, een knutseltent en de
slurpie's kinderbar.
De line-up aan foodtrucks uit het hele
land staat garant voor diversiteit aan
gerechtjes om de smaakpapillen te
strelen. De combinatie met regionale
smaakmakers maakt het pallet
compleet. Speciaal bieren, mooie
wijnen en een kwalitatief hoogwaardig
drankenassortiment vanuit de centrale
bars ondersteunen de smaakbommen

van de foodies. Het uitgebreide muziekprogramma, de heerlijke gerechtjes,
theatrale acts, niet te versmaden drankjes en het kinderprogramma zorgen
weer voor een ideale mix waarmee
Bourgondisch Beetsterzwaag voor jong
en oud van alles te bieden heeft.
'Velen hebben de 7de en 8ste september
al met viltstift in hun agenda staan en
we nodigen iedereen uit om te komen
genieten in het voor Bourgondisch
Beetsterzwaag omgeturnde Lycklamapark. Tot dan!'

Bakkeveen

Ballonvaren
I

n 2019 wordt het jaargang 21: jaarlijkse gezamenlijke ballonvaarten
vanuit Bakkeveen. De eerste gezamenlijke ballonvaart was in 1999.
Deze voer langs het Koningsdiep
naar het westen en de landing was in
Tijnje. Dat is ook het spannende aan
elke tocht: waar gaan we langs, maar
vooral waar gaan we landen? De
landingsplaatsen liggen in een breed
gebied rond Bakkeveen; er is al eens
geland in Zevenhuizen, Peize, Een,
Smilde, Boyl, Rottum (bij Heerenveen), Tijnje, Lekkum (ten noorden
van Leeuwarden), Veenwouden. Je
ziet: ook de afstanden variëren enorm.
Tijdens de tocht
ervaar je de (wind)stilte. Doordat de
ballon zweeft vaar je
met de wind mee en zit je
als het ware midden in een
kolom lucht. Je ondergaat een ervaring die je nog niet eerder hebt
gevoeld en op een manier zoals je
nog nooit eerder hebt meegemaakt.
Je kunt niet meer inschatten hoe
snel je gaat.
Langzaam glijdt de aarde onder je
door. Ook al ben je nog zo bekend, je
ontdekt plekjes die je nog nooit
eerder hebt gezien. Bossen en dorpen
worden herkenbaar. Ook kun je even
in de achtertuin van je vriend of
kennis kijken en controleren of een
erf wel netjes is opgeruimd. Een
bijzondere ervaring, geruisloos
boven de aarde zonder dat je weet
waar je uiteindelijk weer op de grond
zult staan. Ballonvaren is de natuur
volgen, nemen zoals het is en alles
gewoon op je af laten komen. Waar
vind je dit nog in deze geplande
wereld?
Doel is door een zo groot mogelijke
groep deelnemers te verzamelen om
een betaalbare ballonvaart te kunnen
maken. De organisatie doet dit
geheel belangeloos. Nevendoel is
natuurlijk op een zodanige plaats te
starten dat over Bakkeveen gevaren
kan worden.
Je kunt je nog steeds aanmelden. De
laatste jaren stabiliseert het aantal
deelnemers zich tussen de 15 en 20
deelnemers. Op moment van schrijven (9 maart) zijn er 16 plaatsen
bezet. De kosten zijn al jaren
hetzelfde: € 140,-- pp all-in.
De geplande datum in 2019 is
zondagavond 30 juni. Als de weersomstandigheden daartoe aanleiding
geven, wordt de vaart uitgesteld.
Meer info:
www.bakkeveen.nl/ballon
Aanmelden: Jan van Dalen:
janvd@bakkeveen.nl
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Skeelerbaan van ISV De Draai
Voor sportief vertier kunt u in
Haulerwijk terecht op de
skeelerbaan van ISV De Draai. De
vereniging heeft vele topsporters
voortgebracht als o.a. Elma de
Vries, Manon Kamminga, Bob de
Vries, Bart de Vries en Berber
Vonk,

O

p de maandag- en donderdagavonden is de baan gereserveerd
voor de trainingen van de recreanten
en de wedstrijdrijders. Op woensdag- en
zaterdag- en zondagmiddag is de baan
voor iedereen vrij toegankelijk vanaf 13
tot 16 uur. Een helm is altijd verplicht,
materiaal kan eventueel geleend of
gehuurd worden.
Wil je eens een skeelertraining volgen
kan dat op de open trainingen die op
de eerste maandag van de maand
gehouden worden.
VERNIEUWDE WEDSTRIJDBAAN
De Draai beschikt over een 200m en
een 400m wedstrijdbaan. In 2016 is de

200 m wedstrijdbaan 1,5 meter breder
geworden en voorzien van een nieuwe
asfalt laag, Daarmee kan De Draai weer
volwaardig meedraaien in het
wedstrijdcircuit met nationale en internationale competities en toernooien.
SKEELERKAR
De vereniging heeft de beschikking
over een skeelerkar met skeelermateriaal, deze wordt ook verhuurd. Op
verzoek kunnen er ook skeelerclinics
verzorgd worden door De Draai.

WEDSTIJDKALENDER HAULERWIJK
- Clubcompetitie maandagavond
(jeugd)20 mei
- Clubcompetitie maandagavond
(jeugd) 1 juli
- Van Lingen Competitie (jeugd) zaterdag 6 juli
- Finale Landelijke Baancompetitie
Senioren 17 augustus
- Clubcompetitie donderdagavond
(jeugd) 5 september

OPEN TRAININGEN
- Maandag 6 mei
- Maandag 3 juni
- Maandag 5 augustus

www.isvdedraai.nl
Snikke 8A Haulerwijk
Komt u de wieltjes eens onderbinden?

Camping It Kroese Beamke
Camping It Kroese Beamke is sfeervol gelegen op het erf van een
voormalige boerderij. Het boerenleven heeft plaatsgemaakt voor
vakantieplezier. U vindt op onze camping 65 zeer ruime
kampeerplaatsen met stroomaansluiting.

U

kunt kiezen uit diverse kampeervelden, een speelveld voor de
kinderen, een plekje aan het water of
één met uitzicht over de landerijen.
Ook campers kunnen bij ons terecht.
We hebben een luxe 4 persoons lodge
te huur gelegen aan de visvijver.
U vindt ons ongeveer 2 km van het
centrum van Bakkeveen, gelegen
vlakbij het punt waar Friesland,
Drenthe en Groningen samenkomen.
Tegenover de camping ligt het natuurgebied Mandefjild met afwisselend
bossen, heidevelden en zandverstuivingen. Achter ons liggen akkers en
weilanden in een coulissenlandschap
zover als het oog reikt.
Kortom een prachtige, verrassende
omgeving om wandelend of op de fiets
te komen bekijken. Met het verwarmde
buitenzwembad van Bakkeveen hebben

wij als camping een voordelig zwemarrangement. Fijn voor als het warm is en
ook nog dichtbij.
In het hoogseizoen is het een fijne plek
voor kinderen om te spelen. Er is veel
ruimte en er zijn sport- en speelvoorzieningen; een trampoline en een
zandbak, voetbalgoals, volleybalnet en
een jeu-de-boulesbaan. In de zomervakantie organiseren we activiteiten als
bingo, speurtochten, ringsteken met
Friesche paarden en andere wedstrij-

den. In de voormalige schuur hebben
we een gezellige kantine waar spelletjes
gedaan kunnen worden. Als voormalige
boerderij hebben we nog altijd veel
dieren, zoals paarden en pony's geiten
,konijnen, duiven en kippen. Ponyrijden of uw eigen paard/ pony meenemen is ook mogelijk. We hebben
stalling en weide. Huisdieren zijn, mits
aangelijnd, toegestaan.
We hebben in de boerderij een sfeervolle groepsaccommodatie voor 20 - 22
personen. Deze is huiselijk ingericht en
heeft 7 slaapkamers.
Het is zeer geschikt om met je familie of
vrienden een weekend of week in te
vertoeven.
Nije Drintsewei 6, Bakkeveen
www.kroesebeamke.nl

GROTE ZAK

GROTE ZAK

15 kg
voor uw kat DW
kattenbrokjes 3-mix:

15 kg
voor uw hond DW
krokant lam/rijst:

€ 25,95

€ 24,95

Bakkeveen
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Dorpsfeest Siegerswoude
'SIGERSWÂLD, BESJOCH IT RIS FAN DE OARE KANT.'
In 2019 bestaat Plaatselijk Belang Siegerswoude maar liefst 140 jaar en ter
ere daarvan vieren we dit jaar van 26 tot en met 29 juni ons dorpsfeest.

H

et thema van dit dorpsfeest is:
'SIGERSWÂLD, BESJOCH IT RIS
FAN DE OARE KANT.'.

P'optimaal
festival

O

p 18 mei vindt de vierde editie van
P’OPTIMAAL Festival plaats in Waskemeer. Dit is een jaarlijks terugkerend muziekfestival voor jong en oud voor Waskemeer en
omstreken. Het vindt plaats op de Leidijk 42C
in Waskemeer (op de parkeerplaats van CSG
Liudger / dorpshuis ’t Ald leger). Vanaf 18:00
is het festivalterrein geopend; het festival zelf
begint om 18:30 en zal rond 02:00 de
volgende ochtend afgelopen zijn.
P’OPTIMAAL Festival is een openlucht popfestival voor jong en oud. Daarom zullen er
uiteenlopende artiesten hun repertoire ten
gehore brengen. Ieder jaar is het streven weer
om een diverse line-up een podium te bieden.

Een thema met een dubbele boodschap:
We gaan Siegerswoude van een andere
kant zien en Siegerswoudsters gaan het
eens van een andere kant bekijken.
Groot onderdeel van dit dorpsfeest is it
iepenloftspul: 'Junglekoarts' dat op 26,
27 en 28 juni op Camping De Sieghorst
wordt gespeeld. De toneelploeg laat het
ons zeker eens van een andere kant
bekijken dit keer. Regisseuse Elske
Klooster schrijft hierover:
“De freondinnen fan Leonora fiere
fakânsje yn eksoatyske oarden, dat sy
kin net achterbliuwe fansels! Dêrom
reizget de hiele famylje Van der Veer ôf
nei Súd-Amearika.
Goed en wol te plak yn it sjarmante
stêdsje -net fier fan harren lúkse fiifstjerrenhotel- kriget Leonora spul mei
de kolonel fan it leger fan de presidint.
Dat rint sa út 'e hân dat se flechtsje

12e Dorpen
Oldtimer
evenement

O

Denk hierbij onder andere aan een dj, een
Nederlandstalige artiest, een rock coverband,
een party coverband en meer. Tevens wordt
er geen entree gevraagd om zo toegankelijk
te blijven voor iedereen.

p zaterdag 18 mei 2019 wordt het
12e Dorpen Oldtimer evenement
gehouden op het Sligroterrein, Dopplerlaan 1 te Drachten A-zeven Zuid.
's Morgens tussen half 9 en 10 uur is de
binnenkomst oldtimers, auto's, militaire
voertuigen, bromfietsen, tractoren, stationaire motoren op het Sligroterrein. Wij
rekenen op circa 400 deelnemers.

P'OPTIMAAL Festival is opgezet om mensen
samen te brengen in een feestelijke omgeving. De organisatie streeft er daarom ook
naar om het festival zodanig op te zetten dat
het niet alleen een muziekfestival is, maar
meer een beleving. Een avondje weg uit de
dagelijkse sleur.
Uiteraard is er op het festivalterrein keuze uit
diverse drankjes en zullen er tevens broodjes
hamburger worden verkocht.
Heb jij zin in een leuk feestje met live muziek
in een gezellige en laagdrempelige setting?
Kom dan langs op 18 mei en dan maken we
er samen een mooie avond van!
Aanvullende informatie zal pas in een later
stadium bekend worden gemaakt. Houd hiervoor onze website en Facebookpagina in de
gaten: www.poptimaal.nl.

Na ontvangst met koffie start de rit om
circa 10 uur. Wij hebben in totaal 3
stempelposten onderweg, waaronder een
stempelpost bij Plaza De Kolk te Bakkeveen. De rit is circa 50 tot 60 km lang.
De tractoren rijden een rit van circa
30 km.
Berend en Wimke Overwijk

moatte foar de milysje en sa komme se
yn de jungle telâne, wêryn't se fansels
hopeleas ferdwale….
Se dogge bot harren bêst om it paad
werom te finen, mar al gau docht
bliken dat dát net de grutste soarch yn
it tige grutte en gefaarlike oerwâld is.”.
Kaarten zijn te bestellen via junglekoarts@gmail.com of aan de kassa van
AROB Antennebouw,
Foarwurk 39/k in Siegerswoude.
Op zaterdagmiddag 29 juni wordt er bij
Doarpshûs Uthôf een fair gehouden.
Iedereen uit Siegerswoude die een
hobby, een klassieke
auto/tractor/motor, een goed doel,
groene vingers, een goochel-act, een
bijzonder dier, een sport, een klinkend
instrument, of wat en hoe dan ook
heeft, komt naar het dorpsfeest van
Siegerswoude. En natuurlijk komen alle
bedrijven en ondernemende dorpsbewoners. Kortom, het wordt de eerste
'EXPO' van Siegerswoude, voor alle

zakelijke en hobby-activiteiten. De
zaterdag sluiten we af met een BBQ en
daarna is het feest met DJ Fire King.
Dorpsfeest Siegerswoude 2019:
Hoe je het ook bekijkt, het wordt een
knalfeest, komt dat zien!

Oliehoorn Plaza-rit

D

e 7e Oliehoorn-Plaza de
Kolkrit is op zondag 15
september 2019.
's Morgens aankomst 11 uur bij de
Herberg, naast Plaza De Kolk. Deelnemers worden ontvangen met
koffie en cake. Om circa 12 uur
starten de oldtimers voor de 1e
rondrit met fotopuzzels.
Terugkomst circa 13.00 uur. Dan
omstreeks 13.30 uur starten de oldtimers voor de 2e rit met fotopuzzels
in een mooie omgeving. Omstreeks
15.30 uur is de trofee-uitreiking.
De trofee is al aaneensluitend voor
de derde keer gewonnen door
Familie Egbert Blaauw.

Deze dag wordt mede georganiseerd
met medewerking van Plaza de Kolk
en Oliehoorn sauzen en De Fryske
Oldtimer Club.
De organisatie is in handen van
Berend en Wimke Overwijk

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

Vaatwassers
Drogers
Inbouwapparatuur Diepvriezen
Wasmachines
Koelkasten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

MAAK PRACHTIGE BEELDEN VANUIT
EEN HOGER PERSPECTIEF
ONZE DIENSTEN:
LUCHTFOTOGRAFIE | MAKELAARS | INSPECTIES | SURVEILLANCE
INFO@FLY4ALL.FRL | +316 2185 0500
WWW.FLY4ALL.FRL

Van Hunen
Tuin huis & overkappingen

West 6 | Donkerbroek
Telefoon 06 31388434
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Outdoor Bakkeveen
Outdoor Bakkeveen is ,zoals de naam al vertelt, 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.

D

e samenwerking met de naastgelegen horeca bedrijven het Bospaviljoen 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, obstaclerun, 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.
SCHOOLKAMP/KAMPWEEKEND
In het voorjaar en zomer komen veel
groepen naar Bakkeveen om te verblijven in één van de vele groeps accommodaties die Bakkeveen rijk is. Zo vindt
je op loopafstand van Outdoor Bakkeveen: groepsaccommodaties De
Loryann, De Harmsdobbe, It Kroese
Beamke. Voor de groepen hebben we in
samenwerking met Dúndelle leuke
arrangementen waarbij zwemmen en
activiteiten gecombineerd zijn.
OP UW LOCATIE
Ook komt Outdoor Bakkeveen op veel
locaties met de activiteiten.
Teambuilding als onderdeel van een
personeelstraining bij conferentie

centrum “Nieuw Allardsoog”, lasergame in school of in je eigen buurt,
archery tag bij de kampeerboerderij,
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”.

SAMENWERKING
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

Proef de rijke historie
op dit oude landgoed
De Slotplaats is een prachtig landgoed in de bosrijke
omgeving van Bakkeveen. Het landgoed herbergt een
bos met vele herinneringen aan vervlogen tijden.
Door de oude bomen en verscheidenheid aan planten en
dieren leent dit gebied zich uitstekend voor een prachtige
natuurbeleving.

D

e aangegeven routes leiden
langs een sterrenschans,
klassieke tuin en door statige
beukenlanen. Alles aangelegd
door de bekende hovenier Johan
Herman Knoop.
Landgoed de Slotplaats is een van
de grotere Friese bosgebieden.
De eerste bomen van de Slotplaats

zijn geplant vanaf 1730 in opdracht
van Jonkheer Burmania. Zodoende
zijn er eeuwenoude bomen te vinden
op de Slotplaats. Deze reuzen geven
de Slotplaats een statige uitstraling.
Op de Slotplaats zie je met wat geluk
reeën en roofvogels zoals de Buizerd
en de Havik en verschillende
spechtensoorten zoals de Groene
Specht en de Grote Bonte Specht.
Met name de laatste laat flink van
zich horen. De rosse vleermuis
woont in de majestueuze beuken.
Een wandeling tussen bos en open
landschap en de vele cultuurhistorische elementen zorgen voor een
mooie afwisseling. Aan het einde van
de wandeling is het ook heerlijk
genieten in het theehuis wat op de
Slotplaats is gevestigd.

Natuurmonumenten organiseert
regelmatig excursies en evenementen
op het landgoed. Raadpleeg onze
activiteitenagenda op de website
www.natuurmonumenten.nl/
Slotplaats voor alle details of like

onze Facebookpagina; Landgoed de
Slotplaats voor het actuele aanbod.
Wil je ook een keer mee met de
boswachter? Boek dan een excursie
of kinderfeestje via
k.abspoel@natuurmonumenten.nl

ACTIVITEIT 2019:
6 oktober: Het Slotplaatsfestival
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3 Provinciën Fiets-3-daagse
Beleef de 3 Provinciën per fiets van wo 26 t/m vr 28 juni.
Elke dag vertrek je vanuit Bakkeveen en word je een gevarieerde route
aangeboden. Je zult verbaasd zijn over de verschillende landschappen
die je aantreft. In elke provincie heb je bovendien de mogelijkheid
uitleg te krijgen bij een markant gebouw, de geschiedenis van een
gebied of de werking van een bedrijf.

Openluchtmuseum
it Damshûs
EEN BOEIENDE
TERUGBLIK OP EEN
BEWOGEN VERLEDEN

H

et openluchtmuseum laat u op een
levendige en actieve manier ervaren
hoe veenarbeiders In de 19 de eeuw leefden
en werkten. De erbarmelijke werk-, woon
en leefomstandigheden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd. De
woonhuisjes, de winkel en de kroeg van de
veenbaas, de kerk en het werfje zijn op
ware schaal nagebouwd en ingericht. In het
nieuwe filmhuis wordt de armoede en
onderdrukking tastbaar en wordt u deelgenoot, van de opstand in de turf.

W

at een succes vorig jaar: bijna
een verdubbeling van het
aantal deelnemers t.o.v. voorgaande
jaren. De jaren daarvoor trof de fiets-3daagse matig weer: of regen of hittegolf
en beiden zijn niet bevorderlijk voor
het aantal deelnemers. 2018 was ook
het eerste jaar dat de routes bepijld
waren. Daarnaast is er nog een
beknopte beschrijving op papier en kan
men ook een GPS bestand meekrijgen
om de route onderweg te vinden. Veel

Evenementen.
It Damshûs organiseert regelmatig verschillende evenementen op het museum terrein.
- Kunst en cultuurmarkt - Boatersdei
- Stoppeldei - Lezingen
Bij deze activiteiten herleeft het verleden of
wordt er entertainment en verdieping
geboden inde bijzonder sfeer van het
museum. Tevens richt het museum zich op
educatie voor scholen.

Voor slechts € 6,-- (bij voorinschrijving)
ontdek je in 3 dagen mooie plekjes en
routes van 3Provinciënland, het gebied
in een grote cirkel rond het punt waar
de grenzen van de provincies Friesland,
Groningen en Drenthe samenkomen.
Denk hierbij aan de Friese Wouden, het
Groninger Westerkwartier en het
Drentse Noordenveld.
Je kunt kiezen uit 3 afstanden: ca 30, 40
en 60 km. Kosten bij voor-inschrijving
€ 6,-- , na 1 juni bedragen de kosten
€ 7,50. Ook is het mogelijk je voor 1 of
2 dagen in te schrijven, alle informatie
vind je op fiets.3beleef.nl
De organisatie van de fietstocht is in
handen van de vrijwilligers van TIP 3Provinciënland, vroeger het VVVkantoor, te Bakkeveen. Vorig najaar zijn
de routes al verkend en in het vroege
voorjaar worden de puntjes op de “i”
gezet. “We kennen de omgeving erg
goed en hebben goede contacten. We
hebben er plezier in je 3 dagen te laten
genieten van de afwisselende omgeving”, aldus één van hen. TIP is bereik-

Op het museumterrein ziet u hoe turf in het
laagveen werd gemaakt en krijgt u een
indruk van de verandering van het landschap als gevolg van de turfwinning. Van
moerasgebied naar turfwinning, petgaten en
inpoldering. Met Nij Beets als brandpunt
toont het museum de geschiedenis van de
laagveenderij in Opsterland en Smallingerland, een geschiedenis van mensen, politiek
en landschap….
U bezoek kan gecombineerd worden met
een bezoek aan het nabij gelegen Sudergemaal. De turfbok vaart u desgewenst naar
dit gemaal of de prachtige Kraenlânnen op
de Veenhoop. Door de unieke ligging van het
museum aan het Polderhoofdkanaal zijn er
talloze arrangementen mogelijk. Het museumrestaurant en de museumwinkel maken
uw verblijf en activiteiten compleet.

keus dus. Op basis van de reacties in
2018 verwachten we ook in 2019 weer
een grote deelname.

Meerdere campings en recreatiecentra
bieden tijdens de fiets-3-daagse voordelige overnachtingsarrangementen aan.
Ook via hen kun je je inschrijving laten
regelen.
Data in 2019: woensdag 26, donderdag
27 en vrijdag 28 juni.
Meer informatie en inschrijven:
www.fiets.3beleef.nl

Gewoon “De Brink” Bakkeveen
Het cafe in het centrum van Bakkeveen
Midden in het centrum van
Bakkeveen vind je Gewoon De
Brink. Het café in de huidige
vorm is al meer dan 100 jaar oud.

H

et ligt vlakbij de oorspronkelijke
sluis: hier werden tot 1950 de
schepen die van Drachten naar Haulerwijk heen en terug voeren geschut.
Het niveau verschil van het water kon
wel 1 meter bedragen. De sluis is met
de sluiswachter en sluiswachterswoning
nog steeds te bewonderen.

voor de kleine en ook zeker voor de
grote trek, zoals onze echte rundvlees
hamburger op een knapperig gebakken
broodje, of wat denkt u van een goed
belegen broodje geitenkaas.
Uiteraard hebben wij ook de “klassiekers” zoals de uitsmijter en 2 kroketten
met vers gebakken boerenlandbrood.
Voor de liefhebbers van een goed glas
speciaalbier hebben wij vele speciaalbieren op fles en van de tap, dit samen
met 1 van onze goed gevulde borrelplanken of een portie bitterballen is een
gouden combinatie.
Dit zal u keer op keer verrassen.

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

baar via email tip@bakkeveen.nl en
eventueel telefonisch gedurende de
openingstijden van de kiosk:
0516-541066

In de zomerperiode openen wij dagelijks vanaf 10 uur onze deuren. Op het
terras kunt u dan al genieten van een
heerlijke kop koffie met een goed stuk
appeltaart of een van onze andere
lekkere wisselende soorten gebak. Vanaf
half 12 is ook onze keuken geopend

In de avond dineren op het zonovergoten terras of in het gezellige eetcafe is
ook mogelijk.
Op onze dinerkaart vind u een variatie
van verse en eerlijke producten, die met
zorg worden bereid door onze koks.

Met een
gastvrije groet,
Weverswal 5, Tel: 0516 541388.
Wij beschikken over een oplaadpunt voor
elektrische fietsen.
“terwijl u geniet tankt uw fiets bij!”
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Activiteitenoverzicht tot en met oudjaarsdag.
Alleen de grotere algemeen toegankelijke activiteiten zijn
vermeld. Aanpassingen en aanvullingen verschijnen
in de agenda van www.3beleef.nl
PLAATS

DATUM

TIJD

Haulerwijk
Harkema
Bakkeveen
Haulerwijk
Ureterp
Bakkeveen
Bakkeveen
Waskemeer
Bakkeveen
Siegerswoude
De Wilp
Wijnjewoude
Bakkeveen
Harkema
Bakkeveen
Zevenhuizen
Wijnjewoude
Zevenhuizen
Bakkeveen
Drachten A7
Waskemeer
Harkema
Donkerbroek
Haulerwijk
Ureterp
Wijnjewoude
Bakkeveen
Ureterp
Wijnjewoude
Frieschepalen
Ureterp
Bakkeveen
Bakkeveen
Bakkeveen
Wijnjewoude
Waskemeer
Wijnjewoude
Opsterland
Bakkeveen
Wijnjewoude
Zevenhuizen
Bakkeveen
Harkema
Wijnjewoude
Bakkeveen
De Wilp
Haule
Bakkeveen
Veenhuizen
Siegerswoude
Bakkeveen
Siegerswoude
Waskemeer
De Wilp
Siegerswoude
Haulerwijk
Bakkeveen
Wijnjewoude

tot zo 28 sep
10-17 uur
tot do 31 okt
10-17 uur
tot zo 5 mei
13-17 uur
Za 20 apr
13 uur
Ma 22 apr
11:30 uur
Za 27 apr
20 uur
Za 27 apr
10-12 uur
Za 27 apr
18:30 uur
Za 27 apr
13 uur
Za 27 apr
18:30 uur
Za 27 apr
Wo 1 mei
14-18 uur
Za 4 mei
7-13 uur
Za 4 mei
8 uur
Za 11 mei
8-14 uur
Di 14 - vr 17 mei 17:30-18:30
Za 11 - zo 7 jul
13-17 uur
Vr 17 - zo 19 mei 20 uur
Za 18 mei
7-13 uur
Za 18 mei
9:30-16 uur
Za 18 mei
18:30-2:00
Zo 19 mei
13:30-16:00
Zo 19 mei
13:30 uur
Di 21 - vr 24 mei 18:00 uur
Za 25 mei
10-16:30 uur
Za 25 mei
12 uur
Zo 26 mei
15 uur
Wo 29 mei
18:30 uur
Wo 29 mei
19:30 uur
Wo 29 - za 1 jun
Avond
Do 30 mei - za 2 jun
Vr 31 mei
11-18 uur
Za 1 jun
7-13 uur
Zo 2 jun
12-16 uur
Wo 5 jun
14-18 uur
Vr 7 jun
18 uur
Vr 7- ma 10 jun
Za 8 - ma 10 jun
Wo 12 - za 15 jun 18-18:35 uur
Wo 12 - za 15 jun
Za 15 jun
Vanaf 7:30 uur
Za 15 jun
21 uur
Di 18 - vr 21 jun
Wo 19 jun
17-21 uur
Za 22 jun
7-13 uur
Za 22 jun
Za 22 jun
Za 22 jun
15:30 uur
Vr 24 - zo 30 jun 20:30 uur
Wo 26 - za 29 jun
Wo 26 - vr 28 jun
Wo 26 - vr 28 jun
Do 27 - zo 30 jun
Za 29 jun
9-17 uur
Za 29 jun
13:00 uur
Za 29 jun
18:00-21:00
Zo 30 jun
19:15 uur
Wo 3 jul
14-18 uur

KORTE BESCHRIJVING

INFORMATIE

Expositie ”Kunst op het menu”. Lokatie: Hummel keukens.
Spitkeet: tentoonstelling “Rou en Trou”. t/m 31 oktober
Expositie “Rôvers”in Galerie Natoer (alleen op zondag)
Opening zwembad Haulewelle (t/m 8 sept)
Wielercriteria Diverse afstanden
Muziekpodium Bakkeveen: The Delines. Slotplaats
Koningsdag activiteiten
Fietspuzzeltochten vanaf dorpshuis 't Ald Leger
Opening zwembad Dúndelle
Puzzelrit voor auto's en motoren. Dorpshuis.
Lianne's Siergrassen, Lentetuin marathon
Rommelmarkt op evenemententerrein
Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei
Spitkeetwandeltocht: 7, 15, 25 en 40 km
3 Provinciën Wandeltocht. Start/finish bij Dúndelle (zwembad)
Avond-4-daagse Zevenhuizen
Expositie “Waarneming en verbeelding”. Galerie Efterom
Festival Chillin Fields.
Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei
12e Dorpen Oldtimer Event, Sligro terrein, stempelen bij Plaza De Kolk
P'optimaal Festival (gratis toegang)
Spitkeet: Picknick concert (Noaten op'e San , Uit Vriendschap)
Familie wandeltocht 3, 7 en 10 km
Avond-4-daagse (51e keer)
Open Dag Vogelasiel “De Fûgelhelling”.
Hynstedei Wynjewâld, terrein Merkebuorren
Muziekpodium Bakkeveen: Barrelhouse. Schaapskooi Allardsoog.
Hardloopevenement
ODV bosloop. Afstanden t/m 20 km. Start/finish ODV-kantine
Crosses Guitars Festival, Ma Kelly's muziekcafé
Oerrock. Muziekfestival in Ureterp
Crea- & smulmarkt met oude ambachten, vermaak kinderen
Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei
Schaap scheerdersfeest bij schaapskooi 't Fryske Gea
Rommelmarkt op evenemententerrein
Walking Diner. 5 km wandelen en eten onderweg.
Pinksterfeest 316
Openatelier route door o.a. Bakkeveen
Avond-4-daagse (t/m zaterdag 15 juni)
Dorpsfeest Wijnjewoude
Billie Turf Tocht (15, 25 en 40 km)
Two Faces: Rock classics. Recreatiecentrum De Wâldsang
Spitkeet: Brocante verkoop tijdens feestweek Harkema
Avondrommelmarkt op evenemententerrein
Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei
Zomertuin marathon. Lianne's Siergrassen.
Veiling i.v.m. 30-jarig bestaan van tuincentrum Hans Menken
Sprookjestocht door bos.
Theatervoorstellingen “De Kinderkolonie”
Dorpsfeest Siegerswoude
3 Provinciën Fiets-3-daagse. Start/finish Dúndelle. 9-11 uur
Frysk Iepenloftspul “Junglekoarts”, camping De Sieghorst
Dorpsfeest Waskemeer
Lianne's Siergrassen. Steppedag.
Expo van Siegerswoude, rondom Dorpshuis
Snikkerun: hardlopen voor kids en volwassenen (max 10 km)
Gezamenlijke ballonvaart. Vertrek bij terras De Brink.
Rommelmarkt op evenemententerrein

www.tekenen-schilderen-roden.nl
www.despitkeer.nl
www.galerienatoer.frl
www.haulewelle.nl
www.wielrennenureterp.nl
www.muziekpodiumbakkevene.nl
www.bakkeveen.nl
www.waskemeer.nl
www.dundelle.nl
www.macdewalden.nl
www.siergras.nl
www.wijnjewoude.net
www.bakkeveen.nl/markt
www.despitkeer.nl
www.3wandel.nl
http://www.wandelenin7huizen.nl
www.galerie-efterom.nl
Facebook /ChillinFields
www.bakkeveen.nl/markt
w.overwijk@hetnet.nl
www.poptimaal.nl
www.despitkeer.nl
www.donkerbroek.nl
www.avondvierdaagse-haulerwijk.nl
www.defugelhelling.nl
www.wijnjewoude.net
www.muziekpodiumbakkeveen.nl
www.oerrock.nl/oerdroprun
www.svfriesland.nl
www.makellysmuziekcafe.eu
www.oerrock.nl
www.bakkeveen.nl/crea
www.bakkeveen.nl/markt
www.itfryskegea.nl
www.wijnjewoude.net
www.waskemeer.nl
www.pinksterfeest316.nl
www.kunstinopsterland.nl
www.bakkeveen.nl/wandel
www.wijnjewoude.net
www.billieturftocht.nl
www.waldsang.nl
www.despitkeer.nl
www.wijnjewoude.net
www.bakkeveen.nl/markt
www.prairietuin.nl
www.groengoedmenken.nl
www.bosmanegebakkeveen.nl
www.kinderkolonie.nl
fiets.3beleef.nl
www.desieghorst.nl
www.waskemeer.nl
www.siergras.nl
www.snikkerun.nl
www.bakkeveen.nl/ballon
www.wijnjewoude.net

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

Bakkeveen
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JUBILEUMFEEST CAMPING
DE SIEGHORST

16/17

AUGUSTUS

DODOFESTIVAL
BAKKEVEEN

7/8

SEPTEMBER
BOURGONDISCH
BEETSTERZWAAG

15

SEPTEMBER
OLIEHOORN PLAZA-RIT

Een ongewoon stukje Friesland
PLAATS

DATUM

TIJD

Donkerbroek
De Wilp
Bakkeveen
Harkema
Bakkeveen
De Wilp
Haulerwijk
Frieschepalen
Wijnjewoude
De Wilp
Haulerwijk
Bakkeveen
De Wilp
Wijnjewoude
Oosterwolde
Siegerswoude
Harkema
Bakkeveen
Oosterwolde
Bakkeveen
Bakkeveen
Oosterwolde
Bakkeveen
Bakkeveen
Wijnjewoude
Oosterwolde
Zevenhuizen
Bakkeveen
Zevenhuizen
Oosterwolde
Bakkeveen
Bakkeveen
Harkema
Harkema
Harkema
Wijnjewoude
Oosterwolde
Harkema
Bakkeveen
Bakkeveen
De Wilp
Harkema
Oosterwolde
Wijnjewoude
Bakkeveen
Bakkeveen
Harkema
Beetsterzwaag
De Wilp
Bakkeveen
Harkema
Wijnjewoude
Bakkeveen
Waskemeer
Bakkeveen
Bakkeveen
Harkema
Bakkeveen
Bakkeveen
Bakkeveen
Harkema
Bakkeveen

Vr 5 jul
Za 6 jul
18 uur
Za 6 jul
7-13 uur
Za 6 jul
10-17 uur
Za 6 juli
19-21 uur
Zo 7 jul
Di 9 - vr 12 jul
Di 9 - zo 14 jul
Di 9 - vr 12 jul
18:30-20:00
Do 11 jul
13 uur
Vr 12 - zo 14 jul
Za 13 jul
19-21 uur
Za 13 jul
20 uur
Wo 17 jul
17-21 uur
Do 18 jul
10:30-12:00
Za 20 jul
Za 20 jul
10-14 uur
Za 20 jul
7-13 uur
Do 25 jul
10:30-12:00
Za 27 juli
9 - 22 uur
Zo 28 juli
9 - 16 uur
Do 1 aug
10:30-12:00
Do 1 aug
10-16 uur
Za 3 aug
7-13 uur
Wo 7 aug
14-18 uur
Do 8 aug
10:30-12:00
Vr 9 - zo 18 aug
Za 10 aug
7-13 uur
Wo 14 aug
13-21 uur
Do 15 aug
10:30-12:00
Vr 16 aug
12-1:30 uur
Za 17 aug
16-01:30 uur
Za 17 aug
10-17 uur
Za 17 aug
10-17 uur
Wo 21 aug
Wo 21 aug
17-21 uur
Do 22 aug
10:30-12:00
Vr 23 aug
Za 24 aug
7-13 uur
Za 24 aug
19-21 uur
Za 24, zo 25 aug 14:00 uur
Za 24, zo 25 aug
Do 29 aug
10:30-12:00
Wo 4 sep
14-18 uur
Vr 6 sep
20 uur
Za 7 sep
7-13 uur
Za 7 sep
10-17 uur
Za 7, zo 8 sep
Za 14, zo 15 sep
9-17 uur
Zo 15 sep
11:00 uur
Za 28 sep
Wo 2 okt
14-18 uur
Za 5 okt
7-13 uur
Za 5 okt
9-11 uur
Vr 11 okt
20 uur
Zo 6 okt
11-17 uur
Za 26 okt
Za 2 nov
7-13 uur
Za 2 nov
19 uur
Do 26 dec
9:30-14 uur
Do 26 dec
Za 21 dec - wo 1 jan
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Suppen op de vaart, Donkerbroek
Feestweek: Wielerronde
Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei
Spitkeet: Harmonica Festijn
St. Dorpsfeest Bakkeveen: zomeravond activiteit.
Feestweek: Historische Demo races
Zwemvierdaagse in Haulewelle
Frieschepalen: dorpsfeest
Avond fiets-4-daagse. De Stripe t/m vrijdag 12 juli
Feestweek: Wilpster Zomermarkt
Buurtcamping Haulerwijk
St. Dorpsfeest Bakkeveen: zomeravond activiteit.
Feestweek: Nacht van De Wilp
Avondrommelmarkt op evenemententerrein
Boerderij Nieuw-Weper: beleef de boerderij rondleiding.
Jubileumfeest camping De Sieghorst
Spitkeet: Tuinenfietstocht.
Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei
Boerderij Nieuw-Weper: beleef de boerderij rondleiding.
Concours Hippique met grandioze avondshow
Concours Hippique, terrein Mjûmsterwei nabij sportpark.
Boerderij Nieuw-Weper: beleef de boerderij rondleiding.
Recreatie centrum De Wâldsang: Grote Braderie
Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei
Rommelmarkt op evenemententerrein
Boerderij Nieuw-Weper: beleef de boerderij rondleiding.
Feestweek Zevenhuizen
Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei
Jaarmarkt Zevenhuizen (als onderdeel feestweek)
Boerderij Nieuw-Weper: beleef de boerderij rondleiding.
Dodofestival. Familiemiddag + vele artiesten
Dodofestival
Spitkeet: Nederlandse landgeitenkeuring
Spitkeet: Zomer fiets- en wandeltochten.
Spitkeet: Paard- en wagenritten door de prachtige omgeving.
Avondrommelmarkt op evenemententerrein
Boerderij Nieuw-Weper: beleef de boerderij rondleiding.
Spitkeet: Vleermuizenexcursie
Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei
St. Dorpsfeest Bakkeveen: zomeravond activiteit.
Lianne's Siergrassen. Prairiedagen met rondleiding.
Spitkeet: Brommels Wâldpyk Bramenfestijn
Boerderij Nieuw-Weper: beleef de boerderij rondleiding.
Rommelmarkt op evenemententerrein
Muziekpodium Bakkeveen: Boris McCutcheon @ The Saltlicks
Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei
Spitkeet: Oude ambachtendag
Feestelijk culinair festival. Aanvang 15 resp. 14 uur
Markt tijdens Siergrassendagen. Lianne's Siergrassen.
Oliehoorn Plaza-rit. Start: Plaza De Kolk.
Spitkeet: Fruitdag
Rommelmarkt op evenemententerrein
Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei
Hjerst Rintocht 15 en 25 km. Dorpshuis Ald Leger.
Muziekpodium Bakkeveen: Anne Soldaat & Yorick van Norden
Slotplaatsfestival. Landgoed De Slotplaats
Spitkeet: Stamppot fiets- en wandeltochten
Vlooienmarkt op terreinen rond sportpark aan de Mjûmsterwei
Griezeltocht
Kerstwandeling 5, 7, 10, 15 km.
Spitkeet: Snertkuiertocht
Puur Bakkeveen met “Winter Wonderland”

www.donkerbroek.nl
www.bakkeveen.nl/markt
www.despitkeer.nl
www.bakkeveen.nl
www.haulewelle.nl
www.wijnjewoude.net
haulerwijk.debuurtcamping.nl
www.bakkeveen.nl
www.wijnjewoude.net
www.nieuwweper.nl
www.desieghorst.nl
www.despitkeer.nl
www.bakkeveen.nl/markt
www.nieuwweper.nl
www.chbakkeveen.nl
www.chbakkeveen.nl
www.nieuwweper.nl
www.waldsang.nl
www.bakkeveen.nl/markt
www.wijnjewoude.net
www.nieuwweper.nl
www.7huizen.nl
www.bakkeveen.nl/markt
www.jaarmarktzevenhuizen.nl
www.nieuwweper.nl
www.dodofestival.nl
www.dodofestival.nl
www.despitkeer.nl
www.despitkeer.nl
www.despitkeer.nl
www.wijnjewoude.net
www.nieuwweper.nl
www.despitkeet.nl
www.bakkeveen.nl/markt
www.bakkeveen.nl
www.prairietuin.nl
www.nieuwweper.nl
www.wijnjewoude.net
www.muziekpodiumbakkeveen.nl
www.bakkeveen.nl/markt
www.despitkeer.nl
www.bourgondischbeetsterzwaag.nl
www.siergras.nl
www.bakkeveen.nl
www.despitkeet.nl
www.wijnjewoude.net
www.bakkeveen.nl/markt
www.waskemeer.nl
www.muziekpodiumbakkeveen.nl
www.bakkeveen.nl/slotplaats
www.despitkeet.nl
www.bakkeveen.nl/markt
Facebook /griezeltochtbakkeveen
www.kerstwandeling.org
www.despitkeet.nl
www.puurbakkeveen.nl

6

OKTOBER
SLOTPLAATSFESTIVAL.
LANDGOED DE SLOTPLAATS

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

Klein Groningen 6
9241 HS Wijnjewoude
Tel: 06 21432915

VERHUUR VAN
AUTO- & MOTORTRAILERS

Email: wvdklocht@outlook.com
Website: www.wvdklocht.nl

Bakkeveen
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Waskemeer: Van dorpsfeest
tot wandelroute
Het dorp Waskemeer is klein maar fijn. Met 900 inwoners zou je zeggen
dat het niet bepaald bruist, maar er gebeurt genoeg! Ook dit jaar
organiseert het dorp weer bijzondere activiteiten met als klap op de
vuurpijl het dorpsfeest. Dat wordt eens in de vijf jaar gehouden en dit
jaar is het weer zover.

Camping
't Hoogje
BOERENCAMPING 'T HOOGJE VIND JE IN
DE WILP (GR).
We merkten dat er heel veel mensen zijn,
die niet meer weten hoe ons voedsel wordt
geproduceerd.
Dit willen we graag laten zien op ons
bedrijf. Maar hoe doe je dat?
We houden bovendien van gezelligheid. Zo
kwamen we op het idee een kleine
camping te beginnen.
In 2006 hebben we de eerste gasten
verwelkomd en sindsdien hebben al veel
kampeerders de weg naar onze camping
weten te vinden. Er mag altijd in de stal
worden rondgekeken. Het is interessant om
te zien hoe de koeien door een melkrobot
worden gemolken. Ook mogen de kinderen
helpen met kalfjes voeren. Als er een kalfje
geboren wordt, kan men altijd mee kijken
hoe dat nou precies in zijn werk gaat.
Kampeerders met jonge kinderen kunnen
aan hun kleintjes laten zien hoe het er op
een boerderij aan toe gaat. Bovendien is er
voor de jeugd een schommel, een zandbak
en een trampoline. Met de skelters en driewielers kunnen ze zich zowel in de stal als
op de camping prima vermaken.

I

n Waskemeer worden veel activiteiten georganiseerd voor en door de
bewoners. Denk aan toneeluitvoeringen, een walking dinner en een
pubquiz: allemaal goedbezochte en
leuke uitjes. En natuurlijk organiseren
we ook feestjes voor mensen in én
buiten Waskemeer. Te beginnen bij
P'optimaal: een popfestival met diverse
artiesten, van coverbands tot dj's. Het
festival is gratis toegankelijk en vindt
op 18 mei vanaf 17.00 uur plaats bij het
dorpshuis 't Âld Leger.
DORPSFEEST WASKEMEER
En dit jaar vindt ook het dorpsfeest
plaats. Van 27 tot en met 30 juni wordt
het hele dorp verbouwd en staat er een
gigantische feesttent op de Kruisweg.
Hier vindt het hele programma plaats.
Denk aan de feesten plaats op vrijdagen zaterdagavond, de bonte avond, de
ouderenmiddag en natuurlijk de spetterende opening. Ook houdt het dorp

een optocht met versierde wagens,
passend bij het thema dat de betreffende buurtvereniging gekozen heeft.
Iedereen is welkom op het dorpsfeest.
Bent u in de buurt? U bent van harte
welkom!
EN VERDER…
Natuurlijk is het in Waskemeer ook
mogelijk om de rust op te zoeken: er
zijn vele mogelijkheden om te fietsen
en wandelen. Bijvoorbeeld in het
Blauwe Bos. Hier zijn prachtige fiets- en
wandelpaden aangelegd. De Waskemeerse ingang van het Blauwe Bos
bevindt zich aan de Kruisweg. In het
bos zijn prachtige fiets- en wandelpaden aangelegd. Dichtbij het dorp kunt
u de wandelroute 'Rondje Waskemeer'
lopen.
Bezoek dus vooral eens dit kleine, maar
fijne dorp. Alle informatie, nieuws en
activiteiten vindt u op www.waskemeer.nl.

St. Jacobskerkje

DORPSFEEST WASKEMEER
Om de 5 jaar wordt er door en enthousiaste groep dorpsbewoners weer een
fantastisch dorpsfeest georganiseerd. Dit
jaar is het weer zover en van donderdag
27 juni t/m zondag 30 juni barst het
weer los: Dorpsfeest Waskemeer! Vier
dagen vol plezier & gezelligheid en voor
ieder wat wils!
Zo is er op de zaterdagavond live
muziek aanwezig van de band “Bandje
Speciaal”.
Bandje Speciaal is een coverband dat in
2013 is opgericht door zes vrienden. Ze
zijn energiek, speciaal en het kan voor
hen niet gek genoeg. Ze spelen Medley's
met alle hitjes van vroeger en nu,
hebben shiny outfits en zorgen voor
non-stop interactie en dit alles 100%
LIVE. Het belooft een spectaculaire
avondvullende show te worden.
Kom gezellig langs met de hele familie,
de buren en/of je vrienden!

Info: www.waskemeer.nl

Het 'St Jacobskerkje aan de Binnenwei 14 in Siegerswoude is sinds 15
januari verkocht door de Gemeente “It Keningsfjild” en is nu in bezit van
Janneke en Date Boekema uit Ureterp.
gedaan voor gebruik als aula en voor
uitvaartdiensten. Dit is nu ook mogelijk.
Op 23 maart is er al een Bruidsbeurs
gehouden, met 15 ondernemers uit de
trouwbranche en staan er al 4 bruiloften gepland voor 2019.

Kampeerders die van fietsen of wandelen
houden, hebben een prima start voor een
mooie tocht door de Friese Wouden, de
Drentse heidevelden en het mooie coulissenlandschap van het Groninger Westerkwartier. De stilte en rust spreken voor veel
mensen tot de verbeelding. Vaak wordt er
dan ook gezegd:” Ik wist niet dat het hier zo
mooi is”.
Heb jezelf geen caravan? Geen nood, bij
ons kun je een caravan huren.
Kom naar Boerencamping 't Hoogje en
ontdek de schoonheid van dit gebied.
Boerencamping 't Hoogje
Dijkswijk 3, De Wilp
www.thoogje.nl

J

anneke en Date hebben altijd al iets
gehad met deze bijzondere plek, en
nu het te koop kwam hebben zij een
schot gewaagd om dit kerkje met een
rijke historie in handen te krijgen.
Het plan is om er later te gaan wonen
en de kerk in ere te laten, maar tot die
tijd willen zij het gaan exploiteren als
bijzondere locatie voor met name bruiloften.
Maar ook exposities, workshops, vergaderingen, lezingen, reünies en/of fotoreportages. Onlangs is de aanvraag

Het 'St Jacobskerkje kwam in plaats van
de oude kerk die op het kerkhof stond
in het achterliggende weiland. De oude
kerk werd begin 1900 afgebroken en is
weer opgebouwd op de huidige plek.
Dat deze oude kerk (gebouwd in plm.
1220) afgebroken is blijft te betreuren.

Het verhaal gaat, dat er geen potten,
pannen en emmers genoeg waren om
het lekkende water op te vangen.
Het oude baarhuisje op het kerkhof dat
is opgetrokken van de oude friezen
(kloostermoppen) van de kerk, is het
enige dat van de oude kerk is overgebleven. Op de fundering van de oude kerk
is een heg geplaatst. De nieuwe kerk
brandde in de oorlogsjaren af en werd
in 1949 ten tijde van ds. Van Drimmelen weer opgebouwd.
Date en Janneke Boekema
www.eentrouwautohuren.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

• Familie reportage • Zwangerschap
• Kinderfotografie • Newborn
Noormanstrjitte 51 - 9241 GT Wijnjewoude
www.mastfotografie.myportfolio.com
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Aan de rand van Bakkeveen, bij
het bos en de zandvlakte vindt u
Dúndelle, waar jong en oud zich
prima een hele dag kan vermaken.
Op het gezellige terras, met
lounge banken, opgevrolijkt met
heerlijk zachte kussens en plaids,
die uitnodigen tot een pauze met
een kop koffie/thee met een
appelgebak of iets huisgemaakts
na een fiets- of wandeltocht (uw
viervoeter is welkom bij ons).

Primera
Ureterp

P

rimera Ureterp is al jaren een begrip
in Ureterp en omstreken. Voor onze
klanten zijn wij de vertrouwde winkel in de
buurt met een unieke combinatie van
producten en diensten voor iets leuks voor
jezelf of een snelle boodschap. Zo kun je
bij Primera Ureterp onder andere terecht
voor wenskaarten, postzegels, tijdschriften,
boeken, dagbladen, tabak, Staatsloterij,
Lotto, beltegoed, cadeaukaarten, woonaccessoires, tickets, kantoorartikelen, speelgoed en cartridges.
Altijd persoonlijk, gezellig en goed geholpen! Ook heeft Primera Ureterp een DHLservicepoint.
Sinds 2011 is Grietsje van der Schaaf de
eigenaar van de winkel. Om als winkel
vooruit te blijven gaan kun je niet stil
blijven zitten. Er hebben inmiddels dan ook
verschillende veranderingen plaats gevonden om ervoor te zorgen dat de klanten
blijven komen. Zeker in de tijd van de
webshops is het belangrijk de winkel up to
date te houden.

Dúndelle te BAKKEVEEN
O

p onze kaart kunt u kiezen uit
veel mogelijkheden voor een
heerlijke lunch.
In de gezellige zalen vinden allerlei activiteiten plaats, maar ook voor
vergaderingen, feesten en partijen kunt
u bij Dúndelle terecht. Daarbij kan een
warm/koud buffet, BBQ ,of een lunch
verzorgd worden.
Maar bij Dúndelle kunt u ook terecht
voor activiteiten in het bos, er zijn
verschillende mogelijkheden: o.a.
klootschieten, fotospeurtocht, kraak de
code, kompastocht, levend
ganzenbord.
Tijdens een fietstocht door de prachtige
omgeving kunt u ook bij Dúndelle
terecht als oplaadpunt voor u en uw
fiets.

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

Bakkeveen, recreatieoord met één wens:
een ZWEMBAD
Op 11 mei 1968 werd het zwembad
Dúndelle geopend. Voor die tijd was
het een bijzonder ontwerp met de
baden op verschillende hoogte en unieke patrijspoorten in de springkuil, rekening houdend met de duinen in het
landschap erom heen.
Sinds eind jaren 80 is het zwembad
voorzien van zonnecollectoren en daarmee wordt het water voor een groot gedeelte verwarmd.
Het verwarmde openluchtzwembad is
door de jaren heen achter de schermen
steeds aangepast aan de huidige
wetgeving. Maar het uiterlijk is gelijk
gebleven, het 25-meter bad, de hooggelegen springkuil met springplanken, de
unieke onderwater vensters en het apart
gelegen kleuterbassin. En de grote speelweide, waarop u verschillende speeltoestellen vindt. Blijf de website en
facebook van Dúndelle volgen voor alle
activiteiten tijdens het seizoen.

De baan is aangelegd in een parkachtige
tuin omringd door bankjes om even uit
te rusten en voor de jeugd is er een kleine speeltuin aanwezig met een
zandbak.

ANDERE ACTIVITEITEN:
Samen met Outdoor Bakkeveen kan
Dúndelle leuke arrangementen
samenstellen voor allerlei doelgroepen.
Voor schoolkampen/reizen zijn er vele
mogelijkheden om combinaties te
maken, maar ook voor een
teambuilding zijn er allerlei opties in
combinatie met onze horeca.
Voor meer informatie
www.dundelle.nl

MIDGETGOLF:
In 2007 werd er een prachtige 18 holes
wedstijdbaan met verschillende hindernissen aangelegd door Andries en
Engel, de huidige exploitanten van
Dúndelle.

Welkom op camping de Sieghorst
Om de klanten te stimuleren om bij ons te
komen kunnen ze bij ons met de Primerapas sparen voor Hallmark kaarten en
Staatsloten. Iedere 8e Hallmark wenskaart
is gratis*(*t.w.v. max €2,50). En bij elke
€2,50 die ze bij ons besteden krijgen ze
een punt. Heeft de klant 240 punten dan
krijgt hij een 1/5 staatslot cadeau. Het kan
dus zomaar zijn dat winkelen bij Primera
Ureterp meer oplevert.
Mocht je nu ook nieuwsgierig zijn naar
onze winkel. Je bent harte welkom en we
helpen je graag!
Weibuorren 54, Ureterp.

Daarnaast zijn wij 35 jaar
getrouwd en wordt Dries 65! We
hopen het met zoveel mogelijk familieleden, vrienden en (oud-)gasten in gezondheid te mogen
vieren. Voor iedere meevierende
gast hebben we een aardigheidje
in petto. De koffie staat de hele
dag klaar.

D

it campingseizoen zijn er extra
activiteiten op het terrein van
de Sieghorst.
•

26,27,28 juni : frysk iepenloftspul
Siegerswoude - in het kader van
het dorpsfeest. Na de uitvoering is
de bar open en houden we
hamburger-festival

•

20 juli: 3 dubbel
jubileum25/35/65 De camping bestaat 25 jaar- iedereen heten we
welkom om dit feest met ons te
vieren.

•

3-12 augustus nachtvlinders
spotten

Dit komende seizoen doen we
overigens ook weer mee met een
kampeeraanbieding tijdens de

3Provinciën Fiets-3-daagse' Zie:
fiets.3beleef.nl
We zien uw komst graag tegemoet!
Tot ziens,
Dries en Simmy de Vries Visser.
www.desieghorst.nl

Vlooienmarkten
Bakkeveen
1e zaterdagochtend van de maanden in april t/m november
Extra: Zaterdagochtend 18 mei, 22 juni, 20 juli, 10 en 24 augustus.
Alle markten duren tot 13.00 uur !

www.bakkeveen.nl/markt
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Vlooienmarkten Bakkeveen
Susiasia
massage

I

k wil de traditionele Aziatische
massagetechniek introduceren.
Mijn naam is Susilawati. Ik kom uit
Indonesië, volgde mijn onderwijs
op World Spa in Bali. Ik studeerde
en deed praktijk op op Bali in
diverse hotels spa's en in villa's. Ik
heb in diverse landen gewerkt,
bijvoorbeeld in Turkije in Antalya,
Belek, Izmir en Manavgat in 5
sterren hotels en in diverse spa's.
Daar leerde ik ook andere massage
technieken. Later werkte ik onder
andere in Polen in Krakau en Sopot
op cruiseschepen en in massagesalons. Ik heb 20 jaar ervaring in Aziatische massage.
Toen ik besloot om naar Nederland
te komen om bij mijn man te zijn
kon ik mijn droom verwezenlijken:
mijn eigen salon openen. Ik wil
graag de Balinese cultuur introduceren, vooral Balinese Traditionele
Massage, omdat in deze snelle
moderne wereld stress, pijn en
stramme spieren aan de orde van de
dag zijn. Massage is niet alleen een
luxe. Dit is een manier om een
gezonder, gelukkiger leven te lijden,
vooral na een hele dag werken.

Een goed bestede zaterdagochtend? Dat kan op de
vlooienmarkten in Bakkeveen. Als
koper of als verkoper. Het zijn erg
drukke markten met veel handel
in spulletjes afkomstig van
zolderopruimingen. Hoe ziet zo'n
zaterdagochtend eruit? Het is nog
donker in de vroege
zaterdagochtend. Toch zijn er al
mensen op de vlooienmarkt van
Bakkeveen aanwezig.

D

e eerste verkopers willen op de
verharde terreinen staan en
komen vroeg. Rond 6 uur wordt het
echt druk. Dan is het aantal vrijwilligers
van de vlooienmarkt al opgelopen tot 8
en zijn ze bezig de standhouders netjes
in rijen aan te laten sluiten. De bezoekers komen ook al in steeds grotere
getale en worden naar de parkeerterreinen gedirigeerd. Voor € 1,-- kan het
publiek de auto vlak naast de markt
parkeren. De toegang tot de markt is
gratis. Het is meestal flink aanpoten
voor de 8 vrijwilligers tussen 6 en 8 uur.
Daarna wordt het wat rustiger. De
standhouders hebben hun plek en met
5 à 6 personen wordt het parkeren geregeld: alle auto's netjes in rijen. Met
linten en pylonen wordt voorkomen
dat auto's klem komen te staan.
Anderen zorgen voor het innen van het
standgeld: dat gebeurt nog steeds met
contante betaling. Het standgeld
bedraagt € 7,-- voor de eerste 6 meters
lengte van de stand. Voor elke meter

extra dient € 1,-- te worden betaald. De
uittocht begint tegen 12:30 uur. De vrijwilligers letten goed op dat standhouders en bezoekers al hun overgebleven
spullen weer mee naar huis nemen. Iets
na 14 uur is bijna iedereen weg, alles
opgeruimd en lijkt het alsof er niets
gebeurd is. De vrijwilligers gaan aan de
warme hap, wat ook wel tijd wordt na
een lange dag.
De markt wordt volledig door vrijwilligers gerund, en het standgeld komt ten
goede aan verenigingen in Bakkeveen
en naaste omgeving.
De vlooienmarkten van Bakkeveen zijn
tot ver in Nederland bekend. In 1989
begonnen met 30 standhouders en nu,
30 jaar later, is de markt uitgegroeid tot
regelmatig meer dan 600 standhouders.
Het is een openluchtmarkt, daarom is
het aantal standhouders wel afhankelijk
van het weer en de weersverwachting.
De weersomstandigheden in 2018

waren erg goed. Hierdoor zijn er gemiddeld ruim 500 standhouders per markt
geweest. Wat 2019 brengt is afwachten.
O ja, je kunt niet reserveren, gewoon
komen en de kans is groot dat er wel
plek is. “Vroeger was de slogan “er is
altijd plek”, maar dat weten we niet zo
zeker meer”, aldus een bestuurslid.
Dat de markt zo groot is geworden,
heeft waarschijnlijk een aantal oorzaken; het is er altijd gezellig en de sfeer
blijft gemoedelijk, hoe druk het ook is.
De plek van de markt is uniek, aan de
rand van een natuurgebied, omringd
door veel campings met (vaste) gasten
uit het hele land en erbuiten.
Alle soorten 2e handsgoederen worden
te koop aangeboden: kleding, huishoudelijke artikelen, speelgoed, gereedschappen, etc. voor lage prijzen. En dan
niet te vergeten de curiosa en soms het
antiek, want door de vele zolderopruimingen zien bijzondere goederen het
daglicht.
Data 2019 op de zaterdagochtenden:
6 april, 4 en 18 mei, 1 en 22 juni, 6 en
20 juli, 3, 10 en 24 augustus, 7 september, 5 oktober en 2 november. Iedere
markt begint rond zonsopgang en
duurt tot 13 uur.
www.bakkeveen.nl/markt

Massage geeft gezonde voordelen
zoals controle over stress en angst
en vermindert lichaamspijn. Ik heb
20 jaar ervaring en ik ben gecertificeerd. Ik kan u helpen met problemen zoals pijn aan uw rug,
schouders, voeten of stramme
spieren en of vermoeidheid.
Voor degenen onder u die stress
hebben kan ontspanningsmassage
hulp bieden in spierweefsel, huid,
zenuwen, gewrichten en de doorbloeding verbeteren.
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.susiasiamassage.nl

BILLIE gaat naar het Circus!
Op zaterdag 15 juni vindt voor de 13e keer de Billie Turf Tocht plaats
vanuit Zevenhuizen. Dit jaar gaan de wandelaars kennis maken met
het circus.

W

elke circusachtige zaken de
wandelaars te zien krijgen,
laat de organisatie graag nog even aan
de verbeelding over! Vele vrijwilligers
hebben bij de organisatie kenbaar
gemaakt graag weer mee te willen
werken aan een geslaagde wandeldag.

Ook hebben Billie en Bessie Turf
alweer aangegeven graag van de partij
te zijn. Naast een mooie wandeling
van 40, 25 of 15 kilometer staat de
Billie Turf Tocht al vanaf de 1e editie
bekend om het klein straattheater,
muziek en cultuur onderweg. Vele
gezinnen zien het als een dagje uit!

Door het inschrijfgeld laag te houden
(5 euro p.p.) wil de organisatie iedereen de mogelijkheid geven om mee te
doen.
Meedoen kan alleen door voorinschrijving. Men kan zich inschrijven
tot vrijdag 14 juni 18.00 uur. Maar let
op: VOL=VOL.
Via www.billieturftocht.nl kan men
zich inschrijven en wanneer men niet
over internet beschikt kan men bellen
met 0594632433 of 0594631007.

WOENSDAG 12 T/M ZATERDAG 15 JUNI

64e AVOND-4-DAAGSE
IN BAKKEVEEN !

Ook voor volwassenen!

In het centrum
van Bakkeveen

•
•
•
•
•

initiatief van KWBN

Afstanden 5, 10 en 15 km
Altijd weer nieuwe routes, veel over particulier terrein
Voor groepen (scholen) en individueel
Aanmelden via www.bakkeveen.nl/wandel
Kosten € 5,-- voor medaille, 4x consumptie onderweg,
4x muziekkorps bij intocht en 4x verrassende route.
• Ook voor volwassenen om ’s avonds een blokje te lopen.

Gezond bezig in de vrije natuur !

Vrijdag 31 mei (in Hemelvaartsweekend)
Tijd: 11.00 uur – 18.00 uur

Fi
et O
sv ok
er
hu
ur

Meer info: www.bakkeveen.nl/wandel

Heatwave Solar Products en Awwl co2neutraal
Wij zijn Heatwave Solar Products en Awwl co2neutraal. Wij zijn gespecialiseerd in het verduurzamen van uw woning of bedrijf.
Door onze kennis en ervaring te combineren hebben wij al vele projecten opgeleverd.
Wij maken voor elke woning of bedrijf een pasklare oplossing. Nieuwsgierig geworden?
Neem eens een kijkje op onze website of vind ons op Facebook.
www.heat-wave.nl | www.awwl.nl
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Nieuw Weper
Kom en beleef de boerderij!
Terpstra
fietsen in
Haulerwijk

A

l sinds 1995 zijn wij een allround fietsenzaak in de nabije omgeving van Bakkeveen met 400m2 fietsplezier.
U kunt voor vele merken en soorten fietsen bij
ons terecht. We zijn dealer van o.a.
Rih, Gazelle, Batavus, Giant, Burgers, Sparta en
Loekie.
Wij hebben veel elektrische fietsen, ook wel Ebikes genoemd, op voorraad in verschillende
prijsklassen. Op dit moment is E-bike met een
middenmotor zeer in trek. Zowel de Yamaha-,
Bosch- , Ion- en Shimano-steps systeem is zeer
betrouwbaar en heeft een goede wegligging
door zijn lage zwaarte punt. Ook de nieuwe RIH
X-Omega is een mooie, luxe fiets met een
goede accu en een Nuvinci-versnellingsnaaf,
deze is traploos te verstellen. De fiets heeft een
fraai uiterlijk door zijn gladgeslepen lasnaden,
leren handvaten en luxe display.
Eerst even een E-bike uitproberen? Geen
Probleem!
U kunt altijd eerst een gratis en vrijblijvende
proefrit maken.
Op het gebied van
Life-style fietsen
zijn er ook diverse
soorten. Zoals bv
de Gazelle Puur
NL, de Batavus
Cnctd. Dit zijn leuke, sterkte fietsen met een
stoere voordrager.
Bent u meer een sportieve fietser? Ook hierin
hebben wij een ruime keus. Lekkere lichte
fietsen, hybride fietsen voor een relaxed tochtje
of juist voor een fietsvakantie. Een fijne aanvulling hierop zijn de Ortlieb fietstassen: waterdichte en oersterk.
Tevens kunt u bij ons terecht voor onderdelen
en accessoires, zoals manden, (vakantie)
tassen, fietscomputers, bidon, regenkleding etc.
Voor gebruikte fietsen hebben wij een nette
showroom met een ruime keus. Reparaties aan
uw fiets gebeuren vakkundig en voor een
scherp tarief.
Bent u hier op vakantie en wilt u een fiets
huren? Ook dit kunt u door ons laten verzorgen.
Wij hebben diverse fietsen voor u klaar staan
voor een voordelig tarief, zoals luxe fietsen met
7 versnellingen en E-bikes met een middenmotor. Wij bezorgen/halen gratis uw fietsen in de
omgeving Haulerwijk/Bakkeveen.
Voor meer informatie: Kom eens lang, bel even
of kijk op onze website:
www.terpstra-fietsen.nl
Hoofdweg Boven 23, Haulerwijk,

Hoeveel melk geeft een koe? Waarom krijgen kalfjes die gele oorbellen in?
Wat eten koeien? Hoe worden koeien gemolken? Hoe gaan boeren om met
de natuur? Op boerderij Nieuw Weper kom je het te weten!

B

oerderij Nieuw Weper is een melkveebedrijf tussen Oosterwolde en
Veenhuizen. Naast het verantwoord
produceren van melk, met specifieke
aandacht voor weidevogels en natuur,
staat het beleven van de boerderij
centraal. Dit kan met een rondleiding,
boerderijles, melkclinic of een creatieve
workshop. Eén ding staat vast, na een
bezoek aan deze boerderij weet je alles
over koetjes en kalfjes.

mag proberen om een (kunst)koe te
melken, de kinderen mogen helpen om
de kalfjes te voeren en natuurlijk hoort
er een bekertje zuivel bij. Ondertussen
mogen jong en oud al hun vragen
stellen; geen vraag is te gek!
BOERDERIJLESSEN VOOR
BASISONDERWIJS
Schoolklassen kunnen bij ons terecht
voor een boerderijles. Na een korte
rondleiding gaan zij verspreid over de
boerderij in groepjes aan de slag met
diverse opdrachten, die aansluiten bij
de kerndoelen van het onderwijs. Leuk
én leerzaam! Boerderijlessen zijn te
boeken via www.deboeropnoord.nl
MELKCLINIC
Heb jij altijd al eens willen koeien
melken? Boek dan een melkclinic en

RONDLEIDING
Tijdens een rondleiding krijgen de
kinderen allemaal een boeren-outfit
aan; overall, laarzen en een pet of
boerenzakdoek. Onder leiding van de
boerin wordt een ronde gemaakt over
het bedrijf. Er wordt gedemonstreerd
hoe een kalfje wordt geboren. Iedereen

leer de fijne kneepjes van dit ambacht!
Koe of paard pimpen
Ga je liever creatief aan de slag? Dat is
mogelijk met een workshop 'koe
pimpen'. Iedereen, jong en oud kan bij
ons een eigen kunstwerkje maken. We
hebben koeien, paarden en varkens
beeldjes die versierd kunnen worden
met verf of decoupage techniek.
DATA
Vanaf 18 juli t/m 22 augustus is er elke
donderdag van 10.30 - 12.00 uur een
rondleiding. De kosten bedragen: € 5,pp (kinderen t/m 2 jaar gratis). Aanmelden is niet nodig. Groepen vanaf 10
personen zijn op afspraak ook op
andere dagen welkom.
Voor meer informatie en data, kijk op:
www.nieuwweper.nl De melkclinic en
workshops zijn beiden op afspraak.
Boerderij Nieuw Weper;
Weperpolder 13, Oosterwolde

Poelman: Onze aardbeienkwekerij vindt u op de
grens Groningen, Friesland en Drenthe
Wij verbouwen al meer dan 25 jaar aardbeien. Eerst in de volle grond,
maar nu staan alle aardbeien op stellingen en zijn ze overkapt.

H

et grote voordeel hiervan is dat je
de teelt kunt verlengen. Wij
hebben nu aardbeien van mei t/m
oktober en zijn zo minder gevoelig voor
weersinvloeden. Wij hopen zo een
goede kwaliteit te kunnen leveren.
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 en van onze eigen aardbeien, jam, saus, sap, siroop en aardbeienwijn. We hebben ook leuke pakketjes
met onze lekkere producten. Leuk om
als cadeautje te geven.
Wij verkopen ook boerenijs uit de
streek, waar u bij ons op het terras
lekker van kunt genieten.
Wat is voor u als consument nu lekkerder dan aardbeien zo vers mogelijk

rechtstreeks van de kweker te kopen en
te zien waar ze vandaan komen. Wij
proberen ons product zoveel mogelijk
in de buurt af te zetten als een echt
streekproduct. Zo weinig mogelijk
transport en zo vers mogelijk.
Zo kunt u onze aardbeien o.a. ook
kopen op de vlooienmarkt in Bakkeveen en op de streekmarkt in Leek.
Wij telen onze aardbeien zo duurzaam
mogelijk. Ziekten en plagen corrigeren
wij met biologische middelen.
Vanaf 2016 verkopen wij ook onze
eigen geteelde asperges. Die zijn in het
seizoen ook dagelijks te koop in onze
winkel aan huis. Lekker vers rechtstreeks van de kweker.
Onze slogan is dan ook :
Je proeft het verschil!
Tot ziens aan de Dwarshaspel 14
te Zevenhuizen.
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Hynstedei (Concours hippique)
in Wynjewâld (Wijnjewoude)
D' Elf ieken
Of je nu bij D' ELF IEKEN

kampeert of je bent gewoon een
dagje erop uit, voor de kinderen is
er van alles te beleven binnen en
buiten. Rondrijden op de skelter of
traptrekker, of lekker ravotten op
het springkussen. Het kan allemaal.
Bij mooi weer kun je behalve op de
wip, schommel en kabelbaan ok
heerlijk spelen met water en zand.
En als het weer iets minder mooi is
kun je lekker binnen spelen. Terwijl
de ouders of grootouders genieten
van een kopje koffie op het
verwarmde binnenterras, kunnen
de kinderen zich heerlijk uitleven
in het grote klimtoestel, op het
springkussen, op de traptrekkers of
lekker bouwen met de grote legoblokken. Voor de allerkleinsten is
een softplayzone waar ze kunnen
kruipen en spelen met zachte
blokken.

Zaterdag 25 mei aanstaande is
het zover. Dan barst de strijd los
in wel 24 rubrieken op het terrein
aan de Merkebuorren ter
gelegenheid van de jaarlijkse
Hynstedei (paardendag).

E

en evenement voor de officieel
geregistreerde tuigpaardrijders die
aangesloten zijn bij Categorie 4 Noord,
voormalig Taveno, één van de vele
concoursen voor tuigpaarden in Noord
Nederland. Vanaf 1999 zijn ook de
regionale rijders met Friese paarden van
harte welkom. Voor iedere groep zijn
verschillende rubrieken. De indeling in
rubrieken is afhankelijk van het soort
wagen dat gebruikt wordt, de rijder of
rijdster en het aantal winstpunten dat
het tuigpaard in het verleden heeft
behaald. De tuigpaarden met de minste
punten rijden in de kleine limiet,
daarna volgen de grote limiet en de
ereklasse.

paarden naast elkaar voor de wagen).
Het is een lust voor het oog de paarden
stijlvol bewegend door de baan te zien
gaan. De winnaars van elke rubriek
worden beloond met een envelop met
inhoud. En er is een rubriek voor tuigpaarden onder het zadel. Kinderen met
hun pony rijden met een fantasievolle
aanspanning (eventueel onder begeleiding) ook in een speciale rubriek met
speciale prijzen.
De hele organisatie van dit festijn ligt in
handen van een club vrijwilligers die
met elkaar het bestuur van de Hynstedei vormen. Vele sponsors uit Wijnjewoude en omgeving maken dit
mogelijk. Tussendoor wordt nog een
verloting gehouden met zeer aantrekkelijke prijzen en zoals te verwachten zijn
ook deze prijzen geheel belangeloos
beschikbaar gesteld door de sponsors.

Vanaf half juli is ook het maisdoolhof weer geopend met leuke
opdrachten voor jong en oud.
Openingstijden: mei-, zomer- en
herfstvakantie dagelijks van 10.00 17.00 uur. Daarbuiten op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 - 17.00 uur.
Bûtenweg 6, Elsloo
0561 421522
www.elf-ieken.nl

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

Zo is er een damesnummer voor het
vierwielige rijtuig en voor het tweewielige rijtuig. Bij de damesnummers gaat
het ook nog om het schoonste geheel.
Welke combinatie rijdster, paard en
rijtuig ziet er het mooist uit? Ook wordt
er gereden met tweespannen (twee

Het elegante, trotse, pronkende Nederlandse tuigpaard met zijn ruime, grijpende voorbeen en sterke, stuwende
achterhand is de ster op vele Nederlandse concoursvelden. Tuigpaarden
staan garant voor sfeer, emotie en strijd.

Dat kan alleen maar vanwege de unieke
kwaliteiten waarover de tuigpaarden
beschikken en waarmee ze het publiek
als het ware betoveren. Het tuigpaard
heeft een draf met veel zweefmoment,
een ruim wegzettend voorbeen, een
hoge actie en een krachtig ondertredend achterbeen, gepaard met een fiere
houding, mogelijk gemaakt door een
lange, verticaal uit de borst komende
hals”aldus een inspecteur van het stamboek.
U bent 25 mei aanstaande van harte
welkom om te genieten van dit
schouwspel op het terrein aan de
Merkebuorren dat via bewegwijzering
aangegeven wordt. De Hynstedei begint
om 12.00 uur. Entree is gratis. En aan
de inwendige mens is ook gedacht. Er
staat een snackwagen en een feesttent
waar ieder vast wel iets zal kunnen
kopen wat bij de behoefte aansluit.
Natuurlijk rekenen we op mooi weer,
daarom is er ook een ijscokar.
Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden, kom dan 25 mei naar dit mooie
spektakel aan de Merkebuorren!

Bed en Breakfast Gastvrij onthaal

V

lakbij het drie provinciën punt
vindt u ons, een eenvoudige B&B,
gerund door enthousiaste mensen, die
het leuk vinden om hun huis en fijne
omgeving, te delen met anderen. Ruim
drie jaar geleden zijn wij hier neergestreken en in de loop van de tijd
hebben wij de mogelijkheden die ons
huis, en de omgeving bieden aangegrepen om een plek te creëren waar onze
gasten zich thuis kunnen voelen. 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 en nog weer anderen gebruiken

ons 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- en-West
06-41081272
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Lianne's Siergrassen
MOOIE TUIN, WEINIG WERK
Al meer dan twintig jaar heeft beplantingsontwerpster Lianne Pot uit de
Wilp een fascinatie voor siergrassen en sinds 2007 voor Prairietuinen.

A

ls Nederlands Collectiehoudster
van siergrassen deelt ze haar
kennis en passie met tuinliefhebbers. Je
kunt in de Wilp terecht voor de
aankoop van siergrassen en prairieplanten en/of voor het laten maken van een
specialistisch beplantingsplan.

De Wylde Roas

A

an de Weverswal 4 is sinds 2007
De Wylde Roas gevestigd.
Eigenaresse Janny Zandberg runt daar
een veelzijdige bloemenwinkel en
sinds 2014 is zomers ook de theetuin
achter het sfeervolle pand geopend.,
waar u kunt genieten van een heerlijk
kopje thee, koffie of limonade met
zelfgebakken taart.
In de winkel kunt u terecht voor een
mooi boeket, vaste planten en ook
allerlei decoraties, keramiek en glaswerk voor binnen en buiten. Buiten
is er al genoeg uitgestald om u
nieuwsgierig te maken en binnen een
kijkje te gaan nemen. Sinds kort zijn
er zijdebloemen opgenomen in het
assortiment, misschien een idee voor
campinggasten die toch graag een
bloemetje willen op hun vakantieadres?
De winkel is aangesloten bij FloraNL,
een landelijke organisatie van samenwerkende bloemisten in Nederland.
Hierdoor kan er meer service geboden
worden. Overal in Nederland en het
buitenland kunnen bloemen besteld
en bezorgd worden, ook makkelijk
voor toeristen in Bakkeveen, die een
bloemetje thuis willen laten bezorgen.
De Wylde Roas Heeft zich afgelopen
jaar gecertificeerd als Barometer
Duurzame Bloemist. Deze certificering garandeert dat aangesloten bloemisten een duurzame bedrijfsvoering
hebben en een percentage aan duurzame bloemen leveren.
Het assortiment is uitgebreid met
leuke sieraden, sjaals, tassen en een
kleine collectie casual kleding, deze
kan men vinden in de achterruimte
van de winkel die onder andere hiervoor ingericht is.
In de winkel bevindt zich ook een
DHL parcel shop, altijd handig om in
het dorp te hebben!
De Wylde Roas
Weverswal 4, Bakkeveen
www.dewylderoas.nl

DE ECHTE PRAIRIE
Door een bezoek aan de echte prairie in
Noord Amerika ontstond in 2008 het
ontwerp van de - inmiddels internationaal bekende - prairietuin. Lianne liet
zich inspireren door de vorm van een
eikenblad, waarin de paden soms breed,
maar soms ook smal zijn zodat bezoekers de vele verschillende beplantingsmogelijkheden goed kunnen beleven.
Lianne specialiseerde zich meer en meer

in het maken van beplantingsplannen
in Europese prairiesfeer. Volgens haar
ligt de uitdaging in het maken van
beplantingsplannen waarbij het
systeem gaat werken en de planten een
evenwicht met elkaar gaan vormen.
Door gebruik te maken van de juiste
planten, met de juiste functies op de
juiste plek is er geen water, geen
voeding en zijn er geen pesticiden
nodig.
NIEUWE 'STEPPETUIN'
Voor het nieuwe gedeelte in haar tuin
heeft Lianne zich laten inspireren door
de wat lagere 'grass and sagebrush'
steppe gebieden in de staten Nevada en
Utah. Polvormende blauwbladige
grassen worden er gebruikt, kruidige
vaste planten en spontaan uitzaaiende

rechtopgaande vullers. Soorten die door
het seizoen heen vorm, kleur en structuur brengen. Van vroeg tot laat in het
seizoen worden er bijen, vlinders en
hommels aangetrokken omdat er naast
vele verschillende vroegbloeiende
soorten ook vele laatbloeiende insectenlokkers gebruikt worden. Een grote
belofte voor mens én dier!
Lianne's Siergrassen, Jan Gosseswijk 31,
9367 TE De Wilp (Gn)
Geopend: 18 april tot 27 oktober op do.
t/m za. van 09.00 tot 17.00. Gesloten: 7
en 8 juni en de Pinksterdagen. Gratis
entree voor de Nederlandse Plantencollectie van siergrassen. Vanaf mei: 3,50
entree voor de prairietuin. Er zijn meerdere open dagen.
Zie de website: www.siergras.nl

Kunst in Opsterland

Open Atelierroute 2019. 8,9 en 10 juni
(Pinksterweekend) elke dag van 12:00 - 18:00 www.kunstinopsterland.nl

K

unst in Opsterland organiseert
jaarlijks de Open Atelierroute van
Opsterland. Onze eigen Opsterlandse
kunstenaars stellen hun ateliers open
voor het publiek. U kunt een kijkje in
de keuken van de kunstenaars nemen
en met hen mooie gesprekken aangaan
over hun kunst. De kunstenaars vinden
het erg leuk hun kunst met het publiek
te delen en erover te vertellen. De kunst
is eventueel ook te koop.

In Museum Opsterland is de overzichtstentoonstelling, met werk van alle deelnemende kunstenaars. Dit is een mooi
startpunt om de route door ons prachtige Opsterland te beginnen. Bij een
aantal ateliers zijn gastkunstenaars, dan
kunt u per adres dus twee of soms drie
kunstenaars aantreffen. De kunst die u
tijdens de Open Atelierroute aantreft is
divers, er zijn onder andere glaskunstenaars, schilders, tekenaars, beeldhouwers, boetseerders, sieradenmakers,
grafici, fotografen en installatie kunstenaars.
De ateliers bevinden zich in heel
Opsterland. We hebben een grote
gemeente, maar gelukkig zijn we op
drie middagen geopend dus u zou eventueel elke dag een gedeelte kunnen
doen. Op de routefolder geven we drie
routes aan die u eventueel kunt volgen.
De routefolders liggen vanaf een week
of twee voordat de route opent op
verschillende plaatsen in Opsterland en
in ieder geval bij Museum Opsterland.

Op de routefolders zijn ook de koffieplaatsen aangegeven. Deze koffieplaatsen zijn ook sponsoren die de route
soms al jaren steunen.
De kunstenaars verkopen tijdens de
Open Atelierroute lootjes van twee
euro, met deze lootjes kunt u een kunstwerk naar keuze winnen (€200,00). De
trekking is in de week na de Open
Atelierroute.
We zien u graag tijdens het Pinksterweekend in de ateliers van de kunstenaars!
Meer informatie kunt u vinden op onze
website www.kunstinopsterland.nl

ADVERTORIAL

Aquarius Zwemopleidingen
breidt lessen uit in gerenoveerd
zwembad Drachten

BOSPAVILJOEN

Met ingang van medio april biedt Aquarius Zwemopleidingen nieuwe lessen aan op de
maandagmiddag in Drachten. Naast de lessen 'Ouder en kind'-zwemmen (0-5 jaar),
'Babyzwemmen' (vanaf 8 weken), 'Samen voor A', wordt nu ook zwemles voor het
A-diploma gegeven.

D

it kan allemaal in het gerenoveerde
zwembad van Talant. Het bad is volledig
vernieuwd en ideaal voor de verschillende lessen
die Aquarius Zwemopleidingen aanbiedt. Het
water wordt gezuiverd op basis van zoutelektrolyse, wat astmatische klachten en huidirritaties
voorkomt. Door de extra warme watertemperatuur (34 °C) is het water heerlijk voor baby's en
jonge kinderen.
De Ouder- en Kindlessen zijn leuke en speelse
lessen voor kinderen vanaf 15 maanden. Al jong
krijgen de kinderen technieken aangeleerd om
met plezier in het water te verblijven en te overleven . Ook wordt er al een basis gelegd voor de

Te midden van de mooiste bossen van Norg
ligt Bospaviljoen de Norgerberg.
Hier kunt u terecht voor een kopje koffie,
een heerlijke lunch of een uitgebreid diner.
toekomstige zwemlessen. Het is het logische
vervolg op het babyzwemmen. Baby's vanaf 8
weken leren al jong met het water omgaan en de
oefeningen in het water helpen bij hun motorische ontwikkeling.
Op de maandag en vrijdag worden nu ook lessen
voor kinderen aangeboden, zonder dat de ouders
mee doen in de les. De groepen bestaan uit
maximaal 7 kinderen. Deze lessen zijn een
aanvulling op de zwemlessen die al sinds 14 jaar
in Beetsterzwaag worden aangeboden.
Informeer voor een gratis proefles
bij eigenaresse Gonnie de Wit: 0511-472987 of
via aquariuszwemopleidingen@gmail.com

In het Bospaviljoen combineren wij kwaliteit met
een ongedwongen, informele sfeer.
Kijk op de website voor de openingstijden

Voor reserveringen:
0592-614266 of mail naar:
bospaviljoen@norgerberg.nl
Langeloërweg 63 | 9331 VA Norg | 0592 - 614266
bospaviljoen@norgerberg.nl | www.bospaviljoen.nl
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Concours Hippique Bakkeveen 27 & 28 juli

CH Bakkeveen: waar paardensport en
volksvermaken samenkomen
Noflik Haule
Bed & Breakfast
Noflik-Haule

I

n 2009 kwamen we wonen middenin het
Drents-Friese Wold. Centraal gelegen
tussen de prachtige bossen en heidevelden
van Bakkeveen, Donkerbroek, Appelscha,
Fochteloërveen en Norg. Op deze schitterende locatie bouwden we op de plek van
de voormalig schuur ons woonhuis. Met
veel extra ruimtes voor onze kinderen en
kleinkinderen. In 2015 toverden we onze
kamers om tot knusse B&B kamers, met
goede bedden en een ruime living.
Lang was het een droom om 'iets' in de
recreatiesector te beginnen. Aanvankelijk
wilden we een minicamping, maar dan ben
je erg afhankelijk van het weer. En B&B lag
meer voor de hand vanwege de beschikbare ruimte.
De B&B heeft 4 kamers. Komt u met een
kleine groep van 5 - 8 personen, dan is het
mogelijk om de hele B&B te reserveren,
zonder meerkosten. We vinden het belangrijker dat onze gasten het naar hun zin
hebben, dat we perse alle kamers willen
verhuren.
Veel gasten nemen hun fietsen mee, maar
we hebben zelf ook 4 fietsen beschikbaar
voor onze gasten tegen een geringe
vergoeding. Er is een fiets en wandelkaart
van onze omgeving beschikbaar.
Voor de wandelaars van het Groot-Friesland
pad hebben we een kleine omleidingsroute
beschikbaar. Ook is het mogelijk dat we u
even oppikken bij Waskemeer.
Reizigers met het openbaar vervoer kunnen
desgewenst opgehaald worden uit Donkerbroek, Oosterwolde, Rotonde Haule of halte
Goudmeer.
Natuurlijk hoort bij een overnachting van
een B&B een heerlijk ontbijt. Met een vers
eitje van onze eigen kippetjes. Kijk ook
eens op onze website www.noflik-haule.nl
of volg ons op facebook.
Wij, Willem en Sietske Schaaij, staan graag
voor u klaar.
Bed & Breakfast Noflik-Haule
Zwetteweg 19, Haule.
www.noflik-haule.nl

Traditiegetrouw vindt het Concours Hippique Bakkeveen plaats in het
laatste weekend van juli (27 & 28 juli 2019) aan de Mjûmsterwei, net
buiten de dorpsgrenzen.

C

H Bakkeveen wordt georganiseerd door Rijvereniging de Dúnruters, een paardensportvereniging
waarvan de roots in Bakkeveen liggen.
CH Bakkeveen staat bekend om haar
gezellige en gemoedelijke sfeer en haar
prachtige locatie en terrein. Met haar
afwisselende programma waarin
verschillende disciplines van de paardensport aan bod komen, zorgt CH
Bakkeveen opnieuw voor een evenement dat geschikt is voor alle leeftijden.
Op zaterdag 27 juli komen als eerste de

paarden aan start (BB t/m Z2 dressuur
en BB en B springen).
Vervolgd door de allerkleinsten in de
Bixie wedstrijden (springen en dressuur). Ook de wat oudere kinderen
komen aan de start in de disciplines
springen en dressuur (BB t/m Z2 dressuur en BB t/m ZZ springen). Tevens
kunnen de kinderen t/m 12 jaar zich
opgeven voor de ponykeuring op de
zaterdagmiddag.
Op zondag wordt het paardenprogramma vervolgd met de dressuur in de
klassen BB t/m ZZ-Licht en het springen
in de klassen BB t/m ZZ, waarin er in
alle klassen mooie geldprijzen te
behalen zijn.
Net als elk jaar, worden ook dit jaar de
'Local Heroes' uitgenodigd om een
show te geven in het kader van paardensport en volksvermaken.
Als kers op de taart zijn ook de tuigpaarden weer van de partij op de zondag-

middag. Tussen de springrubrieken
door worden verschillende tuigrubrieken verreden (o.a. enkelspan, dubbelspan, dames rubriek).
Houd de website en Facebookpagina
van het Concours Hippique Bakkeveen
in de gaten voor het laatste nieuws en
het programma! Toegang tot het evenement is gratis.
Aanmelding voor CH Bakkeveen per
mail: chbakkeveen@hotmail.com
Meer informatie:
www.chbakkeveen.nl

Natuurvriendenhuis Allardsoog
Allardsoog zoekt vrijwilligers voor de functie van gastheer en -vrouw
die een week in het huis verblijven
waar zij de beschikking krijgen over een
eigen appartement. Zij zijn sociaal, gastvrij en kunnen met de computer
omgaan.
Lijkt het je leuk om samen met je
partner, vriend of vriendin in
Allardsoog gastheer en/of -vrouw te
worden of wil je meer informatie?

N

atuurvriendenhuis Allardsoog is
één van de dertien natuurvriendenhuizen van het Nivon. Het natuurvriendenhuis ligt in de omgeving van
Bakkeveen, op het punt waar de
provincies Groningen Friesland en
Drenthe samenkomen. Allardsoog was
vroeger een huishoudschool, maar is
nu een betaalbaar 'doe-het-zelf-hotel'
dat volledig door vrijwilligers wordt
beheerd.
Allardsoog heeft in totaal 61 bedden
verdeeld over kamers voor één en meerdere personen. Daarnaast beschikt het
huis over een volledig ingerichte
keuken en verschillende zalen. Het is
daardoor bijzonder geschikt voor
(korte) vakanties, weekendje weg of

voor het organiseren van groepsbijeenkomsten en familiereünies.
De gasten variëren van individuele
wandelaars en fietsers die het
natuurvriendenhuis gebruiken als
uitvalbasis, tot families die het hele
huis huren voor een familieweekend.
Voor de ontvangst van de gasten zijn er
gastheren en gastvrouwen aanwezig.
Deze vrijwilligers helpen de gasten die
aankomen, regelen de administratieve
afhandeling van het verblijf en helpen
de gasten zich welkom te voelen en
hun wegwijs te maken. Zij zijn de spin
in het web in een sociale, actieve en dynamische omgeving op een mooie plek
in de natuur.
De gastheren en gastvrouwen werken
in tweetallen en zijn meestal stellen of
een koppel vrienden of vriendinnen,

Neem dan contact op met Bert Rosien,
voorzitter van Allardsoog.
Hij is bereikbaar per mail
vz.allardsoog@nivon.nl of telefonisch
06 52638535.
Meer informatie over
natuurvriendenhuis Allardsoog vind je
op de website: allardsoog.nivon.nl

Bakkeveen

Stichting Cavia
STICHTING CAVIA IS PER
JANUARI 2019 OOK
DIERENVOEDSELBANK
BEGONNEN
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Expositie Hummel

E

B

ij stichting cavia kunt u een
kijkje komen nemen op woensdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur.

xpositie ' Kunst op het Menu ' van
twee groepen van de Teken-en
Schildergroep Roden bij Galerie
Hummel:
deze is van 28 maart tot 28 september.
33 leden exposeren van de dinsdag- en
vrijdagochtend groep van de Teken- en
Schildergroep Roden in Galerie
Hummel, Leeksterweg 37 te Haulerwijk.

We zijn een opvang voor cavia's en
hebben meestal rond de 300 cavia's
in de opvang. Wij zoeken voor deze
cavia's die worden afgestaan door
mensen, weer een nieuw tehuis. U
kunt het vergelijken met een asiel
voor honden en katten.

De Teken- en Schildergroep Roden is
een bloeiende vereniging met ruim 240
leden afkomstig uit Drenthe, Groningen en Friesland. Verdeeld over 16
groepen wordt op 1 dagdeel per week
naar hartenlust getekend en geschilderd. Onderleiding van professionele

Naast de opvang is er ook een caviadorp wat u op deze dagen kan bezoeken. Hier leven de oudere cavia's die
we nog een leuke oude dag geven.

kunstenaars wordt er gewerkt in diverse
technieken. Naast het plezier is ook het
sociale aspect zeer belangrijk. De T.S.R is
gevestigd in een ruim en rolstoelvriendelijk Atelier in Roden. Voor meer info
www.tekenen-schilderen-roden.nl
De expositie is te zien tot 28 september
2019 , voor openingstijden kijkt u op
www.hummelhaulerwijk.nl

Meubelmakerij Broekwood

Mocht u zelf of iemand anders weten
die hulp kan gebruiken, neem dan
gerust contact met ons op of kom
langs op de Kreilen 4 in Bakkeveen
op onze openingstijden.

H

enk is niet altijd meubelmaker geweest.
Het is een hobby waar hij zijn beroep
van heeft kunnen maken. “Wat ik er zo geweldig aan vind? Een klant heeft een idee in zijn
hoofd en komt vervolgens bij mij langs. We
gaan dan samen met dat idee om de tafel
zitten, in de showroom of bij een klant thuis,
om te kijken hoe ik daar een product van kan
maken. Zo heb ik inmiddels al een heel aantal
keukens gemaakt, maar ook tafels, kasten,
kastenwanden, badkamermeubels”. Lachend
vertelt Henk: “Ik maak eigenlijk alles: van sleutelkastje tot keuken en van hobbelpaard tot
grafornament. Uw idee is mijn product is dan
ook de slogan van mijn bedrijf”.

www.stichtingcavia.com
Op mijn vraag dat hij dus wel goed moet
kunnen luisteren, volgt direct het
antwoord van Henk: “Luisteren is
inderdaad de belangrijkste basis.
Een klant heeft een beeld en
probeert dat aan mij over te
brengen zodat ik daar mee aan de

Griezeltocht
Bakkeveen

E

Op een mooie lentedag in maart loop ik binnen bij Henk van den Broek, Eigenaar
van Meubelmakerij Broekwood in Haulerwijk. Henk is inmiddels al 20 jaar
meubelmaker en zijn passie voor hout zorgt nog altijd dat hij mooie ontwerpen
en producten maakt naar aanleiding van de ideeën van zijn klanten.

Omdat we merkten dat er ook veel
mensen moeilijk hun diertjes kunnen
verzorgen door bijvoorbeeld het
verliezen van werk of door andere
omstandigheden, zijn we daarnaast
een dierenvoedselbank begonnen
met medewerking van dierenlot.
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slag kan”. Hij vertelt dat het leuk is om te zien
dat klanten ook terug blijven komen met de
vraag of hij een extra kast kan maken, een
tafel kan inkorten of een keuken wil maken.
Glimlachend zegt hij: “geen dag is hier
hetzelfde en daarmee is dat ook de uitdaging
van dit vak: iedere keer weer een uniek
product te maken, tot tevredenheid van de
klant”.
Henk werkt vanuit zijn loods met showroom in Haulerwijk en komt in een
groot gedeelte van Nederland. U
kunt hem bereiken via
www.broekwood.com of via
telefoonnummer 0516-422763.

en aantal jaar geleden is er vanuit
een duistere kant van het Bakkeveense bos het idee tot stand gekomen
om griezels in en om Bakkeveen één
avond per jaar de vrije loop te laten in het
bos. Dat heeft nogal wat gevolgen gehad.
Er zijn al heel wat angstaanjagende
figuren in het bos gespot de afgelopen
jaren en ook dit jaar zal die duistere kant
zijn intrede weer doen. Dat zal gebeuren in
de bijpassende donkere tijd van het jaar,
waarin de griezels zich over het algemeen
erg op hun gemak voelen.
In voorgaande jaren hebben we al circusclowns, ontsnapte gevangenen en strenge
bewakers gezien. Wie er dit jaar in de
bossen rond zullen lopen is nog even
afwachten…. Houd daarvoor de website
en de facebookpagina in de gaten! Zie
www.bosmanegebakkeveen.nl of Facebook/griezeltochtbakkeveen. Voor vragen
of het aanbieden van hulp kun u ook
mailen naar
griezeltochtbakkeveen@hotmail.com.
De griezeltocht heeft als start- en eindpunt
de Bosmanege in Bakkeveen en zal dit
jaar op zaterdag 2 november plaatsvinden.
Na de tocht zal er ook dit jaar weer een
feest gehouden worden. In voorgaande
jaren is dit in samenwerking met de
Noovids geweest. We hopen dat het net
als voorgaande jaren op die avond nog
lang onrustig zal blijven.
Wanneer: Zaterdag 2 november 2019
Tijd: vanaf 19.00 uur
Locatie: Slotleane 1,
Bosmanege Bakkeveen
www.bosmanegebakkeveen.nl

Ut Sicht knus overnachten in Friesland

D

eze knusse rood-witte pipowagen vind je
op mini-camping ÚtSicht in Bakkeveen.
De pipowagen staat aan de rand van de
camping met een fantastisch uitzicht op de
weilanden. De camping ligt in de Friese Wouden,
vlakbij Drenthe en Groningen.
In de omgeving heb je volop mogelijkheden om
te fietsen of te wandelen op de Duurswouderheide, Bakkeveense Duinen, Blauwe Bos of het
Fochteloërveen. Voor culturele uitstapjes kunt u
dichtbij in musea in Leeuwarden, Groningen,
Assen en Veenhuizen terecht. Gewoon een dagje
winkelen kan natuurlijk ook!!
De Friese pipowagen heeft slaapruimte voor 4

personen; een knusse bedstee en een slaapbank. Ook is er een keukentje, een toilet, wifi en
tv. Wil je douchen, dan maak je gebruik van de
douche in het toiletgebouw van de camping.
Voor de pipowagen ligt een terrasje waar je in
de zon van het uitzicht geniet. Via de camping
kun je een ontbijt bestellen, bedlinnen reserveren en fietsen huren.
De gasten die wij elk jaar van harte welkom
mogen heten, zijn een mix van nieuwe gasten
en met regelmaat terugkerende gasten die het
verblijf bij ons op de camping, elke keer weer
ervaren als een gevoel van thuiskomen.
Mini-camping ÚtSicht is gelegen aan De Biskop
9, te Bakkeveen. We hebben naast de pipowa-

gen ook plaats voor caravan, tent en camper
(15). Wij bieden onze gasten rust, gemoedelijkheid en een schoon toiletgebouw. Daarnaast is
er veel liefde voor de natuur, bloemen en struiken op het terrein, ruime staplaatsen en oog
voor het milieu zonnepanelen op het dak van de
loods.
Zie website: www.utsicht.nl

Bakkeveen
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OPEN TUINEN
Fryslân iepenet syn tunen
Dit jaar gaan de tuinhekken van
meer dan 40 prachtige tuinen
van Groei & Bloei-leden in
Friesland gratis open voor het
publiek.

FRAAI
MINI-CAMPING, THEETUIN EN B&B FRAAI,
NIET ZO AANGEHARKT EN LEKKER
RELAXED
“Hoe komen jullie nu hier terecht?” is een
van de meest gehoorde vragen aan
Miranda en Wim, de eigenaren van Fraai. In
2016 verhuisden zij van Dordrecht naar
Haulerwijk om daar een camping te beginnen. “Mooie omgeving, een leuk onontdekt
dorp, Openlucht Zwembad en het Blauwe
Bos in de buurt, lekker dicht bij het dorp”
antwoorden zei dan. Vanaf 2018 is Minicamping, Theetuin en B&B Fraai een feit.
Een “niet zo aangeharkte” mini-camping,
waar je een vuurtje mag stoken, waar je 's
morgens een heerlijk ontbijtje kan halen en
waar de sfeer creatief en relaxed is. De
kinderen kunnen er kikkers vangen in het
meertje, op de trampoline, pingpongen en
tafelvoetballen bijvoorbeeld. Op de skelter
is het ook fijn op zo'n autoluwe camping.
De camping heeft een beetje een Franse
sfeer, wordt wel gezegd door de bezoekers.
En dat is niet zo vreemd, want laten de
eigenaren daar nou net zo dol op zijn.
Mooie verweerde spullen en bijvoorbeeld
ook heerlijke truttige theekopjes in het
theehuisje.
Pipowagens en retro-caravans
Bij Fraai kunnen de gasten ook overnachten in een van de Pipowagens of retrocaravans. Het is mogelijk om met een
kleine groep te komen uiteraard en dan 's
avonds lekker samen bij het kampvuur
marshmallows eten. De gasten ontvangen
een kennismakingskaart van het Openlucht
Zwembad aan de overkant van de
camping.
Theetuin
Als de vlag 'Theetuin Open' wappert is de
theetuin open. Lekker even uitrusten van
een fiets- of wandeltochtje , in de zon of
juist even in de schaduw. Er worden regelmatig thema-weekenden georganiseerd en
ook kun je een High Tea reserveren.
Kortom: Wim en Miranda hebben een fraai
plekje gecreëerd. Kom eens langs, dan kun
je het zelf ervaren.
Fraai, Hoofdweg boven 41,
Haulerwijk. 06-41376036
www.campingfraai.nl

N

iet één, maar liefst zes weekenden
zijn er tuinen te bezichtigen: 2526 mei, 15-16 juni, 29-30 juni, 27-28 juli, 10-11 augustus en 31 augustus-1
september 2019. Ook in de omgeving
van Bakkeveen kunt u tuinen bezoeken.
Naast het genieten van de verschillende
tuinen, kunt u ook met uw vragen
terecht bij de tuineigenaren.
Het Nationaal Open Tuinen Weekend
van de landelijke vereniging Groei &
Bloei wordt dit jaar gehouden op 15 en
16 juni. De gezamenlijke afdelingen van
Groei & Bloei in de provincie Friesland
hebben weer voor een ruimere opzet
gekozen. De bedoeling hiervan is niet
alleen om meer liefhebbers in de gelegenheid te stellen de opengestelde
tuinen te bezichtigen, maar ook om
deelnemende tuinen op die dagen open
te stellen wanneer ze op hun mooist
zijn.

Overigens is niet elke tuin elk weekend
open: de ene tuin kan slechts één
weekend open zijn, de andere tuin twee
keer of vaker.
Voor een compleet overzicht van
tuinen, adressen en openingsdagen
kunnen geïnteresseerden vanaf ca. 1
mei de brochure “Fryslân iepenet syn
tunen 2019” downloaden van de
volgende website:
www.drachten.groei.nl

Lekker wild trekt volle zalen

Succes voor de horecaman
De 32-jarige Siep de Vries is niet een 'gewone'
horecaman. Hij werd afgelopen jaar uitgeroepen tot Markantste Horecaman van Friesland.
Het restaurant in het oude Duurswoude is ook
geen gewoon etablissement.
Het is met een mooie rieten kap uitgebouwd tot
een hotel-restaurant met tien kamers. En de zalenaccommodatie biedt ruimte aan 250 gasten. Daar
kan dus nogal wat georganiseerd worden.
Tot de hoogtijdagen behoort twee keer per jaar een
tweedaags wild-buffet. Dan wordt alles uit de kast
gehaald om een smakelijk en gevarieerd buffet
samen te stellen. Met heerlijke worst of een heel
kalf van Menno Hoekstra uit Anjum, wijnen uit
Frankrijk, Argentinië en Zuid-Afrika en vlees van de
plaatselijke wildbeheereenheid, poeliers en de
groothandel. 'Dan rikje wy under andere sels', zegt
De Vries, en geurt het hele gebouw naar wild.
Ouderwets modern
De gastenkring van 'De Stripe' is zeer gevarieerd.
Er zitten gasten onder die maandenlang in de
omgeving werken, aan de weg bijvoorbeeld of een
moeilijke klus in Drachten. Maar ook toeristen, die
liever niet in een tentje slapen en hier voor 85 euro
per nacht een van de tien kamers boeken. En
vooral mensen uit de omgeving die een keer lekker
uit eten willen gaan, zonder veel gedoe en met de
smaak van de ouderwetse keuken.
- Siep de Vries, die zelf is opgeleid in Leeuwarden en veel leerde bij Tjaarda in Oranjewoud,
geniet van die variatie. Zijn ervaring is dat in
Fryslân een no-nonsensemenu van 22,50 tot

De brochure is t.z.t. gratis verkrijgbaar
bij diverse TIP/VVV-kantoren.

Joke's Bêd
en Brochje

E

ven voorstellen: mijn naam is Joke
Houkema- Holkenborg. Na de verkoop van
ons Loonbedrijf konden we in 2010 onze
nieuwe woning betrekken. Voor mij dus ook
nieuwe kansen en een antwoord op wat
kun/wil je en vooral waar ligt je passie?
Mijn interesse ligt bij mensen. Ik heb nu een
part time baan in de zorg. Mijn cliënten zijn
allemaal oudere mensen boven de 80 jaar
die thuis willen blijven wonen maar toch
wel extra zorg en hulp nodig hebben. Dankbaar werk dus….

38,50 euro per couvert op prijs wordt gesteld.
Wel lekker, niet te veel liflafjes, vakkundig
bereid, maar zonder culinaire fratsen.
- Het probleem van de ouderwetse wildkeuken is
dat ervaren genieters een smaak ontwikkelen
die door nieuwkomers soms als extreem wordt
ervaren - zo sterk. Wild heeft van zichzelf al
een prominente smaak. Die kun je nog accentueren door het te laten rijpen, tot het de grens
van zijn houdbaarheid nadert. Daar kiest De
Vries niet voor. Want hij ziet met genoegen dat
er naast de oude jagers en boeren steeds meer
jongeren naar zijn buffetten komen. Mannen
vooral, maar soms af en toe ook al een vrouw.
- Het ouderwetse wordt geherwaardeerd. En dan
is het ineens modern voor een nieuwe groep
consumenten.
Zo groeide deze horecagelegenheid in tien jaar tijd
tegen de verdrukking in. Met als klap op de vuurpijl
afgelopen jaar de erkenning van de Markantste
Horecaman.
www.destripe.nl

Maar…. de ondernemer in mij bleef naar
meer mogelijkheden zoeken. Aangezien we
veel ruimte hebben in onze nieuwe woning,
kwam bij mij al gauw het idee om een bed
en breakfast te beginnen.
In het Frysk dus: Bêd en Brochje. Zo is de
naam Joke’s Bêd & Brochje Donkerbroek
dus ontstaan.
Wij ontvangen U als graag gast. Vriendelijk
groetend, Johan en Joke Houkema.
Oude Tramweg 19
8435MA Donkerbroek
www.bed-en-brochje.nl

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

Alle middagen open van 13.30 - 16.30 uur, behalve op maandag.
Domela Nieuwenhuisweg 59 B | 9245 VC Nij Beets
Tel: (0512) 46 15 99 of (06) 83 69 40 95 | Kijk ook op www.damshus.nl

Bakkeveen

Zwembad
Haulewelle
te Haulerwijk

Z

wembad Haulewelle is een prachtig
zwembad gelegen aan de rand van
Het Blauwe Bos tussen Haulerwijk en Haule
en heeft de laatste twee jaar diverse renovaties ondergaan. Het bad is opnieuw
gecoat en 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. En dat
is een enorme besparing gebleken.
Ook dit jaar kan er dus weer gezwommen
worden in een verwarmd openluchtbad met
een temperatuur van tenminste 24 graden.
De openingstijden zijn verruimd. Elke
morgen is het vroeg zwemmen. U kunt dan
vanaf 7.30 uur terecht voor baantjeszwemmen.

Op zaterdag gaan we dit seizoen open om
10.00 uur. Zie de website voor meer informatie wat betreft de openingstijden. Ook
staan hier de entreeprijzen op vermeld.
We proberen de entreeprijzen laag te
houden zodat een bezoek aan het zwembad
Haulewelle betaalbaar blijft voor iedereen.
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.
Dit voorjaar worden er 2 nieuwe speeltoestellen bijgeplaatst en ook zal er bij het
peuterbad een fel gekleurd bankje worden
geplaatst, zodat het geheel er vrolijk en
kleurig uitziet.
Houdt u niet van zwemmen dan kunt u op
het terras genieten van een kopje koffie /
thee of iets anders. Er is een oplaadpunt
voor fietsers bij het zwembad. Elk seizoen
worden er een aantal activiteiten georganiseerd voor jong en oud, zoals de
zwem4daagse, de zwemloop en het discozwemmen. Op de laatste zondag van het
seizoen is het feest voor uw trouwe viervoeter, want dan organiseren we het hondenzwemmen.
Al met al is het zeker de moeite waard eens
een bezoekje te brengen aan zwembad
Haulewelle te Haulerwijk. Het bad is
geopend vanaf zaterdag 20 april en sluit op
zondag 08 september.
Meer informatie lezen over zwembad Haulewelle, kijk dan op www.haulewelle.nl
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SDB Zomeractiviteiten
ZOMERACTIVITEITEN 2019 STICHTING
DORPSFEEST BAKKEVEEN

Jaarmarkt
Zevenhuizen

J

N

a de eerste zonnestralen al geïncasseerd te hebben, snak je naar
meer toch? Weer toe aan de zonovergoten zomer? Op een terrasje van de
Brink? Genieten aan de waterkant bij
de Wâldsang? Smullen van een Plaza de
Kolk ijsje? Genoeg van deze lijst
vragen?

Dat is mooi, want Stichting Dorpsfeest
Bakkeveen is alweer volop aan de slag
om de zomeractiviteiten 2018 te
overtreffen in 2019!
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Weet u nog? Tem het zwientie, de spectaculaire sprongen op de sweeper en
spijkerbroek hangen in je zwembroek.
Met de fantastische deelnemers en
bezoekers waren de zomeractiviteiten
van 2018 weer een groot succes. Dat belooft veel goeds voor dit jaar. Noteer
dan ook allen in uw agenda`s: Zaterdag
6 juli, 13 juli en 24 augustus 2019! En
wat we precies gaan doen? Like de facebookpagina van SDB en je wordt op de
hoogte gehouden. Tot snel!

aarmarkt Zevenhuizen woensdag 14 augustus 2019
Ook dit jaar organiseert Stichting
Promotie Zevenhuizen weer een
Feestweek met daarin - uiteraard op
de woensdag - de Jaarmarkt. Deze
Jaarmarkt is al meer dan 50 jaar een
begrip in de wijde omgeving en is
het grootste evenement in de Zevenhuister Feestweek. Zo'n 100 kramen
worden van 13.00 - 21.00 uur in het
centrum van het dorp opgesteld.

Deze Jaarmarkt is een echte familiemarkt met een breed aanbod voor
jong en oud: o.a. woonaccessoires
voor binnen en buiten, speelgoed,
streekproducten, kleding en modeaccessoires, sieraden en natuurlijk
een ruime keus in allerlei soorten
hapjes en drankjes. Ook is er weer
een draaimolen en een minikartbaan, kunnen kinderen zich laten
schminken en uiteraard zijn er de
terrassen van de plaatselijke horeca.
De markt is vrij toegankelijk.

Puur Bakkeveen 2019
Puur Bakkeveen (voorheen Nieuwjaarsfeest Bakkeveen) is ontstaan
vanuit een samenwerking met Stichting Dodo Festival.

A

l 4 jaar op rij organiseerden we
tijdens oud en nieuw het
Nieuwjaarsfeest Bakkeveen.
We organiseerden een oudejaarsconference met aansluitend of de dag erna
het nieuwjaarsfeest. Dit bleek een succes te zijn. Na vele jaren van plezier
tijdens oud en nieuw wilden we
afgelopen jaar (2018) ook meerdere
dagen activiteiten aanbieden. Na overleg met Stichting Dodo Festival bleek

samenwerking een goed idee te zijn.
Om deze samenwerking vorm te
geven gingen we verder onder een
nieuwe naam: Puur Bakkeveen Winterland.
We organiseerden op 5 dagen in de
kerstvakantie een activiteit:
- De kerstmarkt
- Teenage night
- Vrienden voor Vrienden avond:
een avond met een all-in
arrangement. Voor €35,- was het
drinken de hele avond gratis en
kon je genieten van de band Kings
of Diamonds en Qmusic het foute uur.
- Ite en genietsje: een dag voor de
ouderen.
- En afsluitend het nieuwjaarsfeest.
Het hele evenement 'Puur Bakkeveen Winterland' was een groot succes. Het
is ons gelukt om voor elke doelgroep
iets leuks neer te zetten en we willen
dat dit jaar graag weer doen.

WAT WE IN IEDER GEVAL OP DIT
MOMENT WETEN IS DAT ER WEER
EEN KERSTMARKT KOMT DIT JAAR!
Dus zit u dit te lezen en bent u toevallig iemand die op deze markt uw spulletjes wil verkopen? Meld u dan aan
door een mail te sturen naar puurbakkeveen@gmail.com.
Datum 21 december 2019
Tijd: nog niet bekend
Kosten voor een kraam: €30,- deze
aanbieding is geldig tot 18 augustus
2019
Er is veel te doen voor jong en oud tijdens de kerstmarkt.
Bent u nieuwsgierig geworden naar dit
evenement en bent u benieuwd wat
we er dit jaar van gaan maken? Volg
ons dan op www.puurbakkeveen.nl

Bakkeveen

Harmsdobbe

Een ongewoon stukje Friesland

Prins Heerlijck
De patriciërswoning waarin restaurant Prins Heerlijck is gevestigd kent
een rijke en deels beruchte geschiedenis. Tot circa 1810 bestond het
huidige pand waarin het restaurant zich bevindt uit twee kleine huizen.

D

M

enigeen in Friesland heeft als
kind of jongere vast wel een
herinnering aan kampeerboerderij De
Harmsdobbe in Bakkeveen.
Ons bedrijf bestaat ook al sinds de
jaren vijftig, toen kwamen hier grote
groepen vanuit de padvinderij.
Mijn ouders hebben hier altijd een
boerenbedrijf gehad, maar ieder
extraatje konden ze goed gebruiken,
dus wanneer het vee naar buiten ging,
stonden de stallen leeg en na een
grondige schoonmaakbeurt konden
hier groepen verblijven.
Er werd geslapen op los stro, later op
strozakken. Met z'n allen grote jute
zakken vullen met stro op de zolder,
wat een mooie herinnering! In de
zomer moest het hooi van het land
naar de grote hooizolder in de boerderij, het was een feest voor de kampeerders om mee te mogen helpen. Sinds
de jaren 70 kwamen er echte stapelbedden en een officieel toiletgebouw.
Sinds 1989 hebben Koen en Hedwig
Roozen dit bedrijf overgenomen.
Inmiddels hebben we de ruimte's
zoveel mogelijk aangepast, aan deze
tijd. Toch vinden we het belangrijk
dat het geen luxe-uitstraling heeft,
door de eenvoud beleef je meer de
romantiek van het kamp, en daardoor
is het prijskaartje ook heel betaalbaar.
Wij hebben geen grote veestapel meer,
maar wel geiten, ezels en een paard.
Wij zijn hier gekomen omdat dit een
prachtige plek is die we graag met
onze gasten willen delen.

eze twee percelen zijn destijds geërfd door
Oene van Teyens. Hij verhuurde het aan
dokter Tonckens en liet van de twee woningen het
huidige grote pand bouwen door van de tussenliggende steeg de centrale hal te maken en haaks
op de voorzijde het kenmerkende voorpand te
bouwen. Ook aan de achterzijde werd over de
breedte een uitbreiding gedaan, waarmee het
gebouw voltooid werd.
De van Teyensfamilie was halverwege de 18e
eeuw goed voor het in die tijd riante vermogen
van 90 miljoen gulden. Twee broers en één zus
(waaronder Oene) bezaten op zeker moment dit
gehele vermogen. Na hun overlijden bleek het
grootste deel door dokter Tonckens te zijn geërfd,
waaronder ook Hoofdstraat 23.
Over het overlijden van twee van de van Teyens
gaan geruchten, dat hier vergiftiging de doodsoorzaak zou kunnen zijn. Huisvriend en arts Tonckens
zou hiertoe alle gelegenheid hebben gehad. Tot
halverwege vorige eeuw is de vererving geregeld
aangevochten. Na deze geschiedenis heeft het
pand vele bestemmingen gehad. Zo heeft er later
nogmaals een huisarts praktijk gehad, is het
dependance geweest van Hotel de Herder, heeft
een notaris er kantoor gehouden en heeft de
afdeling Sociale dienst van de gemeente het pand
in gebruik gehad.

In 1991 werd restaurant Prins Heerlijck in het
pand gevestigd en sinds 1998 wordt het door de
gebroeders Jaap en Jurjen Eerdmans gerund. De
verschillende vertrekken waaruit het restaurant
bestaat, bieden steeds een intieme sfeer. Het
privacyrijke tuinterras aan de achterkant biedt een
heerlijk ontspannen sfeer, waarbij je je even niet
in Nederland waant.
De regelmatig wisselende kaart biedt regionaleen seizoenspecialiteiten uit de Frans-Mondiale
keuken. Prins Heerlijck is overdag geopend voor
een kopje koffie, een smakelijke lunch of een
borreltje. In de avond wordt binnen of buiten het
diner geserveerd. Komt u genieten?
Hoofdstraat 23, Beetsterzwaag.
www.prinsheerlijck.nl

Gastenverblijf 't Beaken
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Greatz Hair &
Zo Mooi
GEWOON DE LEUKSTE KAPPER
VOOR DAMES EN HEREN
Op zoek naar een nieuwe look? Een modieuze coupe, een kapsel dat stáát? Kom dan
naar kapsalon Greatz Hair. Bij ons is haar
knippen nog echt een moment van persoonlijke aandacht en ontspanning. We nemen alle
tijd voor een goed styling advies. En voor een
praatje; heel ongedwongen en altijd belangstellend. Probeer ons eens uit! Maak een
afspraak en ontdek Greatz Hair, de kapper
voor dames en heren waar haar knippen echt
een uitje is.
De kapsalon met het accent op jou
Bij Greatz Hair kennen we de laatste hairstyling trends. Regelmatig gaan we op training.
Zo blijven we continu op de hoogte van de
nieuwste kapsels en haarstijlen. Maar evengoed blijven we een gezellige dorpskapperszaak. In onze kapsalon ligt het accent op jou.
Of je nu gaat voor de nieuwste haartrend of
voor 'gewoon' goed verzorgd.
Schoonheidssalon voor huidbehandeling,
visagie en meer
Wil jij jezelf eens verwennen? Bij ZoMooi
Huidsalon ben je in vertrouwde handen voor
allerlei behandelingen. De schoonheidssalon
is gespecialiseerd in huidverjonging, huidverbetering, visagie en microblading. Achterin de
kapsalon kun je de allround schoonheidsspecialist en visagist vinden.
Wil je eerst eens kennismaken?
Kijk gerust bij haar om de hoek.
Weverswal 3a, Bakkeveen.
www.greatzhair.nl en
www.zomooi-huidsalon.nl

et plan om in Bakkeveen te gaan wonen en een gastenverblijf te starten ontstond in 2008. Ondernemend als wij waren (en nog steeds zijn), konden wij eind 2009 aan de slag met gastenverblijf en
hoofdwoning. In april 2012 konden wij de eerste overnachtingen aanbieden. In de loop der jaren hebben wij
al vele gasten uit binnen- en buitenland mogen verwelkomen. U bent van harte welkom om met ons mee te
genieten van de rust en de prachtige omgeving. In de landelijke en bosrijke omgeving kunt u ontsnappen
aan het drukke en hectische (stadse) leven... Het gastenverblijf bestaat uit een 2- 4- en 6 persoons
appartement. Het is ook mogelijk de appartementen aan elkaar te koppelen waardoor
er een groepsverblijf ontstaat. Gezellig samenzijn maar toch volop privacy!
Kom ook eens logeren in het voormalige dorpshuis en geniet van al het moois wat
Bakkeveen u te bieden heeft. Wij verwelkomen u graag! Oant sjen, tot ziens!
Fam. Palsma | www.gastenverblijf-itbeaken.nl

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

Kinderen kunnen hier naar hartenlust
spelen en zich heerlijk uitleven, ze
hebben alle ruimte om te rennen,
vliegen en te draven. De ideale plek
om het schoolkamp te organiseren.
Ook natuurliefhebbers zitten op de
Harmsdobbe op de juiste plek, vanaf
ons terrein zijn er verschillende dieren
te zien, ook zitten hier bijzondere
vogels.
Voor een gezellig samenzijn met
vrienden of familie kunt u ook op de
Harmsdobbe terecht.
Nije Drintsewei 1, Bakkeveen.
www.deharmsdobbe.nl

Snikkerun 29 juni
Op zaterdagavond 29 juni wordt de 5e
editie van de Snikkerun georganiseerd.
De Snikkerun is een hardloopevenement in Haulerwijk waar jong en oud
strijden om de titel snelste hardloper.
De wedstrijd is onderverdeeld in
verschillende leeftijdscategorieën.
De 5 en 10 kilometer voor mannen en
vrouwen en daarnaast een afzonderlijke jeugdcategorie t/m 16 jaar en een
categorie 50+. Aan het begin is er een
aparte ouder- en kidsrun voor de jeugd

van 3 t/m 8 jaar in twee groepen,
gevolgd door een stempelrun voor de
jeugd van 8 t/m 12 jaar. Het parcours
bestaat uit een ronde van 5 km en een
ronde van 10 km. Deze laatste ronde is
nieuw, voorheen werd 2x de 5 km
gelopen. De 10 km gaat ook door EenWest en door het Blauwe Bos.
Start en finish is voetbal-sportpark De
Hichte aan de rand van Haulerwijk.
Voor meer informatie en aanmelden:
www.snikkerun.nl

Redaktie:
TIP-3 Provinciënland
Verspreiding: Santibri
Tel.: 0598 631 717
KiWi Media is niet verantwoordelijk
voor de verspreiding.
Foto's: deelnemers en
www.martijnvandervaart.nl
Verspreidingsgebied:
Plaatsen rondom Bakkeveen t/m
Donkerbroek, Marum, Haulerwijk,
Oosterwolde en bij alle campings in de
omgeving tevens in de Poiesz in Bakkeveen.
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Heit's Hiem
Heit's Hiem is een particuliere,
kleinschalige gelegenheid op
Keuningsweg 23 in De Wilp.
We hebben een natuurtuin van 1
ha. die we hobbymatig aanbieden
voor een origineel uitje.

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
was danig in verval. Na vele jaren
hard werken staat de boerderij er nu
gelikt bij.

O

ns doel is om kleur en vrolijkheid brengen in de wereld.
De toegang van de Viervertiertuin en
het doolhof is op basis van een vrijwillige bijdrage.
Consumpties kunnen zelf meegenomen
of gewonnen worden bij spelletjes. De
versieringen en items zijn handgemaakt
door hergebruik van allerlei materialen.
Het maisdoolhof is open van 12:15 18:15 uur van 24 juli tot eind Augustus,
in September nog woensdags en zaterdags. Ook dit jaar is het doolhof slechts
het decor van een heel nieuw dwaalavontuur. Check bij regen of hitte wel
even op de website of Facebook of het
open is. Voor kinderfeestjes maken we
een arrangementje.

4 personen is het ideale aantal bij een
sessie van een uur. Het is mogelijk van
2-6 personen.
App 0630417671 voor een afspraak.
In de Viervertiertuin kun je alleen of
met vriend(inn)en, al flierefluitend in
de natuurtuin het leven vieren : de slingers zijn al opgehangen en maken een
vrolijke tuin in festivalstijl..
Je wandelt langs allerlei (doe) dingen
waarbij LOL voor op staat. (Loslaten
Ontspannen Lanterfanten). Negatieve
dingen laat je achter en inspirerende
ideeën pluk je mee.

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.

Nieuw is Escaperoom “Het boerderijmuseum”. Voor wie nog nooit een
escaperoom gedaan heeft is het een
mooie, goedkope (€35 per groep),
manier om er mee kennis te maken.
Ook geschikt voor claustrofoben want
de ingang hoeft niet echt op slot en de
buitendeur zit naast de ingang van de
escaperoom. Dus in twee stappen ben je
buiten als je wilt.

Er zijn rustpunten, zoals de chill cave,
en je kunt je creativiteit kwijt bij het

maken van je persoonlijke wandelstok.
De unieke collectie maisdooldieren
wordt nergens in Europa geëvenaard.
Die wil je zeker gezien hebben.
Tot slot kun je tot rust komen of verdieping vinden in de spirituele bezinningstuin.
Door de verschillende elementen is het
een afwisselende, unieke ervaring waar
iedereen blij van kan worden. Een uitje
voor volwassenen, geschikt voor vrijgezellenfeestjes, personeels-, buurt- en
familie-uitjes van maximaal 20 personen. App 0630417671 voor een
afspraak.
Ook kunnen bezoekers hun hippiekennis testen in het “Hoezo-dat-dan”hippielabyrint. Zorg wel dat je een 50+er in je groep hebt, anders gaat het heel
lastig worden.
We hebben 2 verharde Camperplekken
en neerstrijken met tent of caravan kan
in overleg.
Informatie vind je op :
www.heitshiem.nl

Vogelasiel De Fûgelhelling
verweesd zijn en te jong om voor zichzelf te zorgen.

De galerie aan de Foarwurker Wei 5 te
Bakkeveen is iedere zondag geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. In de zomerperiode van 7 juli t/m 1 september is
de galerie ook op zaterdag open van
13.00 tot 17.00 uur.

Wij doen ons best om de dieren weer
op te lappen, goed te voeren en weer
vrij te laten. Variërend van jonge
merels, kauwtjes, duiven, uilen, roofvogels, zwaluwen en ooievaars tot jonge
egels, vleermuizen, dassen en reeën.

Foarwurkerwei 5, Bakkeveen
www.galerienatoer.frl

V

ogelasiel De Fûgelhelling is een
uniek opvangcentrum in het
noorden van Nederland. Het opvangcentrum biedt al ruim 40 jaar hulp aan
zieke, gewonde, verzwakte en ouderloze
inheemse vogels en zoogdieren. Het
aantal dieren dat jaarlijks door ons
wordt opgevangen blijft stijgen.
In 2018 stond de teller op ruim 10.600
dieren. Het betreft dieren die op straat
zijn aangereden, tegen een raam zijn
gevlogen, door de kat gepakt, of

De Fûgelhelling heeft circa 60 vrijwilligers. Zij zorgen er voor dat de dieren
onderdak krijgen en een zo goed mogelijke verzorging. Het streven is dat alle
vogels en zoogdieren zo snel mogelijk
terugkeren in de vrije natuur.
De Fûgelhelling vangt niet alleen wilde
vogels en zoogdieren op, maar verzorgt
ook excursies op afspraak. Voor jong en
oud is de Fûgelhelling een leuk uitje. In
ons moderne bezoekerscentrum verzorgen wij presentaties en geven wij uitleg
over ons werk en de natuur om ons
heen.

Elk jaar organiseren wij een Open Dag
om iedereen kennis te laten maken met
ons centrum en onze dieren. Dit jaar is
dit op 25 mei van 10.00 tot 16.30 uur.
Er is van alles te zien en te doen, u
komt toch ook!
De Fûgelhelling is elke woensdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur.
De entree is 2 euro per persoon.
Donateurs hebben vrij toegang.
Meer info over arrangementen en
prijzen vindt u op onze website:
www.defugelhelling.nl

OPENLUCHTMUSEUM HARKEMA

OPENINGSTIJDEN
van April t/m Oktober:
Dinsdag t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur
Zondag 13.00 - 17.00 uur

ADRES:
De Dunen 3
9281 KT Harkema
Tel.nr. 0512-840431
info@despitkeet.nl

ADVERTORIALS

Breng eens een bezoek
aan de Bibliotheek
Juist tijdens de vakantie is een bezoekje aan de Bibliotheek de moeite waard. Een 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.

A

lle Bibliotheken in de Stellingwerven 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
www.bzof.nl

A

an de Eekhoutswijk in Smilde bevindt
zich een gezellige boerderijwinkel met de
naam Smilande.
Het is een boerderijwinkel waar je bij
binnenstappen de geur van de verse
producten kunt ruiken. Aardappelen,
groente, fruit, fruitsappen, fruitijsjes,
natuurvlees, zuivel, streekproducten,
glutenvrije bak-melen en -mixen van
Teffcentre, fruitmanden en andere leuke
cadeaus, het is er allemaal te koop.
Kwaliteit voor een betaalbare prijs.
Veel van de producten komen rechtstreeks van de teler, waaronder hun
eigen geteelde producten, zoals de prei en bosui. In het najaar en de winter worden er
stronken boerenkool en spruitjes aan de stronk vers van het land verkocht.
Verser kan het niet!
Er is een fietsoplaadpunt en een kopje koffie, thee, fruitsapje of ijsje kan er ook genuttigd
worden. Dus bent u in de buurt, het is de moeite waard er eens een kijkje te nemen.

Slagerij de Vos

Het Theepalet in Een (Drenthe)
Het theehuis van Het Meubelpalet is een jaar geleden geopend. Inmiddels heeft het
een naam gekregen: Het Theepalet; dit met een knipoog naar de meubelmakerij
(Het Meubelpalet).

A

Wie zijn wij?
Wij zijn een enthousiast team die al geruim 15 jaar
bezig zijn om producten uit te breiden en waar
mogelijk nog te optimaliseren. Door steeds met wat
nieuws te komen houden we het voor onze klanten
aantrekkelijk en interessant. Denk aan minder zout,
allergenen en minimaal gebruik van kleur, geur en
smaakstoffen.Daarnaast volgen wij de huidige
toekomst en trends in het food gebeuren zoals het
slow cooking en het bereidden van grote stukken
vlees op de BBQ.
Wij vinden het belangrijk dat onze winkel warmte
en knusheid uitstraalt, de sfeer van vroeger. Ook
staat onze klantvriendelijk, kwaliteit en service
hoog in het vaandel.
Zo bezorgen wij dagelijks van dinsdag t/m zaterdag
tussen 16.00-21.00 aan huis. Bestellen kan via
onze webshop www.slagerijdevos.nl

ls gevolg van de prachtige warme zomer
hebben we veel gasten in ons theehuis mogen
verwelkomen. Onder andere wandelaars die Het
Groot-Friesland pad lopen. Zij zijn erg blij met
deze extra pleisterplaats langs de route. Een
plek waar ze de benen kunnen strekken en waar
zij terecht kunnen voor thee, koffie of een
drankje met wat lekkers of een broodje. Ook
fietsers worden aangetrokken door ons gezellig
ingerichte terras en komen graag even uitrusten
onder het genot van een drankje . Zodra men het
theehuis binnenstapt zijn de positieve reacties
niet van de lucht.
De opmerking: “Oh wat hebben jullie het gezellig
ingericht!” hebben we vaak gehoord. Dit is voor
ons natuurlijk erg fijn om te horen, want we
willen het onze gasten graag naar de zin maken
en daar helpt de entourage ook bij!
Verder hebben we de eerste groepen al mogen
verwelkomen, waaronder een groep die een
pelgrimagetocht hield en daarna bij ons iets
kwam drinken en een groep vrouwen die bij ons
hun jaarvergadering hield en waarbij Tonnie, de
meubelmaker, was gevraagd om één en ander
te vertellen over de meubelmakerij en het theehuis.

Boerderijwinkel Smilande

Onze klanten kring is divers van jong tot oud van
arbeider tot directeur van hobby kok tot professionele cateraars.
Iedereen is welkom en niks is voor ons te gek. Zin
in een feestje? Wij regelen alles van A tot Z wat er
bij komt kijken, bij ons kan het allemaal!
Kom eens lang bij Slagerij de Vos
De koffie staat klaar!

Simmerdeis Theater- en Muziekfestival
van Drachten en Smallingerland
Simmerdeis is hét Theater- en Muziekfestival van Drachten en Smallingerland, waar je
elkaar tussen 27 en 30 juni ontmoet in een gezellige omgeving. Vier dagen lang kun je
circusacts, bijzondere toneelvoorstellingen, experimenteel theater, straattheater en
kindervoorstellingen bezoeken.
Eind februari mochten we voor een groep
wandelaars die een gedeelte van Het GrootFriesland pad had gelopen, een uitgebreide
koffietafel verzorgen. Voor die gelegenheid
moesten de diverse zitjes in ons theehuis plaatsmaken voor één lange tafel zodat de hele groep
( zo'n 20 man) kon aanschuiven.
Binnen hebben wij plaats voor ongeveer 25
personen en het terras heeft ruimte voor 40 à 50
zitplaatsen. Naast een koffietafel/lunch kunnen
wij ook een high-tea of een bbq-fietsarrangement voor u verzorgen. Ook kunt u ons theehuis
huren om uw verjaardag of een ander feestje te
vieren.

Wij hopen u te kunnen begroeten in ons
theehuis!
Tonnie en Hennie Barelds

O

f dat nu in het sfeervolle Slingepark is, op
één van de locaties in Drachten of in de omliggende dorpen. Je treft er (theater)makers, muzikanten, artiesten en andere bezoekers. Niets is
te gek op Simmerdeis! Wat helemaal leuk is:
veel voorstellingen en alle muziekacts op het
Slingepark zijn zelfs gratis te bezoeken. De voorgaande jaren heeft het publiek al kunnen genieten van onder meer Kensington, Kraantje Pappie,
Chef'Special, De Staat, Lucas Hamming.
Bovendien is Simmerdeis ook voor een hapje en
een drankje dé plek. Met een breed scala aan
foodtrucks is er voor ieder wat wils. Daarbij staat
duurzaamheid hoog in het vaandel met gerechten uit de regio en het tegengaan van voedselverspilling. Churros, pizza, burgers, nacho's, friet
en meer.. dat wordt smullen geblazen!
Maar voor Simmerdeis is duurzaamheid ook

nadenken over hoe we met elkaar omgaan en
een duurzame samenleving creëren. Simmerdeis verbindt graag enthousiaste groepen met
elkaar. Denk bijvoorbeeld aan Drumschool
Drachten die in de voorgaande editie een gaaf
optreden verzorgde met de skaters uit het
skatepark van Drachten. Dat zorgt er voor dat je
tijdens het festival zomaar een bekende op het
podium kunt tegen komen. Leuk!
Ben je nieuwsgierig geworden?
Houd www.simmerdeis.nl in de gaten zodat je
als eerste op de hoogte bent van alle nieuwtjes.
We zien je graag op het allerleukste festival van
Smallingerland van 27 t/m 30 juni.

ADVERTORIALS

Over Roech Wonen
Roech wonen levert stoere
meubels van een eerlijke kwaliteit
voor een eigenzinnig interieur.

op zondagmiddag 2 juni van 12.00 - 16.00 uur

E

én keer per jaar worden alle schapen van de
kudde in Bakkeveen onder handen genomen.
Meer dan 100 schapen worden geschoren en
hun klauwen worden verzorgd om ze in goede
conditie te houden. Een fascinerende klus om
mee te maken! Vandaar dat It Fryske Gea een
écht schaapscheerdersfeest organiseert op
zondagmiddag 2 juni in de schaapskooi bij
Bakkeveen.

De inrichting van een woning zegt iets over
de bewoners. En andersom.Een huis is
immers een reflectie van onszelf. Pas dan
voelt het comfortabel, geeft het rust en biedt
het een natuurlijke vorm van veiligheid en
ontspanning. Als de deur achter ons dichtvalt, zijn we terug in onze eigen wereld.
Vormgegeven en ingericht zoals wij dat
willen, zodat we aan het einde van de dag
echt thuiskomen.
Zoals de inrichting van een woning iets zegt
over de bewoners, zo zegt Roech iets over
haar klanten. En andersom. Wij zijn, net als
u, een beetje eigenwijs. Of in ieder geval
eigenzinnig.
We zijn nieuwsgierig en benieuwd wat de
wereld ons te bieden heeft. En tijdens onze
zoektochten kiezen we soms bewust voor
ongebaande paden in plaats van de gemakkelijkste weg. Want pure schoonheid ligt
vaak verborgen op de meest onvoorspelbare
plaatsen.
Die avontuurlijke inslag vindt u terug in het
meubelassortiment van Roech Wonen. Sfeer-

Ambachtelijk
schaapscheerdersfeest

vol, authentiek en origineel. Gemaakt van
hoogwaardige en natuurlijke materialen.
Exclusief, maar verrassend betaalbaar. En
altijd met een Roech randje. Speciaal voor
mensen met een avontuurlijk karakter. Zoals
u… en wij.
PS: Roech wonen kunt u vinden op een
woonplein samen met Hummel wonen,
Hummel keukens, Hummel badkamers,
Colors@Home De Vries en Juthout. Kortom,
alles voor het hele interieur! Dus kom gezellig shoppen, de koffie staat klaar!!!

Escape Room Plaza Gorredijk:
Een activiteit voor jong en oud
Bent u op zoek naar een activiteit voor een familiedag, teamuitje, vrijgezellenfeest, of
gewoon een uitje met vrienden, zoek dan niet verder. Escape Room Plaza Gorredijk
beschikt over meerdere kamers, waaronder een ware kinder escape room.
Doelstelling is om binnen 60 minuten alle puzzels, codes en raadsels te ontcijferen,
zodat je bij de eindcode komt en de deur naar buiten kunt openen.
De kamers.
We hebben 3 kamers met ieder een eigen
thema: Het Mysterie van de bar, Ontrafel de
examens uit het klaslokaal (in volwassenen
stand en kinderstand) en The Cave. Wij
houden de teams vanuit onze controle kamer
in de gaten doormiddel van camera's, we
communiceren via portofoons. Mocht er
onverhoopt toch iets zijn dan kun je er altijd uit door de groene knop bij de deur in te drukken.
In het najaar openen wij alweer onze 4de escaperoom ” IT LYK FAN DE GERDYK ”.
Praktische informatie
Alle kamers zijn geschikt voor max. 6 personen. Ben je met een grotere groep, geen probleem,
dan kun je meerdere kamers reserveren of gebruik maken van ons gezellig plein, met dartbord en
andere spelletjes. Ook hebben wij een party muziekbox zodat we de muziek kunnen afspelen
waar jij van houdt (doet het goed bij kinderfeestjes).
Kinderfeestjes tot 8 kinderen 110 euro, als je met meer kinderen wilt komen escapen dan is dat
geen enkel probleem. Voor 15 euro per kind heb je een geweldig kinderfeestje waarover ze lang
na zullen praten.
Wil je een compleet arrangement, compleet met eten en drinken of wil je alleen escapen,
neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.
Dat kan door te bellen met 06 1889 8310 of mail: info@escaperoomplazagorredijk.nl
Voor overige informatie verwijzen wij u naar onze website. www.escaperoomplazagorredijk.nl of
zie onze promotiefilm op facebook of youtube. (Onze escaperoom is door bouwtoezicht en
preventiemedewerkers van de gemeente Opsterland goedgekeurd).

En er is meer:
- demonstratie schaapscheren
- demonstratie schapendrijven
- excursies over de heide
- broodjes bakken
- knutselactiviteiten
De toegang is gratis.

Noteer de datum alvast en houd onze website in
de gaten voor meer informatie:
www.itfryskegea.nl/schaapscheerdersfeest2019
Locatie: It Fryske Gea,
Jarig van der Wielenwei 2, Bakkeveen
Parkeren: Nieuw Allardsoog

3000 wandelaars kuieren door Weststellingwerf

Pieter Stuyvesant Kuiertocht op
zaterdag 1 juni
DE BLESSE - Op zaterdag 1 juni trekken lange linten wandelaars weer door
Weststellingwerf. De Pieter Stuyvesant Kuiertocht is niet meer weg te denken van de
wandelkalender. Wandelaars kunnen op www.pskuiertocht.nl kaarten kopen voor het
grootste wandelevenement in de Stellingwerven, dat dit jaar start in De Blesse.

B

urgemeester André van de Nadort van Weststellingwerf nam vrijdag 1 maart symbolisch de eerste
routekaart in ontvangst. Dit deed hij heel toepasselijk bij het kerkje in Peperga, waar naar verluid de
vader van ontdekkingsreiziger Pieter Stuyvesant
predikant is geweest.
Vier gevarieerde routes
De populaire kuiertocht start op 1 juni in De Blesse.
Vanuit Paardensportcentrum Stegeman aan de
Bovenweg gaan de wandelaars op pad. “We hopen
weer op zo'n 3000 deelnemers”, zegt Wim Plekkenpol, voorzitter van de Stichting Pieter Stuyvesant Kuiertocht. De wandelaars kunnen kiezen uit
een route van 40, 30, 20 of 12 kilometer. “Op elke
route worden de wandelaars verrast met muziek,
entertainment en een prachtige blik op Weststellingwerf”, aldus de voorzitter.
Wandelen door gevarieerd landschap
Iedere twee jaar is de eerste zaterdag van juni
gereserveerd voor de Pieter Stuyvesant Kuiertocht.
Iedere editie gaat door een andere hoek van Weststellingwerf. “Zo genieten de wandelaars elke keer
weer van een ander deel van het gevarieerde Stellingwerver landschap”, zegt Plekkenpol. “We hopen

Wij hopen jullie snel eens te ontmoeten bij Escape Room Plaza Gorredijk
Ernst Pieter en Douwina Bantema

Escaperoom Plaza Gorredijk bestaat
vanaf 1 juli 2019 alweer 3 jaar!!

- schminken
- wol oprollen
- wol spinnen
- muziek

Foto: Lenus van der Broek

de deelnemers dit jaar te verrassen met een
wandeling door deze - voor de PSK - nieuwe hoek
van Weststellingwerf.”
Veel vrijwilligers helpen mee
In de voorbereidingen is er overleg met de Plaatselijk Belangen en andere verenigingen in de dorpen
waar de tocht doorheen komt. Overal is het enthousiasme even groot. “Dat geeft ons veel vertrouwen
op een goede samenwerking en een mooie tocht.
Het enthousiasme van de vrijwilligers straalt er al
vanaf! Daar zijn we bijzonder blij mee, want zonder
de dorpen en haar inwoners kunnen we niet. De
PSK dankt haar succes mede aan de vele vrijwilligers die als bijvoorbeeld verkeersregelaar, stempelaar, in de horeca of het entertainment voor een
veilige, gezellige en geslaagde tocht zorgen.”
Kaartverkoop en informatie: www.pskuiertocht.nl.
Volg ons ook op Facebook.
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