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de Greidhoeke

De Greidhoeke is eigenlijk het best bewaarde geheim van Fries-
land. We hebben in de Greidhoeke  zoveel moois te bieden aan de 
recreant (dus ook inwoners), maar we hebben het lange tijd niet 
gecommuniceerd en het gebied niet promotioneel ‘verkocht’. De 
Stichting ter promotie van De Greidhoeke is sinds 2016 dé Stich-
ting die de recreatie en toerisme mogelijkheden in de Greidhoeke 
bundelt en promoot. Sinds begin 2016 zijn we een enthousiaste 
club toerisme- en recreatieondernemers, die samenwerkt in de 
Greidhoeke. Onder de noemer ‘Stichting ter promotie van De 
Greidhoeke’ willen we de onderlinge band versterken, onderne-
mers met elkaar verbinden en daardoor de toeristische waarde 
van ons gebied verbeteren en vooral beter op de kaart zetten en 
daarmee de lokale economie versterken. We kenmerken ons door 
kleinschaligheid, gastheerschap en persoonlijke benadering. 

Toerisme is met het oog op 2018 een speerpunt voor Friesland. 
De Greidhoeke kan en wil hier haar steentje aan bijdragen. Maar 
we kunnen het niet per bedrijf alleen. We kunnen en willen met 
elkaar samenwerken en het totaal product zodoende versterken. 
Dit projectplan geeft weer hoe deze taak kan worden uitgevoerd.

Het gebied
De Greidhoeke is een gebied tussen de steden Leeuwarden, Fra-
neker, Sneek en Bolsward. Het staat bekend om haar uitgestrekte 
weidelandschap met rijke terpdorpen. Het oude kleilandschap 
kent vele compacte dorpen en kleine buurtschappen die door slin-
gerende dijken aaneen worden geregen. De streek bestaat voor-
namelijk uit grasland (greide is grasland op klei.). De grutto is als 
nationale vogel, naast de kievit, veel te vinden in de Greidhoeke. 
Ook het dorp Jorwert, dat bekend werd door het boek ‘Hoe God 
verdween uit Jorwerd’ van Geert Mak, ligt in de Greidhoeke.

De Friese sporten, zoals kaatsen, fierjleppen, Frysk damjen en 
tippen, worden actief beoefend in de Greidhoeke. Voor jongens-
kaatsers van 14-16 jaar is de Freule kaatspartij in Wommels de 
belangrijkste wedstrijd voor hun categorie. Het Frysk Kampioen-
skip fierljeppen is ieder jaar in Winsum.

Televisieweg 2, 1322 AC Almere
Telefoon: 036 - 53 82 160

info@ardsmedia.nl

     volg ons nu ook op facebook             

www.bourgondischebelevinging.nl
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Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. ARDS Media is niet verantwoordelijk voor 
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In dit nummer onder andere:
• het ultieme monumentendorp: Orvelte
• de wereld van thee
• de geschiedenis van Appingedam
• het dorp van Berend Botje: Zuidlaren
• een geweldig gebied: de Greidhoeke
• fotowedstrijd Orvelte

Ook in deze derde editie Noord van onze Bourgon-
dische Beleving wederom een rijk en vooral heel 
breed aanbod aan bijzondere, vaak verscholen en 
nog bij het grote publiek onbekende, locaties. 

Smakelijk lunchen, dineren of borrelen, huiselijke 
overnachtingsadressen, ook voor een langer verblijf, 
toonaangevende en kunst en cultuur van internati-
onale allure, verhalen over historie en het beleven 
van thee, speciaal voor u geselecteerde recepten 
en streekproducten, een heuse fotowedstrijd… 
wij denken dat u de komende maanden tijd tekort 
zult komen als het gaat om tripjes naar Friesland, 
Groningen en/of Drenthe.

In deze uitgave richten we onze speciale aandacht 
op Zuidlaren, Orvelte, Assen en De Greidhoeke.
Wij wensen u veel Bourgondisch genoegen, bin-
nenshuis of buitenshuis!  



NA 50 JAAR WEER EEN EMKE DIJKSTRA 
IN HET CAFÉ IN JORWERT.
Sinds 8 november 2013 waait er weer een frisse wind door het Café 
van Jorwert. Emke Dijkstra is door de stichting Jud ( Jorwert ûnder 
dak ) aangenomen als nieuwe beheerder van het Café ‘It Wapen van 
Baarderadeel’. Na jaren in het loonwerk gewerkt te hebben heeft Emke 
zich nu gericht op het uitbaten van het dorpscafe. Het bijzondere is dat 
Emke zijn pake vijftig jaar geleden de kroegbaas was.

Café Het Wapen Van Baarderadeel
Sluytermanwei 27-29, 9023 AB Jorwert, 058 251 9223
Openingstijden: Vrijdag tot en met zondag vanaf 16:00. 

Tot ziens in Café Baard, Dekemawei 9, 8834 XA Baard, 
0517 - 234 692 en 06 - 572 29 627, www.cafebaard.nl

Oud-Friese gastvrijheid!
Café Baard… lunch, diner, feestjes, partijen, 

bijeenkomsten. Op aanvraag is alles mogelijk!
Sfeervol overnachten in een authentieke monu-
mentale Friese kop-hals-romp boerderij uit 1860.
Geniet van onze mooie boerderij, het oude 
universiteitsstadje Franeker, het karakteristieke 
Friese landschap en haar cultuur.

Graag tot ziens! 
Onze gegevens: 
Lutje Lollum 1, 
8801 PW Franeker, 
0517 - 391 184, 
06 - 106 28 652

Bed and Breakfast 
Lutje Lollum  

www.bedandbreakfastlutjelollum.nl

Luxe Vakantie-Appartementen &
Bed en Breakfast

www.lytskanaan.nl
Tel.: 058 7110321

Mantgum

Welkom in de Greidhoeke... het   best bewaarde geheim van Friesland



Friesland is het land van rust en ruimte. Dat proef je vooral 
in de Greidhoeke, het hart van de provincie. Dorpjes liggen 
er te pronken in een zee van groene weiden. Eeuwenoude - 
vaak Romaanse - kerktorentjes steken boven bomenkronen 
uit. Het kleine, maar o zo fraaie Húns is een van de vele 
pronkjes van de streek. Het uit kloostermoppen opgetrok-
ken kerkje dateert uit 1200. 

En - zoals gezegd - Húns is niet het enige pareltje dat hier in 
Friesland gevonden kan worden. Te voet of op de fiets steekt u 
aan bij tal van prachtige buurtschappen en dorpen. Vaak wacht 
daar iets bijzonders om door u ontdekt te worden. De Unia-
state van Bears, de mummies van Wieuwerd of het onlangs 
gestichte Nijkleaster bij de Sint Radboudkerk van Jorwert.

Wie van lekker en gezellig houdt komt in de Greidhoeke tot 
zijn recht. Leuke herbergen, restaurants en hotelletjes te over; 
Noflik in Easterein, de Vijf Sinnen in Weidum of Boazummer 
Mjitte aan de 1.000 jaar 
oude Slachtedyk bijvoor-
beeld. De Greidhoeke 
biedt u zo veel meer 
dan u op een dag ont-
dekken kunt. Tips voor 
een puike overnachtings-
plek vindt u op 
greidhoeke.com.

De pronkjes van Fryslân 
vindt u in de Greidhoeke

De Mècorino, een bijzonder kaasje
Een goede kaas is voor ons puur genieten. Dagelijks verwerken we 
de melk van onze schapen tot de meest smaakvolle zuivelproduc-
ten. We gebruiken enkel pure ingrediënten. Onnodige toevoegingen 
zult u in onze producten dus niet aantreffen. Eigenlijk is er maar één 
belangrijke toevoeging: de aandacht en passie van kaasmaakster 
Marianne. In 2012 ontwikkelde zij het bijzondere kaasje de Mèco-
rino, welke onlangs bekroont werd met de innovatieprijs.
Kenners zijn er dol op! De Mècorino is een mooi rond bolletje kaas 
gehuld in een parafinekorst. De melk waarvan het gemaakt wordt 
komt van een speciaal schapenras, die zich kenmerkt door een 
specifieke en zachte smaak. Het kaasje ondergaat een speciaal 
rijpingsproces. Na verhitting wordt de kaas niet geperst en gaat 
het rijpingsproces verder in de koelkast. Na 7 dagen is het klaar 
en heeft het zijn karakteristieke smaak aangenomen. De zacht 
elastische textuur en de frisse smaak maakt de Mècorino een 
bijzonder product. Niet eerder is er een gelijkwaardige kaas op de 
markt gebracht die kan tippen aan de smaak van de Mècorino. Het 
is verkrijgbaar in vier smaken: naturel, fenegriek, italiaanse kruiden 
en knoflook.

Naast de lekkere smaak is schapenzuivel geschikt voor mensen 
met een koemelk allergie. Schapenmelk heeft vele positieve eigen-
schappen zoals: een hoog gehalte aan vitamines en omega-3 en -6 
vetzuren, en een hoog vet en eiwitgehalte , maar door de structuur 
licht verteerbaar is. Inmiddels heeft het bedrijf zich verder ontwik-
keld en maakt nu ook Halloumi. Dit is een vegetarisch kaasje dat 
ook gebakken of gegrild kan worden.

Interesse gewekt? Het kaasje is verkrijgbaar bij de meeste kaas-
speciaalzaken en wanneer u in de buurt van Zwolle moet zijn is een 
bezoek aan de Vreugdehoeve een aanrader. Hier kunt u Heerlijk 
genieten onder het genot van een kop koffie van natuurlijke pro-
ducten, de Dieren in de stal en de rust van de omgeving.

Tip: Nuttig de Mècorino met een heerlijk met een glas rode wijn of 
een herfstbier. www.devreugdehoeve.nl

Ter Wuppingerweg 3
9591 VH te Onstwedde
T: 0599 332578

Een prachtige locatie met een mooi terras, ideaal om even uit te rusten van een 
fietstocht door het prachtige Westerwolde of na wandeling door het schilderachtige 
Ter Wupping.

DE PLEK OM TE GENIETEN VAN:
• een lekkere kop koffie, thee of een glas fris
• huisgemaakt gebak
• een vers broodje ‘Boerendubbel’
• een ijscoupe

Open van dinsdag t/m zaterdag van 10.30 tot 17.30 uur
Natuurlijk kunt u op afspraak ook op maandag terecht!

Ons terras is dicht van 
1 oktober tot 1 april,  maar 
we zijn wel te boeken voor 
o.a. verjaardagen, high 
tea, barbecues of andere 
feestjes.

u Dag arrangementen
u GPS puzzeltocht
u Familiefeesten

Gelegen aan de brink 
in Orvelte

u Speeltuin
u A la carte & Lunch
u Koffie & Gebak

u Dagtochten
u Feesten & Partijen

ORVELTE - 0593 322 551 INFO@SCHAPENDRIFT.NL 
WWW.SCHAPENDRIFT.NL



Brasserie Lange Tieme ligt midden tussen de 
Drentse weilanden. De Drentse nuchterheid 
en no-nonsense mentaliteit die overal in deze 
streek merkbaar is, komt terug in alle gerechten 
die geserveerd worden op de lunchkaart. 
Heerlijke lunchgerechten die kwaliteit en aan-
dacht uitstralen, bereid met een schitterende 
combinatie van lokale producten.

Bij Brasserie Lange Tieme is het mogelijk om, 
naast een heerlijke lunch, een perfecte kop 
versgemalen Kaldi-koffie met iets lekker erbij 
te bestellen. Denk dan aan een heerlijke wafel 
met warme kersen, muffins of appelgebak 
met slagroom.

Brasserie Lange Tieme staat voor goede 
service en heerlijk genieten. Wil je echter iets 
actiefs, dan wordt ook daarin voorzien. 
Allerlei arrangementen zijn mogelijk. 
Enkele voorbeelden zijn: koffie en Pitch en Putt, 
zakelijke arrangementen, koffie en Solexrijden, heerlijk 
lunchen tijdens een toertocht in oude Dafjes.

Pitch en Putt Golf Koekange
Weerwille 16, 7961 LV Ruinerwold, T: 0522-452059
E: info@pitchenputtkoekange.nl
www.pitchenputtkoekange.nl
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Heerlijk eten in ontspannen sfeer na 
rondje Pitch en Putt

Een bakkie doen bij Katoen!

In het hart van Roombeek vindt u Schenk Atelier Ka-
toen. Een bijzondere, gezellige locatie waar iedereen 
terecht kan voor een heerlijk ‘bakkie’ koffie. U wordt 
er van harte welkom geheten door ons enthousi-
aste team van mensen met een beperking. Vol trots 
runnen zij, ieder op zijn eigen niveau, samen met de 
begeleiding de schenkerij en het atelier van Estinea. 
In ons Schenk Aterlier staat de cliënt, samen met de 
klant, centraal. 

Bij Katoen kunt u terecht voor een lekker kopje koffie, 
thee of fris, maar er is ook een kleine kaart met o.a. 
verse appeltaart en heerlijke tosti’s. Ook worden er 
soepen en saucijzenbroodje geserveerd!

Naast de horeca activiteiten is er ook een atelier waar 
cliënten op kleine schaal aan houtbewerking en crea-

tieve werkvormen doen. De eigen gemaakte produc-
ten worden verkocht in de schenkerij en in de naast 
gelegen Top Art winkel van Estinea. Ook hier wordt u 
vriendelijk te woord gestaan door onze enthousiaste 
werknemers. 

Estinea vindt het belangrijk dat cliënten, ieder op zijn 
eigen manier, mee kunnen doen in de samenleving. 
Door de diversiteit aan werkzaamheden, is er voor 
iedereen een passende taak. Katoen is iedere maandag 
tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur geopend. 

Het team heet u van harte welkom!
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Lonnekerspoorlaan 120
7523 JM Enschede, 088-4950765



van de schitterend aangelegde tuinen en de zonnige, of juist 

schaduwrijke, terrassen. Bewonder de zorgvuldig geselecteerde 

beeldencollectie en laat u daarna verwennen met een kopje koffie 

of thee met huisgemaakte lekkernijen, een heerlijke lunch of een 

exquise diner met een goed glas wijn uit de eigen wijnkelder.★★★★

Geniet ...

Schiphorsterweg 34-36 • 7966 AC De Schiphorst • 0522 44 14 87 • info@dehavixhorst.nl 

www.dehavixhorst.nl

● Familiepark met recreatieteam

 Overdekt zwembad en waterspeeltuin●

 Indoorspeeltuin, buitenspeeltuinen●

Diverse soorten verhuuraccommodaties● 

Honden zijn welkom● 

Gezellig familierestaurant en snackbar● 

Supermarkt, fietsverhuur, midgetgolf● 

Oshaarseweg 24    7932 PX Echten Dr.  0528 25 12 24    www.westerbergen.nl ● ●  ●

Nieuw in

2017
Safaritenten!Safaritenten!

Ervaar het Bourgondische Drenthe!Ervaar het Bourgondische Drenthe!

Ons restaurant beschikt over twee sfeervol 
ingerichte zalen, die uitstekend geschikt zijn 
voor familiefeesten, personeelsfeesten, recepties, 
bruiloften of gewoon een dineetje. Wij hebben 
voor u verschillende dag-, middag- of avond-
arrangementen samengesteld waar u een 
keuze uit kunt maken. Mogelijkheden zijn een 
barbecue, gourmetten, pannenkoeken, Drents 
boerenbuffet, warm- en koud buffet en koffie-
tafels. Neem gerust contact met ons op, wij wil-
len u graag adviseren bij het samenstellen van 
een voor u passend programma.
 

Recreatiecentrum ‘’Rijmaaran’
Slenerweg 118, 7848AK Schoonoord (Dr)
Tel: 0591 381679, info@rijmaaran.nl
www.rijmaaran.nl

Recreatiecentrum
“RIJMAARAN”

In het mooie Westerkwartier: 
Reitsmahoeve B&B

Hartelijk én landelijk welkom. Wij bieden u twee 
ruime kamers, voorzien van alle faciliteiten en luxe 
gemak. Hier komt u volledig tot rust in een prachtig 
Gronings landschap, waard om door u ontdekt en 

beleefd te worden!

U vindt onze B&B aan de Eesterweg 58, 9863 PT Doezum. 
Telefoon 0594 - 61 37 47. Website: www.reitsmahoeve.nl  

www.deuilenberg.nl 

Camping De Uilenberg
Veldweg 1, 
7845 TC Holsloot, 0591-564745 / 06-28946936

Welkom op camping 
De Uilenberg!

Het zal u echt aan niets ontbreken tijdens een ver-
blijf op onze camping. Of u nu met een gezin 
bent of als groep een 
camping zoekt voor 
bijvoorbeeld familie-
weekenden, familie-
vakantie, clubmeeting: 
wij kunnen alles voor 
u verzorgen, vaak 
tegen gunstige 
groepskortingen.
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De wereld van thee
Onze chocola komt ook 
rechtstreeks uit de landen 
waar kleine cacaoboeren 
zich hebben verenigd in 
coöperaties. Zo houden we 
ook de chocola als een eerlijk 
en heerlijk product.
Het is dus niet raar dat we ons 
ook met onze koffie wilden 
onderscheiden. We importeren 100% Arabica koffiebonen,  
Real Estate. Dat betekent dat de koffiebonen niet gemengd 
worden en uitsluitend van dezelfde plantage afkomstig zijn. 

Ons motto is: zien, ruiken, proeven.
U kunt bij ons in de winkel, maar ook buiten in de zomer, thee 
en koffie drinken. Waarschijnlijk hebben wij het kleinste terras 
van Leeuwarden, maar wel met de grootste keus. Bij ons 
dus geen thee- of koffiekaart, maar een keus uit het gehele 
assortiment.
Onze historie waar we trots op zijn: M.C. Escher, Mata Hari, de 
Elfstedentocht.
En we zijn ook nog Culturele Hoofdstad 2018. Met onze thee 
en koffie zoeken we veel verbinding met onze historische 
stad. Wist u bijvoorbeeld dat Mata Hari, Escher, Slauerhoff,  
Havank, Titia Bergsma, Marijke Meu, Saskia van Uilenberg, 
Nienke van Hichtum, Pieter Jelles Troelstra en nog veel meer 
allemaal uit Leeuwarden komen? En dan hebben we het nog 
niet eens over alle bekenden uit 
Friesland, zoals onze schaatsers.

En natuurlijk food en drinks.
Wat dacht u bijvoorbeeld van 
ons suikerbrood, oranjekoek, 
vanilledakjes, krentenbol en 
nog veel meer lekkers? We zijn 

in Friesland ook erg druk doende om 
de lokale producten weer op de kaart 
te zetten. Bij ons heet dat Mienskip 
(gemeenschap).

En natuurlijk brengen we met onze 
thee een toegevoegde waarde aan al 
dat lekkers.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een 
heerlijke rookthee (lapsang sou-
chong) bij een smaakvol glas whisky?
Of een heerlijke scholfilet, gerookt in 
een rookpan, met Earl Grey thee?
Gewoon een fles water omtoveren in 
een heerlijke ijsthee. Smaakvol met 
de natuurlijke suikers van bijvoor-
beeld sinaasappel, gecombineerd met kaneel.
Een fruitsalade helemaal blij maken met onze gemelangeerde 
witte thee.

Ontdek alle mogelijkheden die u met thee kunt doen 
en maak van elke drank of elk hapje een feestje.
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In Leeuwarden is sinds 2011 De wereld van thee begonnen. 
De winkel staat in een van de oudste winkelstraten, de 
Nieuwe Oosterstraat 16.
De Oosterstraten, Oude en Nieuwe Oosterstraat, staat 
bekend om zijn speciaalzaken en wordt ook wel de Straat 
van de Goede Smaak genoemd. 

Tijdens een vakantie in Egypte kwamen Monique en Huub in 
contact met Bedoeïenen uit de Sinai woestijn. De hartelijkheid 
en gastvrijheid van de Bedoeïenen kwam tot uitdrukking in 
een dagelijkse uitnodiging om thee met ze te komen drinken. 

Spontaan hebben we toen besloten om in Leeuwarden een 
theewinkel te beginnen. Op de terugreis van Egypte naar 
Nederland maakten we in het vliegtuig plannen voor de thee-
winkel. Terug in Leeuwarden hadden we al besloten dat we de 
winkel graag in de Nieuwe Oosterstraat wilden beginnen. We 
wonen er vlakbij en vonden het altijd het leukste winkelstraat-
je van Leeuwarden.
Zaterdag waren we aangekomen, zondag een pand gezien en 
donderdag wisten we dat we het pand konden huren. 

We wisten absoluut zeker dat we uitsluitend losse thee wilden 
verkopen en daarmee ons onderscheiden. We hadden echt 
het plan om de speciaalzaak van losse thee in Leeuwarden te 
worden.

Inmiddels zijn we uitgebreid naar ruim 
300 soorten losse thee. Ook onze 

theeserviezen, antiek en nieuw, 
zijn meegegroeid tot een 

museale verzameling.
In 2014 hebben we de 

thee uitgebreid met 
chocola, fudge en 

later ook koffie. 

Welkom in Friesland.

We zijn met onze Alma Tadema thee 

bij de expositie van het Fries Mu-

seum in Leeuwarden tot 1 februari 

2017 en in het Keramiekmuseum 

Princessehof met 7 heerlijke soorten 

thee tijdens de tentoonstelling Sexy 

Ceramics tot 1 juli 2017.

Natuurlijk kunt u bij ons een heerlijke 

cream tea drinken, een cadaeupak-

ket meenemen. Wat u wilt, wij doen 

het. 
We zien u graag in De wereld van 

thee. Smakelijke groet.
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Bij Bakkerij Huizenga worden alle producten 
ambachtelijk bereid met verse ingrediënten.
In een museumachtige omgeving ondergaat 

u een ouderwetse beleving.
Bakkerij Huizenga

Greatebuorren 8, 9036 MG Menaldum, 0518-451 331.

De warmste bakker van Menaem

B&B Panamera in St. Annaparochie ligt vlak achter de 
zeedijk, in een geweldige setting om te wandelen en 
te fietsen. Bij helder weer ziet u het eiland Ameland 
liggen.
Helemaal tot rust komen? Het kan.
B&B Panamera, 
Nieuwebildtdijk 227, 9076 PM St. Annaparochie, 
0518 - 421 303, www.benbpanamera.nl

Ontspanning, rust, 
landelijk genieten…

Lekker uitwaaien 

aan de Waddenzee 

bij Zwarte Haan 
een van de 

mooiste
 plekjes 

van Fries
land 

Goudeerlijk genieten 
van Wadden 

en streekproducten 

landelijk terras 
koffie met iets lekkers  
lunch 
ala carte 
buffetten 
catering service 
high tea 
high wine 
groeps arrangementen 
bruiloften en partijen 
kinderfaciliteiten 

volg ons op facebook en twitter - Maandags gesloten dinsdags tot zondags vanaf 12:00 geopend 
Café-restaurant De Zwarte Haan

Nieuwebildtdijk 428 - Sint Jacobiparochie - tel.: 0518 - 40 16 49 - www.dezwartehaan.nl
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Kunst, concerten, muziektheater, beschouwingen, literatuur…
U beleeft het allemaal bij Galerie Bloemrijk 
Vertrouwen, in het pittoreske Aldtsjerk in 
Friesland.

Gerhild van Rooij en Andries Tóth heten u van 
harte welkom. In de galerie brengen we sinds 
1989 maandelijks exposities van gerenom-
meerde kunstenaars uit diverse disciplines 
en brengen we concerten met professionele 
musici en laureaten.

Op de website vindt u alle informatie.
Graag tot ziens bij Galerie Bloemrijk 
Vertrouwen (GBV).

 Van Sminiaweg 70, 9064 KE Aldtsjerk (Oudkerk), 058 - 256 11 76, www.gbv-artgallery.nl
Jet Wijnstra Rene de Rooze

ARDS Media / de Bourgondische Beleving 
ondersteunt Stichting de Parabool.
5,00 euro van elke adverteerder gaat 
rechtstreeks naar deze stichting.
Kijk ook eens op hun website: 
www.deparabool.nl



Pulled Beef met Grimbergen tripel (2 pers.) 
Liefst een dag vantevoren maken !

Ingrediënten:
250 gr. runderriblappen
1 el. Dijonmosterd
25 gr. boter
1 gesneden ui
1 fijngesneden knoflookteen
halve el. bloem
125 ml. Grimbergen tripel
1/8 rundvleesbouillontablet
half laurierblaadje
1 el. azijn 

Eetcafé de Beurs, Hoogeveen

Bereidingswijze:
Oven op 140 C. Vlees in blokjes snijden van 2x2 
cm. Doe het vlees in een kom en schep om met de 
mosterd en evt. zout. Bak het vlees in delen 3 min. 
rondom aan. 
Schep het vlees met een schuimspaan eruit. Laat 
het vet in de pan.

Fruit ui en knoflook 3 min.op laag vuur in het 
bakvet. Voeg bloem toe, laat 1 min. garen. 
Voeg bier, bouillontablet, 50 ml. water, laurier en 
azijn toe. Kook 3 min.

Zet vuur uit en voeg het vlees toe. Goed doorroe-
ren en dan in de bakpan met deksel in het midden 
van de oven voor ong. 4 à 5 uur. Check tussentijds 
of er nog vocht genoeg op zit.
Na 4 uur, deksel van de pan. Roer goed door en 
daarna nog 1 uur in de oven.

Als laatst de laurier eruit vissen en op smaak 
brengen met peper en zout.
Trek vlees uiteen met 2 vorken.

Heerlijk met (pastinaak)puree en 
vergeten groenten uit de oven. 

Smakelijk eten!

Veelzijdig Cultureel Bezoekerscentrum

www.aerdenplaats.nl
Ds. Schuilingstraat 4, 9078 WD Oude Bildtzijl

Logementen Jannum

   
     

Rust en ruimte in Friesland
Kom logeren in één van de monumentale

terphuisjes op de terp in Jannum. Geniet van
het prachtige en ruime Friese landschap.

www.logementenjannum.nl
email: info@logementenjannum.nl

tel: 06 80110455

Sfeervolle accommodatie aan de rand van het dorp 
Anderen midden in het Nationaal Park Drentsche 
Aa met prachtige wandel- en fietsroutes. Alle com-
fort voor gezelschappen van 8 tot 32 pers. Gezellige
verblijfsruimte (100 m2) waarvan een gedeelte apart
kan worden gebruikt.
Buiten is een groot terras met zitmeubilair, kussens,
tafeltennis en mooie tuin op het zuiden.
Er is een apart speelveld met volleybalnet, basket en
schommels.
Voor mindervaliden zijn er aangepaste voorzienin-
gen aanwezig zoals aangepaste badkamer, douches
en 4 hoog/laagbedden.
Voor vergaderingen zijn faciliteiten aanwezig.
Ook internetverbinding.

Voor meer informatie: www.anderhoes.nl
Telefoon: 0592-241986
E-mail: info@anderhoes.nl

Voor uw familiereünie, zakelijke bijeenkomst 
of gezamenlijk uitstapje:
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In de nabijheid van het grootste hunebed van Drenthe 
bevind zich “De Stofmeid”. Een winkel boordevol 
met prachtige quiltstoffen, tal van benodigdheden op 
quiltgebied en vele boeken om inspiratie op te doen. 
Ook als u van borduren houdt, kunt u bij “De Stofmeid”  
terecht. 
“De Stofmeid” is gevestigd in een Drentse boerderij 
gelegen aan een van de oudste straten van Borger. 
Het interieur ademt een sfeer uit van weleer met zijn 
oude gebinten, vermengd met kleurige stoffen en 
quilts. Service en advies staan hoog in het vaandel. 
U bent van harte welkom.
 
Open: di t/m vrij en tevens eerste en laatste za. van 
de maand 13.00 - 17.00 uur.
 

De Stofmeid, Hunebedstraat 19, 9531 JT Borger
Tel 0599  23 66 58, 

www.destofmeid.nl

BELEEF HET VERHAAL
VAN HEERENVEENODE AAN DE KNIPKUNST    T/M 8 JANUARI

HEERENVEEN
MUSEUM.NL

De een noemt het ambacht, de ander kunst, Heerenveen Mu-
seum toont dit najaar twee bijzondere tentoonstellingen. Ode 
aan de Knipkunst toont de ontwikkeling van knipkunst vanaf de 
Gouden Eeuw tot nu. Aanvankelijk waren het de welgestelden 
die beschikking hadden over schaar en papier, later werd het 
meer een ambachtsbezigheid voor vrouwen. Van uitgeknipte we-
reldjes tot huwelijksgeschenken: laat u verrassen door Ode aan 
de Knipkunst! Te zien van 20 september 2016 - 8 januari 2017.

De Internationale Glaskunstexpositie Ovengevormd Glas 
komt naar Heerenveen! Een grote groep glaskunstenaars uit 
binnen- en buitenland toont glazen sculpturen die, anders dan 
geblazen glas, geheel in ovens middels mallen worden gevormd. 
Gastconservator Steef Hendriks stelt de expositie samen die van 

internationaal niveau is. Kunstenaars uit binnen en buitenland 
zullen u verbazen met hun glaskunstwerken. Ovengevormd Glas 
is te zien van 15 oktober 2016 - 4 december 2016.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
heerenveenmuseum.nl. 

Museum Heerenveen:
Twee bijzondere exposities

’t Brinkhuus is een kadowinkel in Dwingeloo, 
waar u terecht kunt voor leuke cadeau’s, tassen, 
sjaals, kleding, bijouterieën, tijdschriften, kranten, 
kantoorartikelen, baby-spulletjes, speelgoed, sou-
venirs, hobby-artikelen en nog veel meer......

Wij hebben onder meer de merken:
• Zuss • Bunzlau Castle • Countryfield
• Bears Design • Feetje • Happy Rainy Days
• Moshiki

Ons adres is:
Brink 23
7991 CH Dwingeloo
Tel.: 0521 - 592255
www.brinkhuus.nl

Openingstijden
maandag 
13:00 - 17:00 uur              
dinsdag t/m vrijdag 
09.30 - 17:30 uur             
zaterdag 
09.00 - 17:00 uur

Bijzondere kado’s voor jong & oud, 

die niet overal te koop zijn!



Exclusieve Christmas Fair met 
brocante, sieraden, luxe sfeermakers, 
groendemonstraties etc. 

Open van 10 tot 5 / Toegang gratis

Tuingoed Foltz, Hereweg 346, Meeden
T (06) 10 59 34 37 • www.tuingoedfoltz.nl 

SAINTS & ANGELS 
bij

TUINGOED FOLTZ

26/27 nov, 3/4 dec en 10/11 dec “Ik hecht veel waarde aan eenvoudige recepten uit 
het vroegere alledaagse bestaan“
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In oude kookschriften en boeken zijn veel pagina’s 
gewijd aan het konfijten en inleggen, drogen en be-
waren van voedsel. Vooral in gegoede kringen was het 
konfijten een geliefde en feestelijke aangelegenheid. De 
oudste Nederlandse confituren recepten zijn gevonden 
in archieven in het jaar 1595.

Zo rond 1900 werd van de huisvrouw verwacht dat ze naast 
proper, vooral zuinig was. Er werd vooral rekening gehou-
den met de seizoenen, want dat bepaalde wat er gegeten 
kon worden en wat er bewaard moest worden als basis 
voor de wintervoorraadkast, waar ingelegde groenten, fruit 
en confituren werden opgeslagen.
Een goed gevulde kelder of provisiekast bepaalde of je wel 
of niet de winter zou kunnen doorkomen. In mijn ogen is 
er nog maar weinig aandacht aan het immaterieel erfgoed 
uit de plattelandskeuken. En als deze gebruiken nu niet 
worden vastgelegd, gaan de conserveringstechnieken bij 
de volgende generatie verloren.
De keuken van nu herbergt veel waardevolle spullen uit 
onze oma’s tijd, sfeervolle rekwisieten die de sfeer in de 
keuken verhogen en zorgen voor een aangenaam kook-
genot.

Herinneringen aan 
eetmomenten…..
alleen de geur blijft hangen.
De herontdekking van de plat-
telandskeuken wint terrein als 
tegenhanger van de in massa 
gemaakte productie en gelukkig 
is de aandacht voor het zelf con-
serveren van voeding. 

Met onze Academie Culinaire 
Historie en De Landskeuken in 
Roden, proberen wij via activitei-
ten, tentoonstellingen en open 
dagen er voor te zorgen dat de plattelandskeuken levendig 
blijft.
In 2014 is wecken op de Nationale 
lijst van UNESCO Immaterieel 
erfgoed geplaatst. Nu is ons doel 
de Wereld Erfgoedlijst.

Carolina Verhoeven is culinair 
etnoloog, één van de pioniers 
van de Biologische Boerenmarkt 
in Amsterdam, betrokken bij de 
oprichting van Slow Food, maar 
bovenal ambassadeur conserve-
ren en wecken van voeding.

Carolina Verhoeven
Inmaak en Bewaar
Culinair Erfgoed Centrum
culinairerfgoedcentrum@kpnmail.nl
www.culinairerfgoedcentrum.com

Rijsterbosch Bed & Breakfast
Marderleane 2, 8572 WG  Rijs, Tel.: 0514-855100

www.rijsterbosch.nl • info@rijsterbosch.nl

It Krúswetter, Skrinserdijk 10, 8835 XE Easterlittens 
(Fr.), 0517 - 34 10 40, www.it-kruswetter.nl 

Een geweldige plek om te zijn… Camping en Passantenhaven 
“It Krúswetter”. Schoonheid, rust, gezelligheid en groen gaan 
hier hand in hand. Een perfecte uitvalsbasis om dit mooie 
stukje Friesland te ontdekken, via schitterende routes door 
het weidse land die u zowel door rustieke terpdorpjes, alsook 
langs statige boerderijen en vogelkijkhutten voeren. 

Luddeweersterweg 8, 9724 PB Luddeweer 
+31 (0) 6 - 40257333 - info@a-hoeve.nl - www.a-hoeve.nl

Camping A-Hoeve 

Rust, ruimte en uitzicht in een natuurlijke omgeving 
ervaar je bij ons in een ontspannen sfeer met weldadige 

douches zonder muntjes! We bieden overnachtingen, 
workshops en diverse activiteiten duurzaam aan.

Overnachten in stijlvolle luxe kan nu. In een meer dan 100 jaar oud 
monumentaal landhuis bent u van harte welkom voor een bijzonder 
verblijf aan de rand van een uniek bos op een van de mooiste plekjes 
van Zuid-West Friesland. Gelegen tussen Balk en Stavoren, dichtbij 
het IJsselmeer en met het Rijsterbos als achtertuin kunt u geen betere 
uitvalsbasis bedenken voor ontdekkingstocht in dit veelzijdige en 
prachtige deel van Friesland. De kamers zijn ruim en sfeervol inge-
richt, hebben een eigen badkamer en een prachtig uitzicht en in de 
ochtend geniet u van een heerlijk ontbijt. 



Kerstsprokkelfair

Binnendijk 73 • 9256 HL Ryptsjerk • 0511-431331
www.vertakkingevenementen.nl

Geheeloverdektenverwarmd

24 t/m 27 november 2016
Diverse standhouders met o.a. brocante, kleding en woonwinkels. Toegang € 7,50 p.p. 

Vrijdagavond na 18.00u. Entree € 5,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Openingstijden: do. 11.00-18.00u.;
vr. 11.00-21.00u.; za. 11.00-19.00u.; zo. 11.00-18.00u.
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Reeds 30 jaar geleden was het de drie sterren chef Paul 
Bocuse die koks opriep een dam te werpen tegen het 
gebruik van kunstmatige toevoegingen in het eten. Koks die 
gehoor gaven aan deze oproep en schriftelijk verklaarden 
zich te houden aan de “Code van Eer” mochten lid worden 
van Euro-Toques. In deze “Code van Eer” is nadrukkelijk 
opgenomen dat de leden gebruik maken van natuurlijke, bij 
voorkeur, streek en seizoen gebonden producten.

In Nederland werd deze missie opgepakt door niemand minder 
dan o.a. Cas Spijkers, Constant Fonk, Fred Dijsselbloem, Paul 
Fagel en Robert Kranenborg. De boodschap van destijds is nog 
immer actueel en het aantal leden van Euro-Toques Nederland, 
dat na een strenge selectie wordt toegelaten, groeit. Vooral 
jonge toonaangevende chefs geloven in het nieuwe ambach-
telijke koken. Weg met de fastfood cultuur en terug naar de 
natuur, en dat in een passende prijs kwaliteit verhouding.

Het overzicht hiernaast wijst u de weg naar de restaurants 
waar u niet alleen warm en hartelijk wordt ontvangen, maar 
bovendien verrast wordt met smaakvolle gerechten. Het logo 
dat uitsluitend gevoerd mag worden door geïnaugureerde 
leden van Euro-Toques Nederland is voor u een garantie van 
een menukaart vol met verse regionale en seizoensgebonden 
producten.

In de restaurants van Euro-Toques Nederland wordt ambach-
telijk gekookt. De samenwerking met lokale, en streng gese-
lecteerde, landelijke producenten die voldoen aan de huidige 
duurzaamheid keurmerken, staat garant voor kwaliteit, smaak 
en behoud van culinaire tradities. Elke lid van Euro-Toques 
Nederland heeft zijn eigen keuken en identiteit, maar ge-
meenschappelijk is de passie, gedrevenheid en vakmanschap. 
Onze leden bewijzen dagelijks culinair toonaangevend te zijn 
in een mix van culinaire traditie en vernieuwing op basis van 
de eerlijke regionale keuken.

Het logo en naambord van Euro-Toques Nederland is al 30 jaar 
het herkenbare baken in de culinaire wereld, als u gelooft in de 
boodschap van Euro-Toques Nederland.
Graag nodig ik u uit om de proef op de som te nemen om bij 
onze aangesloten restaurants de unieke smaakbeleving van 
gezonde en natuurlijke producten te ervaren.

Ted Janssen M.A., MSc., CMC.
voorzitter Euro-Toques Nederland

Code van Eer
Euro-Toques Nederland is een vereniging van professionele 
koks en restaurateurs die staan voor gezonde voeding die 
ambachtelijk wordt bereid met natuurzuivere producten. 

Euro-Toques Restaurants
Het logo en naambord van Euro-Toque Nederland is al bijna 30 
jaar het herkenbare baken in de culinaire wereld van restau-
rants waar u goed kunt eten.

www.euro-toques.nl

Hotel Landgoed Ekenstein
Appingedam
www.ekenstein.com 

HCR De Stadsherberg
Franeker
www.stadsherbergfraneker.nl 

Restaurant Voilà
Groningen
www.restaurantvoila.nl

Restaurant Het Ambacht
Heerenveen
www.restaurant-hetambacht.nl 
 
Restaurant Het Spijshuys
Boornbergum
www.hetspijshuys.nl

Restaurant ‘t Korensant Verhildersum
Leens
www.korensantverhildersum.nl

Restaurant Tandjong Priok
Arum
www.tandjongpriok.nl

Restaurant Waters of the World
Bad Nieuweschans
www.fontanabadnieuweschans.nl

Cuisinerie Mensinge
Roden
www.cuisinerie-mensinge.com 

Le Petit Bistro
Sneek
www.petitbistro-sneek.nl

RESTAURANT Bij Els & Hotel De Meulenhoek
Exloo
www.hotel-meulenhoek.nl25

Ware kwaliteit verloochent zich niet!



www.entreedepunt.nl
Entrée, Groningerstraat 169, 9493PB, De Punt (Yde) Tel: 050-4063805
Openingstijden: Donderdag tot en met Zondag: van 10:00 uur tot 18:00 uur!

2de Kerstdag

geopend

van 11:00 tot 17:00 uur

Tot ziens!

Wij verkopen o.a. HK living, Bridgewater, Lampe Berger, PIP, Blond, Riverdale, At Home, Scentchips etc.

Bron: www.emmajohn.nl 

Ongelooflijk lekker en je kunt ze prima maken als je wat kliekjes 
zoete aardappel overhebt. Gemiddeld wordt 1/3e van ons voedsel 
verspild en huishoudens zijn hier voor 42% verantwoordelijk voor. 
Tijd voor een kliekjesrecept dus! Extra fijn: alle ingrediënten 
kun je zonder plastic verpakking kopen. Zero waste dus! 

Dit heb je nodig: 
Voor een normale brownievorm (ovenschaaltje van ongeveer 
20 cm diameter)
•  150-180 gram zoete aardappel; zachtgekookt en afgekoeld
•  50 gram tarwe- of andere bloem
•  25 gram havermout
•  40 gram cacaopoeder (in bulk of papier te koop)
•  1,5 theelepel bakpoeder
•  2-3 eetlepels honing (in verpakkingsvrije winkels vaak zelf te  
 tappen!)
•  10 kleine in warm water geweekte dadels
•  2-3 eetlepels gesmolten kokosolie
•  70 ml (plantaardige) melk
•  2 eieren
•  Mespuntje zout 

Eventueel toevoegen
•  Vanille-extract 
 of vanillesuiker
•  40 gram pure 
 chocolade (het beste 
 minimaal 70%)  

Zero waste zoete aardappelbrownies 
van Emma+John 

En zo maak je het: 
Ontpit de dadels en laat deze tien minuutjes weken in warm 
water. Snijd de zoete aardappel in blokjes (zonder schil) en 
kook deze gaar in ongeveer twintig minuutjes. Dit kun je de 
avond van tevoren al doen en de rest van de aardappel voor 
een hoofdgerecht gebruiken. Verwarm de oven voor op 200 
graden. Mix de droge ingrediënten (havermout, bloem, snufje 
zout, cacaopoeder en bakpoeder) in een kom of keukenmachi-
ne. Mix vervolgens de eieren (deze kun je voor een veganisti-
sche variant vervangen door flax eggs – lijnzaad en water) met 
de honing, dadels, kokosolie en (plantaardige) melk tot je een 
smeuïge massa krijgt. Doe alle natte ingrediënten bij de droge 
ingrediënten in een kom en prak hier de zoete aardappels 
door. Als het goed is, heb je nu een redelijk dik browniebeslag. 

Ten slotte kun je de pure chocolade fijnhakken en door het 
beslag mengen. Natuurlijk kun je naar smaak ook noten, 
rozijnen of andere ingrediënten toevoegen. Schep het beslag 
in een bakvorm (invetten met kokosolie) en bak de brownie in 
ongeveer 45-55 minuten gaar. 

Benieuwd naar meer zero waste recepten en een lifestyle 
zonder plastic afval? Kijk dan eens op ons blog www.emma-
john.nl en laat je inspireren! Natuurlijk zien we ook graag het 
eindresultaat van je brownies op social media met de hashtag 
#emmajohn.

‘t Hoorntje   Woon en Cadeau

‘t Hoorntje  Woon en Cadeau
Diphoorn 25, 7842 TA Diphoorn, 0591 36 20 20, info@thoorntje.nl • www.thoorntje.nl

Diphoorn is een klein dorpje bij Sleen, rustig en landelijk gelegen. 
‘t Hoorntje Woon en Cadeau, sinds 1989 een winkel met een 
verrassend aanbod in woonaccessoires.
Kom vrijblijvend rondkijken.
Het is gezellig, informeel en veel groter dan het van buitenaf doet 
vermoeden... U wordt vriendelijk geholpen en de cadeaus worden 
mooi verpakt. 
Bunzlau Castle, nu ook bij ons in de winkel.
Bunzlau Castle-servies voor een gezellige mix & match! Al het servies 
van Bunzlau Castle is handgemaakt,  een echt Europees product, 
vaatwasser-, oven- en magnetronbestendig. Het textiel is van 100% 
katoen, de kristallen glazen bevatten 24% lead crystal (echt kristal).
Uiteraard hebben we nog veel meer serviezen o.a. van Emma Bridge-
water en heel veel woonaccessoires.
Open: di t/m za  9.00 - 17:00 uur
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Fotowedstrijd Orvelte

Amaranta 

www.amaranta-zijde.nl

Openingstijden:
Don. en zat.: 9.30-17.00 uur en op afspraak

Amaranta zijdebloemen en woondecoratie
Hoevenkamp 13/15 Gieten - 0592 - 26 59 55

Zijdebloemen en woondecoratie 

Amaranta is een 
onderdeel van:

Zijde voor particulier en bedrijf
•  600 soorten exclusieve zijdebloemen, bessen,  
 takken, bloesem en kransen
•  Zijdebloemboeketten en arrangementen in  
 alle stijlen
•  Brocante theeserviezen
•  Zijdebloemstukken 
 op maat
•  Opmaak van uw eigen 
 vaas of pot
•  Woon- en sfeerdecoratie

Bloemen maken het mooi om je heen

Uw winkeltje voor delicatessen en specialiteiten: 
vleesspecialiteiten van bekroonde kwaliteit, bijzon-
dere lekkernijen, de lekkerste kaas, noten en olijven, 
frisse salades en mooie wijnen. Groot assortiment 
vleesspecialiteiten, volop keus in Groningse 
pakketjes. 
We zien u graag in de Samuel Leviestraat 1, 
9351 BM Leek. Telefoon 0594 - 511 277. 
Website: www.hetlekkerewinkeltje.nl

Maak een mooie foto van één van de onderstaande bedrijven 
die gevestigd zijn in Orvelte en win een heerlijk diner voor 2 personen.

De Schapendrift aan de Schapendrift 3
De Borckerhof aan de Flintenweg 4-6
Zoobizar / de Winkel van Toen en Nu in Orvelte
De Schenkerij gevestigd aan de Schoolstraat 1A
en B&B op 1 aan de Brugstraat 1

Heerlijk overnachten in onze 
unieke Middenhuis boerderij, 
Lammert’s Hoeve in Veenhuizen.

Kerklaan 56, 9341 JH Veenhuizen, Tel: 06-22521290, 
E-mail: info@lammertshoeve.nl  www.lammertshoeve.nl

Stuur je foto voor 
15 december 2016

naar info@ardsmedia.nl
en win een heerlijk diner voor 2

bij De Schapendrift 
in Orvelte

Winterfair
Op 26 en 27 november a.s. staat Orvelte geheel in het teken van 

gezelligheid. Knappend haardvuur, mooie muziek, lekkernijen, ver-

warmde catering.

70 smaakvol ingerichte stands met brocante, vachten, huis en tuin-

decoratie, bloemschikkingen, vintage kleding, romantische kleding, 

handbeschilderde houten panelen....delicatessen als vers gerookte 

zalm, vers gebrande noten, olijven, hammen, worsten, chocolade...

 
Nostalgisch boerderijendorp Orvelte is hét decor voor deze fair.

Het fair terrein wordt gedecoreerd met tal van winterse schikkingen.

De entree bedraagt 5 euro vanaf 12 jr.

info: www.hetbrokantien.nl 29



winkel Toen & Nu
Melkwegje 1
9441 PH, Orvelte
www.winkel-van-
toen-en-nu.nl

Winkel Toen & Nu het adres voor een 
origineel kado en betaalbare 
hebbe-dingen
 
*  Nostalgie: Ot & Sien, 
 Aap- noot-mies, 
 Volkswagen enz
*  Originele tuin-ornamenten
*  Bijzondere kaarten
 

“Een prikkelend uitje!”
Bij ons haal je je informatie niet van educatiebordjes maar vertellen 
we je graag persoonlijk over onze bijzondere dieren en hun vaak 
bizarre eigenschappen.
De dieren worden zelfs uit hun verblijf gehaald zodat je ze van dicht-
bij kan bekijken en zelfs aanraken!
Natuurlijk overdekt en warm, want daar houden onze beestjes van...
 

Zoo Bizar
Dorpsstraat 2, Orvelte

0593 322400

Kijk voor actuele 

openingstijden:

www.zoobizar.nl

Het ultieme monumentendorp: Orvelte

Orvelte is een brinkdorp in de provincie Drenthe, ver-
moedelijk ontstaan tussen de 11e en 13e eeuw.
Orvelte is een monumentendorp (of museumdorp), 
vanwege de vele historische bezienswaardigheden in 
en rond het dorp. Naast de ‘normale’ dagelijkse bedrij-
vigheid en woonfunctie van het dorp is een groot aantal 
boerderijen en andere gebouwen ingericht voor het 
publiek. Auto’s zijn niet toegestaan in Orvelte.

In het dorp is, soms tegen betaling, te zien hoe men in 
vroeger tijden leefde en werkte. Voorbeelden van at-
tracties zijn de houtzagerij, de smederij, de klompen-
makerij, de grutterswinkel en ateliers en galerieën.

In 1967 verkreeg een deel van Orvelte de status Be-
schermd Dorpsgezicht. De omgeving wordt gebruikt 
voor geologisch en biologisch veldwerk.
www.orvelte.net 
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Holtweg 9 - 7863 TA Gees
Tel.: (0524) 58 15 75
Familie Pellikaan
info@wolfskuylen.nl
Kijkt u maar eens op
www.wolfskuylen.nl

Camping de Wolfskuylen
Camping in Gees (Dr.)

- groepsaccommodaties
- bungalows
- chalets
- blokhutten Net in de kern van het idyllische monumentendorp Orvelte ligt 

onze rietgedekte boerderij. Naast de boerderij bevindt zich het 
voormalig stookhok, welke is omgebouwd tot twee luxueuze 
kamers - voorzien van alle faciliteiten - voor Bed & Breakfast.

Genieten van rust, ruimte en privacy in een vrijstaand verblijf 
met eigen ingang… dat doet u bij B&B Op 1.

B&B Op 1, Brugstraat 1, 9441 PG Orvelte, 06 - 13 003 220
www.bedandbreakfastop1.nl 

Waarom B&B op 1?

Hier komt nostalgie, kunst en 
ontspannend genieten bij elkaar.

Dit onder het genot van een heer-
lijke lunch, een Drents biertje. 
Een overheerlijke pannenkoek

 of Drentse Tosti.

1 april tot 1 november alle dagen van 11 tot 17 
uur. In de winter Zat. Zon. & Maandag

www.deschenkerij.nl
Schoolstraat 1 A  Orvelte

Hier verkopen wij Drentse streekproducten, 
kniepertjes, kruidkoek en appeltaarten 

die wij dagelijks vers bakken en serveren 
wij ons ”proeverijtje”

In de woonkamer kunt u genieten van onze 
collectie oude gebruiksvoorwerpen die 

allemaal te koop zijn.

Dagelijks geopend van 11 tot 17 uur.
Buiten het seizoen enkel het weekend.

Het hele jaar kunt u zelf kniepertjes bakken 
onder begeleiding.

Aan de westoever van het prachtige vis- en vaarwater van het Stieltjeskanaal ligt de lommerrijk 
gerestaureerde boerderij Aquamarijn. De charme van de karakteristieke bouwstijl, de tuin met 
de eeuwenoude kastanjebomen en het prachtige uitzicht over het Drentse landschap maken uw 
verblijf tot een bijzondere ervaring in elk jaargetijde.

In de boerderij zijn op de eerste verdieping drie prachtige B&B-kamers: een vier-persoons 
familiekamer en twee tweepersoonskamers, alle met eigen luxe badkamer voorzien van douche, 
wastafel en wc.

In het voormalige stookhoes is nostalgisch slapen mogelijk gemaakt in een schitterende kamer 
met twee ruime bedsteden en een zit-/eetgedeelte dat tot bed omgevormd kan worden. Daar-
naast beschikken wij over diverse hotelkamerhuisjes. Voor iedere overnachting serveren wij een 
overheerlijk Drents ontbijt. 

Wij bieden diverse arrangementen zoals Thermen & Beauty, Fietserpad, Pieterpad, High Tea en 
de nieuwe dierentuin Wildlands. Aan alles is gedacht om u van een heerlijk verblijf te verzekeren.

Stieltjeskanaal 114, 
7756 PG  Stieltjeskanaal (Coevorden)
T: +31 524 222008, E: info@bij-aquamarijn.nl
www.bij-aquamarijn.nl
Jeannette en Reinder Geerlings



Unieke en luxe groepsaccommodatie  
De Borckerhof in Drenthe 
 
De drie luxe groepsaccommodaties en het unieke tolhuisje van 
De Borckerhof liggen in de prachtige omgeving van Orvelte in 
Drenthe. De Saksische boerderijen uit 1860 zijn compleet       
omgetoverd tot luxe groepsaccommodaties in Drenthe.  

Historische elementen zijn op unieke wijze gecombineerd met 
luxe en creëren een huiselijke en gemoedelijke sfeer.                 
De geweldige uitstraling, locatie en onze gastvrijheid maken uw 
verblijf in onze groepsaccommodatie met familie, vrienden en 
collega’s extra speciaal en onvergetelijk. 

Wim, Hillie & Erwin 

0593-322351   
info@borckerhof.nl 
www.borckerhof.nl 

 

Historie ABZ Anloo

35

Foto’s ABZ Anloo

ABZ ANLOO BV
Annerweg 35, 9467 PB AnlooTelefoon: 0592 - 271530Mobiel: 06 - 21650914Info verkoop: erwin@abz-anloo.nl

ABZ Anloo B.V. is in 1963 begonnen in Zuidlaren. A. Bos 
te Zuidlaren werd al gauw afgekort naar A (Arie) B (Bos) 
Z (Zuidlaren). Makkelijk te herkennen ABZ.
In 1967 is het bedrijf naar Annen verhuisd. Eerst naar de 
Kruisakkers en daarna in 1969 naar de Zuidlaarderweg. 
Van een grote schuur werd een slagerij gemaakt en we 
begonnen gestaag te groeien.

In 1973 werd de familie Bos de kans geboden om de helft 
van de voormalige zuivelfabriek aan de Annerweg 35 in 
Anloo te kopen, waardoor we de nodige uitbreidingsmoge-
lijkheden kregen. Aan ABZ werd dus Anloo toegevoegd.
In 1984 hebben we ons bedrijf verder uitgebreid met een 
moderne slachtplaats. Hier kunnen zowel particulieren 
als bedrijven of natuurbeherende instanties terecht om 
runderen, varkens, lammeren etc. te laten slachten. De 
portionering van het vlees wordt op de manier zoals de 
klant dat wenst verzorgd door hen zelf of door ons.

Drents Weidevlees
Uit drentse natuurterreinen
In ons brede assortiment neemt het Drents Weidevlees een 
bijzondere plaats in.
Dit vlees van topkwaliteit is afkomstig van koeien die hun 
leven lang in de Drentse natuur hebben geleefd. Het gras 
dat de dieren eten bevat veel kruiden en is nauwelijks 
bemest en niet in aanraking geweest met chemische 
bestrijdingsmiddelen.
Hetzelfde geldt voor het voer dat de dieren ‘s winters 
op stal krijgen. Ook dit is afkomstig uit Drentse natuur-
gebieden. Slechts krachtvoer dat deel uitmaakt van het 
winterrantsoen moet nog worden aangekocht, soms komt 
dit voer niet uit Drenthe.
De kalveren worden op natuurlijke wijze geboren en blijven 
zo lang mogelijk bij hun moeder.



Verrast, verbaasd, verwend, overrompeld 
door al het moois!
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Geheel onverwachts werd ik door een vriend uitge-
nodigd om mee te gaan naar een verrassingsdiner in 
GalerieF, Slachtedijk 24A te Joure.  Altijd in voor iets 
nieuws, zei ik onmiddellijk ja. We werden hartelijk 
ontvangen te midden van glazen beelden, keramiek, 
schilderijen en nog veel meer kunst.

Kunstenaars die over de hele wereld hun werk verko-
pen en hier in Joure vertegenwoordigd zijn.  Na een 
informele kennismaking werd het 4-gangen diner 
geserveerd, in combinatie met een wijnproeverij. Zo’n 
dertig mensen schoven aan en genoten samen van een 
Bourgondische maaltijd. Ik vroeg me af of het ook ge-
schikt was voor ons familieuitje dat we jaarlijks houden 
en ook dat is mogelijk.

De locatie op zich was eigenlijk al kunst en is zeker het 
bezoeken waard.
De galerie is iedere vrijdag geopend van 10:00 tot 18:00 
uur en overige dagen op afspraak.
Een mooie oude gerestaureerde fabriek van 
Douwe Egberts. Grote stalen deuren, robuuste muren 
in combinatie met subtiele kunst. 

www.fransjeversloot.nl
www.galerief.nl 

Fransje Versloot

Interesse? Bel +31 (0)6 10 323 891

www.fransjeversloot.nl

Hoe bijzonder als mensen verliefd worden op een schilderij. 
 
exposities
Op diverse plaatsen is mijn werk 
te bezichtigen, kijk op de site
voor de actuele locaties.

openingstijden
Iedere vrijdag van 10-18 uur. 
Overige dagen op afspraak.

a t e l i e r - g a l e r i e  S l a c h t e d i j k  2 4 a ,  8 5 0 1  Z A  J o u r e
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Zee Tsiis bestaat sinds juni 2014. Wij verkopen Hollandse 
kaas, boerenkaas rechtstreeks van de boerderij en buitenlandse 
kazen. Ook delicatessen, zoals huisgebrande noten, Friese 
en Franse droge worst, tapenades, olijven, jams, wijn, Friese 
streekproducten en Italiaanse delicatessen. 
Een greep uit onze merken: Riperkrite, Tijnjetaler, Frison, 
Boska, Smaakgeheimen, Noach delights, Ballymaloe, Bleu de 
Wolvega, Tante Luus 
Granola.

Zee Tsiis, 
Midstraat 42, 
8501 AR Joure, 
0513 - 411 888,
www.zeetsiis.nl 

Eet smakelijk… bij Zee Tsiis!



Bij Hof van Daam kunt u 
het hele jaar terecht voor:

• een heerlijke kop koffie of thee met huisgemaakt gebak
• een belegd broodje

• een compleet verzorgde High Tea
geserveerd in leuke Tea4one potjes

• heerlijke vergaderlunches
• compleet verzorgde Team uitjes

• prachtige Thee- Koffie pakketten
• leuke cadeautjes

Een unieke locatie voor verjaardagsfeestjes, reünie,
of andere gelegenheid.

U kunt ons vinden in het historische centrum
van Appingedam

 
Dijkstraat 57, 9901 AN Appingedam

Tel.nr: 0596 - 681859

info@hofvandaam.nl  www.hofvandaam.nl
of volg ons op twitter of facebook

SONNEMA
MEt trOtS EN pASSiE
gEMAAkt SiNdS 1860

 

 

KERAMIEKTUINEN GALERIE HARWI 
Kanaalstraat 9 

7858 TE EESERVEEN (N34 afslag EES) 

T. 0599-287269 

E. info@harwikeramiek.nl 

S. www.harwikeramiek.nl 

April : ma t/m zat. 10.00 tot 17.00 

Mei t/m aug.:  ma t/m zat. 10.00 tot 17.00 

                       Zondags 13.00 tot 17.00    

Sept & Okt.: ma t/m zat. 10.00 tot 17.00 

Nov. & dec.: don t/m zat. 11.00 tot 16. 00                 

Een schitterde beeldentuin van 20.000 m2 met een             
doorlopende expositie van keramiek uit eigen atelier.       
Tevens expositie van glas, brons, RVS en  stenen beelden uit 
Zimbabwe. In de tuin wandelt u over  bruggetjes, langs   
vijvers en bloeiende planten. Om te rusten en te genieten 
staan her en der stoelen en tafels.  

Tevens is er een ruime galerie, winkel en grote tuinkamer 
met tuinterras. Voor koffie/thee/ fris/ gebak , broodjes  ect.   

Wij heten u van harte welkom, ook als u met een groep 
komt. Ook zeer geschikt voor uw feestje, reünie, zussen dag 
ect. Voor meer informatie tel .0599-287269. 

      Gastvrij, daarom vrij entree 

De Bourgondische Beleving kunt u onder 

meer (gratis) verkrijgen bij het 

Toeristisch Informatie Punt (TIP). 

De exemplaren liggen uiteraard ook bij 

de deelnemende adverteerders.

Bourgondische Beleving
i n de provincie

editie Noord

GRATIS
meenemen!

3e jaargang nr. 3 - 2015

GRATIS
meenemen!

2e jaargang nummer 1 - Voorjaarseditie - 2016

Bourgondische Beleving
i n de provincie

editie Gelderland - Overijssel



Hotel Landgoed Ekenstein
Alberdaweg 70, 9901 TA Appingedam
Tel: 0596-628 528
e-mail: info@ekenstein.com
www.ekenstein.com

Het Landhuis van Ekenstein ligt in een prachtig park in 
Engelse landschapsstijl, in 1827 aangelegd door Lucas Pieter 
Roodbaard. Landgoed Ekenstein is ongeveer 13 hectare groot. 
Het Damsterdiep dat erlangs stroomt en de rijkdom aan flora 
en fauna staan garant voor uren wandelplezier. Over de smalle 
weggetjes langs het water en door kleine, oude dorpjes kunt u 
in de omgeving ook heerlijk fietsen. De kilometers die u in de 
zomer kanoënd kunt afleggen, zijn in de winter te schaatsen…. 
Onze arrangementen bieden de mogelijkheid de prachtige 
omgeving te verkennen.

Bent u meer een cultuurmens? De geschiedenis van het landgoed 
en die van de omgeving zal u verrassen. 
Appingedam bestaat bijvoorbeeld al ruim achthonderd jaar. De 
Nicolaikerk stamt uit 1225; in 1630 is daar het Raadhuis aange-
bouwd. De stad is gebouwd om verschillende riviertjes heen en 
heeft veel pittoreske doorkijkjes, waarin de bekende ‘hangende 
keukens’ goed tot hun recht komen. In het centrum kunt u gezel-
lig winkelen, een bezoek brengen aan Museum Stad Appingedam 
of Museum Mohlmann. 

Over de geschiedenis van landgoed Ekenstein vindt u meer 
informatie op onze website. Naast Ekenstein kunt u nog veel 

meer landhuizen (“borgen”) in de nabije en wijde omgeving 
bezichtigen. 

Voor cultuur op grotere schaal en (moderne) kunst bent u binnen 
twintig minuten, met de trein of de auto, in hartje Groningen. Ons 
“Groninger arrangement” is hiervoor een gerieflijk uitgangspunt. 
Groningen is een gezellige, bruisende studentenstad met vele 
terrasjes. U kunt in Groningen bijvoorbeeld het Nederlands Strip-
museum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum of het bekende 
Groninger Museum bezoeken. Maar ook een hofjeswandeling 
langs een groot aantal gasthuizen en binnenplaatsen is erg 
interessant.

Zie voor meer informatie onze website: www.ekenstein.com

41

Landgoed Ekenstein, 
een stukje Engeland in Groningen 

Reserveer een tafel in ons sfeervol restaurant 
naast onze a la carte kaart een 

wekelijks wisselend 4 gangenmenu 
Of laat u eens verrassen door de Chef 

Al plannen voor de feestdagen?

Eemshotel waar de Gast nog Gast is

Zeebadweg 2   9933AV  Delfzijl
0596-612636

info@eemshotel.nl

Reserveer een tafel in ons sfeervol restaurant 
naast onze a la carte kaart een 

wekelijks wisselend 4 gangenmenu 
Of laat u eens verrassen door de Chef 

Al plannen voor de feestdagen?

Eemshotel waar de Gast nog Gast is

Zeebadweg 2   9933AV  Delfzijl
0596-612636

info@eemshotel.nl
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Het Museum Stad Appingedam is een cultuur-
historisch museum in het centrum van de van 
oorsprong middeleeuwse stad Appingedam. Het 
museum is gehuisvest in twee monumentale 
panden, waarvan één uit 1860 en één van mid-
deleeuwse oorsprong. Voor het museum ligt een 
uitnodigende stadstuin met een theekoepel. 

Het museum toont in de vaste opstelling de geschiede-
nis van de stad Appingedam en de regio Fivelingo, door 
middel van stijlkamers, objecten, films en teksten. Centraal 
staat hierin het middeleeuwse verleden van de stad, naast 
Groningen de enige stad in de provincie van middeleeuwse 
oorsprong. Het museum huisvest een bijzondere kopersla-
gerijcollectie en een unieke collectie zilver uit Appingedam 
en omstreken. Voor de kinderen is er een heksenzolder. 
Jaarlijks houdt het museum drie wisselexposities op het 
gebied van beeldende kunst of geschiedenis.

Tot en met 8 januari 2017 is de expositie ‘Nuttig en 
fraai, handwerken door de eeuwen heen’ te zien in 
het museum. Het begint met de oudste voorwerpen op 
handwerkgebied, zoals de middeleeuwse spinsteentjes en 
weefgewichten die in de wierden rond Appingedam zijn 
gevonden. Een unieke bodemvondst uit Groningen is het 
kussen met applicaties uit de 16e eeuw. Verder zijn er hand-
werken te zien in vele technieken: borduren, breien, haken, 
weven, patchwork en kantklossen. Er is antiek naaigerei 
en een boekenkast vol patronen en handwerkboeken, ook 
van ruim 100 jaar geleden. Ook in de stijlkamers is het 
handwerken doorgedrongen: er hangen borduurwerken 
aan de wand, er is antiek patchwork te zien en op het 
wasrek hangt het gebreide ondergoed van vroeger. Onder 
de handwerken zijn zowel de verplichte schoolstukken van 
vroeger als unieke zelfontworpen kunstwerken. Bijzondere 
objecten zijn de Groninger merklappen, waarvan de oudste 
in 1707 is gemaakt, de collectie kralentasjes en kralenobjec-
ten uit de 19e eeuw, een gebreide doopjurk en een pronkrol 
vol proefstukjes van 6 meter 20 lang, gemaakt in 1921 door 
een meisje dat 13 jaar oud was. 

Rond de tentoonstelling is een uitgebreid programma van 
activiteiten opgesteld, zoals lezingen en workshops. Zo 
is er op donderdag 6 oktober vanaf 20:00 uur een lezing 
van Henny Stevan van het Museum voor Naaldkunst te 
Winschoten, met als titel: ‘Nog te goed voor vodden’. Op 
zaterdag 5 november is van 13:00 uur tot 17:00 uur een 
demonstratiemiddag van handwerktechnieken: weven, 
spinnen, kantklossen, sokken breien, quilten, frivolité en 
kralentasjes breien. Op die dag is de entree gratis. Op za-
terdag 10 december vindt de jaarlijkse Kaarslichtavond en 
Kerstfair plaats, ook dan is de entree gratis. Het museum is 
dan feestelijk versierd en sfeervol verlicht, kortom: heel ge-
zellig. Het programma van workshops en activiteiten is te 
vinden op de website van het museum, www.museumstad-
appingedam.nl . U kunt ook telefonisch contact opnemen: 
tel. 0596-680168.

Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11:00 
uur tot 17:00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 
13:00-17:00 uur. Op Eerste Kerstdag en op Oudejaarsdag en 
Nieuwjaarsdag is het museum gesloten.
De entree bedraagt € 4,- p.p. t/m 31 december 2016. Voor 

kinderen t/m 12 jaar is de entree gratis. Voor groepen vanaf 
10 personen is een arrangement op afspraak mogelijk: 
€ 7,50 p.p. incl. entree, rondleiding, koffie/koek met cake/
koek. Het museum is deels rolstoeltoegankelijk.

Op vertoon van deze pagina (of een kopie daarvan of een 
aankondiging van uw bezoek via Facebook) krijgt u een 
kopje koffie/thee gratis!

Museum Stad Appingedam
Wijkstraat 25, 9901 AE  Appingedam

Tel. 0596-680168
www.museumstadappingedam.nl

info@museumstadappingedam.nl

Cultuurhistorisch Museum Stad Appingedam



GESCHIEDENIS

DIRECT

  Ooit werd het gebouwd ter bescherming van de 

bewoners, nu is kasteel Bentheim een boeiende bestemming voor bezoekers 

van alle leeftijden. Achter de historische muren kunt u de geschiedenis van 

het kasteel, van de vorstelijke familie en van het enorme zandstenen bouw-

werk van dichtbij beleven. Ontdek de oorspronkelijke en met toewijding

ingerichte vertrekken, zoals de indrukwekkende ridderzaal, en geniet van het 

fantastische uitzicht vanaf de grootste hoogteburcht in Noordwest-Duitsland. 

da
ge

lijks geopend   10:00 – 18:00 u
ur

toegang

5,- € p.p.

Ooit werd het gebouwd ter bescherming van de bewo-
ners, nu is kasteel Bentheim een boeiende bestemming 
voor bezoekers van alle leeftijden. Achter de historische 
muren kunt u de geschiedenis van het kasteel, van de vor-
stelijke familie en van het enorme zandstenen bouwwerk 

Meer informatie, onder andere over kasteelrondleidingen, vindt u op: www.burgbentheim.de 
tel. +49 (0) 5922 - 5011 | info@burgbentheim.de | Burg Bentheim, Schlossstraße, 48455 Bad Bentheim

van dichtbij beleven. Ontdek de oorspronkelijke en met 
toewijding ingerichte vertrekken, zoals de indrukwekkende 
ridderzaal, en geniet van het fantastische uitzicht vanaf de 
grootste hoogteburcht in Noordwest-Duitsland.



Goedewijnen.com
WIJNEN | WIJNPROEVERIJEN | RELATIEGESCHENKEN

Iedere vrijdagmiddag wijnproefmiddag van 12.00 uur tot 
17.00 uur aan de Pottenbakkerstraat 3 te Assen.

“Omdat het leven te kort is om slechte wijn te drinken...”

Pottenbakkerstraat 3 
9403 VK Assen 
Tel: 06-19025263
info@goedewijnen.com 
www.goedewijnen.com 
www.andrieswijnen.nl

Landelijk vakantie vieren in Friesland!
Boerderij Groot Kahool is een authentieke kop-hals-romp 
boerderij met karakteristiek koetshuis, gebouwd in 1783. Het 
wordt omgeven door een gracht, een stokoude boomgaard 
en een prachtig aangelegde tuin.
Ons gerieflijke gastenverblijf Klein Kahool is vrijstaand en 
wordt uitsluitend en exclusief aan één gezelschap verhuurd. 
Het biedt riant ruimte aan maximaal zes personen.

Boerderij Groot Kahool, 
Kahoolsterlaan 2, 9172 AN Ferwert
Ferwerderadiel (Fr.), 
06 - 103 82 456, 
www.grootkahool.nl In het Schoolplatenmuseum Deinum vindt u een bonte 

verzameling van ruim 2.500 schoolplaten. Geschiedenis-, 
aardrijkskundige en Bijbelse platen, en nog veel meer. 
Historie en jeugdsentiment pur sang. 
U kijkt uw ogen uit bij het Schoolplatenmuseum Deinum, 
Sint Janswei 3, 9033 WN Deinum, 06 - 539 77 150, 
www.schoolplatendeinum.nl

Aap, Noot, Mies & meer

De kernwoorden van Domaine de la Dourbie zijn Biolo-
gisch en Organisch. Dit wijnhuis bestaat al sinds 1781 en 
staat in de Languedocstreek in Zuid-Frankrijk.
Er is veel herplant om het Domaine te veranderen tot 
een Organische cultuur.
Ook wordt er met authentieke druivensoorten gewerkt.
Hier worden alleen mooie kwaliteitswijnen gemaakt.

In Nederland zijn 3 wijnseries van dit wijnhuis te krijgen.
Dit zijn Oscar, Marie Nostra en Marius.

Oscar wit (Terret Bourret) is mooi droog, heerlijk luchtig 
met veel fruit en verrassend weinig zuren. Oscar rood (Ca-
rignan, Cinsault, Syrah en Grenache) is een zachte sappige 
wijn met een typische ‘Languedoc’ neus. Zwarte bessen, 
lichte tannines en een lange afdronk. Erg vriendelijke en 
volle wijn.

Marie Nostra wit (Sauvignon Blanc, Chardonnay, Terret 
Bourret en Roussanne, 6 maanden houtlagering) is een 
zachte goudkleurige wijn. De afdronk is rond en zacht.
Volle, exotische wijn met mooie lichte zuren.

Domaine de la Dourbie

Marie Nostra rood (Cinsault en Syrah, 12 maanden houtla-
gering) is een volle rode wijn.
Kruidig met een pepertje, evenwichtige tannines en een 
zachte lange afdronk.

Marius wit (Roussanne en Terret Bourret) is vol van smaak 
met veel fruit, romig en wat citrus in de afdronk.
Marius rood (Cinsault, Grenache, 12 maanden houtlage-
ring) is een volle rode wijn met in de neus rood fruit (kersen 
en zwarte bes). Veel frisheid. Ronde, zachte tannines. Goed 
in balans met een fluweelachtige afdronk.

Alle druiven worden handmatig geplukt en gesorteerd 
en alles staat voor kwaliteit!! Een puur product uit de 
Languedoc.

Goedewijnen.com

47



De Menkemaborg

49

De Menkemaborg te Uithuizen is een prachtig ingericht 
huis omgeven door grachten en tuinen. Het totaal geeft 
een indrukwekkend beeld van het leven en wonen op 
een Groninger borg in de 18e eeuw. 

Ooit ontstaan als middeleeuws steenhuis is het huis door 
de eeuwen vergroot en verfraaid. De familie Alberda heeft 
de borg als buitenhuis bewoond van 1682 tot 1902. Rond 
1700 werd de borg ingrijpend verbouwd tot een barok huis 
met bijbehorende stijlvolle tuinen. 
Het authentieke interieur uit die tijd met de imposante 
gebeeldhouwde schouwen, het schitterende staatsieledi-
kant en de gezellige keuken, zijn nu nog te bewonderen. 
De verschillende kamers zijn zo ingericht alsof het lijkt of 
de familie ieder moment binnen kan lopen. 
Tussen de grachten liggen de tuinen, waaronder de formele 
Hollandse tuin, een reconstructie op grond van het origi-
nele tuinplan uit omstreeks 1705 en een zonnewijzertuin. 
Maak een wandeling onder de sfeervolle perenberceau in 
de fruithof en kom (ver)dwalen in de grote doolhof! 

‘Glans uit Groningen’ over schitterende zilveren voor-
werpen 
In diverse kamers van de Menkemaborg zijn zilveren 
voorwerpen te zien, gemaakt in Groningen, maar ook in 
Den Haag of Amsterdam. Het glanzende zilver staat voor 
rijkdom en welvaart. Van de familie Alberda van Menkema 

zijn er diverse voorwerpen waarop hun wapen is ge-
graveerd. Er is een grote variatie aan voorwerpen, van 
dienblad, koektrommel, kandelaar, theepotje tot olie- en 
azijnstel en bruidsuikermandje. 

Leuke (junior)audiotour
Kinderen en (groot)ouders kunnen samen op pad met de 
(junior)audiotour. Daarin vertellen Unico Allard Alberda en 
zijn echtgenote Christina Bentinck over hun leven op de 
borg. Voor kinderen is er een spannende audiotour, waar-
mee ze worden meegenomen terug in de tijd door Gerhard 
en zijn zusje Suzanna Alberda. Ook de meiden Kaatje en 
Fieke vertellen over hun werk.

Open:
Maart tot en met september van dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur 
Oktober tot en met december van dinsdag tot en met zon-
dag van 10.00 tot 16.00 uur
Januari en februari gesloten

Zie voor informatie en activiteiten 

www.menkemaborg.nl 

Museum Menkemaborg

Menkemaweg 2, 9981 CV Uithuizen

Tel. 0595 431970

Veelzijdige pakketten voor de feestdagen 
bestelt u op 

www.hetlekkerewinkeltje.nl/pakketten
Natuurlijk bent u ook welkom in de winkel: 

Samuel Leviestraat 1, 9351 BM Leek. 
Telefoon 0594 - 511 277.

De Naaidoos

Galerie Atelier 
De Naaidoos
Zuiderdiep 74
9521 AV Nieuw Buinen
T. 0599-62 06 76
E. info@denaaidoos.nl
I. www.denaaidoos.nl

Openingstijden:
Ma t/m za: 13.00-17.00 uur

VERKOOP EXPOSITIE UNIEKE 
HANDGEMAAKTE QUILTS

Boerderij Lamkuma

Fam. Scholtens
Berend Haikesweg 2, 9982 xs Uithuizermeeden

Tel: 06-36031824
www.bedandbreakfastlamkuma.nl

Diverse workshops o.a. Tekstborden, sieraden, decopatchen, 
bloemschikken, mozaïeken, high tea etc...

’ Creatieve workshops & kinderfeestjes ’

www.workshopparadijs.nl

B & B - Workshop Paradijs
’ Sfeervol overnachten op de boerderij ’



Stiftung 
Kloster
Frenswegen

O V E R D E N K I N G  · V O R M I N G  · B I J E E N K O M S T  

Stiftung Kloster Frenswegen O E C U M E N I S C H E  O N T M O E T I N G S C E N T R U M  E N  P E N S I O N
Klosterstraße 9, D -48527 Nordhorn, Telefon +49 59 21 82 33 - 0, Fax +49 59 21 82 33 - 19, www.kloster-frenswegen.de

Ontdek de oecumenische ontmoetingscentrum en pension Klooster Frenswegen aan de rand
van Nordhorn! Omringd door eeuwenoude kloostermuren en een unieke sfeer, is het klooster
een ideale en populaire locatie voor conferenties en seminars. Het klooster beschikt over
49 kamers, variërend van eenpersoonskamers tot vierpersoonskamers, zeven vergaderzalen,
een auditorium, twee kamers met een open haard en een kapel wat ruimte biedt voor 200
personen. De directe verbinding met de Duits-Nederlandse netwerken van fietspaden of zelfs
voor een kanotocht biedt het de mogelijkheid om te stoppen en te overnachten. 
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49751 Sögel | www.clemenswerth.de

Advent   Schloss
Clemenswerth

a
u

f

Sa 3. Dez.  13 - 22 Uhr|
So 4. Dez.  11 - 19 Uhr|

Erw. 3 €, Kinder 1 € 



Welkom op ‘t Hoogeveld!
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Midden in de prachtige natuur aan de zuidwest kant van 
Groningen vind je ’t Hoogeveld. Het biologisch vleesvee-
bedrijf aan de rand van Eelde-Paterswolde beheert  600 
hectare veenweidegebied in het nieuwe natuurgebied de 
Onlanden in samenwerking met Natuurmonumenten en 
is in het eigen dorp bekend als ‘De Kijkboerderij’. Vanaf 
het bordes boven de stallen zijn de schitterende Limous-
ins te bewonderen. Dat wil zeggen: in de winter, want in 
de zomerperiode begrazen zij de weidegebieden.

’t Hoogeveld produceert biologisch vlees. Voor de parti-
culier verkrijgbaar via Heerlijk Eerlijk Vlees of de  Groene 
Weg Slager in de stad Groningen. Daarnaast zijn er vele 
mogelijkheden waaronder excursies, vergaderruimte of 
bijvoorbeeld een feestje voor u of uw kind.  Op ’t Hoogeveld 
is duurzaamheid een vertrekpunt. 

Educatie 
Met hoofd, hart en handen! Dat 
is het motto van Stichting De 
Boer op Noord. Een educa-
tieve kennismaking met een 
melkvee- , of zoogkoeienbedrijf. 
Kennismaken met de dieren, het 
landschap en de werkzaamheden 
die nodig zijn om een boerderij te runnen en de producten 
te kunnen leveren. Alle deelnemende bedrijven hebben een 
basistraining boerderijeducatie gevolgd en bieden program-
ma’s die aansluiten bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

Sytze en Alma van der Goot - Feunekes
Helmerdijk 71 9761 VN Eelde
info@hoogeveld.nl - www.hoogeveld.nl 

Een intrigerende naam, maar wat verkopen ze daar nu? Daar is geen kort antwoord op te geven, het beste ad-vies is om regelmatig even binnen te lopen en u te laten verrassen. Alvast even binnen kijken? Dat kan op facebook! 

Het Leuke Winkeltje, het winkeltje waar je vrolijk van word!

Stationsweg 83, 9471 GM Zuidlaren, 
050 - 409 36 53, www.hetleukewinkeltje.com

Ambachtelijk: de heerlijkste broden en het lekkerste 
banket. Maar ook: een smakelijke lunch of een 
zeer gezellige high tea. En meer… er zijn genoeg 
redenen om bij ons langs te komen.

U vindt ons aan de Stationsweg 35a, 
9471 GK Zuidlaren. 
Tel. 050 - 409 11 96, 
web www.lieveranders.nl  

Liever Anders Zuidlaren, bijzonder lekker!



HERBERT NOUWENS DREWES DE WITHERBERT NOUWENS DREWES DE WIT

HERBERT  NOUWENS EN DREWES  DE  WIT  IN  GALER IE  MOZAIEK

25 september t/m 27 november 2016 

Van beide kunstenaars wordt zowel 
recent werk als werk uit de afgelo-
pen jaren getoond. Drewes de Wit 
brengt schilderijen en tekeningen, van 
Herbert Nouwens is zowel binnen als 
buiten het woon(zorg)complex 
ruimtelijk werk te zien.

Galerie Mozaiek 
Ludinge 13 | 9471 JD Zuidlaren |
Dagelijks geopend van 13-17 uur
info@zorggroepdrenthe.nl

PROGRAMMA OKTOBER - JANUARI
08-10-2016 
WËRELDBÄND SLÄPSTICK

21-10-2016 
JOEP ONDERDELINDEN TAART

05-11-2016 
OLDENOSBORN #LIFE

12 & 13-11-2016 
VROUW HOLLAND 20 JAAR MANNEN-
HUMOR IN EEN VROUWENLIJF

18-11-2016 
MARCEL DE GROOT #HELD

26-11-2016 
GETERGDE MANNEN WIJ 
VERHUREN NIET AAN KERMISVOLK!

16-12-2016 
GERHARDT, FABER 
& FROMMERMANN 
WHAT LOVERS DO

15-01-2017 
COLORI ENSEMBLE 
NIEUWJAARSCONCERT

TICKETS VIA WWW.THEATERMOZAIEKZUIDLAREN.NLLUDINGE 13, 9471 JD ZUIDLAREN

Geniet in Mozaiek van een theaterdiner op de avond van de voorstelling in 
Restaurant ‘‘Bij de Buren”. Het restaurant is dagelijks geopend en serveert dagmenu’s,  

lunch gerechten, een diner à la carte en uiteraard een lekker drankje of koffi e met gebak.

Het dorp van Berend Botje: Zuidlaren

Op de Hondsrug vindt u het groene, pittoreske dorp Zuidlaren. Twee delen 
van Zuidlaren zijn een beschermd dorpsgezicht: Zuidlaren rondom de Brink 
en Dennenoord. Verder zijn er in het dorp verschillende rijksmonumenten.

Ten oosten van het dorp, aan de vaart naar het Zuidlaardermeer staat de muse-
ummolen De Wachter. Het is een windmolen waar granen en specerijen worden 
gemalen, met een mogelijkheid om terug te vallen op stoommachines voor het 
geval er onvoldoende wind is.
Belangrijke beelden in Zuidlaren zijn Berend Botje en het 
Zuidlaardermarkt Monument. Het beeld Berend Botje 
verwijst naar het gelijknamige kinderliedje. Het 
Zuidlaardermarkt Monument is een beeldengroep ter ere 
van de 800e Zuidlaardermarkt.

In en om Zuidlaren vindt u goede restaurants, leuke winkeltjes 
én volop mogelijkheden om heerlijk te wandelen en/of 
te fietsen in een zeer landelijke omgeving.
In Zuidlaren kunt u vrij parkeren en de bus van en naar 
Groningen (lijn 5) rijdt ieder kwartier.
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In een prachtig oud pand aan de Vaart in Assen vindt u ons sfeervol Creatief 
Atelier. De Historische uitstraling van het pand vindt u terug in de sfeer van 
ons Atelier… rustiek, gezellig, huiselijk.
U kunt bij ons terecht voor verrassende Workshops (volwassenen en kinderen), 
Drukwerk en Meubelstoffering met een uitgebreide collectie Engelse meubel-
stoffen. Ook kunt u onze ruimte huren voor uw eigen activiteiten.
Op www.dedamesaandevaart.nl en op de deur van ons atelier vindt u het 
actuele workshopaanbod.

Graag tot ziens, Geertje en Stefana
Vaart Zuidzijde 11, 9401GE Assen 0592-751463 info@dedamesaandevaart.nl

Recept

Panna cotta van bitterkoekjes

Restaurant Fabuleus   
Enkele jaren geleden opende restaurant Fabuleus haar deuren 
in een monumentaal pand in Zuidlaren. Sindsdien behoort het 
restaurant tot de favorieten van culinair minnend Nederland. Bij 
Fabuleus is er voor elke gast wat wils, zo geniet je van heerlijke 
gerechten met invloeden uit het mediterrane Europa. Patron 
cuisinier Harold Smits en zijn brigade bereiden gerechten 
van hoog niveau, met Franse, Italiaanse, Spaanse, Griekse en 
Drentse invloeden. 

Wat in dit restaurant ook opvalt zijn de prachtige verschillende 
dinerruimten en private dining (max. 12 personen) met stuk voor 
stuk een eigen sfeer die dit restaurant rijk is.

Restaurant Fabuleus
Kerkbrink 2A, 9471 AK  Zuidlaren, Tel. 050-4091254 
www.restaurantfabuleus.nl

Bereidingswijze
Verwarm de room met de suiker en het vanillestokje en 
schraap de vanillemerg er uit.  Laat dit zachtjes ca. 15 
min. trekken. Hak de bitterkoekjes fijn. Voeg de gelatine 
toe, laat dit goed oplossen en daarna door een fijne zeef 
gieten. Amaretto toevoegen. Af laten koelen en de 
bitterkoekjes toevoegen. Goed doorroeren en in 
vormpjes gieten. Op laten stijven in de koelkast. 

Eet smakelijk !                                                                                  

Ingrediënten
1 liter kookroom of slagroom
vanille stokje
150 gr. bitterkoekjes 
1 borrelglas Amaretto 
12 gr. gelatine 
125 gr. fijne kristalsuiker 
in kleine kopjes ca. 20 porties (kunnen ingevroren 
worden) 

Tip: zet de panna cotta in de vriezer zodat je ze later 
makkelijk kunt storten, kopjes even onder de warme 
kraan houden en los tikken.
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De Beurs is een gezellig eetcafé, gelegen in 
het centrum van Hoogeveen en vlakbij de 
Bioscoop, Kiri Bowling en Theater de Tam-
boer. Een uitgebreide kaart dus voor ieder 
wat wils.
Telefonische reservering is gewenst.

Grote Kerkstraat 28, Hoogeveen
0528-262723, www.debeurshoogeveen.nl

VVV Assen

De VVV Assen voorziet toeristen van alle benodigde 
wetenswaardigheden, wijst de weg, maar stelt zich ook 
voor Assenaren dienstbaar op onder het motto: “Er gaat 
niemand de deur uit zonder antwoord” 
Dagelijks vinden 100 tot 150 mensen de weg naar het VVV 
kantoor, waar alles te vinden is over uitgaan, attracties, 
winkelen, overnachten en kunst & cultuur. 

De gezellige winkel biedt een kust en keur aan cadeau 
artikelen gerelateerd aan Drenthe en Assen. 
T-shirts,  Bartje, bekers en fietssleutels, bijvoorbeeld, maar 
ook streeklectuur, souvenirs en streekproducten. Naast de 
alom bekende VVV cadeaubon, vind je er ook de Nationale 
bioscoopbon, de Bol.com Bon, alsmede de Fontana Bron-
nenbon en de Bongo beleveniscadeaubon om maar eens 
wat te noemen. Natuurlijk ontbreken de vele stadsgidsen, 
plattegronden en fietsroutes niet.

De VVV is de spil in de stad en de medewerkers fungeren 
dan ook niet alleen voor toeristen en inwoners, maar ook 

voor vele ondernemers en de Gemeente als vraagbaak. Hun 
enthousiasme en betrokkenheid maken dat zij van bijna 
alles in de stad van A tot Z op de hoogte zijn, waarmee 
de VVV als informatiepunt van de stad haar rol meer dan 
waarmaakt. 
 “Assen kan je omarmen zonder dat je je daar zelf bewust 
van bent!” zo zegt Patricia, coördinator van VVV Assen. As-
sen voelt voor haar wel goed aan. “Als ik ’s morgens de stad 
binnen rijd geniet ik van het groen dat je naar het kloppend 
hart toe leidt.”  “Een eigen bos, uniek voor een hoofdstad”  

VVV Assen is gelegen in het centrum van Assen te midden in 
het culturele hart. 
 
www.vvvassen.nl 
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Galerie SZing exposeert hedendaagse 
kunst.  De galerie is  gevestigd in het 
voormalig woonhuis/ atelier van 
Ploegschilder Arie Zuidersma (1925-2014). 

Diverse kunstenaars zijn te zien tijdens 
wisselende exposities. 
Zie hiervoor onze website: Zie hiervoor onze website: 
www.galerieszing.nl
De galerie wordt beheerd door Sieger 
Zuidersma en Ingrid Fokkens, die men er 
soms schilderend kan aantreffen.

Openingstijden: zaterdag en zondag van 
13.00 uur tot 17.00 uur. 
Of op afspraak (050 409 63 87).Of op afspraak (050 409 63 87).
De koffie/thee staat klaar!

Galerie SZing  Tienelsweg 42 Zuidlaren



B & B ’t Huys van De Gouverneur 

60

Deze luxe B&B ligt op een magnifieke locatie, in het 
historische hart van Assen , langs de vaart met zijn vele 
monumentale panden. Dit statige rijksmonument met 
inpandig koetshuis uit 1790 werd bewoond door Petrus 
Hofstede, de eerste gouverneur van Drenthe.
Er zijn 3 sfeervolle ruime kamers, De Koetshuis-Suite, 
De Hofstede-Suite en Het Kabinet . 

Op loopafstand vindt u het Drents museum, theater De 
Nieuwe Kolk, het Asserbos, de vele gezellige horecagele-
genheden die Assen heeft en een uitgebreid winkelcen-
trum.
Onze  gastenkamers zijn ruim van opzet, hebben luxe 
kingsize bedden, privé badkamer en toilet en zijn van alle 
gemakken voorzien. In de zonnige ontbijtserre geniet u 
van een uitgebreid ontbijt terwijl u uitkijkt over de riante 
tuin .
 
Parkeren kan op eigen terrein en is gratis.
’t Huys van De Gouverneur ligt op 5 autominuten afstand 
van de A28 en station Assen ligt op 10 loopminuten 
afstand.
Vanwege de centrale ligging is onze accommodatie ook 
zeer geschikt voor zakelijke reizigers.
Alles wat belangrijk is voor een ontspannen verblijf in de 
stad is aanwezig!

‘t Huys van De Gouverneur
Vaart zz 25 - 9401 GG Assen, T: 06-22971076 
info@gouverneurassen.nl  • www.gouverneurassen.nl

’t Huys van De Gouverneur: een beleving!
Wij staan voor gastvrijheid, genieten en geluk


