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In dit nummer onder andere:
• Logeren in het Noorden
• Koken met zeewier
• Jan Makkes, een gedreven kunstenaar
• Kamperen in de natuur
• De magie van thee

B u n g a l o w p a r k  S i m p e l v e l d
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Bezoek het Zuid-Limburgs heuvelland en verblijf op een 
rustige, groene locatie te midden van de natuur.  Alleen in de  verte hoort 
U de schelle fluit van de stoomtrein, die weldra het landschap doorkruist.

Centraal gelegen naast de ZLSM (direct toegankelijk via ons eigen pad), biedt Bungalowpark Simpelveld 
U de perfecte basis om te genieten van de natuur, erop uit te trekken naar een van de vele toeristische 
attracties van Parkstad of een dagje cul-tuur op te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Kruinweg 1  •  6369 TZ  Simpelveld  •  NL  T +31 (0)45-544 12 42  •  F +31 (0)45-544 01 25

info@bungalowparksimpelveld.nl www.bungalowparksimpelveld.nl

B u n g a l o w p a r k S i m p e l v e l d

Stoom afblazen 
in Simpelveld

B u n g a l o w p a r k S i m p e l v e l d

In deze eerste editie van 2017 laten we ons licht schij-
nen op de Noordelijke regio van ons land… Friesland, 
Groningen en Drenthe. Mooie provincies waar u uren-
lang kunt wandelen, fietsen, struinen en van de rijke na-
tuur kunt ‘proeven’. Weelderige bossen, heuvels en hei, 
prachtige dijken en uitgestrekte polderlandschappen, 
en niet te vergeten de wereldberoemde Waddenkust. 

In deze Bourgondische Beleving besteden we extra 
aandacht aan leuke overnachtings- en verblijfsaccom-
modaties. We hebben een special over kamperen, het 
ultieme outdoorgevoel, en in de special “Logeren in 
het Noorden” vindt u een selectie van logementen, 
vakantiehuizen en bed & breakfasts. U wordt er zonder 
uitzondering hartelijk ontvangen.

Van al dat buitenleven krijgt een mens trek en dorst, 
vandaar ook weer veel adressen waar het prima eten en 
drinken is.
Verder is er in deze voorjaarseditie flink wat aandacht 
voor cultureel en historisch erfgoed, en presenteren we 
u een minispecial over de magie van thee.
Dus is ons welgemeende advies: op pad!    



“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

Winnaar 2016 - Joke Dekker

Hemelvaartsdag

Donderdag 25 mei 2017
10.00 tot 17.00 uur, De Brink - Dwingeloo

Entree €3,- , kinderen tot 12 jaar grati s

www.keramiekmarktdwingeloo.nl

90 keramisten
Diverse demonstrati es en att racti es

25e Internati onale
Keramiekmarkt

Dwingeloo



In een rustige, bosrijke omgeving aan de 
rand van de Drentsche Aa kunt u heerlijk 
overnachten in ons landhuis uit 1976, met 
rondom een grote tuin met meerdere terras-
sen. Gezellig, sfeervol, rustiek.

Een onvergetelijk verblijf...

Bed & Breakfast Schipborg, Borgweg 8, 
9469 PH Schipborg, 050 - 501 34 14 / 
06 - 108 86 114, www.bb-schipborg.nl

Recept

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
Gelatine weken in water. Chocolade met chocolademelk 
verwarmen zodat de chocolade goed is opgelost, gela-
tine toevoegen en goed oplossen. Pannetje van het vuur 
halen en koud zetten in een bak met koud water. 
Ondertussen de slagroom tot yoghurt dikte kloppen, 

Ingrediënten
0,25 l volle chocolademelk 
5 gr. gelatine
0,25 l  slagroom gezoet 
30 gr. pure chocolade
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cacaopoeder om te garneren
chocoladesaus
framboosjes 
vormpjes

als de chocolademelk gaat hangen (begint op te stijven) 
door de slagroom spatelen.
Meteen in de vormpjes storten en koud weg zetten.  
Lichtjes aanvriezen om ze makkelijker te kunnen storten.  
Bestrooien met cacaopoeder. Eventueel met framboosjes 
en chocoladesaus garneren.  

Eet smakelijk !                                                                                  

Chocoladebavarois

Heerlijke broodjes, 
taart & delicatessen 
op West-Terschelling
Bij De Dis, al 30 jaar 
een begrip op het 
mooie Waddeneiland, 
waan je je bij oma 
thuis en kun je genie-
ten van veel lekkers. 
Zalige en rijkbelegde 
broodjes, diverse soorten taarten, zoals cheesecake, 
brownietaart, yoghurt-slagroomtaart en natuurlijk onze 
beroemde brownies.Alles in ons assortiment kun je ook 
meenemen.
Een bezoekje aan De Dis is altijd de moeite waard!
De Dis, Boomstraat 17, 8881 BS West-Terschelling, 
0562 - 443 443, www.dedis-terschelling.nl

Broodjeshuis De Dis



Grote diversiteit op 25ste Keramiekmarkt
‘Bubbles’ voor jubilerende stichting

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”

Een zonnestelsel in je woonkamer? Kan dat? In Franeker wel. 
Kom gauw kijken naar het oudste nog werkende planetarium ter wereld!

Aan het plafond van de woonkamer van een prachtig grachtenhuis in Franeker bevindt zich het 
oudste nog werkende planetarium ter wereld. Dit nauwkeurig bewegend model van het zonnestel-
sel werd tussen 1774 en 1781 gebouwd door de Friese wolkammer Eise Eisinga. Maar het Eise 
Eisinga Planetarium is méér dan een planetarium. Het is tevens een museum dat een uitgebreide 
verzameling van historische astronomische instrumenten herbergt en dat aandacht schenkt aan 
de moderne sterrenkunde. In het nieuwe pand is een interactieve tentoonstelling gebouwd,waarin 
de werking van astronomische instrumenten op een aantrekkelijke manier wordt uitgelegd. Er is 
bovendien een filmzaal waar doorlopend documentaires vertoond worden.

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag van 13.00 - 17.00 
uur. 1 april - 31 oktober ook maandag van 13.00 - 17.00 uur.
Entreeprijzen: Volwassenen 5,25. Kinderen 4 t/m 13 jaar 4,50. Groepen vanaf 20 personen 
4,25. Combi-kaart Martena: volw.: 8,50 - kind 6,00
In de Planetariumkamer krijgt iedere bezoeker uitleg. Breng ook een 

bezoek aan
Brasserie 

de Stadstuin.

Eise Eisingastraat 3
8801 KE Franeker, Nederland
Tel. +31 (0)517-393070
www.planetarium-friesland.nl

200 waterbuffels… 
voedzame topproducten

Buffelfarm Kelder levert op diervriendelijke 
wijze topproducten van de waterbuffel, van 
melk, kaas, vlees, Feta en Mozzarella tot ijs en 
yoghurt. Overheerlijk, verantwoord en rijk aan 
mineralen. 
Voorproefje? Zie www.buffelfarm.nl 

Toeslagweg 5 
7791 RS Radewijk 

06 - 179 46 540

Zo’n 90 zorgvuldig geselecteerde keramisten uit 
binnen- en buitenland tonen op donderdag 25 mei 
2017, Hemelvaartsdag, van 10.00 - 17.00 uur zo mooi 
mogelijk hun werk op de 25ste Keramiekmarkt Noord-
Nederland Dwingeloo. 

Elke marktkraam op de grote brink wordt omgetoverd 
tot een kleine expositielocatie. De organisatie van 
dit grootse evenementen is in handen van bestuur en 
werkgroep van de Stichting Keramiekmarkt Noord-
Nederland Dwingeloo.

Heerlijke producten, 
gebakken met passie!

Parallelweg 20a, 
7741 KB Coevorden,
0524-744018, 
www.bakkerscafedeloods.nl 

Ambachtelijk banket, hartige broodjes, koeken, 
koffie, thee en nog veel meer lekkers. 

U proeft het bij



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

Fierlejeppen WesterkwartierStreekhistorisch Centrum
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Ontdek in het Streekhistorisch Centrum in Stadska-
naal  de geschiedenis van de Kanaalstreek. Bezoek 
de tentoonstelling, bewonder het huis uit 1884 of ga 
zelf op onderzoek uit in het documentatiecentrum 
waar de collectie foto’s en dagbladen die teruggaat 
tot in de 18e eeuw raadpleegbaar is.

De Watertoren naast Huize ter Marse is te beklimmen. 
Vanaf het dak heb je een prachtig uitzicht over de wijde 
omgeving. Van mei tot oktober is daar bovendien de 
beeldententoonstelling Witte Olifanten IV te zien: in 
2016 exposeert Femke Woltering  er haar organische 
keramieksculpturen.

Streekhistorisch Centrum
Ceresstraat 2, 9502 EA Stadskanaal, 0599-612649
www.streekhistorischcentrum.nl

In Sellingen staat SHC de Oude Stelmakerij, de depen-
dance van Stadskanaal. Hier wordt het verhaal van 
Westerwolde in vogelvlucht verbeeld. Bovendien is hier 
een toeristisch informatiepunt gevestigd. Een prima 
startpunt voor een ontdekkingstocht door Wester-
wolde.

SHC De Oude Stelmakerij
Dorpsstraat 32, 9551 AE Sellingen, 0599-322727

www.facebook.com/StreekhistorischCentrum

www.facebook.com/SHCdeoudestelmakerij

www.witteolifantenstadskanaal.nl



Wanneer de bezoeker de nieuwe hoofdingang van het 
woonzorgcentrum Mozaiek in Zuidlaren binnengaat, komt 
hij al snel in een grote lichte hal die hem het gevoel geeft in 
een museumzaal te zijn beland. Niet geheel ten onrechte, 
want in deze ruimte worden met regelmaat tentoonstel-
lingen gepresenteerd.
Bij de nieuwbouw van appartementen was het de wens van 
Zorggroep Drenthe om naast een theater en een restaurant 
ook ruimte te creëren voor een tentoonstellingszaal met 
allure. De totaal beschikbare wandruimte, ongeveer 70 
meter, getuigt dan ook van een stevige ambitie.

De tentoonstellingsprogrammering is niet alleen gericht op 
de bewoners en personeel, maar ook om een breder publiek 
te trekken. Samen met het aanbod van het restaurant en het 

Museale tentoonstellingsruimte in woonzorgcentrum Mozaiek te Zuidlaren
theater wil men ook een buurtfunctie vervullen en zelfs meer 
dan dat. Om de expositieruimte te realiseren is er een beroep 
gedaan op deskundige ondersteuning en voor de program-
mering is een tentoonstellingsmaker verantwoordelijk met 
brede ervaring en bekend met het beeldend kunstklimaat in 
Nederland. 

Inmiddels zijn er in ruim een jaar tijd vijf tentoonstellingen 
gerealiseerd waarbij verschillende disciplines aan bod zijn ge-
komen. Zoals bij de eerste tentoonstelling ‘Gestolde tijd’. Acht 
kunstenaars uit Groningen en Drenthe hebben kunstwerken 
gerealiseerd waarbij bewoners direct of indirect waren betrok-
ken. Het betrof hier ruimtelijk werk, fotografie, schilderijen en 
een installatie van onder meer wollen flessen.
Ook bij de volgende vier exposities is er een breed scala van 
kunstenaars gepresenteerd. Hierbij betrof het altijd kunste-
naars uit Noord-Nederland, zowel met een breed oeuvre en 
lange staat van dienst als jong talent.

De tentoonstelling met illustratoren (5 maart tot en 
met 7 mei) is een voorbeeld hoe jong talent onder 
de aandacht wordt gebracht. Vijftien illustratoren 
die in 2015 of 2016 zijn afgestudeerd 
aan Academie Minerva in Groningen 
en ArtEz Zwolle gaan de ruimte vullen
met posters, boekjes, animaties en 
strips. 

OENEMA FRYSKE BEARENBURCH is een am-
bachtelijk gedistilleerde Beerenburg, geschreven 
op z’n Fries. 

Distilleerderij “DE STIEKEME STOKER” bereidt 
volgens heel oude recepturen een unieke voor de 
liefhebbers speciale smaakvolle en natuurzuivere 
Beerenburg, zónder toevoegingen van kleurstoffen 
en houdbaarheidsmiddelen. 

De basis voor deze unieke Beerenburg is een in 
eigen stokerij dubbel gestookte graanjenever.
Kijk op www.stiekemestoker.nl waar u onze pro-
ducten kunt kopen en waar wij onszelf presenteren.

Distilleerderij De Stiekeme Stoker, 
Bolwerkplein 8, 8701 XE Bolsward, 06-255 80 969.



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

Lente in Drenthe

Keramiektuinen galerie Harwi
Kanaalstraat 9
7858 TE Eeserveen
0599-287269
info@harwikeramiek.nl
www.harwikeramiek.nl

Oud-Friese gastvrijheid bij 

Café Baard
Café annex Dorpshuis Baard is een heerlijke plek om 
te vertoeven. In een zeer gastvrije sfeer kunt u er van 
alles beleven. Ongedwongen eten aan de hand van 
wisselmenu’s, zoals kipsaté, wraps, enorme hambur-
gers en de specialiteit van het huis: spareribs (900 
gram).
Maar ook een lekker bakkie, al dan niet in combinatie 
met lunch, gezellig bieren en borrelen zijn populaire 
activiteiten. En wat dacht u van een spetterende mu-
ziekavond? Door de muzikale achtergrond van Jaap 
Prins, De Waard Van Baard, vereren goede bands, 
troubadours en folkzangers regelmatig Café/Dorpshuis 
Baard met hun bezoek.

Op deze wijze is ‘het witte café bij de brug’ culinair en 
cultureel het bruisende hart van het dorp. Oud-Friese 
gastvrijheid bestaat nog!

Cobus, Aggie en Boyd Prins nodigen u van harte uit 
om dat mee te maken.

Café Baard, Dekemawei 9, 8834 XA Baard, 
T. 0517 - 234 692, www.cafebaard.nl
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Drenthe staat bekend om de hunebedden, prachtige 
fietsroutes, uitgestrekte natuur, maar het is ook een 
culturele provincie. Wie lekker wil genieten van de 
lente, kan een bezoek brengen aan de beeldentuin 
van Harm en Trijnie Stavast in het buurtschap Eeser-
veen. De tuin staat bekend onder de naam keramiek-
tuinen galerie Harwi . Het keramiek wordt in eigen 
atelier gedraaid, geboetseerd of gegoten in een mal. 
Harm leerde het pottenbakken van zijn vader Willem.  
                                                       
Waardoor wordt u geïnspireerd?                                                                                                      
“Van onze hobby hebben wij ons beroep gemaakt. 
Klei is onze passie. De natuur en zijn inwoners zijn een 
grote inspiratiebron voor ons. Vogels, mollen, maar 
ook gebruiksvoorwerpen. Voederschalen, vogelhuisjes, 
regenmeters. Teveel om op te noemen. Wij stoken onze 

keramiek op 1280 graden, hierdoor is het vorst-
bestendig. Door onze beeldentuin op een 
speelse manier in te richten willen wij bezoekers 
ideeën aanreiken om hun tuin te verfraaien met kera-
miek. Naast ons keramiek hebben wij ook beelden van 
steen, RVS en glas tentoongesteld.” 

Lunchroom                                                                                                                                            
In de gezellige lunchroom met terras is het heerlijk 
vertoeven. Even uitrusten van de wandeling met een 
kopje koffie, thee, of eigengemaakte soep.

Openingstijden                                                                                                                                       
Vanaf 1 april kunt u van maandag t/m zaterdag, van 
10.00 tot 17.00 uur de nieuwe lentecollectie komen 
bewonderen. Gastvrij, daarom vrij entree.



Panir met spinazie en rijst

Bereiding
Rijst klaarmaken. Olie verwarmen in pan met zware 
bodem. Komijnzaad toevoegen, na 15 seconden gevolgd 
door asafoetida, gember en peper. Na 30 seconden 
bakken, spinazie erbij doen, goed mengen en 5 minuten 
laten sudderen. Indien ui en knoflook gebruikt worden, 
deze enkele minuten bakken voordat de spinazie toege-
voegd wordt. Gebakken Panirblokjes toevoegen, daarna 
zure room met gehakte koriander en zout. Geheel goed 
mengen en nog 5 minuten verwarmen. Heet serveren, 
eventueel met komkommer en yoghurtsalade. B
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Ingrediënten
350 gram rijst
1 kilo verse spinazie, gewassen, licht gekookt en gehakt
500 gram Panir in blokjes gesneden en licht gebakken
3 el olie
1 Spaanse peper fijngehakt
1 tl komijn zaad
1/2 tl asafoetida of 1 tl knoflook fijngehakt
1 ui gehakt
1 el gember geraspt
zout
verse koriander gehakt
125 cl zure room

Grote verscheidenheid van de collectie is de kracht van het museum

De in Nieuw Dordrecht geboren Jans Brands (82) begon al zeer jong met 
het verzamelen van allerlei voorwerpen en boeken die zijn byzondere 
interesse hadden. En omdat hij een heel brede belangstelling had, nam 
zijn collectie in al zijn verscheidenheid al gauw een buitenproportionele 
omvang aan. Als ongetrouwd man bewoonde hij een boerderij aan de 
Herenstreek. En ofschoon hij als alleenstaande over veel (woon)ruimte 
beschikte, puilden al gauw alle kamers, de kelder en de zolder uit van de 
enorme hoeveelheden boeken, tijdschriften en kranten en alle mogelijke 
voorwerpen, waaronder: archeologische, rouw- en begrafenis voorwer-
pen, gewichten, munten, penningen, kindersspeelgoed en spullen uit 
grootvaders/moeders tijd en oude documenten en handschriften.
Tegen de tijd dat Jans op leeftijd kwam, besloot hij zijn boerderij te verla-
ten en zijn verzameling overdragen aan de Nieuw Dordrechtse/Emmense 
gemeenschap en wilde hij dat zijn boerderij een museum werd.
Eind oktober 1991 werd de Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en 
Cultureel opgericht met de bedoeling zo de collectie te behouden en een 
museum te realiseren.
Met hulp van het provinciebestuur gingen deskundigen aan de slag met 
het inventariseren en catalogiseren van de collectie. Daarbij kwamen ze 
tot de ontdekking dat er zo veel zeer waardevolle voorwerpen van werke-
lijk museale kwaliteit in de verzameling zaten, dat het onderbrengen en 
exposeren in een museum wel zeer gewenst was, waardoor het erfgoed 
van Drenthe en Nederland voor het nageslacht bewaard blijft. Met 
financieele steun van provincie en gemeente werd dat museum vijf jaar 
geleden gerealiseerd. Niet alleen de voormalige boerderij van Jans Brands 
werd daarvoor opgeknapt, maar er werd zelfs een hele nieuwe vleugel 
tegenaan gebouwd.
Het museum toont niet alleen de collectie van Jans in al zijn verscheiden-
heid, waarmee een blik getoond wordt in “de wereld van Jans”, maar 
vertelt ook de verhalen en byzonderheden achter ieder voorwerp, dat 
Jans om die reden aan zijn collectie heeft toegevoegd. Die twee aspecten 
maken een bezoek aan het museum niet alleen de moeite waard, maar 
ook spannend. De expositie “de wereld van Jans” is te bezichtigen 
vanaf 24 maart 2017.

Museum Collectie Brands in Nieuw Dordrecht

De wereld van Jans
Het museum van de byzondere verhalen

Lekker Hip: thee, kado & zo

Sinds vijf jaar is Lekker Hip gevestigd in Borger. Deze 
winkel is gestart om voor jonge mensen met een ver-
standelijke beperking een leuke baan te realiseren.

Lekker Hip is een winkel met wel 130 soorten losse thee. 
Deze kunnen gratis worden geproefd in de winkel en de 
thee wordt ook geleverd aan horeca in de omgeving. 
Daarnaast worden er heerlijke taarten gebakken en jams 
gemaakt met fruit uit eigen tuin. En er zijn vele soorten de-
licatessen verkrijgbaar, zoals verse olie en azijn van de tap 
en veel soorten snoepjes. Dit alles wordt op een originele 
manier verpakt, zodat je voor een leuk cadeautje 
ook altijd wel kunt slagen bij Lekker Hip. 

Naast eten en drinken 
zijn er ook hobbyspullen, 
babyspullen en home 
deco artikelen als Blond 
servies te koop. 
Echt een winkel die je gezien moet hebben!

Hoofdstraat 20, 9531 AG Borger
0599 - 855 684/06 - 2240 6911

www.lekker-hip.nl

Museum Collectie Brands in Nieuw Dordrecht 
herbergt de enorme verzameling van dorpsgenoot 
Jans Brands. In de boerderij, naast het museum, 
waar hij geboren is en gewoond heeft, verzamelde 
hij gedurende 65 jaar 50.000 boeken, waaronder 
heel byzondere exemplaren van een paar honderd 
jaar oud, en 20.000 voorwerpen: van zeer oude 
handgeschreven documenten en voorwerpen waar 
musea jaloers op zijn, tot collecties over de Tweede 
Wereldoorlog, het koningshuis, munten en pen-
ningen, heel oud kinderspeelgoed en spulletjes uit 
grootvaders/moeders tijd.

De voorwerpen zijn niet alleen interessant om te 
bekijken, maar de verhalen daarachter zijn minstens 
zo boeiend om over te lezen en om te beluisteren. 
Ieder voorwerp of boek heeft zo zijn eigen geschie-
denis en de reden waarom het in de collectie is 
opgenomen.

Voor openingstijden en toegangsprijzen zie de 
website
Museum Collectie Brands, 
Herenstreek 11, 7885 AT Dordrecht 
Tel: 0591-393400, Mail: info@collectie-brands.nl 
Website: www.collectiebrands.nl

De Wereld van Jans
Het museum van de byzondere verhalen
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Dit schreef Vincent van Gogh aan zijn broer Theo tijdens 
zijn verblijf in het idyllische Drenthe. Hij onderging een 
wervelwind van emoties, was ondersteboven van het 
mooie landschap, verwonderd over het pure leven in 
Drenthe, maar ook eenzaam. Vanuit zijn huis in Nieuw-
Amsterdam maakt hij zijn ontdekkingstochten door de 
veengebieden. Bij een een bezoek aan dit Van Gogh Huis 
en in het Veenpark beleef je het Drenthe van toen, door 
de ogen van de bekende schilder. Hier komen zijn verblijf 
en zijn schilderijen weer tot leven!

“Ik geloof het land u zou inpakken          
een overtuigen”

www.vangoghdrenthe.nl

Vincent van Gogh 1883
Vrouwen in het veen

Van Gogh Huis Drenthe 
Van Goghstraat 1 
784 NP Veenoord/Nieuw-Amsterdam
0591-555600 
www.vangogh-drenthe.nl  

Veenpark 
Berkenrode 4
7884 TR Barger-Compascuum 
0591 324444 
www.veenpark.nl

Het Van Gogh Huis
Het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam is het enige, voor 
publiek toegankelijke, huis in Nederland waar Vincent van 
Gogh gewoond en gewerkt heeft. De kamer waar Vincent 
schilderde is zo ingericht alsof de schilder elk moment 
terug kan keren van een tochtje in het veen. Verplaats u 
in de leefwereld van de schilder in het najaar van 1883 en 
bezoek zijn kamer. Bekijk de film over zijn Drentse periode 
en beleef het mysterie van het landschap.

”Ik geloof het land u zou inpakken 
en overtuigen”

Veenpark
De meeste plekken waar Van Gogh zijn 
inspiratie vond zijn veranderd. Maar in 
het Veenpark waan je je in dezelfde 
wereld als Van Gogh. Met het ruige 
hoogveen, een veenafgraving en twee 
museumdorpen met het vervoer uit 
Vincent’s tijd. De nieuwe buiten-
expositie Ezels van Vincent legt de link 
tussen zijn werken en brieven enerzijds 
en de plekken, de mensen, de natuur 
en het landschap anderzijds. De 
bakker, de kruidenier, de klompen-
maker en de turfsteker zijn er elke 
dag aan aan het werk.

Veenpark
Zeven dagen per week van 

1 april tot en met 29 oktober 

2017.
Dagelijks van 10:00 tot 17:00; 

hoogseizoen van 10:00 tot 

18:00 uur.

Berkenrode 4
7884 TR Barger-Compascuum

0591 324444
www.veenpark.nl

Openingstijden

Van Gogh Huis Drenthe

Hele jaar geopend van dinsdag 

t/m zondag van 13.00-17.00 

uur.
Gesloten op: 1 januari, 1e 

Paas-, 1e Pinkster- en 1e en 2e 

Kerstdag en 31 december

Van Goghstraat 1

784 NP Veenoord/Nieuw-

Amsterdam
0591-555600
www.vangogh-drenthe.nl
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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.  

In de ruime galerie, winkel vindt u woondecoraties van   
keramiek, glas en brons. Voor een lekker kopje koffie/thee 
of fris met gebak of een lunchgerecht neemt u plaats in de 
gezellige lunchroom. 

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 

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

Tuingoed Foltz

	 Open	di	t/m	za,	1e	en	3e	zo	10.00-17.00	u.
	 Maandelijks	Open	Dagen.
	 Arrangementen	voor	groepen.

Hereweg	346,9651	AT	Meeden	–	T	(0598)	635	000

									www.tuingoedfoltz.nl

specialiteitenkwekerij,	tuinen,
																					tuinwinkel	en	brocante

’Een plek om te genieten…’



Bed en Breakfast “Het Vergulde Scheepje” is gelegen aan de Suupmarkt 
22 in de historische binnenstad van Dokkum, tegenover het Keerpunt in 
de Elfstedentocht. Het is een beeldbepalend pand met een geschiedenis 
die teruggaat tot het ontstaan van de stad. “Het Vergulde Scheepje”, is 
de naam van de bierbrouwerij die hier vroeger gevestigd was en samen 
met nog een aantal andere brouwerijen het bierbrouwersgilde van 
Dokkum vormde. De zijgevel en de keldergewelven herinneren nog aan 
deze tijd.

Wij bieden u twee comfortabel en sfeervol ingerichte tweepersoonska-
mers, voorzien van toilet en douche, verwarming, TV, koelkast en WiFi. 
Fietsen kunnen op de binnenplaats van het pand gestald worden en 
auto’s kunnen op loopafstand gratis geparkeerd worden. 

Graag verwelkomen wij u op onze unieke locatie: Suupmarkt 22, 
9101 LM Dokkum, 06 - 504 04 755, www.hetverguldescheepje.nl

Het Vergulde Scheepje
Comfort en een fijne sfeer op één plek!

Frisse eiersalade
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Recept

Ingrediënten:
Peper en zout
1 theelepel grove mosterd
6 eieren
2 eetlepels mayonaise
1 eetlepel yoghurt
2 kleine augurken fijngesneden
1 eetlepel bieslook fijngesneden

Bron: Lokaal en Lekker

Camping 
de Gouberville
Kleinschalig Kamperen, overnachten 
in een blokhut, pipowagen of B&B 
in een landelijke omgeving?

Kom naar camping de Gouberville, 
een echte vakantiebeleving!

U bent van harte welkom!
Witterhaar 12, 
9405VK Assen  06-26396831
www.minicampingdegouberville.nl

De eiersalades in de supermarkt bevatten vaak meer 
mayonaise dan ei. Jammer! Ook wordt er meestal 
smaakversterker (ofwel E621) toegevoegd. De menin-
gen zijn verdeeld over de mogelijke gezondheidseffec-
ten van deze toevoeging, maar wij houden het goedje 
liever buiten de deur. Zelf maken is in 10 minuten 
gepiept, veel lekkerder én gezonder! Simpel toch? 
Voor op brood en bij de borrel.
 
beleg voor 4-6 boterhammen
Kook de eieren in 5-10 minuten en spoel ze af onder 
koud stromend water.
Pel de eieren en prak ze grof. Meng dit samen met 
de overige ingredienten. Breng op smaak met peper 
en zout.
Beleg de plakken brood met de eiersalade en een 
pluk (Sango)kiemen
 
Tips:
– Ook lekker om nog wat bieslook of tuinkers toe te 
voegen. Of gebruik een beetje grove mosterd.
– Geef de salade een extra bite met radijskiemen of 
preischeuten van De Peuleschil
– Varieer gerust met de hoeveelheden mayonaise, 
yoghurt en kaas. Minder mayonaise en meer yoghurt 
smaakt nog steeds hartstikke lekker maar is minder 
vet.



Hereweg 8 | 9906 PE Bierum | 06-10275532

eten@bijneelengeer.nl | www.bijneelengeer.nl

Beleef het leven van de Hunebedbouwers 

Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger
Telefoon: 0599 - 23 63 74
E: info@hunebedcentrum.nl
W: www. hunebedcentrum.nl

Wandelen door 150.000 
jaar geschiedenis

d
p a rk
Oertij

Ervaar de reis van de steen     
Ruik de geur van het hunebed     
Zie de schatten van eeuwen geleden
Voel de sfeer van het leven van een Hunebedbouwer 

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

Elisha’s Bloemen is een bloemenwinkel die nét 
even anders is!
Naast kleurrijke bloemen en planten is er namelijk 
nog veel meer te beleven. Zo vindt u achter in de 
winkel een ware schatkamer met o.a. stenen en 
mineralen, schelpen en de mooiste vlinders onder 
glazen stolpen.Maar ook aan mooie woonaccessoi-
res ontbreekt het niet. Heerlijke plaids, stoere vazen 
van Brynxz Collections en zijden bloemen, niet van 
echt te onderscheiden!

Elisha’s Bloemen
Hoofdstraat 17a 
Borger
0599-235603
www.elishasbloemen.nl

openingstijden:

ma: 13.00 t/m 18.00 uur

di-do: 9.00 t/m 18.00 uur

vr: 9.00 t/m 20.00 uur

zat: 8.30 t/m/ 17.00 uur

Hartelijk welkom bij 
Elisha’s Bloemen!

Bij Neel en Geer is sinds 2013 gevestigd in 
een prachtige boerderij uit 1938, geheel in stijl 
van de Amsterdamse school. De voormalige 
paardenstal heeft een metamorfose onder-
gaan tot een bijzonder sfeervol restaurant en 
de modern uitgeruste keuken is gerealiseerd 
in de ruimte waar voorheen de koeien gemol-
ken werden. Een unieke locatie met terras, 
waar u kunt genieten van de rust, ruimte en 
het schitterende uitzicht over de landerijen. 
Ook is er een camping aanwezig.

U kunt bij ons terecht voor een heerlijke 
lunch, diner, koffie met crumble of gezellig 
borrelen met familie en vrienden. Onze be-
roemde “Wereldse hapjes” worden naar tapas 
idee gemaakt, alleen dan wereldwijd.

Tevens is het verwerken van verse streekpro-
ducten in onze gerechten een bewuste keuze. 
Voor feesten, besloten diners of andere 
wensen stellen wij ons restaurant graag ter 
beschkking. Informeer naar de vele mogelijk-
heden. Wij denken graag met u mee!



KAMPEREN in  DE NATUUR

Kampeerboerderij Ykema 
Camping aan het water De Flakke Brekken, kleinschalig, maar van alle 
gemakken voorzien. Luxe blokhutten, groepsaccommodatie voor 40 
personen. Onze kampeerboerderij is de ideale plek voor een heerlijke 
vakantie aan het water. Bovendien kunt u bij ons verschillende boten 
huren en ook praamzeilen met maximaal 12 mensen behoort tot de 
mogelijkheden. Wij verwelkomen u graag tussen de Friese weilanden en 
de meren, om volop te genieten van de rust en de ruimte. 
Nummer 11, 8613 JH Sandfirden, 0515 - 469 444, 
www.campingykema.nl

Logeerboerderij & Camping De Salix 
Verblijven bij ons kan op diverse manieren. Het gehele jaar in onze Bed 
and Breakfast of appartement. In het seizoen ook op de minicamping of in 
de 2 persoons houten chaletjes. U vindt ons net buiten het Friese dorpje 
Hitzum. Hitzum ligt vlakbij Franeker en op korte afstand van Harlingen. Een 
prachtige omgeving, schoon, fris, veel leuke authentieke dorpjes en stad-
jes. Alleszins de moeite waard om dit mooie, ruimtelijke stuk van Friesland 
te ervaren. En wij garanderen u een werkelijk schitterend landelijk uitzicht!
Franekerweg 2, 8805 TB Hitzum/Franeker, 06 - 453 44 935,
www.desalix.nl

Boerencamping Half-Hichtum
Landelijk gelegen aan de Elfstedenroute op loopafstand van Bolsward, 
een prima startpunt voor fietsers. Kleine, rustig camping met ruime 
standplaatsen, stroom en water op het terrein, en voldoende parkeerge-
legenheid. Wij hebben een slechtweer-accommodatie en goed sanitair. 
Samen met de boer kunt u de paarden, schapen en kippen verzorgen, óf 
heerlijk schilderen in de weilanden. De rust en ruimte in Friesland delen 
wij graag met u! 
Hichtumerweg 14, 8701 PG Bolsward, 0515 - 57 26 83, 06 - 239 17 115, 
www.half-hichtum.nl

Camping De Waps
Ontdek de wereld van kamperen met charme, midden in het prachtige 
Fonteinbos aan de rand van het Friese Oudemirdum. Dichter bij de na-
tuur en zorgeloos genieten dankzij 100 jaar kampeerervaring! Tot rust ko-
men, genieten van de vrijheid, gemoedelijkheid en liefde voor de natuur. 
Een ware vakantiebeleving, of u nu alleen bent, samen of met uw (klein)
kinderen. De Waps is een boscamping waar sfeer, rust, eenvoud, gemak 
en respect voor de natuur volkomen in balans zijn.
Fonteinwei 14, 8567 JT Oudemirdum, 0514 - 571 437, www.dewaps.nl 

Kampeerterrein De Blauwe Haan
Kampeerterrein de Blauwe Haan, tussen boerenland en uitgestrekte na-
tuur gebieden, waar heerlijk gefietst en gewandeld kan worden. Geniet 
van de gezelligheid op de kampeervelden, ontdek de ontspannen sfeer en 
de rust of laat u verwennen met luxe in een van onze mooie logeerverblij-
ven. Van ruime kampeer- en camperplaatsen tot en met luxe vakantiebun-
galows. We hebben een nieuw, ultra modern, sanitair gebouw. Of boek 
één van de twee unieke luxe vakantiehuizen met o.a. een thuisbioscoop, 
en jacuzzi.. De Blauwe Haan is bijzonder overnachten met een unieke 
beleving. Weg achter de es 11, 7975 PZ Uffelte, 0521 - 35 12 69, 
www.blauwehaan.nl

Mini Camping en Zorgboerderij Dieverdoatsie
Onze camping is landelijk gelegen in het Veenkoloniale dorpje Kiel-Winde-
weer. Wie op zoek is naar een rustige, nette en ruim opgezette camping, 
zal dit bij ons vinden. 
Er kan heerlijk gefietst en gewandeld worden. Daarnaast is het door de 
ligging een ideale vakantieplek om uitstapjes te maken naar dichtbij gele-
gen plaatsen. Wij verwelkomen u graag!
Dorpsstraat 12, 9605 PA Kiel-Windeweer, 06 25430063, 
www.minicampingdieverdoatsie.nl



Waar rust en ruimte vanzelfsprekend zijn
Aan de voet van de hoogste kerktoren van Friesland, 
in het terpdorp Tzum, vindt u Boerencamping 
Ny Herema, vernoemd naar de monumentale kop-
hals-romp boerderij uit 1860. 

Ny Herema is een gemoedelijke camping in een prach-
tig open agrarisch gebied, waar u nog kunt kamperen 
voor een vriendelijke prijs. Uitstekend geschikt voor 
jonge gezinnen, maar buiten de schoolvakanties een 
oase van rust voor de overige kampeerders. De cam-
ping ligt direct aan vis- en vaarwater en heeft totaal 25 
plaatsen, verdeeld over twee velden.

Ook kunt u bij ons een luxe stacaravan huren, compleet 
ingericht en van alle gemakken voorzien voor 4 perso-
nen.

Naast dit alles hebben wij een jong-vee-opfokbedrijf en 
diverse hobbydieren en paarden.

Gemoedelijkheid en een ontspannen sfeer staan bij ons 
centraal. En wat dacht u van een uniek uitzicht over 
de landerijen, waar u ’s avonds kunt genieten van een 
fraaie zonsondergang?

U maakt dat allemaal mee bij Simone en Easge Wijnstra 
van Boerencamping Ny Herema, 
Franekerweg 30, 8804 NA Tzum. 
Telefoon 0517 - 452 915 of 06 - 36 30 44 10. 
Onze website: 
www.boerencamping-nyherema.nl  
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Jan Makkes, een gedreven   kunstenaar

”Zijn leven was   wonderlijk, maar zijn werk nog meer”

Excentriek, uniek, mystiek, gepassioneerd… woorden die 
van toepassing zijn op de in 1999 overleden kunstenaar 
Jan Makkes. Beroemd en geliefd op mondiaal niveau, ook 
gezien zijn vele ontmoetingen met de groten der aarde: 
de Paus, Koning Hoessein van Jordanië, John F. Kennedy, 
Michail Gorbatsjov, om er maar een paar te noemen.  

De kunstwerken van Jan Makkes vertonen een grote 
verscheidenheid: bloeiende boomgaarden, oude dorpjes, 
kleurrijke landschappen, haventjes, stadsgezichten, kerkin-
terieurs en zijn geliefde bloemen.

Zijn werk is te bewonderen in de Museumboerderij in Vel-
serbroek die terecht zijn naam draagt. Daar kunt u ook veel 
werk bewonderen dat nog niet eerder tentoon is gesteld. 
U kunt er ook het schitterende boek “Jan Makkes, een 
gedreven kunstenaar” (ook in het Engels met supplement) 
aanschaffen. 

In april vindt de eerste tentoonstelling van dit jaar plaats, 
van 
zaterdag 8 april tot en met zondag 23 april (paasexpositie). 
Daarna is er een expositie van donderdag 25 mei tot en met 
maandag 5 juni (Hemelvaart/Pinksterexpositie). 
De openingstijden zijn van 11:00 tot 18:00 uur. 30 31

Museumboerderij Jan Makkes, 
Hofgeesterweg 22A, 1991 AD Velserbroek, 
023 - 537 6227, 
www.museumboerderij-janmakkes.nl



KAMPEREN in  DE NATUUR

Camping Tjeukemeer
Camping Tjeukemeer in Oldeouwer ligt aan de 
noordzijde van het Friese Tjeukemeer. De camping is 
geschikt voor het hele gezin, volwassenen, ouderen én 
kinderen; er is een grote speeltuin en een klein strandje. 
Dit strandje won al twee keer de Gouden Wimpel als 
schoonste kleine zoetwaterstrand van Nederland! De 
camping biedt plaats aan stacaravans en seizoensplaat-
sen en beschikt over havenplaatsen en een gezellig 
paviljoen waar het heerlijk eten is. Geniet van het Friese 
waterlandschap! 
Meerweg 34, 8515 CB Oldeouwer, 0513 - 55 13 41, 
campingtjeukemeer@planet.nl

Boerderijcamping Gerkema Zathe
In het hart van Friesland gelegen bij Nationaal park De 
Oude Venen, te midden van vaar, vis en zwemwater, ligt  
boerderijcamping  en biologisch melkveehouderijbedrijf 
Gerkema Zathe.
Op de camping zijn 15 ruime plekken, deels verhard , 
goede voorzieningen/ gratis wifi, 2 huurcaravans en een 
kleine haven. Er is een overdekte speelruimte, spetter/
speelpoel, zwemsteiger, boerderijdiploma, speurtocht, 
informatie/boekenhoekje. Vrij gebruik kano,s en roei-
boten . 
U BENT VAN HARTE WELKOM!
Familie Kooistra, Oebeleomwei 3, 9004XZ Warstiens                                                                                                                                        
camping@gerkemazathe.nl, www.gerkemazathe.nl

Camping de Stjelp
Onze ontstressings-boerderijcamping biedt het 
optimale buitengevoel! In deze tijd van haast, hec-
tiek, stress en drukte is het een oase van rust, waar 
je tot jezelf kunt komen. Waar je ’s morgens door de 
vogels gewekt wordt en waar de kikkers in de sloten 
met hun gekwaak aangeven dat de dag is begon-
nen. Onze natuur-/minicamping heeft trekkers-
hutten, ruime vrije plaatsen met vrij uitzicht, een 
glampingtent voor luxueus kamperen en 
uitstekende voorzieningen. 
It West 48, 9216 XE Oudega, 0512 - 372 270, 
06 - 114 76 659, www.camping-de-stjelp.nl

Camping De Uilenberg
Het zal u echt aan niets ontbreken tijdens een verblijf op 
onze camping. Of u nu met een gezin bent of als groep 
een camping zoekt voor 
bijvoorbeeld familie-weekenden, familie-vakantie, club-
meeting: wij kunnen alles voor u verzorgen, vaak tegen 
gunstige groepskortingen.

Camping De Uilenberg
Veldweg 1, 
7845 TC Holsloot, 0591-564745 / 06-28946936
www.deuilenberg.nl 



Poffert

Ingrediënten
2 liter vorm:
400 gr. Zelfrijzend bakmeel 
2 theelepels zout
2 eieren    
3 deciliter melk
4 eetlepels boter   

Bereidingswijze:
Alles goed mengen tot een beslag. De pofferttrommel 
invetten en bestrooien met paneermeel. Het beslag in 
de pofferttrommel doen en deze met de deksel afslui-
ten. De trommel in een pan met (warm) water zetten, 
tot onder de rand en in 1,5 uur gaar koken. 
Keer de trommel om en snij de poffert in plakken. 
Serveren met boter en bruine suiker. 

4 eetlepels suiker
2 eetlepels citroenrasp/sap      
150 gr. Rozijnen
150 gr. Krenten

In de Groningse en Friese heide hadden de mensen het niet gemak-
kelijk in de periode 1850-1950. Het volk was erg arm en de omstan-
digheden waren erbarmelijk. Op het Themapark “De Spitkeet” laten 
we de verschillende soorten woningen en omstandigheden waarin 
de mensen leefden en werkten zien. Van 1 april t/m 31 oktober 2017 is 
de Tentoonstelling met het thema speelgoed, genaamd “Wolsto mei 
my boartsje?” te bezichtigen.  www.despitkeet.nl

OPENINGSTIJDEN van april t/m oktober:
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur,  zondag 13.00 - 17.00 uur.

De Dunen 3, 9281 KT Harkema, Telnr. 0512-840431  
info@despitkeet.nl

Onze winkel is gevestigd in het 
pittoreske Borger. Op het onder-
staand adres kunt u ons bezoeken.
Lekker Hip
Hoofdstraat 20, 9531AG Borger
T: 0599-855684
Zondag en Maandag: gesloten
Dinsdag : 10.00 uur - 17.00 uur
Woensdag : 10.00 uur - 17.00 uur
Donderdag : 10.00 uur - 17.00 uur
Vrijdag : 10.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag : 10.00 uur - 17.00 uur

Gezellige werkervaringsplek voor jongeren met een beperking

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!

SLAPEN ETEN AANMEREN ZEILEN

Teroele

+31 513 431 685 

dekoevoet.nl

ONTDEK 
EEN BIJZONDERE PLEK 

AAN DE FRIESE MEREN



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 Dit Spaanse wijnhuis staat in Ontinyent (Valencia)

Sinds 1880 worden hier al wijnen gemaakt door de fa-
milie Cabedo. De huidige wijnmaker, Antonio Cabedo 
(3e generatie), is sinds 2005 voor 100% in de wijnwe-
reld werkzaam. Naast wijn is ook kunst een passie 
van de familie Cabedo. Ontzettend leuk is dan ook 
de samenwerking met dé Spaanse kunstenaar Juan 
Garcia Ripollés. Exclusieve wijnen met een exclusief 
etiket maakt het plaatje compleet!

In Nederland zijn er diverse wijnseries van dit wijnhuis 
te krijgen. Deze keer extra aandacht voor wijnen met 
de kunstetiketten van Ripollés.

SIRENITA (100% Verdejo), een heerlijke droge witte wijn 
met veel fruit, mooie zuren en een volle maar zachte 
afdronk. Deze wijn heeft 3 maanden houtlagering gehad. 
Witte wijn met body!
VERSIA (100% Moscatel de Alejandria), zacht-zoete 
witte Cava voor elk feestelijk moment!
TABO (60% Merlot, 40% Tempranillo) is een zachte rode 
wijn met veel fruit in de afdronk.

SONO (Tempranillo, Monastrell, Cabernet Sauvignon, 
Merlot en Pinot Noir), een mooie combinatie druiven 
maakt deze wijn vol, zacht en licht kruidig van smaak!
Door de 8 maanden houtlagering krijgt deze wijn een 
ronde smaak met mooie zachte tannines.
EL VIOLINISTA (100% Tempranillo). Deze prachtige 
wijn heeft 18 maanden houtlagering gehad. Kruidige 
wijn met de smaak van rijp en gedroogd fruit. Duidelijk 
houtgerijpt, vanille en karamel. De smaak is vol en zacht 
met een lange afdronk

Dé kwaliteitswijnen van het wijnhuis Bebendos, heerlijk 
om van te genieten.
Een lust voor de smaakpapillen maar ook zeker een lust 
voor het oog! Een mooi product uit Valencia - Spanje.

Goedewijnen.com
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Bodega Bebendos
Ripollés Masterpieces Collection
Bodega Bebendos
Ripollés Masterpieces Collection

DE SCHUUR IS SFEERVOL INGERICHT MET ANTIEK & 
CURIOSA UIT FRANKRIJK,ENGELAND EN DUITSLAND. 
U KUNT OOK UW OUDE MEUBELS BIJ ONS LATEN 
RESTAUREREN, IN ONZE EIGEN WERKPLAATS DOOR 
PAUL SIEPEL EN FRED NORDER.

Openingstijden: 
Dinsdag t/m Zaterdag 
van 09:00 - 17:00 uur.
Adres: Zuiderdiep 42a, 
9521 AT Nieuw Buinen
Telefoon: 0599-212607 / 615698
www.snuffelschuur-drenthe.nl

DRENTE



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

Het restaurant op de haven is omgetoverd tot een 
professioneel, vrolijk restaurant in Caribische sfeer; 
het terras is uitgebreid naar 120 zitplaatsen aan het 
water, in het restaurant is alles vernieuwd en ook 
uitgebreid naar 75 zitplaatsen. Zowel binnen als 
buiten is alles in de vrolijke Caribische sfeer gebracht 
met mooie kleuren, palmbomen, loungebanken en 
Caribisch rondhout; een unieke sfeerbeleving!

De kaart biedt voor ieder wat wils: GEWOON LEKKER; 
met als uitgangspunt standaard heerlijke voor-, hoofd- 
of nagerechten met een Caribisch tintje. SPECIALI-
TEITEN VAN DE CHEFKOK waarmee onze chef-kok u 
verrast met specialiteiten op hoog niveau. Alle prijzen 
zijn messcherp, de bediening is van topniveau en dit 
geheel maakt Bista Lago tot een uniek restaurant.

De Caribische beleving zowel binnen als buiten, het 
grote terras rondom aan het water en de luxe lounge-
banken tussen de palmbomen zullen u verrassen! Wielenlaan 19, 8526 GE Boornzwaag, 0513 499 998

 

Op onze website www.bista-lago.nl vindt u informatie 
over de openingstijden en de menukaart met daarnaast 
een ruime impressie van dit nieuwe sfeer restaurant.

Voor reserveringen of vragen 
bel: 0513 - 49 99 98 
info@bista-lago.nl
 

Caribisch restaurant Bista Lago
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Risotto van gort en zoete Kollumer erwt
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Benodigdheden
250 gr gort ‘Nieuwe band’
100 gr Kollumer zoete erwten
koolzaadolie
Teentje knoflook
3 uien

Bereidingswijze
250 gr gort ‘Nieuwe band’, 24 uur voorweken in water.
Kollumer zoete erwten 24 uur weken en daarna koken met 
een beetje zout.
In een wok of grote koekepan scheutje koolzaadolie .
Teentje knoflook uitknijpen en fruiten.
3 in ringen gesneden uien fruiten.
Rode paprika in stukjes snijden en bakken.
Heet water op twee in schijfjes gesneden Friese droge 
worsten gooien, hiervan een bouillon trekken.
Gort bij het mengsel gooien, even beetje bakken daarna 
droge witte wijn er bij.
Daarna langzaam beetje voor beetje bouillon er bij gooien 
en de gort gaar koken. Blijf bij de pan, en voorzichtig 
roeren.
Kollumer zoete erwten erbij gooien.
Wanneer de gort gaar is, het gerecht opdienen met een 
beetje geraspte nagelkaas er op.
En losse stukjes Friese gedroogde worst erbij.

Dit recept is een risotto van gort voor 4 personen:

Menkemaweg 2                     9981 CV Uithuizen                      www.menkemaborg.nl 

EEN PRACHTIG INGERICHT HUIS MET STIJLVOLLE TUINEN
EEN BEZOEK WAARD!

Maart t/m december: ‘Menkemaborg 90 jaar museum!
Een kijkje achter de schermen en over de inrichting “alsof de bewoners even weg zijn”.
Leuke (junior)audiotour: de Familie Alberda, ouders en kinderen, vertellen over hun huis.

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



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 

Eemshotel waar de Gast nog Gast is

Zeebadweg 2   9933AV  Delfzijl
0596-612636

info@eemshotel.nl

Genieten van het wad en dat 90 kilometer lang. Het 
kan in Noord Groningen. Want tussen het meest wes-
telijke punt van Lauwersoog en het meest oostelijke 
punt van onze provincie, Nieuw Statenzijl, ligt het 
fiets- en wandelpad Kiek over Diek. Het pad loopt 
langs of op de dijk, door het prachtige Eemsmond, 
waarbij bezoekers steeds uitzicht hebben op de Wad-
denzee. Naast het fietspad bij de dijk zijn er ook tien 
fietsrondjes variërend van 6 tot 25 kilometer. 

Vier gemeenten, waaronder Eemsmond, en de provin-
cie Groningen werkten samen om dit te realiseren - de 
dijk werd feestelijk geopend met het festival Over de 
Vloed. Het is de bedoeling dat er langs de dijk nog 
trekkershutten komen, net als Toeristische Overstap 
Plaatsen en camperplaatsen, zodat overnachten ook 
gemakkelijker wordt. Ook zal De Diek nog verrijkt 
worden met social sofa’s; unieke stenen banken bete-
geld met kindertekeningen in mozaïek. Fiets rond in 
Eemsmond: fietst u mee over de dijk?

Kiek over Diek: 
90 kilometer wandelen langs het wad
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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



d’Oude Herbergh 
Zoekt u ontspanning in het Friese Merengebied en houdt u van 
watersport, fietsen of wandelen? Dan is d’Oude Herbergh uw adres. 
Boek een appartement of huur een vakantiehuisje aan het water met 
eigen tuin en terras. En om te huren: twee Maril 625 sloepen, een vis-
boot met buitenboordmotor en een Randmeer zeilboot. Ook hebben 
wij ligplaatsen voor uw eigen boot en voor de sportievelingen zijn er 
zwemtrapjes en liggen er twee kano’s klaar.
Utbuorren 15, 8493 MA Terherne, 0566  - 688 846 of 06 - 520 242 35,  
www.deoudeherbergh.nl

de Boskpleats
“In het Friese Winsum, niet ver van Franeker en Leeuwarden, ligt de 
Boskpleats, een prachtig gerestaureerde rijksmonumentale boerderij 
uit 1640. Over de boerderij valt de schaduw van een oude linde en 
met kippen en schapen en een prachtige siertuin ademt de plek een 
bijzondere en unieke sfeer. Van harte welkom in de luxueuze B&B 
kamer waar ooit een paard liep op het karnpad. In de oude karnka-
mer wordt nu het ontbijt geserveerd (met desgewenst een beker 
karnemelk).
De Boskpleats, www.tiliabosk.nl, info@tiliabosk.nl

De Cyprian
De leukste B&B en groepsaccommodatie op Terschelling! U kunt er 
heerlijk genieten van een welverdiende vakantie. U kunt De Cyprian 
afhuren als groepsaccommodatie (behalve van half juli t/m eind 
augustus) of bij ons verblijven op basis van B&B. De groepsaccom-
modatie is geschikt voor groepen van 25 tot 44 personen. Onze B&B 
telt drie comfortabele slaapkamers met douche en toilet. ’s Ochtends 
wacht u een heerlijk ontbijt met verse broodjes en lekkere eilander 
producten.
Baaiduinen 13, 8884 HG Terschelling, 0562 - 44 80 26, 
www.decyprian.nl 

Logeren in  het Noorden
Inmiddels alweer de 18de editie van het vierjaarlijkse WMC belooft 
wederom een spektakel te worden, gezien de ruim 260 deelnemen-
de bands en orkesten, afkomstig uit ruim 30 verschillende landen!

De liefhebber van blaasmuziek wordt 
op zijn wenken bedient door de 
verfijnde klanken van de concert-
wedstrijden en de concertcyclus. 
Het Parkstad Limburg Stadion staat 
geheel in het teken van de bravoure 
en het spektakel van de mars- en 
showwedstrijden. Tot slot is er voor 
het feestvierende publiek een gevari-
eerd aanbod op de markt in Kerkrade 
of in één van de WMC-villages. 
Kortom: voor ieder wat wils!

Breng vooral eens een bezoek aan wmc.nl voor meer informatie over 
deelnemers, wedstrijdschema’s en de organisatie. Kaarten voor WMC 
2017 zijn vanaf 8 maart beschikbaar via de website of een van de 
fysieke verkooppunten. 

Meer informatie? www.wmc.nl

WMC 2017...
Breathing the World



B&B Panamera
Zo’n kleine kilometer achter de zeedijk vindt u onze boerderij met 
kleinschalige, sfeervolle B&B. U wordt er hartelijk ontvangen door 

gastvrouw Gelske van der Werff en u kunt er heerlijk tot rust komen. 
Wandelen, fietsen, vogels spotten, fotograferen, een tripje naar Ame-

land… tussen de landerijen en de stilte van dit gebied kunt u al uw 
zintuigen optimaal inspireren. Meer leven in de brouwerij? Franeker, 

Harlingen, Sneek, Leeuwarden en Dokkum zijn met de auto goed 
bereikbaar. 

Nieuwebildtdijk 227, 9076 PM St. Annaparochie, 0518-421303, 
www.benbpanamera.nl   

Bed and Breakfast Lutje Lollum
Sfeervol overnachten in Friesland in een authentieke monumentale 
friese kop-hals-romp boerderij uit 1860. Wij ontvangen u graag om u 
te laten genieten van onze mooie boerderij, het oude universiteits-
stadje Franeker, het karakteristieke friese landschap en haar cultuur. 
Ook voor de zakelijke gast of cursist is onze Lutje Lollum de plek waar 
u met een vakantiegevoel aan uw werkdag begint. Niet voor niets 
kregen wij 4 tulpen van de Dutch Bed & Breakfast Classification!
Lutje Lollum 1, 8801 PW Franeker, 0517-391184, 
www.bedandbreakfastlutjelollum.nl 

Terplogementen Jannum
In het noorden van Fryslân ligt één van de kleinste dorpen van de ge-
meente Ferwerderadiel: Jannum met zijn Romaanse kerkje uit 1150. 
De omgeving is rustig en landelijk… de terpdorpen, het kwelderge-
bied met aangrenzend de Waddenzee. Op de terp in Jannum staan 
twee 17e-eeuwse terphuisjes met elk twee logementen: it Búthûs, 
de Skuorre, de Golle en de Telle. De logementen zijn eenvoudig, 
smaakvol ingericht, van alle gemakken voorzien en zeer aantrekkelijk 
voor wie oude bouwstijlen waardeert.
Tsjerkestrjitte 6, 9107 GH Jannum, 06-80110455, 
www.logementenjannum.nl  

Boerderij Groot Kahool
Onze authentieke kop-hals-romp boerderij met karakteristiek koets-
huis, gebouwd in 1783, wordt omgeven door een gracht, een stokoude 
boomgaard en een prachtig aangelegde tuin. Ons gerieflijke gastenver-
blijf Klein Kahool is vrijstaand en wordt exclusief aan één gezelschap 
verhuurd. Het biedt riant ruimte aan maximaal zes personen. Dicht 
tegen de dijk van de Waddenzee aan, torent Groot Kahool boven het 
Friese land uit. Hier voelen allerlei soorten (trek)vogels zich thuis. In 
het uitgestrekte Noorderleeg is het goed wandelen. 
Kahoolsterlaan 2, 9172 AN Ferwert - Ferwerderadiel, 06-10382456, 
www.grootkahool.nl  

Bed & Breakfast Oppe Klincke
Overnachten in alle rust en ruimte van een landelijke omgeving, in 
een twee eeuwen oude kop-hals-rompboerderij aan de rand van Fra-
neker, op een steenworp afstand van de Waddenkust. Geniet van het 
mooie uitzicht over de landerijen en ontdek één van de mooiste plek-
jes van Friesland. Overnacht in één van onze unieke knusse studio’s 
of sfeervol ingerichte appartementen. Ook voor arrangementen bent 
u bij osn aan het juiste adres: cultureel, culinair, actief of ontspannen.
Franekerweg 6, 8808 HA Franeker/Dongjum, 0517-394342, 
www.oppeklincke.nl

Bed&Breakfast ‘t Visserhûs
Op een prachtige plek, grenzend aan het Drents-Friese Wold, vindt u 
Bed and Breakfast  ‘t Visserhûs in een honderd jaar oude rietgedekte 
woonboerderij. De B&B bevindt zich op de begane grond in de voor-
malige deel van de boerderij en heeft een eigen ingang.
Midden in de natuur, in een cultuurrijke regio kunt u bij ons logeren 
en genieten van de rust en de sfeer op deze mooie plek.
Vanaf Hemelvaartsdag is ook onze theeschenkerij open! 
Hans en Atie Visser, Bed&Breakfast ‘t Visserhûs
Veneburen 12, 8423 VJ Makkinga, 0516-427765
www.visserhus.nl

Logeren in  het Noorden



Erdöl-Erdgas-Museum Twist
Ook aardgas en aardolie spelen in deze streek een 
belangrijke rol. Bij een eerste proefboring in 1938 werd het 
vermoeden van grote onderaardse voorraden bevestigd. 
Sinds de jaren ‘50 wordt hier aardolie en aardgas gewon-
nen. Europawijd gezien behoort deze streek tot de locaties 
met de grootste productie. In het museum zijn fraaie 
staaltjes uit verleden en heden van de gas- en oliewinning 
te zien, van boring tot en met veredeling.

Flensbergstraße 13, 49767 Twist, 
Duitsland
Tel: 0049-(0)5936-9330-52
Voor meer informatie zie onze website
www.erdoel-erdgas-museum-twist.de 

La Brocante 

La Brocante, Commissieweg 22, 
7957 ND De Wijk, Mobiel: 06-11166747

Brocante rechtstreeks uit Frankrijk 
Tafels, stoelen, kasten, kleingoed, aarde-
werk, porselein, glas, tuindecoratie, verlich-
ting, bouwmaterialen, enz., enz., enz., 
Zaterdag en zondag altijd open, 
vanaf 10.00 uur. Door de week even bellen.  

Koken met zeewier
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In Nederland is er de laatste jaren steeds meer belangstel-
ling voor zeewier. Er dreigt een voedselcrisis in de wereld en 
alle wetenschappelijke en industriële organisaties vragen 
zich af hoe je met de gebruikelijke manier van voedsel 
produceren, granen, groenten, vlees en vis, de wereld kan 
voeden. 

De grote vraag is: hoe kom je aan eiwitten, koolhydraten, 
vetten en mineralen op een duurzame manier, zonder dat 
het milieu en de dampkring gaat kraken in haar voegen, zoals 
dat nu al blijkt te gaan gebeuren. Zeewier lijkt hierin een rol 
te gaan spelen door haar snelle groei, hoge opbrengsten en 
geringe milieubelasting.
De omschakeling naar zeewierproductie is vergelijkbaar met 
de omschakeling van fossiele brandstoffen naar wind- en 
zonne-energie.

Een klein bedrijf maakt zich met het merk Atlantica in Ne-
derland al bijna 25 jaar sterk voor de kwaliteit van zeewier als 
onderdeel van ons dagelijks eetpatroon.
Atlantica brengt 17 producten verse zeewier. En steeds zijn er 
nieuwe zeewierproducten in ontwikkeling. Dat zijn allemaal 
vers producten, waarin de gastronomische eigenschappen van 

zeewier optimaal tot hun recht komen. Atlantica wil hiermee 
bereiken dat zeewier een vast onderdeel wordt van het mo-
derne eetpatroon.
De boodschap is: zeewier is lekker en past in elk gerecht, als 
je met versproducten werkt en als je de juiste bereidingen 
toepast. Dat kan je zien en proeven in de Atlantica producten.
Want zeewier voegt iets toe in een gerecht, dat er voorheen 
nooit was. Namelijk smaak en voedingswaarde.

Zeewier is geen groente, zoals je sommige chefs wel een hoort 
beweren. Maar je kan ze met bestaande kooktechnieken wel 
bereiden.
Om dat te bewijzen zijn er nieuwsbrieven, facebook en twitter 
pagina’s waarop regelmatig foto’s en recepten verschijnen en 
komt er een website “ kokenmetzeewier.com “ .
Voor de nieuwsbrieven kun je je inschrijven via 
www.alguesatlantica.com .
Hieronder een paar voorbeelden van gerechten.
De Atlantica producten vind je in Ekoplaza, Estafette en Na-
tuurwinkels en bij de vestigingen van HANOS en SLIGRO .

Bert Baanders

Helpman 24, 9989 ET Warffum
Tel:0595 422691

E-mail: witrokken@online.nl

Camp Zuiderhorn in Warffum   
Welkom op onze kleine camping! Deze is fraai
gelegen nabij bos, water en het pittoreske 
Warffum, dichtbij de Waddenzee (6 km.), 
Geniet van de weidse uitzichten! Riante kampeer-
plaatsen, bijzondere huisjes en hutten, gezellige 
groepsruimte met keuken, speeltuin en vuurplaats, 
originele arrangementen. Uw hond is ook welkom!

Ineke Bakker en 
Gerrit Veldman

Onderdendamsterweg 2 
9989 TG Warffum
Tel: 06 16378611 

www.campzuiderhorn.nl 



Thee is niet meer weg te denken uit onze cultuur. 
Rond 1610 maakten we voor het eerst kennis met 
deze exotische drank. Eerst nog schoorvoetend, 
maar gedurende de 17e en 18e eeuw won thee snel 
aan populariteit. 

Het verbouwen en plukken van thee gebeurt in warme, 
vochtige streken, zoals die te vinden zijn in China, India, 
Sri Lanka, de Himalaya, Java en Sumatra. De theeplant 
gedijt het best in temperaturen tussen de 10 en 30 
graden celcius, en hoe hoger de thee wordt verbouwd, 
hoe beter de kwaliteit.

Niet alleen thee als drank, al dan niet in allerlei exoti-
sche smaken, maar ook het theedrinken als ritueel, als 
rustmoment van de dag, is stevig verankerd in onze 
cultuur. 
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er uitspan-

ningen kwamen waar het schenken en het nuttigen 
van thee de boventonen voerden, de zogenaamde 
theetuinen of theeschenkerijen. Meestal gesitueerd 
buiten een stad of plaats, in een natuurlijke omgeving, 
waar men heerlijk tot rust of op adem kan komen. Niet 
zelden kan er gesmuld worden van huisgemaakt gebak 
of een gezonde lunch, al dan niet in combinatie met 
een wandeling door de tuin zelf. 

Vaak worden er streekproducten verkocht en ook 
fungeert de theetuin meer en meer als galerie voor 
kunstenaars. Het geven van kleinschalige cursussen en 
workshops is daarnaast een groeiende activiteit in de 
verrassende wereld van de theetuinen. 
 

De Magie van Thee

51

Bünting Theemuseum
In een schilderachtige ambiance ervaart u de weg van theeplant tot theegenot. 
Duik de geschiedenis in en maak kennis met de avontuurlijke reis die thee in de 
loop der eeuwen heeft afgelegd. Vooral in Oost-Friesland hebben de mensen 
thee in hun hart gesloten. In het Theemuseum leert u op Oost-Friese wijze 
thee drinken, met kandijsuiker en room en zonder te roeren! Maandag t/m 
zaterdag van 10:00 - 18:00 uur (tot eind maart op maandag gesloten).
Brunnenstraße 33, 26789 Leer, Duitsland, 0491-992 20 44, 
www.buenting-teemuseum.de

De Arrestant
Al meer dan 20 jaar hét adres in Friesland voor een echte Engelse Tea. Beleef 
het op deze zeer bijzondere (thuis)locatie. Informeel genieten in de monu-
mentale pastorie uit het jaar 1878 of in de pastorietuin met de monumentale 
bomen en fruitbomen. Smakelijke scones met de niet te versmaden clotted 
cream uit Cornwall en Engelse jam, en de onvervalste Yorkshire Tea. Onze En-
gelse Tea is homemade en wordt geserveerd in vintage Engels servies. Engelser 
kunnen wij het niet maken!
Grote Buren 1, 9005 PP Wergea, 06 5 11 22 33 9, www.arrestant.nl 

Theetuin De Kainstobbe
In het weidse Groningse veenkoloniale landschap is De Kainstobbe sinds 1998 
hét adres voor High Tea’s. De thee- en koffieschenkerij in en om een rijksmo-
numentale woonboerderij uit 1850 heeft een nostalgische tearoom, inclusief 
historische koffie- en theeverzameling, en buiten kunt u ook genieten van thee 
(100 soorten) of koffie tussen de hoogstamfruitbomen. De hartige en zoete 
muffins en scones bakt de eigenaresse zelf en ze serveert ze met originele 
Devon Clotted Cream, Chutney’s,  Cheddarcheese én biologische jams uit eigen 
fruittuin.
Wildervanksterdallen 10, 9648 TD Wildervank(sterdallen), 0598 - 62 69 27, 
www.kainstobbe.nl 

Simon Lévelt Café Groningen
Voor iedere koffieliefhebber een waar paradijs. Je kan wegdromen bij alle 
koffie-machines en bijbehorende gadgets. Er is een eigen werkplaats waar re-
paraties en onderhoud worden uitgevoerd; ook kunt u gezellig aan een tafeltje 
bij het raam genieten van espresso, latte, of van een van de losse theesoorten. 
Het uitzicht? Ongestoord mensen kijken in een van de leukste buurten van 
Groningen! 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 2,9712 EG Groningen, 050 - 364 01 50, 
www.simonlevelt.nl



Blomsterstuga: specialist op Scandinavisch (textiel) gebied 
en een gezellig wolatelier met Zweedse sfeer.

Kom ook eens een cursus Zweeds borduren volgen, 
zoals yllebroderi (Zweeds wolborduren)  Hallandssöm 
(borduurwerk in rood/blauw op linnen) of Botanisch 
borduren.
In de winkel kun je terecht voor materialen, pakketten 
en boeken voor het Zweeds borduren. Ook is er een uit-
gebreid assortiment borduurgarens, een aantal Zweedse 
woonstoffen en een collectie Zweeds band. 

Zo nu en dan is er een borduur(zon)dag: onder het genot 
van een Zweedse “fika” (koffie met een Zweeds broodje) 
starten we een borduurproject. Tussen de middag serveren 

we een Zweedse lunch. Dit arrangement is ook te boeken 
als vriendinnendag, collega-uitje etc.
Wil je op de hoogte blijven van cursussen, (textiel)reizen 
en leuke aanbiedingen? Meld je dan nu op de website aan 
voor de nieuwsbrief. Atelier en winkel zijn geopend op 
woensdag (9.00-17.00), donderdag- en vrijdagochtend en 
op afspraak. 
Industrieweg 19, 9919 JE Loppersum
Tel. 0596 571919,  www.blomsterstuga.nl

Klassieke kladdkaka  (Ca 12 stukken) Bereiding:
1. Zet de oven op 180 graden. Smelt de boter in een 
pan. Voeg de rest van de  ingrediënten  toe en meng 
alles snel door elkaar tot een glad deeg.
2. Doe het deeg over in een beboterde en gepaneerde 
springvorm, 23–24 cm in diameter.
3. Gaar de koek in het midden van de in 22–30 min 
afhankelijk van hoe “kladdig” (kliederig) je deze wilt 
hebben. Laat afkoelen in de vorm. Strooi er naar 
smaak cacao of poedersuiker overheen voor het ser-
veren en geef er een klodder slagroom bij.

150 g boter
3 dl kristalsuiker
3 eieren
¾ dl cacao
snufje zout
2 theelepels  vanillesuiker
1 ¾ dl tarwebloem
Garnering
cacao of poedersuiker (kan worden weggelaten)
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Internationale Dollard Route
... fietsen zonder grenzen
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Deze route loopt over 300 km door de provincie Groningen en het aangrenzende Ostfriese Rheiderland in 
Duitsland. De route biedt tegelijkertijd de unieke gelegenheid om het Werelderfgoed Waddenzee van heel 
dichtbij te beleven. Een ander hoogtepunt tijdens de tocht is de veerverbinding over de Dollard. Drie dagen per 
week - op woensdag, vrijdag en zaterdag - vaart er een boot tussen de havens van Ditzum, Emden en Delfzijl. 
Laat tijdens de overtocht de frisse wind door uw haren waaien en observeer de eenmalige flora en fauna van 
het Werelderfgoed Waddenzee. en de indrukken van de dag nog eens de revue passeren. Op de Dollard Route 
fietst u door het weidse polderlandschap dat in een eeuwenlange strijd tegen het water aan de zee werd ont-
trokken. U komt door talrijke idyllische dorpjes. 

Bijvoorbeeld door Slochteren, met zijn middeleeuwse 
slot de Fraeylemaborg, of het knusse vissersdorp 
Ditzum aan de Eemsmonding met zijn molen en talrijke 
kleine visrestaurants. De levendige plaatsen langs de 
route hebben allemaal iets bijzonders te bieden. In het 
middeleeuwse stadje Appingedam bijvoorbeeld zijn de 
‘hangende keukens’ een uitzonderlijk fenomeen. Aan 
de Duitse kant van de grens is Weener aan de Ems zeer 
uitnodigend met zijn historische centrum en het ‘Orga-
neum’, een orgelmuseum dat uniek is in de wereld. 

Sinds 2013 maken ook de Nederlandse gemeenten 
Eemsmond en Loppersum alsmede het Duitse wadden-
eiland Borkum deel uit van de Dollard Route. Het ca. 65 
km lange deel van de route dat de beide Nederlandse 
gemeenten aandoet, sluit naadloos aan bij het karak-
teristieke polderlandschap van de Dollardregio. De 
bezienswaardigheden langs dit deel van de route, zoals 
het Openluchtmuseum in Warffum, de Menkemaborg 
in Uithuizen of de Borg Ewsum in Middelstum, zijn een 
verrijking van het culturele aanbod onderweg. Vanuit 
de Eemshaven in de gemeente Eemsmond, vanuit 

Emden en in de zomermaanden ook vanuit Delfzijl, 
Emden-Knock en Ditzum kunt u naar het waddeneiland 
Borkum varen. Dankzij de golfstroom heeft dit eiland 
een klimaat vergelijkbaar met dat van eilanden op open 
zee. Borkum biedt talrijke kuur- en wellnessmogelijk-
heden, maar ook sportieve en culturele activiteiten. 
Op het 24 km lange traject over het eiland krijgt u 
een goede indruk van zowel het stadsleven als van de 
mooie natuur. 

Uitstapje naar Duitsland 
met de veerboot „Dollard“!

Nu de Nu de Nu de Nu de Nu de Nu de Nu de Nu de Nu de 
dienstregelingen dienstregelingen dienstregelingen 

bestellen! bestellen! bestellen! bestellen! bestellen! bestellen!

Mai:Wo. u. Za., zoals 1. u. 14.
(Hemelv.) 15. u. 25. (Pinksteren)

Juni:Wo., Vr.  u. Za.

Juli:Wo., Vr. u. Za., zoals 19. 
(Hafenfest Ditzum)

Vaarseizoen:
August:Wo., Vr. u. Za.

September:Wo. u. Za.

Oktober:3. (dag van de Duitse eenheid)
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Eemsmond

De uitgestrekte gemeente Eemsmond ligt in het 
uiterste Noorden van Nederland, direct aan de 
Waddenzee en op een steenworp afstand van de 
stad Groningen. Eemsmond bestaat uit vijftien 
dorpskernen en een bloeiende Eemshaven die 
steeds verder ontwikkeld wordt. Het omvangrijke 
grondgebied (54.337 hectare) is prachtig groen-
blauw geschakeerd met wierden en een rijke cul-
tuurhistorie. In Eemsmond is het goed wonen, 
werken en recreëren.

Wonen op zo’n twintig autominuten van de stad 
Groningen. Dankzij de uitstekende weg- en open-
baarvervoersverbindingen zijn ook de omliggende 
dorpen goed te bereiken.

Het MKB doet het goed in Eemsmond. In de ge-
meente Eemsmond zijn meer dan honderd bedrijven 
actief die aan duizenden mensen werk bieden in 
verschillende branches. Er is bovendien sprake van 
een bijzondere mix van platteland en economische 
groei en bloei in de Eemshaven. 

Met haar winkelvoorziening in Uithuizen vervult 
Eemsmond een functie in het regionale voorzienin-
genaanbod. Eemsmond telt diverse basisscholen, 
een school voor alle typen van voortgezet onderwijs, 
met vestigingen in Uithuizen en Warffum en moge-
lijkheden voor volwasseneneducatie. Ook heeft 
Eemsmond een muziekschool.

De gemeente Eemsmond heeft ook op het gebied 
van recreatie veel te bieden. Musea, monumentale 
kerken, molens, inspirerende tuinen, openlucht-
zwembaden, waterrecreatie, diverse sportvoorzie-
ningen en speeltuinen. Eemsmond heeft het alle-
maal!
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Gemeente

Eemsmond, meer
dan energie(k) !

www.eemsmond.nl @GemEemsmond



’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!

Het Westerkwartier, ten westen van Groningen, heeft een 
onverwachts landschap. Er zijn weides en akkers, maar 

ook moeras en heide, veenplassen en besloten weilandjes 
met dichte houtsingels. Doordat de bodem van noord naar 
zuid verandert van zeeklei naar veen beleef je steeds een 
ander landschap. Door de hoogte verschillen in het 
landschap is de grond soms droog, soms moerasachtig. Dus 
waterdichte schoenen zijn een aanrader, of ga op blote 
voeten wandelen op het Blotevoetenpad! 
Het Blotevoetenpad is een pad voor jong en oud, om te 
voelen, te ruiken, te horen en te zien. Een pad om te 
bungelen op een bank, te zweven tussen hemel en aarde, 
te mijmeren met je benen in het water en te klimmen in de 
hoogste kruin. ’t Blôde Fuottenpaad (zoals het officieel heet), 
in Opende, is een pad vol avontuur waar van alles op te 
beleven en te doen is. Wat dat precies is, mag je zelf 
ontdekken. 

Het pad is veilig voor kinderen, de kleinsten wel het beste onder 
begeleiding van een volwassene. Helaas zijn vanwege de aard van het pad 
honden niet toegestaan, en het pad is slecht toegankelijk voor rolstoelen en 
kinderwagens. Het Blotevoetenpad start vanaf de Peebos 1a te Opende, 
volg de borden. Ben je na het Blotevoetenpad nog niet uitgewandeld? Dan 
kun je ook nog door de Doezumermieden wandelen, anders dan het 
Blotevoetenpad maar minstens net zo leuk. 

© Staatsbosbeheer 2015 | 
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met dichte houtsingels. Doordat de bodem van noord naar 
zuid verandert van zeeklei naar veen beleef je steeds een 
ander landschap. Door de hoogte verschillen in het 
landschap is de grond soms droog, soms moerasachtig. Dus 
waterdichte schoenen zijn een aanrader, of ga op blote 
voeten wandelen op het Blotevoetenpad! 
Het Blotevoetenpad is een pad voor jong en oud, om te 
voelen, te ruiken, te horen en te zien. Een pad om te 
bungelen op een bank, te zweven tussen hemel en aarde, 
te mijmeren met je benen in het water en te klimmen in de 
hoogste kruin. ’t Blôde Fuottenpaad (zoals het officieel heet), 
in Opende, is een pad vol avontuur waar van alles op te 
beleven en te doen is. Wat dat precies is, mag je zelf 
ontdekken. 

Het pad is veilig voor kinderen, de kleinsten wel het beste onder 
begeleiding van een volwassene. Helaas zijn vanwege de aard van het pad 
honden niet toegestaan, en het pad is slecht toegankelijk voor rolstoelen en 
kinderwagens. Het Blotevoetenpad start vanaf de Peebos 1a te Opende, 
volg de borden. Ben je na het Blotevoetenpad nog niet uitgewandeld? Dan 
kun je ook nog door de Doezumermieden wandelen, anders dan het 
Blotevoetenpad maar minstens net zo leuk. 

B
eleef het Blotevoetenpad op een andere 
manier, waterdiertjes vangen en lekker vies 

worden op blote voeten, of actief poolstok springen 
en touwtrekken, of lekker speuren op zoek naar het 
geheimzinnige, of samen met de boswachter op 
ontdekkingstocht door bekend of onbekend 
gebied. Het kan allemaal vanuit het Blotevoetenhof 
in Opende. Begin je avontuur in het Westerkwartier 
vandaag nog, en beleef het Blotevoetenpad op een 
andere manier!

Voor meer informatie of vragen over de mogelijkheden: 
Nico Boele (beheerder)
Email: n.boele@staatsbosbeheer.nl
Tel nr: 0594 - 65 99 686
Of ga naar www.staatsbosbeheer.nl/westerkwartier
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Voor meer informatie of vragen over de mogelijkheden:
Marieke de Boer (boswachter)
Email: m.deboer@staatsbosbeheer.nl
Tel nr: 0594 - 659986
Of ga naar www.staatsbosbeheer.nl/westerkwartier

Hobbyatelier de Pottekijker is een kleine 
hobbyzaak waar altijd wel wat te doen is:
workshops, cursussen en feestjes voor 
groot en klein.
Ook heerlijk om rond te snuffelen. 
Als je wilt, worden de nieuwste materialen 
voor je gedemonstreerd.
Klein in oppervlak maar groot in assorti-
ment.
Ik ben open dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 13.00 tot 17.30 uur en op woensdag 
van 9.00 tot 17.30 uur.
Yvonne van Oorde

Kijk ook eens op internet: 
www.pottekijker.nl (voor jubileum-
activiteiten en aanbiedingen).

Het adres is: Hunebedstraat 14 
(hoek Ambachtsstraat) 9531 JV Borger
tel.: 0599 23 84 21.



WeidumerHout
HOTEL&RESTAURANT

Hard to find, easy to love

Dekemawei 9 • Weidum, Friesland • (+31) 058-2519888 • www.weidumerhout.nl


