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Zonnebrillen in de aanslag. Korte broeken uit de kast. 
Fietsen opgepoetst. Wandelschoenen klaargezet. Daar 
gaan we… met z’n allen richting het voorjaar.  Het is de 
hoogste tijd om de donkere, gure maanden achter ons 
te laten en eens te kijken wat het lenteseizoen ons te 
bieden heeft. 

En natuurlijk: wat er allemaal op ons ligt te wachten in 
de drie Noordelijke provincies. Water, bos, weilanden, 
heidevelden, stranden; de natuur in Friesland, Gronin-
gen en Drenthe is volop aan het ontluiken. En lonkt om 
beleefd te worden. Boekt u eens een paar dagen in één 
van de knusse campings die zich in de Bourgondische 
Wandeling presenteren. Van daaruit kunt u vele aparte 
tripjes maken. Musea bezoeken, wandelen of fietsen, 
een rondvaart doen of zelf een kano huren, lekker uit 
lunchen of dineren, borrelen (misschien wel op het 
terras als de weergoden u goed gezind zijn), streekpro-
ducten proeven. 

Deze voorjaarseditie van de Bourgondische Wandeling 
wijst u weer de weg naar veel bijzondere, smakelijke 
en soms ook ongebruikelijke plekjes in het Noorden. 
Zowel voor de actieve als de meer passieve lezers is 
er weer voldoende om naar uit te kijken. Zoals u dat 
inmiddels van ons gewend bent. De variatie is wederom 
groot en wij zijn ervan overtuigd dat de lente te kort zal 
blijken te zijn om alles mee te maken, te doen, te zien 
en te proeven.

Mogen wij u een sprankelende en avontuurlijke lente 
toewensen?     
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24e Keramiekmarkt
Dwingeloo

Winnaar 2015 Marga Bogaard

Hemelvaartsdag

Donderdag 5 mei 2016
10.00u tot 17.00u, De Brink - Dwingeloo
Entree €3,- , kinderen tot 12 jaar gratis

www.keramiekmarktdwingeloo.nl

90 Keramisten
Diverse demonstraties en attracties

Keramiekmarkt 
Noord-Nederland

Het zuidwest Drentse brinkdorp Dwingeloo omarmt ieder 
jaar op Hemelvaartsdag, dit jaar op donderdag 5 mei, 
de Keramiekmarkt Noord-Nederland. Een fantastisch 
evenement dat steeds meer dan 5000 bezoekers trekt. 
Zo’n 90 zorgvuldig geselecteerde keramisten uit binnen- 
en buitenland tonen er van 10.00 - 17.00 uur zo mooi 
mogelijk hun werk. De organisatie is in handen van bestuur 
en werkgroep van de Keramiekmarkt Noord-Nederland 
Dwingeloo.

Anders dan bij exposities-op-locatie is hier de keramist zelf 
aanwezig en kan er met de kunstenaar over vormen, kleuren 
en details van zijn of haar werk worden gepraat. De bezoeker 

wordt verder getrakteerd op onder andere een demonstratie 
Raku-stoken en kinderen kunnen onder begeleiding hun 
eigen potje leren draaien. Tijdens deze markt bekijkt een des-
kundige jury welke keramist de draaiprijs verdient. Daarnaast 
wordt de Keramiekprijs Noord-Nederland uitgereikt. Om de 
sfeer te verhogen is er gedurende de gehele dag muziek.

Foto: Ans Klok

In dit nummer onder andere:
• het Quilt Festival
• de Internationale Dollard Route
• DelfSail
• Wandelweekend Westerwolde



Altijd wat leuks voor 
 

●creatievelingen 
●techneuten 
●leergierige kinderen 
●geïnteresseerde ouders 
●nostalgische ouderen 

 
 
drukkerijmuseum-meppel.nl     

Gelegen in het rustieke dorp Schoonebeek ligt de prachtige 
zandstrooiboerderij De Zwaantje Hans- Stokman´s Hof. De 
boerderij stamt uit de 17e eeuw. Eén van de laatste eigenaren, 
Zwaantje Hans, heeft er door het zandstrooien van de vloer voor 
gezorgd dat de boerderij een toeristische attractie is geworden. 
In veel boerderijen in de provincie Drenthe, en ook in sommige 
andere delen van het land, trof men vroeger een zandtapijt 
aan. Tot het begin van de vorige eeuw was vloerbedekking 
een onbekend begrip voor de boer, de vloeren in verschillende 
vertrekken bestonden uit grote brokken Bentheimer zandsteen 
en blauwe en rode plavuizen. Met fijn zand bracht de vrouw van 
de boer meestal eens in de week een versiering aan op één van 
die kale vloeren: een zogenaamd zandtapijt. Bij het zandstrooien 
toonden de boerinnen hun kunstzinnige aanleg. Allerlei figuren 
werden tot een compleet zandtapijt gestrooid, echte kunstwer-
ken waren het. De boerenkeuken zag er dan op zijn zondags uit. 
Op de deel heeft de N.A.M. in samenwerking met de Stichting 
“De Spiker” een permanente tentoonstelling over de oliewinning 
in Schoonebeek ingericht. En natuurlijk is daar ook iets te zien 
van de geschiedenis van de oliewinning.

Openingstijden
Van april tot en met september op dinsdag t/m zaterdag van 
13.00 - 17.00 uur. Verder het hele jaar op afspraak.
Zandstrooimuseum Zwaantje Stokman’s Hof
Burg. Osselaan 5, 7761 BS Schoonebeek
Tel 0524-531702

De Zwaantje Hans-Stokman’s Hof
Zandstrooiboerderij

www.museumcoevorden.nl
Haven 4, 7741 JV Coevorden
T: 088 012 83 15
Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag: 9.30 - 17.00 uur
zondag: 12.00 - 17.00 uur

Coevorden heeft een boeiende, maar heftige 
geschiedenis achter de rug vol oorlog, vernietiging 
en een eeuwig durende strijd om de macht. Het 
Stedelijk Museum Coevorden, gevestigd in het 
Arsenaal, neemt de bezoeker mee op een ontdek-
kingsreis langs het verhaal van Coevorden vanaf de 
eerste burggraaf tot en met de dag van vandaag. 

Met een prachtige vaste collectie, wisselende 
tentoonstellingen en diverse kinderactiviteiten is 
een bezoek aan het Stedelijk Museum een plezier 
voor jong en oud.

Museum 
Coevorden 
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GRATIS PARKEREN, DAGELIJKS OPEN Domoweg 2
9411TX Beilen
Telefoon: 0593 - 54 11 32
info@eetparkbeilen.nl
www.eetparkbeilen.nl

3 euro korting p.p. met de knipbon, dus
2 UUR ALL-IN DINING (incl. bier, wijn, sofdrinks en luxe patisserie)

ma. t/m do. E 21,95 ipv (E 24,95), vr. t/m zo. E 23,95 ipv (E 26,95)
* actiesvoorwaarden: uitgezonderd op alle feestdagen en niet i.c.m. andere acties zoals

verjaardags- en 65+ actie.

$

$

$

$

Asperges en zalmpakketje met kruidenboter

7

Ingrediënten
1 teentje knoflook, geperst
2 eetlepels peterselie, fijngehakt
75 g ongezouten roomboter, op kamertemperatuur
2 kg witte asperges, geschild
4 zalmfilets à 150 g
200 ml droge witte wijn

Nodig
4 royale vellen aluminiumfolie

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor tot 200 ºC of steek de barbecue 
aan. Prak de knoflook en de peterselie door de zachte 
boter. Voeg peper naar smaak toe.

Leg op elk vel aluminiumfolie 500 g asperges. Leg er de 
zalmfilet op. Verdeel de kruidenboter over de zalmfilet. 
Vouw de folie omhoog en schenk de wijn in de aspergepak-
ketjes. Bestrooi met peper naar smaak.
Vouw de pakketjes losjes maar goed dicht.

Stoom de asperges met de zalm in de voorverwarmde oven 
of op de barbecue in 15 min. gaar. Lekker met stokbrood of 
een gepofte aardappel.

Tip: maak de pakketjes de avond of ochtend van tevoren 
en bewaar ze in de koelkast.

Dit recept is beschikbaar gesteld door het Nederlands 
asperge centrum en is aangepast voor NoSalt.nl.

Dit recept is een hoofdgerecht voor 4 personen:

Deze asperge pakketjes met zalm en krui-
denboter zijn ideaal voor op de bbq. Is het 
weer niet zo goed als gedacht? De asperge 
pakketjes kunnen ook zo de oven worden 
ingeschoven.

(10 minuten + 15 minuten oven of barbecue)
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Seizoensopening Emsland Moormuseum

Op 28-2-2016 om 11.00 uur luidt het Emsland Moor-
museum het nieuwe seizoen voor het eerst met een drie 
uur durende matinee in. Met klassieke (lente-)muziek, 
lezingen en regionale lekkernijen begint het Emsland 
Moormuseum opgewekt aan het seizoen 2016. Onze 
nieuwe tentoonstellingshal vormt het decor daarvoor en 
moet vooral twee dingen bieden: Genot en tijdverdrijf. 
Vooraf aanmelden is wel een absolute vereiste.

De eerste speciale tentoonstelling wordt al op 6 maart 
geopend. In het kader van het thema “Veenartefacten - 
benadering van een 10.000 jaar oude herinnering” exposeert 
de met diverse prijzen geëerde kunstenaar Max Schmelcher 
indrukwekkende kunstwerken van turf. De kunstenaar 
maakt voor zijn werk gebruik van het drogingsproces 
dat turf doorloopt, dat hij al vormend en modellerend 
doorbreekt. Max Schmelcher studeerde van 1981 tot 1988 
aan de academie voor beeldende kunsten in München en 
werkt sindsdien als zelfstandig beeldhouwer met natuurlijke 
materialen.

Op 6 april gaat de tweede speciale tentoonstelling van start: 
“Een stille schat - venen in Mecklenburg-Vorpommern”. 
Jürgen Reich is ornitholoog, natuurbeschermer en profes-
sioneel natuurfotograaf. Met zijn foto´s documenteert hij de 
verandering van de flora en de fauna en laat hij de inmiddels 
weer toegenomen biodiversiteit van de venen in Mecklen-
burg-Vorpommern zien. Zijn foto´s maken indruk door de 
keuze van de locaties, de nabijheid van het object en niet in 
de laatste plaats door de diepzinnige, bijna filosofische be-
nadering die kenmerkend is voor zijn landschapsportretten.

Emsland Moormuseum, Geestmoor 6, 49744 Geeste
T (049) 5937/70 99 90, www.moormuseum.de

Museum vanaf 28-2-2016 dagelijks geopend van 10.00 tot 
18.00 uur en op afspraak.
(op maandag gesloten, m.u.v. feestdagen)
Museumcafé
Van 1 maart tot en met 29 maart telkens op zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Vanaf 1 april tot en met 1 
november 2015, dagelijks behalve op maandag, van 12.00 
tot 17.00 uur. Op aanvraag zijn speciale openingstijden voor 
groepen mogelijk.



Veelzijdig, verrassend
en gastvrij...
Na een wandeling door de mooie Drentse bossen 
of over de heidevelden is het tijd om even uit te 
rusten. In de beeldentuin van Harwi zit u heerlijk 
in een besloten tuin. Deze is 20.000 m2 groot 
met een sfeervolle, verrassende en smaakvolle 
inrichting. U kunt genieten van de heerlijke koffie, 
thee, diverse lekkernijen, rust , ruimte, beelden, 
tjilpende vogels, vissen in de vijver en de bloei-
ende planten. 
Er staan beelden gemaakt van keramiek, brons, 

steen, glas of  RVS. Is het wat kil om buiten te 
zitten, geen probleem. Achter de galerie  is een 
grote verwarmde tuinkamer. 
Wij heten u van harte welkom. Gastvrij, daarom 
vrij entree.

Keramiektuinen Galerie Harwi
Kanaalstraat 9, 7858 TE EESERVEEN
T. 0599 - 28 72 69 - E. info@harwikeramiek.nl 
W. www.harwikeramiek.nl 

Terp Hegebeintum
Alleen al de klim naar boven maakt een bezoek naar Hegebeintum 
de moeite waard. Op de steile terp staat een schilderachtige kerk 
met prachtige rouwborden. Geschikt voor trouwlocatie. Onder aan 
de terp vindt u het bezoekerscentrum waar een kaartje te kopen 
is voor een rondleiding. Ook kunt u daar terecht voor toeristische 
informatie, routekaarten en souvenirs. In een aparte ruimte is het 
archeologische steunpunt met vondsten uit de afgegraven terp 
en een documentatiecentrum over de historie van de gemeente 
Ferwerderadiel. In het restaurant zijn wisselende exposities en om 
daarna op adem te komen is er koffie met wat lekkers.

BEZOEKERSCENTRUM “TERP  HEGEBEINTUM”
Pypkedyk 4, 9173 GC  Hegebeintum
Telefoon: 0518 411783
www.hegebeintum.info / rekreaasje@planet.nl
Het hoogtepunt van Fryslân.

Open:  
Nov. t/m Febr.  di - zo  13.00 - 17.00 uur
Maart  t/m  Okt. ma – za  10.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen  12.00 - 17.00 uur.

Pitch&Putt Golf Oostwold
Huninga’s Heem
Huningaweg 7
9682 PA, Oostwold

Leuk dat u belangstelling heeft voor activiteiten in 
ons gebied, op- en rond het Oldambtmeer.
 
Twee leuke wandelingen liggen er voor u klaar, waarbij u start bij de 
Pitch&Putt baan in Oostwold. Hier hoort u van heerlijke Groningse 
hapjes in de vele eet cafeetjes en restaurantjes.
 
In ons gebied zijn de belevingen eindeloos. Maar, zeilen en fietsen, 
golfen en schilderen en …b.v. een uur Groningse les, of een bezoek 
aan een van de vele galerieën is ook een geweldige ervaring. Varen in 
een rondvaartboot, over het meer en naar de Blauwestad kan ook. Of 
met een bus een rondrit door het Meerland en de polder, of langs de 
Oldambtster boerderijen met de grote graanschuren. Met of zonder 
gids. Overgezet naar het midden en wandelend terug. Jeu de boule of 
klootschieten. Zeillessen of sloepvaren. Vlottenbouwen of fietsen.
 
Wat wij van u verwachten is een opgave van het aantal personen en 
hun keuze. Wij zorgen voor de rest.

T: 0597 - 552221
E: oostwold@pitch-putt.nl
I: www.pitch-putt.nl/oostwold



Aan de rand van de schitterende staatsbossen van Drenthe met heide, 
vennen en zandverstuivingen biedt onze landelijk gelegen Minicam-
ping Landzicht veel mogelijkheden voor liefhebbers van wandelen, 
fietsen en rust.

Om met deze oase van natuur, rust en ruimte kennis te maken of om 
deze omgeving beter te leren kennen zijn er prachtige wandel- en 
fietstochten mogelijk direct vanaf onze Minicamping Landzicht. Via 
de achteruitgang wandelt of fiets u, als voorbeeld, direct boswachterij 
Sleenerzand in. Minicamping Landzicht is uitermate geschikt voor 45 
plusser, die wil genieten van de natuur, rust en ruimte.

Wij verheugen ons u van harte welkom te kunnen heten op Minicam-
ping Landzicht in onze prachtige provincie Drenthe.

Met vriendelijke groet,
Familie Grasdijk, De Tip 1, 
7849 TD De Kiel, Drenthe, Nederland
www.minicampinglandzicht.nl
info@minicampinglandzicht.nl

de framb zen tuin

Beekweg 8 - Erica - Tuinbouw gebied - Naast Transpa - 06 110 606 29 
info@deframbozentuin.nl - www. deframbozentuin.nl

Openingstijden:
Ma t/m Za 09.00 uur ,- 19.00 uur

Zo 11.00 uur - 17.00 uur

Rechtstreeks van de tuin 

én lekker vers ...

Welkom bij De Frambozentuin.
Wij beschikken over diverse soorten kleinfruit en steenfruit uit 
eigen kwekerij, alsook diverse soorten streekproducten, zoals 
komkommers, tomaten, paprika’s, appels en peren. Een en ander 
kunt u kopen in onze streekwinkel, net als onze jam, likeur en na-
tuurlijk ijs. Maar u kunt natuurlijk ook zelf komen plukken; omdat 
de planten in de kas staan, bent u niet afhankelijk van de weersom-
standigheden! Bovendien kunt u - als particulier en als bedrijf - uw 
bestellingen plaatsen via onze website.
Vanaf eind mei staan wij weer helemaal voor u klaar. Tot en met 
september zijn wij geopend van maandag tot en met zaterdag van 
11:00 - 19:00 uur, en op zondag van 11:00 - 17.00 uur.
Lekkerder én verser kan het eigenlijk niet… we verwelkomen u 
graag bij De Frambozentuin.

WRAKKETARIA E3

CAfETARIA, REsTAuRAnT & sChEEpsWRAKKEnmusEum
Wrakketaria E3 is een gezellige eetgelegenheid in de Eemshaven. 

Hier kan men terecht voor een hapje en een drankje en voor bedrijfsmatige activiteiten.

Kwelderweg 6,   Eemshaven,   06 - 4616341

Dé lekkerste zelfpluktuin
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Delfsail 2016:
De Sail met het warme hart

Eindelijk, na zeven jaar, is het weer zover en gaat 
in 2016 de zesde editie van DelfSail van start. 
DelfSail is het grootste nautische evenement van 
Noord-Nederland dit jaar en is gratis toegankelijk 
voor jong en oud. 
Van 29 juni t/m 3 juli kan de bezoeker genieten 
van een ongekend spektakel van masten, mu-
ziek, sfeer en cultuur in een ambiance, die voor 
iedereen wat te bieden heeft. Naast Nederlandse 
windjammers zoals de Gulden Leeuw, zijn er ook 
genoeg buitenlandse Tall Ships te bewonderen, 
zoals o.a. de Noorse Statsraad Lehmkuhl en de 
Portugese Santa Maria Manuela. Verder is er ook 
een vloot van honderden historische vaartuigen 
van het Varend Erfgoed te bewonderen. Op de 
kaden en in de stad kan de bezoeker genieten 
van optredens, van o.a. de Nederlandse band 
Kensington en diverse andere activiteiten. 

DelfSail is een uniek evenement - de Sail met het 
warme hart- a festival of energy- georganiseerd door 
meer dan 500 vrijwilligers. De Sail waar ook bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de bemanningen. Waar-
onder veel trainees - jongeren tussen de 15 en 25 jaar 
- die met hun reis het avontuur aangaan en een kans 
krijgen om te werken aan hun persoonlijke ontwikke-
ling, internationale vriendschap en onderling begrip 
voor elkaar!  

Jos Schuurman

Foto: Richard Degenhart

Wilt u meer weten over DelfSail 2016? 
Kijk dan op de website www.delfsail.nl. 
U kunt DelfSail ook volgen op facebook 
(www.facebook.nl/DelfSail) en 
twitter (@DelfSail)! 

In de Groningse en Friese heide hadden de mensen 
het niet gemakkelijk in de periode 1850-1950. Het 
volk was erg arm en de omstandigheden waren 
erbarmelijk.
Op het Themapark “De Spitkeet” laten we de ver-
schillende soorten woningen en omstandig- 
heden waarin de mensen leefden en werkten zien. 

Voor onze jeugdige bezoekers hebben wij een bij-
zondere speeltuin aangelegd. Er staan verschillende 
klim- en klautertoestellen, schommels, glijbanen 
enz. Al deze onderdelen zijn gebouwd van natuur- 
lijke materialen, passend bij ons museum.

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
www.despitkeet.nl 



B&B de Pastorie Termunten
Harry en Sonja Kiksen

Joh. Herwagiusstraat 16, 9947 PJ Termunten
+31 (0)6 - 21 90 29 10
harrysonja@online.nl

B&B de Pastorie Termunten

PENSION ‘T VISKERHOES
Voormalige visserswoning rustig gelegen op een 
schiereiland in het Termunterzijldiep. Bij uitstek 

geschikt als overnachtingsplek tijdens uw wandeling 
in het Dollardgebied. Neem voor één of meerdere 

overnachtingen met ontbijt in het voormalige 
vissersdorpje Termunterzijl contact op met:
Martha Zwarberg, Mello Coendersbuurt 27

9948PN Termunterzijl, 0596 601863 / 06 23673483
viskerhoes@hetnet.nl

Welkom bij Bed en Breakfast “Onder 
Dak” in Scharmer, vlakbij Groningen!

Bed & Breakfast Onder Dak
Koba Bleeker en Ger van Lier
Hoofdweg 94, 9616 TE Scharmer
Telefoon 050 - 404 19 21
E-mail info@benbonderdak.nl
www.benbonderdak.nl

Bed en breakfast “Onder Dak”  is ons 
gastenverblijf sinds 2007. In onze 
woonboerderij hebben wij op de eerste 
verdieping een comfortabel en gezellig 
onderkomen gemaakt waar gasten zich op 
hun gemak voelen en ‘s ochtends worden 
verwend met een uitgebreid ontbijt. In 
een heerlijke omgeving en in alle rust zult 
u de stilte van onze plek waarderen. In 
onze bed en breakfast kunt u kiezen uit 3 
comfortabele kamers, ieder met een eigen 
sfeer en voor een betaalbare prijs.

Camping De Breede, Warffum  

www.campingdebreede.nl 
Cherita meijer

Breede 4, 9989 TA Warffum, 0595-424642
Email: info@campingdebreede.nl

Vrij toegang tot het prachtige openlucht zwem-
bad, gratis WIFI. Centraal gelegen, ideaal om 
het mooie Groningen te gaan ontdekken. 

“klein van formaat…, maar ruim van opzet”

B&B de Pastorie 
Termunten

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.

Boerderij De Diek’n ligt midden op het Hoogeland 
van Groningen. Deze Groninger boerderij is ver-
bouwd tot een comfortabele accommodatie waar je 
heerlijk kunt eten, slapen en verblijven. We zijn alle 
dagen open en staan bekend om onze gastvrijheid 
en verse huisgemaakte taarten en gerechten. 
Wij verwelkomen u graag!    Voor  overnachting en 
diner graag reserveren. (groepen zijn ook welkom)  

Boerderij De Diek’n, 
Dijkumerweg 2, 9914 TH Zeerijp
T 0596 581199,  E info@dediekn.nl
www.dediekn.nl

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



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
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Landgoed Ekenstein, 
een stukje Engeland in Groningen 

Wat met aandacht is vergaard, 
is in Het Behouden Blik 

een kijkje waard!

Voor meer informatie en vaartijden zie: 
www.dekkerrondvaarten.nl

Hoofdweg 75, 9697 NC Blijham
Tel. 0597-561717

Pieter Dekker 
Rondvaarten & Arrangementen

Uw dagje uit met familie-, 
groeps- of schoolreis

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 

Welkom in dit kleinste museum van Noord Nederland 
waar het motto vooral is:“Groot zijn in klein blijven!”

U treft een uitgebreide verzameling blikken en curiosa van 
bekende merken als De Gruyter, Douwe Egberts, Van Nelle, 
Van Houten, Broekema, Verkade, Niemeijer, Tiktak, Droste 
en veel meer, aan de hand waarvan een blik wordt gewor-
pen in de keuken van de Nederlandse samenleving. 
Kom, en laat u verrassen door de blik van herkenning en 
kijk mee hoe de samenleving is veranderd, of juist niet!

Aan de hand van Een college bliklezen, een Examen reclame 
of Wat een Meisje weten moet, nemen de enthousiaste 
medewerkers van het museum u mee in de wereld van de 
Nederlandse ondernemers, de vormgevers, de reclame 
industrie en het gewone leven van alle dag. 

Speciaal voor de kinderen is er Een Blik in de Winkel van 
Sinkel, en kijken we naar het 
verschil in boodschappen doen 
toen en nu. Een interactief 
programma waarbij de kinderen 
vooral zelf aan de slag gaan. 

Volg ons nu ook op
Hoofdstraat 99 
9982 AC Uithuizermeeden
0595 - 413 999
www.hetbehoudenblik.nl



Internationale Dollard Route
... fietsen zonder grenzen
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Internationale Dollard Route e.V.
Ledastraße 10 · 26789 Leer · Telefon: +49 491 91 9696 50 · Fax: +49 491 2860

info@dollard-route.de   ·   www.dollard-route.de

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. 

300 km fietsplezier
Rondom en in het

Werelderfgoed Waddenzee

Nu ook in de
gemeenten Eemsmond en

Loppersum en op het Duitse
eiland Borkum!



Ook dol op verrassingen?
Wat is er nu leuker dan elke maand acht mooie lapjes te 
ontvangen? Dat kan, als u deelneemt aan de Stoffenclub

“De Freule’s Favorieten”
schrijf u nu in op:

www.defrottendefreule.nl/stoffenclub

Menkemaborg 1/2

Menkemaweg 2                     9981 CV Uithuizen                      www.menkemaborg.nl 

EEN PRACHTIG INGERICHT HUIS MET STIJLVOLLE TUINEN
EEN WANDELING EN BEZOEK WAARD!

Maart t/m december: ‘Glans uit China’ Porselein en zijdedamast uit China
Centraal staan de kleurrijke (thee)serviezen en het 300 jaar oude prachtige hemelbed!

Jacobspad; Eigen Wandeling Tuin en Omgeving; Wad en Wierdenpad; Wandelknooppunt

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!

April: Za. 30.

Mai: Wo. en Za., zoals 1., 5. en 
6. (Pinksteren)

Juni: Wo., Vr. en Za., zoals 29. (Delfsail)

Vaarseizoen:
Juli: Wo., Vr. en Za., zoals 3. (Delfsail) 

en 24. (Hafenfest Ditzum)

August: Wo., Vr. en Za.

Sept.: Wo. en Za.

Oktober: Za. 1.

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!

April: Za. 30.

Mai: Wo. en Za., zoals 1., 5. en 
6. (Pinksteren)

Juni: Wo., Vr. en Za., zoals 29. (Delfsail)

Vaarseizoen: Juli: Wo., Vr. en Za., zoals 3. (Delfsail) 
en 24. (Hafenfest Ditzum)

August: Wo., Vr. en Za.

Sept.: Wo. en Za.

Oktober: Za. 1.
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Quiltfestival Noord Groningen
groeit door kwaliteit en gastvrijheid
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Erik Boerma: “Mijn vader was boer. Hij zat op 
een zomerdag in de wei te melken toen kam-
peerders uit de Randstad belangstelling toon-
den voor de melkmaat, een maatbeker, die aan 
de melkbussen hing. 

Dat is het begin geweest van onze antiekboerde-
rij die inmiddels, veertig jaar later, is uitgegroeid 
tot 1200 vierkante meter boordevol antiek, bro-
cante en curiosa: van aardewerk  en kroonluch-
ters tot kasten en heel veel kleingoed. Je vindt 
hier niet tien stoelen, maar honderden! Mijn 
vader is nu 84, ik heb in 2001 mijn baan bij Shell 
opgezegd om samen met mijn vrouw Erika het 
stokje van hem over te nemen.
We krijgen hier mensen vanuit het hele land; een 
leuk idee is om je bezoek te combineren met een 
wandeling en/of lunch op de Menkemaborg, een 
van de mooiste borgen van Groningen, op loopaf-
stand van onze boerderij.”   

Zes dagen per week geopend.

Dingeweg 11
9981 NC Uithuizen
0595-431 264
www.antiekhoeve.nl

Boerma’s Antiekhoeve

Stichting Quiltfestival Noord Groningen verwacht met 
de vierde editie van het festival van 10 tot en met 12 juni 
2016 meer dan vierduizend bezoekers te trekken. 

 “Het Quiltfestival is gegroeid”, stelt voorzitter Rob Ruiten-
berg van de stichting. Samen met zijn vrouw Marjan is hij 
eindverantwoordelijk voor het culturele evenement in het 
Noorden van Nederland.

“De eerste keer kwamen er zo’n vijfentwintighonderd be-
zoekers. Onze bekendheid wordt groter en we merken dat 
men tevreden is over de kwaliteit en de goede organisatie. 
Dat is de bekende Groninger gastvrijheid hé. We streven 
er naar om elke keer nieuwe deelnemers aan te trekken. 
En we letten scherp op de voorwaarden; het werk moet 
kwalitatief goed zijn en het moet nieuw zijn”.

Het publiek kan zich verheugen op 28 exposities op bijzon-
dere locaties in het fraaie Groninger landschap. Dat zijn 
vooral de oude kerkjes. Een aantal van deze monumenten 
is recent gerestaureerd als gevolg van aardbevingsschade 
en ziet er extra prachtig uit. Er zijn drie wandelingen langs 
dit religieus erfgoed beschreven. 

“Ook de hele ontwikkeling van het orgel is in deze kerken 
te zien”, vertelt Marjan Ruitenberg. “De vele mogelijkhe-
den maken dit festival zo uniek. Daarmee kunnen wij ons 
onderscheiden van andere festivals. Je krijgt een beetje het 
Oerol-effect, een vakantiegevoel”.

De deelnemers komen deze keer uit Rusland, Tsjechië, 
Italië, Duitsland, Vlaanderen en uit alle delen van  Neder-
land. Zij zorgen voor een heel divers aanbod van quilts, 

variërend van traditioneel tot art. 
“Elke keer zijn er weer pareltjes bij. Wij zien de werken 
eerst op de foto. En als het hier dan hangt met de goede 
belichting, sta je soms met open mond te kijken”, vertelt 
Rob. 
Marjan, zelf een quiltster (art) vindt het telkens heel span-
nend wat de deelnemers aanbieden . “Soms stijgt er iets 
boven de tentoonstelling uit, dan is het kicken. En als de 
bezoekers het leuk vinden, is het feest compleet. Daar doe 
je het allemaal voor”.

Aan het tweejaarlijkse festival is een wedstrijd met het 
thema ‘vlucht’ verbonden. Ook de bekende textielbeurs 
is er weer. Nieuw in het programma is de buitententoon-
stelling op het grasveld bij de kerk en de begraafplaats in 
Rottum. Zie ook www.quiltfestival.nl



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

Het grootste openluchtmuseum
van Noord-Nederland

www.hethoogeland.com

warffum

0595 42 22 33

De Naaidoos De meest exclusieve 
quiltzaak van 
Nederland

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

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

Eemsmond, meer
dan energie(k) !

www.eemsmond.nl @GemEemsmond



Ger’s Ezelstal
Festival OVERdeVLOED 

viert feestelijk openingsweekend ‘Kiek over Diek’

Het 90 km lange fietspad van ‘Kiek over Diek’ is bijna 
klaar. Het verbindt het meest westelijke punt - Lau-
wersoog - met het meest oostelijke punt van onze 
provincie, Nieuw Statenzijl. 

Het gebied van ‘Kiek over Diek’ grenst aan het 
werelderfgoed Waddenzee van UNESCO. Het is een 
bijzonder gebied dat het waard is om te bekijken en te 
beleven. Het is ook een gebied om te vieren en dat is 
precies wat er gaat gebeuren in het weekend van 
3, 4 en 5 juni met het festival OVERdeVLOED. 
Een regionaal festival vol feestelijkheden voor inwo-
ners, ondernemers en - het liefst- alle Groningers. 
Zaterdag 4 juni staat in het teken van de zogenaamde 
Dijkplaatsen. Het zijn mini-festivals in de 4 gemeenten 

aan de dijk: De Marne, Eemsmond, Delfzijl en Oldambt. 
Op de Dijkplaatsen vind je bijvoorbeeld muziek, lokaal 
eten, ontdekkingssafari’s en kinderactiviteiten. Vrijdag 
opent het festival met een speciaal Waddenconcert en 
op zondag eindigt het met een voor de gelegenheid 
geschreven Waddenvoorstelling. 

De laatste informatie over het festival is te vinden via 
www.festivaloverdevloed.nl

Een festival over 90 km

(d.d°) 53.40, 6.21 

(d.d°) 53.30, 7.05

3 T/M 5 JUNI 2016

www.festivaloverdevloed.nl

Wandelen met ezels in Vriescheloo.
Kleinschalige ezelstal voor wandelingen van
een halve/hele dag. Alleen op afspraak!

Ger’s Ezelstal is ontstaan uit liefde voor ezels en 
liefde voor het mooie Westerwolde. Ezels zijn aan-
hankelijk, knuffelbaar en ze stralen rust uit.
De streek Westerwolde heeft prachtige natuur en 
hier vind je nog rust en ruimte.
Door deze twee zaken samen te voegen, doe je een 
ervaring op die je nooit meer vergeet.
Trefwoorden voor het wandelen met een ezel zijn: 
ontspannen, genieten, plezier, natuur, eenvoud en 
gezelligheid.

Ger’s Ezelstal
Dorpsstraat 14 te Vriescheloo
Tel. 0597 - 53 26 58
www.gersezelstal.vpweb.nl

Natuurlijk 
 genieten...

Gasterij Natuurlijk Smeerling - tel: (0599) 312611 - Smeerling 15, 9591 TX Onstwedde
info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl - www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl

Wandelen
Vergaderen

Trouwlocatie
(Kinder)feestjes
Kunst en cultuur

Kerst- relatiegeschenken
( h)eerlijk eten van lokale producten

De Bourgondische Wandeling kunt u onder 

meer (gratis) verkrijgen bij het 

Toeristisch Informatie Punt (TIP). 

De exemplaren liggen uiteraard ook bij 

de deelnemende adverteerders.

2928



Friese Kaasfondue

Bereidingswijze
Rasp de kaas (of vraag uw kaasspecialist deze voor u te 
raspen!) en laat deze op kamertemperatiur komen. Snijdt 
het teentje knoflook in tweeën en smeer de fonduepan in 
met knoflook. Giet de wijn in de pan en laat deze opwar-
men tegen de kook aan. Niet laten koken! Laat de geraspte 
kaas handje voor handje smelten in de wijn. Ondertussen 
goed blijven roeren. Als de Boeren Subliem en Tijnjetaler 
goed gesmolten zijn, brokkel je de Bleu de Wolvega door de 
kaasfondue. Als de kaasfondue mooi gesmolten is, is deze 
klaar. Mocht de kaas niet goed binden, dan kun je er altijd 
een maizenapapje doorheen roeren. 

Serveer de kaasfondue met 
stokbrood, plakjes Friese droge 
worst en verse groente.

Eet smakelijk… 
namens Zee Tsiis!

www.zeetsiis.nl 

voor 4 personen:

Ingredienten:
400 gram Boeren Subliem (belegen)
400 gram Tijnjetaler
50 - 100 gram Bleu de Wolvega
Teentje knoflook
300 ml droge witte wijn

IJs- en zorgboerderij
De Golden Raand

Vanaf 1 maart 
Iedere dag geopend

van 11-17 uur

Wolddijk 65, Noordwolde  -  T 06-12307214 



Westerwolde Wandelweekend
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25 en 26 juni 2016

Als je Westerwolde bekijkt op de schaal van Europa 
of nog groter; de wereld, dan is het gebied maar een 
postzegel, maar wat een rijke postzegel. Schitterden 
natuurgebieden, prachtige beekdalen, verrassende 
landschappen, leuke dorpen historische gebouwen. 
Binnen enkele kilometers maak je een reis van de 
ijstijd tot het heden. Dat maakt Westerwolde één 
van de rijkste gebieden van Nederland.

Dit gebied is ook de thuisbasis van hét wandelevene-
ment van Westerwolde; Het westerwodle wandelweek-
end. Twee dagen struinen door een afwisselend en ver-
rassend landschap en de rijke historie van Westerwolde. 
Zaterdag is de struindag en lopen we in de richting 
van de ondergaande zon met een 10 kilometer lange 
avondroute met verhalen, theater en meer. Zondag is 
de wandeldag met routes van 12,5 en 25 kilometer en 
halverwege een bijzonder ontmoet en rustpunt. Ont-
spannen genieten van al het moois dat Westerwolde te 
bieden heeft. Ontmoet bijzondere plekken, verhalen 
en mensen.

Het Westerwolde Wandelweekend is in 2016 te gast bij 
het Waterschap Hunze en Aa’s. Start en finishlocatie is 
op beide dagen in en bij de werkplaats van het Water-
schap in Veele. Een locatie met alle benodigde facili-
teiten bij de hand en aan de boorden van het Mussel 
Aa kanaal.  Het thema voor 2016 is water. Het thema is 
geïnspireerd op de beekdalen van de Ruiten Aa, Wes-
terwoldse Aa en Mussel Aa. Door experts wel benoemd 
als één van de mooiste beekdalen van Europa.

Het Westerwolde Wandelweekend is twee dagen 
struinen door één van de mooiste wandelgebie-
den van Nederland. Meedoen? Aanmelden is mo-
gelijk via www.westerwoldewandelweekend.nl

@wandelweekend
wandeleninwesterwolde

info@westerwoldewandelweekend.nl

550 JAAR         1465-2015

Internationale Dollard Route e.V.
Ledastraße 10 · 26789 Leer · Telefon: +49 491 91 9696 50 · Fax: +49 491 2860

info@dollard-route.de   ·   www.dollard-route.de

300 km �etsplezier
in de grensregio langs de 

Internationale Dollard Route!

Nu ook in de
gemeenten Eemsmond en

Loppersum en op het Duitse
eiland Borkum!

Internationale Dollard Route e.V.
Ledastraße 10 · 26789 Leer · Telefon: +49 491 91 9696 50 · Fax: +49 491 2860

info@dollard-route.de   ·   www.dollard-route.de

300 km �etsplezier
in de grensregio langs de 

Internationale Dollard Route!

Nu ook in de
gemeenten Eemsmond en

Loppersum en op het Duitse
eiland Borkum!

Een oase van rust in mooi Westerwolde!

• rustig gelegen
• aan vis- en vaarwater
• ruime plaatsen
• zeer schoon sanitair
• recreatie-ruimte aanwezig

CAMPING ROELAGE
(beh. Gretha Mulder)
Ruiten A Kanaal West V 2a
9561 TP  Ter Apel
Tel. 0599-324281, mob. 06-23558626
www.campingroelage.nl (aangesloten bij de SVR)



Volg het spoor Van de
hunebedbouwers…

het dagelijks leven van onze bijzon-
dere voorouders uit drenthe.

Met 16 hunebedden in de 
directe omgeving is Borger 
in Drenthe de Hunebed-
hoofdstad van Nederland. 
Logisch dus dat hier ook het 
Hunebedcentrum te vinden 
is! Een bijzonder museum 
dat het verhaal achter de 
hunebedden vertelt. Naast 
het museum ligt een grote 
keientuin en even verderop 
staat het grootste hunebed 
van Nederland

Nieuw bij het Hunebedcentrum is het buitenmuseum 
het Oertijdpark. Hier kunt u een wandeling maken 
door 150.000 jaar geschiedenis van het Hondsrug-
gebied met prehistorische boerderijen, een 
belevingspad en nog veel meer. Beleef de oertijd 
in het Hunebedcentrum!
 
prijzen:
Volwassen € 9,50  p.p. • Kinderen € 5,25 p.p.
Museumkaart is geldig
Prijswijzigingen voorbehouden.

open: Maandag t/m vrijdag 10 - 17 uur
Zaterdag en zondag en feestdagen 11 - 17 uur

hunebedcentrum:
Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger
T: 0031(0)599 236374 • F: 0031(0)599 23482
E: info@Hunebedcentrum.nl
I: www.hunebedcentrum.nl

Atelier Moose,
mice and more

✤ Patchworkstoffen
✤ Ruim assortiment dressitup knoopjes

✤ Patronen en pakketten
✤ 100% wollen vilt

✤ Workshops op aanvraag

Geopend op dinsdag en vrijdag van
10.00 – 17.00 uur en op afspraak.

Giny Leffers – Kuper
Lieving 64, 9411 TG Beilen
Tel 0593-540398
www.moosemiceandmore.com

In de gezellige huiskamerwinkel kunt u in 
ongedwongen sfeer terecht voor woon- 
decoraties van stof in landelijke stijl en

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
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Cuisinerie Mensinge,

 lunch, diner, koffie & thee
Cuisinerie Mensinge is het horecaonderdeel van het 
al meer dan 600 jaar oude landgoed Mensinge.
In ‘t keuken  van “Landgoed Mensinge” werken 
de koks volledig ambachtelijk (alles huisbereid) 
en veelal met biologische producten; regionaal en 
seizoensgericht.
 
Chef-kok Harro Coster laat zich inspireren door de 
keukens uit diverse windstreken. Al onze gerechten 
worden à la minute bereid met eerlijke, verse (veelal 
biologische) producten. Inmiddels staat hij bekend om 
zijn ambachtelijke manier van werken. Er wordt niet 
gewerkt met halffabrikaten. Alles wordt huisbereid!
Van brood tot bouillon, van bouillabaisse tot bonbons.
 
“Biologisch” betekent:
zo natuurlijk mogelijk tot stand gekomen met zo 
min mogelijk kunstgrepen. Doel van de biologische 
landbouw is het in stand houden van het natuurlijke 
evenwicht tussen mens, plant en dier.

De brasserie,
waar u overdag kunt genieten van koffie/thee met 

huisgemaakt gebak, een eenvoudige lunch of 3-gangen 
lunch menu heeft in de zomermaanden een terras met 
uitzicht op de havezate en het sterrenbos.
 
Het restaurant,
heeft naast het verrassingsmenu. Ook “Even tijd voor 
elkaar” of “Feestelijk uit”.
Deze bijzondere ruimte met als bijzonder element de 
tegeltjes is van vroeger de paardenstallen.
 
“Cuisinerie Mensinge” lunch, diner, koffie & thee “with 
dreams” Diner & Bed woensdag t/m zondag vanaf 
12.00 uur. www.cuisinerie-mensinge.com voor een 1e 
indruk!
 

“with dreams”... 
Vanaf 1 april kunt u ook bij ons overnachten. Wilt u ook een nacht jonkheer of jonkvrouw 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. 

Beleef 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

© Staatsbosbeheer 2015 | 
Tekst: Elisa van der Hoop| 
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Fierlejeppen WesterkwartierStiftung 
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. 

Kloster_Anzeige_148x148_NL_Layout 1  15.08.14  21:54  Seite 2

Ontdek deze zomer de “Grijpskerk-Arena”

Grijpskerk is de enige plaats in de provincie Groningen 
met een professionele fierljepaccommodatie, door 
velen in 2015 de mooiste lokatie met de beste schansen 
van Nederland genoemd. Op zaterdag 27 augustus 2016 
vindt in het mooie 17 ha. grote recreatiepark aldaar het 
Nederlands kampioenschap fierljeppen plaats.

Fierljeppen is met een carbonpolsstok over een breed 
water springen. Het maken van een sprong bestaat uit 
verschillende onderdelen. De sprong begint met een felle 
aanloop naar de polsstok, die al in het water staat. Dan 
volgt de insprong, het klimmen naar de top en het maken 
van de uitsprong in het zandbed. De beste fierljeppers 
komen tot afstanden van meer dan twintig meter. Fierljep-
pen is een van de spectaculairste zomersporten, waar veel 
publiek op af komt.
Het schansencomplex in Grijpskerk werd veertig jaar ge-
leden aangelegd en is diverse keren vernieuwd met steun 
van: Het SNS-fonds Grijpskerk, de gemeente, de RABO-
bank, NAM, Gasunie, Abiant, bedrijven en particulieren. 
Vier keer eerder vond een NK plaats, waarbij NOS Studio 
Sport drie keer aanwezig was. Maar ook de VARA, KRO, 
NCRV, de Belgische, Duitse en Japanse TV filmden er. Het 
is zeer de moeite waard om eens een wedstrijd te bezoe-

ken. En na afloop te genieten van een lekker glas wijn of 
bier en van een overheerlijke Grijpskerker gehaktbal in de 
fraaie sportkantine “Ello’s Place”. Alles bij elkaar zal dit 
zorgen voor Bourgondische vreugde.

De wedstrijden in de 1e klas met topspringers vinden in 
Grijpskerk plaats op zaterdag 18 juni (19.00 u.), woensdag 
13 juli (19.00 u.) en zaterdag 20 augustus (14.30 u.). 
Ook de 2e klas wedstrijden zijn het aanzien ten volle 
waard. Die worden gehouden op 17 juni (19.00 u.), 12 juli 
(19.00 u.) en 19 augustus (18.30 u.).
U bent van harte welkom op de enige professionele 
fierljepaccommodatie in de provincie Groningen!

Fierljepvereniging “Grijpskerk en Omstreken”,
telefoon 0594 - 85 39 05 of 06 - 10 26 69 62.

 

$
Fierljeppen in grijpskerk

Bon voor gratis toegang 
bij wedstrijden in juni en juli 

2016 voor 2 personen. 39 Website: www.fierljeppeningrijpskerk.nl



Marwei 14
8508 RC Delfstrahuizen

Tel. 0514 54 11 22
info@tjongervallei.nl
www.tjongervallei.nl

WEL EENS WAKKER GEWORDEN IN EEN OUDE MELKFABRIEK?

Welkom in ons Hotel Restaurant Tjongervallei,
een voormalige zuivelfabriek die geheel verbouwd is tot een sfeervol Hotel Restaurant

Hotel Restaurant Tjongervallei biedt u - in een prachtige, natuurlijke 
setting - alles voor uw pure verwennerij. 
Sfeervolle kamers, verrassende lunches en diners, kookworkshops en 
wijnproeverijen, fiets- en zeilbootverhuur. Het zal u aan niets 
ontbreken. Met uw eigen boot kunt u bovendien aanleggen aan onze 
70 meter lange kade.  

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!

Gemoedelijkheid 
aan het Tjeukemeer

Direct aan het Tjeukemeer vindt u Camping Tjeu-
kemeer. Een gemoedelijke familiecamping met alle 

faciliteiten voor een ideaal (watersport)verblijf. 

We hebben vaste staanplaatsen, seizoensplaatsen en 
een eigen havenplaats met trailerhelling. Op 50 meter 
van de camping ligt “het schoonste kleine zoetwater-
strand van Nederland”! Ons gezellige paviljoen heeft 
een prachtig terras met uitzicht over het Tjeukemeer. 
Ook zeer geschikt om uw jubileum, feest of vergade-

ring te organiseren. 

Eigenlijk heeft Camping Tjeukemeer het allemaal! 

In een authentiek pand (1920) in het centrum van Joure 
bevindt zich Safier, een stijlvolle Bed & Breakfast waar u 
in een sfeervolle omgeving kunt overnachten. 

Safier heeft een eigen opgang. Het beschikt over drie 
tweepersoonskamers, een gezamenlijke zit-/ontbijtkamer, 
keuken en een tuin. Elke gastenkamer heeft een unieke 
sfeer en is anders van inrichting. Alle kamers beschikken 
over een eigen moderne badkamer met douche en toilet. 

Joure ligt midden in het Friese Merengebied. Voor de 
watersportliefhebber 
heeft Safier een eigen 
sloep. De huissloep 
kan gehuurd worden 
om de Friese meren 
te bevaren. Het mee-
nemen van een goed 
gevulde picknick-
mand of lunchpakket 
behoort tot de mo-
gelijkheden. Sneek, 
Langweer, Heeg en 
diverse andere wa-

tersportdorpen liggen binnen 
(vaar-)bereik. Kijk voor meer info en leuke arrangementen 
op de website: www.safierjoure.nl 
U vindt een warm onthaal bij

Gastvrijheid kent 
geen grenzen

Graag tot ziens bij
Camping Tjeukemeer, Petra Heida, Meerweg 34, 

8515 CB  Oldeouwer, 0513 - 55 13 41, 
www.campingtjeukemeer.nl

Jeltsje Stoer
Uilke Boonstralaan 69 
8501 EA Joure 
06 - 362 63 829 
info@safierjoure.nl



B&B’s met een gouden rand

De Pronkkamer is een samenwerking van de top 100 
mooiste Bed & Breakfasts van Nederland. Als gast mag u 
rekenen op een verrassend en uniek verblijf van gegaran-
deerde kwaliteit op prachtige locaties. 

Authentiek 
Iedere accommodatie is weer anders, altijd karakteristiek en 
vaak met een boeiende geschiedenis. Intiem en kleinschalig 
van opzet hebben sommige een rustieke of landelijke sfeer, 
waar anderen weer moderne en speelse elementen bevatten. 
Dankzij hun ligging, achtergrond, uitstraling en aankleding is 
het verblijf in een Pronkkamer altijd een bijzondere ervaring. 

Verrassend 
De authentieke B&B’s van De Pronkkamer zitten vol ver-
rassende elementen. De karaktervolle panden zijn met veel 
creativiteit en liefde omgetoverd tot boeiende pleisterplaat-
sen, voorzien van alle hedendaags 
comfort. Laat u verrassen door 

mooie authentieke kenmerken gecombineerd met geraffi-
neerde details. 

Toewijding 
Uw gastheer en gastvrouw leggen u graag in de watten. Het 
bed waarop u slaapt en het ontbijt waar u mee ontwaakt, aan 
alles is zorg en aandacht besteed. 

Vertrouwd 
Een bezoek aan een Bed & Breakfast die is aangesloten bij 
De Pronkkamer, staat garant voor een geslaagd verblijf bij 
gastvrije mensen, in een omgeving die ruimte biedt om te 
ontspannen en op je gemak te zijn. U bent plezierig op pad en 
overnacht in een omgeving waar u zich gegarandeerd ‘thuis’ 
voelt. Inmiddels zijn er zo’n 90 Pronkkamers. U vindt ze door 
heel Nederland, op de allermooiste locaties.
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Terherne, Eiland in de Friese Meren
Recreatiewoningen aan het water, 

Sloepen en Zeilboten

www.deoudeherbergh.nl

Wij bieden u onder andere:
•  Waterpark Mounewetter
•  Multisportveld
•  Kano- en bootverhuur
•  Recreatieprogramma
•  Modern sanitair
•  Verhuur Lodges, 
 Podge & Pipowagen

Recreatiecentrum Mounewetter
Mouneplein 1, 8748 DT Witmarsum, T.: +31 (0)517 531967

info@rcmounewetter.nl - www.mounewetter.nl

Niels en Tea Leffertstra
Iwert 17 • 8563 AM  Wijckel

t +31 (0)514 60 58 69 • m +31 (0)6 31 26 96 35
e info@campingdetjasker.nl • www.campingdetjasker.nl

De puurheid van Friesland!
Camping ‘t Hop is gelegen in het prachtige Friesland, in een per-
fecte omgeving om te fietsen, te wandelen, te vissen en vooral te 
watersporten. De waterrijke omgeving zal zorgen voor een onver-
getelijke vakantie! De verschillende accommodaties zijn voor alle 
vakantiegangers geschikt; van stacaravan tot luxe vakantiehuis. 
De camping biedt ruime plaatsen. De faciliteiten op de camping 
- onder andere het overdekte zwembad en het sfeervolle eetcafé - 
maken het plaatje compleet.

Puur genieten op camping ‘t Hop!
Meerenstein 1, 8563 AV Wijckel, 
0514 - 602 436, 
www.campingthop.nl

Kom & Geniet op 

Camping Sudersé!

Camping Sudersé, 
familie Van der Plaats, 
Slinkewei 8, 8711 HC Workum, 
0515 - 54 19 24 of 06 - 519 89 889, 
www.suderse.nl 

Of u nu met uw eigen tent, camper of caravan komt of er liever voor kiest 
om één van onze accomodaties te huren… genieten wordt het zeker! 
Het hele jaar door bent u welkom bij Camping Sudersé in Workum, om 
te genieten van rust en ruimte!
Onze camping ligt centraal tussen de mooie oude stad Workum met 
haar rijke historie en cultuur, en het prachtige IJsselmeer met haar schit-
terende strand. Een ideale plek om te zonnen, te zwemmen, te surfen, 
te zeilen en te vissen! Verken het Friese landschap met de fiets en laat u 
verrassen door het afwisselende landschap! 
Wij zien uit naar uw komst en wij wensen u alvast een goede reis en een 
prettige vakantie toe.

Wolkom (Fries voor Welkom) bij Welgelegen in Friesland,
het stukje buitenland in Nederland. Welgelegen is een 
unieke plek om te overnachten, perfect gelegen aan de 
Elfstedentochtroute, tussen Workum en Hindeloopen, en 
vlakbij het IJsselmeer.

Wij bieden verschillende overnachtingsmogelijkheden in en 
bij de gerestaureerde stolpboerderij. Zo kun je verblijven 
in één van de B&B-kamers, in een vakantiehut of in een 
bijzondere pipowagen. Daarnaast ben je van harte welkom 
met je camper, caravan of tent.
Wij ontvangen veel surfers, kiters, fietsers, wandelaars en 
gezinnen. Bij Welgelegen geniet je van het pure buitenleven.
Je bent te gast bij Cobie, Ryan en Ian. Wij staan graag voor 
je klaar en bieden je een prettig verblijf, een gemoedelijke 
sfeer en veel gezelligheid. Ook het pure buitenleven mee-
maken? Neem dan snel contact met ons op.

Bed & Breakfast Welgelegen Workum, 
Lange Leane 11, 8711 HK Workum, 06 – 121 53 202 
of 0514 – 52 24 42, www.welgelegen-workum.nl                 

Het pure 
buitenleven...

Ontdek historisch 
hindeloopen

Dijkweg 1 (naast de kerk), 8713 KD Hindeloopen, tel. 0514 - 521420, 
info@museumhindeloopen.nl - www.museumhindeloopen.nl

Openingstijden
26 maart - 1 november maandag t/m vrijdag: 11.00 uur - 17.00 uur

zat., zon. en feestdagen: 13.30 uur - 17.00 uur. Buiten openingstijden op afspraak.

Een bezoek aan het voormalige 
Zuiderzeestadje Hindeloopen is 
een unieke ervaring. De smalle 
straatjes, hoge bruggetjes, oude 
panden en kleine grachten herin-
neren aan de rijke historie van de 
stad. Museum Hindeloopen is een 
goed vertrekpunt voor deze erva-
ring. Voor groepen organiseren we 
ook een stadswandeling met gids 
of een uitleg over het Hindelooper 
kostuum.



OPEN HUIS

Logement-B&B
Safier

Wij nodigen u van harte uit om ons nieuwe 
Logement- B&B Safier te bekijken!

Jeltsje Stoer en Gerard Bloemhof 

Uilke Boonstralaan 69/71
8501EA Joure
tel. 0031 (0)6-36263829
info@safierjoure.nl

www.safierjoure.nl

Donderdag 16 juni  
van 14.00 - 19.00 uur

VVV de Friese Meren - Gaasterland
Midstraat 99, 8501 AH Joure
Tel.: +31 (0)513 41 60 30
info@vvvfriesemerengaasterland.nl

www.vvvfriesemerengaasterland.nl 
of download de gratis VVV NL app

 N AT U U R L I J K  M E E R . . . M E E R . . .Wijngaard, Boerderij en Winkel
 wandelen en proeven van wijn en kaas
 7 mei t/m 30 sept vr. en za. 13.00-17.00
 en op afspraak
 
Rondleiding met proeverij
 v.a. 6 personen op afspraak

Camping Synneveer is een gezellige boerderijcamping aan het water, vlakbij 
Sneek. Lekker zeilen, vissen, fietsen of winkelen in het hart van Friesland. Ook 
voor kinderen is er veel te beleven; Alpaca’s aaien, pony’s poetsen, bij het melken 
kijken, in de pipowagen spelen, of lekker trampolinespringen.
Het meer waaraan de camping ligt, heet de Zwarte Brekken en is verbonden 
met alle andere friese meren. De camping heeft een haven met traillerhelling en 
aanlegsteiger. Camping Synneveer heet u van harte 
welkom voor een bezoek voor rust, ruimte en water 
op het mooiste plekje van Friesland.

Camping Synneveer, familie D. Leijenaar, 
Lemmerweg 86, 8607 JK Sneek, 
0515 - 422 984, www.campingsynneveer.nl

Misschien wel het mooiste plekje van Friesland

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!

Camping Hoeve 
Ons Lust

Zanddijk 7, 
1787PP Julianadorp aan Zee
0223-690 250
info@hoeveonslust.nl
www.hoeveonslust.nl

Aan de voet van de duinen, bij een rustige strandopgang. 
Lopend binnen 10 min. op het strand. Tussen de bloem-
bollenvelden, bloeitijd half april tot half mei. Camping sluit 
aan op diverse fietsroutes, onder andere knooppunten-
netwerk. Nieuw verwarmd sanitair. Broodjesservice, 
groenteboer, gratis WIFI. Verkoop locale producten. 
Goed toegankelijk voor camperaars. Camperplaats van 
het jaar voor 2013, provincie Noord Holland. Uitmuntende 
beoordelingen Zoover en gastenboek op de website. 
Gemoedelijke sfeer, alleen 
toeristische plaatsen.



INDIAN MOTORCYCLE MUSEUM 
TONY “INDIAN” LEENES
Indian Place 1, Kadijk 23 (Industrieterrein 
Lemsterhoek), 8531 XH Lemmer (Nederland)
Tel: 0514 - 56 32 44 - www.tonyleenes.nl
Voor bezoek graag van te voren even bellen.

‘t Weid’hof is een heerlijke plek om te vertoeven. Bij aankomst wordt 
u verwelkomd met een heerlijk kopje koffie op ons eigen terras. Er is 
een weids uitzicht en de plaatsen zijn afgeschermd met struiken en 
veel groen. Op de boerderij zijn koeien, kalfjes en paarden te vinden, 
evenals een speeltuintje met o.a. een zandbak voor de kleintjes.
 
In de omgeving zijn diverse bezienswaardigheden en vele fietstoch-
ten, wandelmogelijkheden en Nordic Walking, maar ook allerlei 
uitgaangsmogelijkheden. De camping ligt vlakbij het gezellige dorp 
Borger, Exloo en 700 meter van de Staatsbossen. 

‘t Weid’hof, familie Tiehuis, Strengenweg 9, 9531 TE Borger, 
0599 - 236 262 of 06 - 2211 4080, www.weidhof.nl

‘t Weid’hof
minicamping en boerderijterras

Proef het Friese Landleven

Friese wijn en kaas op een statige boerderij uit 1884 in Sint 
Nicolaasga. Tussen water, bos en weiland is dit een plaats 
waar ruimte, rust en natuur je op een unieke manier omarmen. 
Genieten van de druivenranken, een goed glas Friese wijn en 
een heerlijk stukje Griene Tsiis. 

Wijngaardwandelpad
Volg het wijngaardwandelpad en waan u in Frankrijk tussen de ruim 
2.000 druivenstokken. U wordt geïnformeerd over druivenrassen in 
Nederland, de wijnbouw en onze wijnen.
De wandeling gaat ook langs de melkrobot en de koeien, want 
daar is toch de oorsprong van een mooie, bij de wijn passende, 
kaas.

Proeven
Graag laten wij u dan in onze “Proeverij” of op het terras de wijn en kaas proeven. 

Winkel
Onze Donia Grande wijnen zijn samen met verschillende boerderijkazen te koop 
in de boerderijwinkel. 

Boswandeling
Wilt u de wandeling uitbreiden, dan zijn er verschillende mogelijkheden om 
door het Vegelinbos routes te volgen.

Rondleiding
Voor groepen vanaf 6 personen verzorgen wij een uitgebreide rondleiding 
met wijn- en kaasproeverij. Zie www.deheidepleats.nl voor meer informatie.

Openingstijden
7 mei t/m 30 september, 
vrijdag en zaterdag van 
13.00 - 17.00 uur, en op 
afspraak (‘s zondags
gesloten). Wyndomein De Heidepleats

Heide 13, 8521 DE  St Nicolaasga
0513 - 434 620 / 06 - 300 65 10749
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Historisch Museum Aurich

Het museum bevindt zich in de Alten Kanzlei, een monu-
ment van de voormalige residentie. Met archeologische 
vondsten zoals het zwaard van de Upstalsboom, met het 
portret van Graaf Georg Albrecht en het avondmaalzilver uit 
de slotkapel. De collectie Oost-Friese cultuur herinnert aan 
de tijd van de hoofdelingen en de vorsten, aan Napoleon, 
Koning Lodewijk van Holland en Keizer Wilhelm. Ze laat het 
leven zien van mannen, vrouwen en kinderen en de ellende 
tijdens de wereldoorlogen. Een audioguide begeleidt het 
museumbezoek ook in het Nederlands en Engels.

Beste bezoekers, wij nodigen u uit voor een rondgang door de 
tijd. Uitgekozen museumstukken vertellen de geschiedenis van 
Oostfriesland: de maquette toont de Lambertitoren,het sym-
bool van Aurich, het “Totius-Frisiae”-zegel, inhoudelijk “voor 
geheel Friesland”, dat de Friese landsdelen in de middeleeuwen 
tot hun symbool maakten. Kloostertegels komen uit het voor-
malige cisterciënzerklooster Ihlow, ongeveer acht kilometer 
ten zuiden van Aurich. Het klooster werd in 1228 gesticht en 
was in de middeleeuwen het belangrijkste van de 28 kloosters 
in Oostfriesland. Portrettegel van een vorst: hij is helemaal niet 
van hier maar uit Nederland. Daar werd hij als deel van een 
serie vervaardigd en kwam via een handelaar in antiek hier naar 
het museum toe. Een Oostfriese vorst op een Nederlandse por-
trettegel dus. Hoe was dat mogelijk? Enno Ludwig was beloofd 
aan prinses Henriëtte Catharina van Oranje, de dochter van het 
regentenpaar. Daarom werd zijn portret opgenomen in de af-

het zien en luisteren waard, voor de hele familie

beeldingen van de familie en hing naast dat van zijn bruid. Maar 
het ging anders dan de bedoeling was. De prinses annuleerde 
de verloving en trouwde met een andere vorst. Desondanks 
bleef Enno Ludwig op enkele tegelseries die daarna werden 
geproduceerd aan haar zijde.

Exposities:
“Wie droegen er al schorten?” 
van 27 februari t/m 28 augustus 2016
“Aurich, met recht een stad” 
van 11 september t/m 
11 december 2016

Openingstijden
14 Februari t/m 11 December 2016
Dinsdag t/m zondag: 11.00 uur tot 
17.00 uur

Adres
Historisch Museum Aurich
Burgstraße 25
26603 Aurich
Tel: 0049 4941 123600
www.museum-aurich.de

Nederlands ijsvermaak in het
Groninger Schaatsmuseum

Alex Kampinga is reeds vanaf 1985 bezig met het verza-
melen van schaatsen en alles wat daarmee te maken 
heeft. Lange tijd heeft hij zich afgevraagd wat hij met 
deze omvangrijke collectie moest doen; deze mooie 
schaatsverzameling voor zichzelf houden of toegankelijk 
maken voor een breed publiek. Hij heeft voor dat laatste 
gekozen, omdat “er op die manier meer mensen van 
kunnen genieten”, zegt hij. Dit heeft in 1998 geresulteerd 
in de opening van het Groninger Schaatsmuseum.

De collectie bestaat uit allerlei soorten schaatsen, onder 
andere uit de provincie Groningen, wat vrij zeldzaam is. 
Maar ook nostalgische schoolplaten, reclameprenten en 
sleden maken deel uit van de fraaie verzameling. Het 
geheel geeft een goed beeld van schaatsenrijden en ijs-
pret vanaf ca. 1500 tot nu. Door Alex Kampinga is een 
gedegen zoektocht gehouden naar het type Groninger 
schaats. Dit werd bemoeilijkt doordat de Groninger 
schaatsenmakers niet de gewoonte hadden hun naam in 
het schaatsijzer te stempelen, hetgeen hun Friese en 
Hollandse vakgenoten gewoonlijk wel deden. Desondanks 
is het hem gelukt het intrigerende achter de Groninger 
schaats boven water te halen.

Ook kunt u in het Groninger Schaatsmuseum een unieke 
looike, een typisch Groninger slee, vinden. (De slee staat 
officieel geregistreerd bij de Stichting Groninger Sleden.)
En wat denkt u van de schaatsmuts van Gerard Kemkers, 
de schaatsen van Froukje Pijper (die in de winter van 1929 
een half huis bij elkaar schaatste), of het schaatspak van 
Jan Pesman. 

U kunt op unieke wijze kennismaken met de geschiedenis 
van dit typisch Nederlands ijsvermaak in het Groninger 
Schaatsmuseum. Alex Kampinga begroet u daarom graag 
op zondagen van 12.00 – 17.00 uur. Uiteraard kunt u ook 
op afspraak in het museum terecht.

50



voor toonaangevende hedendaagse kunst
Galerie Den Andel nodigt doorlopend gerenommeerde hedendaagse kunstenaars uit hun figura-
tieve werk te exposeren, zowel uit Nederland als uit het buitenland. Met een wisselende collectie 
van een grote verscheidenheid aan schilderijen, beelden en andere kunstwerken. Er is regelmatig 
nieuw werk te bewonderen van diverse kunstenaars. Er vinden 6 tot 7 exposities per jaar plaats.

Kijken naar kunst in Galerie Den Andel is een totaalervaring, waarbinnen alles op een harmoni-
euze wijze tot zijn recht komt. Wij proberen zoveel mogelijk kunstenaars aan te trekken van goed 
vakmanschap en creatieve kracht. Wij laten hier kunst zien, op een manier waarbij de werken het 
beste tot hun recht komen. Een plek die een heerlijk gevoel teweegbrengt. Niet alleen als u door 
de verschillende ruimtes van dit 100 jaar oude gebouw dwaalt, maar ook als u in de lente, de 
zomer of de herfst onze beeldentuin bezoekt.

De galerie is open van donderdag tot zondag en ook alle feestdagen van 11.00 - 17.00 uur, en 
op zaterdag van 13.00 - 17.00 uur. Voor meer informatie over actuele openingen tijdens schilder-
workshops en Master Classes: www.galeriedenandel.nl  Wij ontmoeten u graag in onze galerie.

Hélène Grégoire en Steven Roberts, De Streekweg 1, 9956 PN  Den Andel, 0595 - 42 27 26. 

De Domp heeft een pittoreske stadscamping met passantenhaven, gelegen aan de oever 
van de Oudvaart met open verbinding naar het Sneekermeer, de Middelseeroute naar 
Leeuwarden en het Heegermeer. De Domp vormt een oase van rust, midden in het centrum 
van de watersport- en Elfstedenstad Sneek.  

Het is die typische sfeer van schiphuizen, klassieke motorboten, open zeilboten en het 
historisch stadspark dat een verblijf op de camping of jachthaven zo uniek maakt. In café-
restaurant De Kajuit kunt u heerlijk eten en gezellig een glaasje drinken op het buitenterras.

De camping is van alle gemakken voorzien en heeft 3 trekkershutten, 56 kampeerplaatsen, 
26 camperplaatsenen 40 kleine tentplaatsen. Met uw schip kunt u 
terecht in de jachthaven van De Domp als passant (40 plaatsen). 
Ook zijn er overdekte en onoverdekte vaste ligplaatsen beschikbaar.

Stichting Jachthaven en Camping de Domp
Jachthaven de Domp 4, 8605 CP Sneek, 0515 - 755 640
www.dedomp.nl - www.facebook.com/campingdedomp 

Welkom bij Jachthaven en Camping De Domp


