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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. 
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 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 de theetuin het 
Blotevoetenhof in Opende. Begin je avontuur in het 
Westerkwartier vandaag nog, en beleef het 
Blotevoetenpad op een andere manier!

B

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

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

info@ardsmedia.nl

     volg ons nu ook op facebook             

www.bourgondische-beleving.nl
De Bourgondische Beleving kunt u onder meer
 (gratis) verkrijgen bij het Toeristisch Informatie 

Punt (TIP). De exemplaren liggen uiteraard 
ook bij de deelnemende adverteerders.

Uitgever ARDS Media
Directeur  Jan Cor Rijnvis
Accountmanagers  Jos Rosier 

Stephanie Versteeg
Vormgeving www.uniek-design.nl

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. ARDS Media is niet verantwoordelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan 
door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 
Aan de inhoud van deze brochure kunnen op geen enkele 
manier rechten worden ontleend of aanspraken worden 
gemaakt.
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In dit nummer onder andere:
- Westerkwartier
- de eetbare tuin
- Bijzondere plekken!
- Magisch Drenthe

- Boeren in het Bos

De Bourgondische Beleving kijkt – natuurlijk – ook 
naar de toekomst. Vandaar dat we in deze derde 
editie 2017 voor Friesland, Groningen en Drenthe 
nu al aandacht besteden aan de nieuw te vormen 
gemeente Westerkwartier. In 2019 gaat deze 
bundeling van krachten in vol ornaat ‘draaien’. In 
onze minispecial over Westerkwartier komen alle 
dorpen en voormalige gemeenten aan bod, mét 
vanzelfsprekend de leukste en meest smaakvolle 
plekjes. Bourgondisch genieten in Groningen dus.

Magisch Drenthe, jawel. Drenthe is het land van de 
Hondsrug, de Hunebedden en nog veel meer fraais. 
Vandaar ook deze minispecial onder de noemer 
Magisch Drenthe, met de vestingstad Coevorden 
– de oudste stad van de provincie – als blakend 
middelpunt. Ontdek de magie en de schoonheid van 
deze prachtige streek en laat u onderdompelen in 
natuur, stilte, historie, smaak en gezelligheid. U zult 
versteld staan.

Deze Noordelijke editie heeft verder weer bijzondere 
verhalen en plekken voor u opgespoord. Artikelen 
over de eetbare tuin, Boeren in het Bos, verantwoord 
en smakelijk afvallen, goede wijnen, biologisch vlees, 
musea en andere kunstlocaties… het kan niet op.

Laat de winter maar komen!



Welkom in de provincie GroningenGezonde Chili Con Carne 
Recept:

Wat heb je nodig voor 2 personen?
- 100 gram zilvervliesrijst
- 150 gram vegetarisch kruimgehakt
- 1 blik kidneybonen (250 gram)
- 1 klein blikje mais (125 gram)
- 4 tomaten
- 1 blikje tomatenpuree (70 gram)
- 1 zoete puntpaprika
- 1 spaanse/chilipeper
- 2 uien
- 2 tenen knoflook
- 1 theelepel kaneel
- 1 theelepel gemalen komijn
- 1 eetlepel olie
- eventueel peper en zout
 
Zo maak je het
1.  Kook de rijst gaar volgens de verpakking.
2.  Snijd de ui en de spaanse/chilipeper in kleine 

stukjes en fruit deze in een eetlepel olie tot de 
ui glazig is.

3.  Snijd ondertussen de paprika en pers de 
knoflook en bak deze een paar minuten mee 

met de 
uien.

4.  Snijd ondertussen de tomaat in kleine blokjes 
en voeg deze samen met de tomatenpuree bij 
de groente en roer het geheel goed door.

5.  Giet de mais en de bonen af, spoel ze daarna 
goed af en laat ze uitlekken. Voeg ze bij het 
tomaten-groente mengsel.

6.  Voeg ook de kaneel, de gemalen komijn en het 
vegetarisch kruimgehakt toe en laat het geheel 
nog een paar minuten op laag vuur pruttelen.

7.  Voeg eventueel naar smaak peper en zout toe.

Eet smakelijk!

Tip: Mocht je willen afvallen, dan zouden wij de 
rijst weglaten. Je kan in plaats van vegetarisch 
kruimgehakt, dus ook (extra mager) rundergehakt 
of rundertartaar gebruiken. Je moet dit dan (rauw) 
toevoegen voor je de paprika gaat bakken.

Voedingswaarde per persoon
Energie 573 kcal
Eiwit 35,4 gram
Koolhydraten 81,2 gram
Vet 8,1 gram
Vezels 22,3 gram
Zout 0,1 gram
 
Website: www.afvallen-almere.nl
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EXPOSITIEBOERDERIJ 
VERSTEEND LEVEN

MINERALEN FOSSIELEN SIERADEN SCHELPEN

Versteend Leven waar iedereen zijn ogen uitkijkt naar 
de meest mooie mineralen, fossielen en schelpen uit 
de gehele wereld. Prachtige kristalgroepen, dierfiguren 
en voorwerpen gemaakt van sier- en edelstenen, als-
mede exclusieve sieraden in vele soorten en modellen 
trekken verzamelaars en liefhebbers van heinde en 
verre. Al dit moois kunt u geheel vrijblijvend bewon-
deren en eventueel  aanschaffen in onze boerderij.

OPENINGSTIJDEN: 1 april tot 1 november 
dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Ook op zon- en feestdagen (1 november tot 1 april 
na telefonische afspraak).
De entree is GRATIS.
Versteend Leven 
Alinghoek 7 
9533 PD Drouwen
tel. 0599 – 564650 
www.versteendleven.nl

Met Chocoladedroom krijgt u de kans om dit 
zelf een keer te doen. Door met een groep of 
via open inschrijving een Bonbonwork shop 
te volgen. Een kinderfeestje, tienerfeestje of 
een bonbonproeverij te laten verzorgen door 
Chocoladedroom in Niekerk. We hebben  de 
workshop bonbons maken  op locatie in de 
provincies Groningen, Drenthe en Friesland 
buiten deze provincies in overleg. De 
chocolade workshops duren ongeveer 2½ uur. 
Al het lekkers dat u heeft gemaakt mag u mee 
naar huis nemen. Zoekt u iets leuks of nog veel 
belangrijkers iets lekkers. Met de chocolade-
buffetten van chocoladedroom voldoen wij 
graag aan uw verwachting. Wij presenteren 
graag een lekker en mooi chocoladebuffet 
voor uw gasten. De chocoladebuffetten van 
Chocoladedroom worden met veel zorg 
voorbereid. Wij verzorgen chocoladebuffetten 
voor uw bruiloften en bedrijfsfeesten en evene-
menten bij u op locatie. Kijk voor veel meer 
informatie op www.chocoladedroom.nl

CHOCOLADEDROOM
Havenstraat 22b – 9822 AG Niekerk
06 364 978 67 - info@chocoladedroom.nl

Wilde u ook altijd al weten  
hoe een bonbon wordt gemaakt?
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West Europa biedt de mogelijkheid even aan de drukte 
van het dagelijkse leven te ontvluchten. De omtrek-
ken van verstilde dorpen, molens, boerderijen en 
houtsingels bepalen hier nog altijd het beeld aan de 
horizon. Wegen, wandel-, fiets- en ruiterpaden en 
kabbelende waterstroompjes slingeren zich door 
het rustgevende landschap.

RUST, RUIMTE EN RECREATIE
Gelegen aan de zuidwestkant van de provincie 
Groningen is het Westerkwartier omsloten door 
de provincies Drenthe en Friesland, de regio 
Lauwersland en de stad Groningen. Een ruime 
afwisseling van natuur, cultuur, recreatie en his-
torie maakt het Westerkwartier tot ideale vakan-
tie- en recreatieomgeving voor zowel liefhebbers 
van rust en ruimte als voor wie een meer sportieve 
invulling aan zijn vrije tijd wil geven.

www.touristinformationwesterkwartier.nl

Welkom in Het Westerkwartier

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Grootegast, 
Leek, Marum en Zuidhorn herindelen tot één ge-
meente Westerkwartier. De herindeling zorgt voor 
een bestuurlijk sterke gemeente, in een streek die 
van oudsher aan elkaar verbonden is. De nieuwe 
gemeente heeft zo’n 60.000 inwoners. 

De vier gemeenten (en deels ook Winsum) treffen 
diverse voorbereidingen, zodat de nieuwe gemeente 
Westerkwartier op 1 januari 2019 van start kan. De 
gemeenten zijn bezig met het opstellen van beleid 
voor de nieuwe gemeente. Daarnaast moeten ook 
veel praktische, organisatorische en personele zaken 
worden geregeld.

WELKOM IN HET WESTERKWARTIER
Coulissen- en dijkenlandschap in de provincie 
Groningen, dat wordt ingeklemd tussen de Stad 

Groningen, de provincies Drenthe en Friesland en het 
Lauwersmeergebied.

Wierden, sloten, graslanden en kronkelende wegen 
geven afwisseling in het wijdse landschap. Vooral het 
oudste cultuurlandschap van Nederland en zelfs van 
Noord-West Europa mag niet worden overgeslagen.

Al met al, een gebied met flora en fauna om zuinig op 
te zijn maar vooral ook om van te kunnen genieten. 
Het Westerkwartier is een van de drie kwartieren van 
de Groninger Ommelanden en omvat vier zelfstandige 
gemeenten: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

Een uniek cultuurlandschap, Het Westerkwartier. Het is 
een prachtig stukje Nederland waar de rust en ruimte 
uit vervlogen tijden bewaard is gebleven. Dit unieke 
gebied met het oudste cultuurlandschap van Noord 
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In ’t Holt 1654
In ’t Holt 1654... 1654? Wat nou 1654! Nou gewoon, rond 1654 
stond er hier al een herberg. Daar willen we je even aan herin-
neren. Het was de plek op een belangrijke doorrijdroute vanuit 
en naar de stad Groningen. Een Grand café, een Logement met 7 
kamers en een uniek Theater. Mooi hoor! Kom maar gauw eens 
kijken. Onze Standaard kamers zijn sfeervol, rustig en comforta-
bel. Ze beschikken over ruime moderne badkamers. Bij ons kunt 
u heerlijk dineren en op de website staat onze uigebreide menu 
kaart. U bent van harte welkom.
Hoofdstraat 2 – 9801 BW – Zuidhorn - 0594-442159 –  
post@intholt1654.nl - www.intholt1654.nl 

Gasterij Inkies
In het pittoreske Midwolde (bij Leek) ligt op een unieke locatie, 
naast de kerk en nabij Landgoed Nienoord, Gasterij Inkies. In ons 
schitterende en zeer sfeervolle etablissement wordt u van harte 
welkom geheten. U wordt gastvrij en enthousiast ontvangen door 
Ingrid van der Woude en haar crew. Zij zorgen er voor dat u als 
gast een gezellige en heerlijk culinaire avond tegemoet kunt zien. 
Wij zijn zeer ervaren in op maat gemaakte feesten. Uw wensen 
staan centraal en in goed overleg zal ook uw feest een succes wor-
den. Een trouwerij, feest, jublieum, uitvaart, vergadering, Gasterij 
Inkies staat voor u klaar en wij hebben ook diverse afzonderlijke 
zalen voor vergaderingen, conferenties of andere zakelijke bijeen-
komsten. Bel ons of reserveer online.
Gasterij Inkies – Hoofdstraat 132 – 9355 TD Midwolde -  
www.gasterijinkies.nl 

Schotse hooglanders
Puur vlees, rechtstreeks van de boer op je keukentafel . Vlees 
van koeien die écht buiten lopen, in de natuur. Die groeien van 
gras en kruiden. En dus niet zoals andere koeien van maïs, soja of 
graan. Puur gezond vee, waar geen antibiotica aan te pas komt.  
Varkens die niet alleen scharrelen, maar écht buiten leven. Met 
hun poten in de modder, samen met andere varkens in een groot 
groen weiland. Dat past bij ons.en dat varkensvlees is lekker! Wie 
online bij ons vlees bestelt, krijgt vlees rechtstreeks van de boer. 
Op de keukentafel in heel Nederland of België. Maar vlees per 
post, is dat niet een beetje raar? Het is even wennen, maar het 
werkt perfect. Je pakketje komt ijs en ijskoud aan. Kijk voor meer 
informatie op onze website. www.schotsehooglanders.nl 
Jelwin en Ymkje Kuipers –Kaleweg 13 -9865 TC Opende

Op ontdekkingsreis door Terpen- en 
Wierdenland
In de tentoonstelling ‘Pioniers van het Noorden, op ontdekkingsreis 
door Terpen- en Wierdenland’ gaat de bezoeker op reis door ruimte 
en tijd van het Fries-Groningse terpengebied. Getoond wordt hoe het 
natuurlijke kwelderlandschap met enige aanpassingen een vruchtbaar 
gebied bleek om in te wonen. De eerste pioniers legden de basis voor 
het ontstaan van talrijke terp- en wierdedorpen. De meeste dorpen 
bestaan nog steeds, en hebben een rijk verleden achter zich. In de 
expositie maakt de bezoeker kennis met deze geschiedenis aan de hand 
van zes dorpen in Groningen en Friesland.
Museum Wierdenland - Van Swinderenweg 10 – 9891 AD  
Ezinge - 0594  621 524 - www.wierdenland.nl

Abel Tasman Museum 
In Nederland, Nieuw-Zeeland en Australië-Tasmanië staan 
overheden en particulieren stil bij de belangrijkste reizen van  
Abel Tasman, 375 jaar geleden. December 1642 zette Abel Tasman 
voet aan wal in Tasmanië. Via Nieuw-Zeeland en vele kleinere  
(ei)landen kwam Tasman juni 2018 in Indonesië aan. Door 
tentoonstellingen en evenementen kan een groot publiek het 
mee maken. In Nederland is het Abel Tasman Museum uit de 
regio Westerkwartier een belangrijke spin in het web. Veel meer 
informatie op www.abeltasman.org. 
Kompasstraat 1 – 9866 AP Lutjegast - 06-53804741.

Café “De Brug”
Sinds 1993 zijn Sjoerd en Anita van Dijk eigenaar van het karakteristieke mo-
numentale pand aan de Torenstraat 2, waarin café “De Brug” is gehuisvest. 
Na de vele verbouwingen, zowel binnen als buiten, is de nostalgische sfeer 
kenmerkend, de tuin en het terras zien er uitnodigend uit. Sjoerd verbouwt 
naast huizen ook de groente, aardappelen en kruiden in zijn achtertuin en 
volkstuin. Anita en Annelies verwerken deze producten in de menu’s die 
geserveerd worden. Sjoerd verzorgt de koeien, schapen en varkens waarvan 
wij het vlees gebruiken in ons restaurant. Daarnaast wordt er vooral gewerkt 
met Streekprodukten uit het Middagh-Humsterland. Tapas – Lunchkaart –  
A la Carte – High Tea – Catering service
Café de Brug – Torenstraat 2 – 9891 AG Ezinge - 0594 621847 - 
www.cafedebrug.nl

Kom eens naar Oisterwijk
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De wereld komt naar je toe in het Abel Tasman    Museum

Een bibliotheekje waar historische boeken, moderne 
reis boeken en kleurige kinderboeken elkaar goed 
aanvullen. Vitrines met scheepsmodellen, navigatie- 
instrumenten en natuurlijk de dingen die elke zeeman 
in zijn scheepskist had. En natuurlijk exotische voor-
werpen uit al die (ei)landen in de Stille Oceaan waar 
Tasman ooit zijn grote navigatiekennis opdeed. 

Voor de jeugd is het onderwerp spannend en een 
prachtige bron voor spreekbeurten en scripties. En voor 
bijna iedereen herkenbaar: reizen is boeiend en wie 
heeft er nou geen vrienden of familieleden ver weg?

Boerenzoon Abel Tasman (1603-1659) uit Lutjegast 
werd wereldwijd bekend als ‘ontdekkingsreiziger’. 
Sinds zijn beroemde VOC-expeditie uit 1642-1643 met 
de schepen Heemskerck en Zeehaen wist men ook 
in Europa dat landen als Nieuw-Zeeland en Tasmanië 
bestonden. Alleen al daarvoor komen belangstellen-
den uit de hele wereld naar het kleine professioneel 
ingerichte museum. 

Je komt er alles tegen wat maar iets met Abel Tasman 
en zijn 17e eeuwse leven en reizen te maken heeft. 
Een wand vol verhalen, platen en reisbeschrijvingen. 

Door het dorp kun je een korte route volgen langs 
Tasman gedenktekens. En heel bekend uit allerlei 
routes zijn het Abeltasmanpad en het Rikkerdapad die 
door een prachtig natuurgebied van Staasbosbeheer 
lopen. Rond Tasmans oude geboortegrond wandel je 
door weilanden, bosjes, struikgewas, langs vennetjes 
en over spannende bruggetjes. Het landschap is hier 
in honderden jaren niet erg veranderd: ‘dus hier heeft 
jonge Abel rondgelopen’. 

Alleen de zee is tegenwoordig iets verder weg, maar 
een tochtje Zoutkamp (10 km) maakt dan al veel 
goed. De trots van het gebied rond Lutjegast is het 
zwerfstenenkunstwerk van Rob Schreefel, “de Baak”. 
Een herinnering aan oude Scandinavische ijstijden. En 
voor heel wat wandelaars is dit ‘de vuurtoren van het 
Westerkwartier’ waar je belist mee op de foto moet.

Kompasstraat 1, Lutjegast, do/vr/za, 13.30-16.30 uur.De omgeving van het Abel Tasman Museum

Detailfoto scheepsmodel

Schilderij van de schepen Heemskerck en Zeehaen, van Robert Jenkin
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Blik Trommel en Oudheden Museum
Het Blik Trommel en Oudheden Museum is op af-
spraak geopend, Neem contact op 0594 212 512 en 
wanneer de vlag uithangt bent u van harte welkom. 
Het museum is in het hart van Niezijl gevestigd. 
Niezijl ligt aan de N355 van Leeuwarden naar 
Groningen tussen Grijpskerk en Zuidhorn.

Blik Trommel en Oudheden Museum -  Stichting 
Rinajo -  Hoofdstraat 39 -  9842 PC Niezijl.  
De vrijwilligers Hein en Tineke Nauta.
www.blikentrommelmuseum.nl

Kostuummuseum De Gouden Leeuw
In het Groningse Westerkwartier vindt u op één van de natuurlijke hoogtes 
in het vlakke land het dorpje Noordhorn. Op het hoogste punt van het dorp, 
schuin tegen over de middeleeuwse kerk, staat De Gouden Leeuw, taveerne 
sinds 1622 en museum/galerie sinds 1994. In het fraai gerestaureerde pand 
wacht u een bijzondere collectie Noord-Nederlandse streekdracht, bijeenge-
bracht en gepresenteerd door Hyke Pilat en haar dochter Annebeth. Antieke 
jakken, fijngeweven tipdoeken, gouden oorijzers en kanten mutsen: beelden 
van verdwenen vakmanschap en vervlogen verfijning.

Donderdag en vrijdag open tussen 13.00 en 17.00 uur of op afspraak.
Langestraat 48 in Noordhorn (Gr.) - 0594-503804

Kwaliteit en ambacht bij Gildeslager Boersema
Gildeslagers zijn vakspecialisten in hart en nieren die elke dag opnieuw 
hun kwaliteit bewijzen. Bij ons bent u verzekerd van een vers, eerlijk en 
vooral smaakvol stukje vlees. Wij beschikken als ambachtelijke slagerij 
over een eigen worstmakerij waaruit de lekkerste vleeswaren en worst-
soorten voortkomen. Hierdoor kunnen wij de hoge kwaliteit van ons 
assortiment waarborgen. Daarnaast zijn wij een specialist in lekker eten 
en helpen u graag met de invulling van culinaire gelegenheden. Of het 
nou gaat om vleeswaren bij een lekkere lunch, vlees voor een feestelijke 
maaltijd, partyservice, catering of een barbecue; wij staan voor u klaar.
Graag tot ziens in onze winkel.
Gildeslager Boersma – Herestraat 36 9843 AL Grijpskerk - 0594-212457 
www.slagerijboersma.nl 

Bakkerij Leistra
Pure vakliefde. Passie en hartstocht voor het ambacht. Dat is het geheim van de echte 
warme bakker! En Bakkerij Leistra is er trots op uw warme bakker in Ezinge, Aduard 
en Zuidhorn te zijn. Sinds 1992 runnen wij, Iene en Jitty, samen met ons team bakkerij 
Leistra in Ezinge over om dit later uit te breiden in Aduard en Zuidhorn. Alle dagverse 
producten uit de bakkerij vinden hun weg naar de winkel naast de bakkerij, die wordt 
gerund door Jitty en collega’s, waar u kunt rekenen op persoonlijke bediening en 
een goede service. Naast ons uitgebreide assortiment brood bakken wij ook diverse 
specialiteiten, zoals roggebrood, koek, eierkoeken en suikerbrood. U kunt ook bij ons 
terecht voor een breed assortiment banket, dagelijks vers bereid door onze bakket-
bakker: van vers gebak tot puddingbroodjes, gevulde koeken en Ezinger Beukjes.
Bakkerij Leistra – Torenstraat 10 – 9891 AG Ezinge - 0594 621287 – 
www.bakkerijleistra.nl

Koetshuysch Kaas
Koetshuysch Kaas is een onderdeel van het familiebedrijf 
Intercheese Franchise BV gevestigd in Veenendaal met 
vele vestigingen verspreid over het hele land.
Het aantal vestigingen is sterk groeiende door zijn heldere 
formule.
Goede kwaliteit voor een betaalbare,eerlijke prijs.
Het gaat hierbij om een ruim assortiment van zowel bin-
nenlandse als buitenlandse kazen. Kom kijken en proeven 
en ontdek de veelzijdige en smaakvolle wereld van de 
kaas.
Koetshuysch Kaas, Overtuinen 7a – Zuidhorn 06-51129796  
www.koetshuyschkaas.nl 
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Hotel Restaurant Aduard
De woorden persoonlijk, authentiek en sfeervol omschrijven Hotel 
Restaurant Aduard het best. Ons familiehotel is 6 kilometer buiten 
de levendige stad Groningen gesitueerd, te midden van de uitge-
strekte landerijen. Door de persoonlijke benadering vinden zowel 
business als toeristische gasten in Hotel Restaurant Aduard hun 
tweede thuis. Al het rund- en lamsvlees wordt geleverd door “de 
Jagtlust”, de eigen boerderij van de familie Kingma. Een unieke 
combinatie die ervoor zorgt dat absolute kwaliteit constant gele-
verd kan worden. Kom en ervaar deze ware smaakbeleving!
Friesestraatweg 13 – 9831 TB Aduard – 050 403 14 00 -  
www.hoteladuard.nl

Molenwinkel Korenmolen Joeswert
De molen Joeswert staat in het dorpje Feerwerd in de provincie Groningen, 
deze molen is nog een professioneel in gebruik zijnde korenmolen. De 
molen werd in 1855 als koren- en pelmolen gebouwd. Na enkele keren bij 
storm beschadigd te zijn geraakt werd de molen aan het eind van de jaren 
zeventig geheel gerestaureerd en daarna als productiemolen in gebruik 
genomen. Thans wordt er een viertal dagen in de week professioneel 
met de molen gemalen, al is een grote restauratie wederom noodzakelijk. 
De molen, die is voorzien van het zelfzwichtingssysteem met Van Bussel-
stroomlijnneuzen, is sinds 1993 eigendom van de Molenstichting Winsum. 
Dit is een van de weinige molens waar spelt wordt gemalen.  
Molenwinkel Korenmolen Joeswert - Mentaweg 3 – 9892 TA Ferwerd – 
www.joeswert.nl

Kaasfondue  
van Maasdammer en Boerenkaas

Recept:

Voor kaasfondue rekenen we ± 200 gram kaas per persoon. 
Zo kunt u het recept naar behoefte aanpassen

Ingrediënten
- 500 gram geraspte Koetshuysch Maasdammer
-  500 gram geraspte Koetshuysch Belegen 

Boerenkaas
- een à twee teentjes knoflook
- sap van max een halve citroen
- peper, nootmuscaat
- droge witte wijn 500cc
- bindmiddel b.v. maizena

Bereidingswijze
U perst de knoflook, perst de benodigde 
hoeveelheid citroen en doe dit in  een pan, 
kan meteen in de fondue pan.  De wijn erbij, 
vuur eronder en warm laten worden. Nooit 
hoog opstoken, rust is het toverwoord bij 
fondue.
Meteen beginnen met het toevoegen van de 
kaas en goed blijven roeren. Herhaal dit tot 
alle kaas is opgelost.
Voeg dan peper en nootmuskaat toe. Bij het 
proeven, merkt u wel of het voldoende is.
Als alle ingrediënten zijn verworden tot een 
gladde massa, maakt u met wat bindmiddel 
de fondue af.
Heerlijk met stokbrood, maar ook lekker met 
b.v. champignons (5 minuten voorkoken)
of met stukjes komkommer.

Eet Smakelijk!

Bron: Koetshuysch Kaas Zuidhorn

Eetcafé de Wilp
Voor een snelle hap, uitgebreid diner of gewoon een kopje koffie 
met een krantje, u bent van harte welkom. In ons sfeervolle eet-
café serveren we u een uitgebreid menu met heerlijke maaltijden. 
Wilt u langskomen met een groter gezelschap? Bel dan gerust om 
de mogelijkheden met ons door te nemen. Van een uitgebreid 
buffet tot arrangement op maat, bij ons kan het allemaal! Ook 
zaalverhuur voor bijvoorbeeld zakelijke bijeenkomsten,bruiloften 
of andere gelegenheden. Wij bieden u een sfeervolle locatie en 
heten u van harte welkom in de Wilp.
Plantsoen 9 - 9367 PG De Wilp- 
0594-641 500 -  www.eetcafedewilp.nl
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Galerie KunstHof De veranderde samenleving in de 20e eeuw

Een schitterende maquette van Tolbert anno 1925 
is het vertrekpunt om de geschiedenis van het 
dorp en de streek te kunnen vertellen met veel 
informatie die digitaal te ontdekken is. Het muse-
um is gehuisvest in een gerestaureerde boerderij 
uit het begin van de 17e eeuw.

CazemierBoerderij - Hoofdstraat 27 9356 AT 
Tolbert -  www.cazemierboerderij.nl 

De Gouden Leeuw herbergt de prive-collectie van  
Sytze en Hyke Pilat. Sinds Hyke in 1960 het smal 
zilveren oorijzer en de zondagse kleding van haar 

overgrootmoeder kreeg, is het Friese echtpaar niet meer 
gestopt met verzamelen.  

De Gouden Leeuw - Langestraat 48 9804 PL Noordhorn 
Tel. 0594-503804 www.degoudenleeuw.nu 

KunstHof heeft iedere 3 maanden  
een nieuwe expositie van kunstenaars  

uit de regio.
Galerie KunstHof is op werkdagen 

geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
En natuurlijk ook op afspraak op:  
0594-852275, Hoflaan 1, 9861 BN 

Grootegast, www.galeriekunsthof.nl 

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

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

Liever Anders Zuidlaren, bijzonder lekker!

Kunsterf Warempel
Warempel is een Kunsterf in Grootegast. Beeldend 
kunstenaar Annet Pool en haar partner Wim Huiting 
wonen en werken hier sinds 2007. Het Kunsterf bestaat 
uit een woonhuis, atelier en ruimte waar schilderijen en 
beelden worden geëxposeerd en verkocht. 
Kunsterf Warempel – De Onderneming 9
9861 AR Grootegast - (0594) 696352 

www.warempel.com
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Grasgevoerd natuurvlees smaakt beter

Grasgevoerd natuurvlees is vlees van koeien die in 
natuurgebieden grazen, in ons geval Schotse Hoog-
landers en Herefords. Ze groeien natuurlijk op en 
eten 100% gras met kuilgras in de winter.  Ze krijgen 
geen krachtvoer vol toevoegingen en geen maïs. Dat 
maakt het vlees ontzettend gezond, duurzaam en 
veel diervriendelijker.

BETER DAN BIOLOGISCH
Met onze manier van werken overstijgen we zelfs de 
biologische veehouderij op alle punten. Want zelfs 
biologisch rundvee wordt in de meeste gevallen toch 
in stallen afgemest, die laatste weken. In de gangbare 
veehouderij is bij een aantal vleesrassen de koe zo uit 
haar krachten gegroeid dat een kalf standaard met een 
keizersnede ter wereld moet komen. Het klinkt wat 
opschepperig, maar het is wel waar: onze rassen zijn 
nog een beetje ‘oer’. Ze hebben geen behandeling met 
medicijnen en antibiotica nodig en werpen hun kalve-
ren zonder dat er een mens aan te pas komt.

We hebben zelf kuddes Schotse Hooglanders 
en Hereford runderen, die onder meer bij het 
Leekstermeer en op de Jiltdyksheide (Opende – provin-
cie Groningen) lopen. Daarnaast kopen we slachtrijpe 
Schotse Hooglanders en Hereford runderen van collega 
boeren die uiteraard op dezelfde manier werken als wij. 
Na jaren van opfok, groei en rijping komen de dieren 
terecht bij onze slager. Ook hij werkt kleinschalig en 
behandelt onze dieren en het vlees met dezelfde zorg 
die wij er al die jaren ook in hebben gestopt.

Bron: Schotse Hooglanders www.schotsehooglanders.nl 

De Kromhoekster Kip
De ontwikkeling van De Kromhoekster Kip. Al ruim 27 jaar hebben wij een pluimvee-
houderij. Met onze praktijkervaring hebben wij het traditionele houderijsysteem 
verder ontwikkeld. Wij hechten waarde aan het gezond laten opgroeien van onze 
Kromhoekster kippen. Wij hebben de mineralenbalans zo weten te ontwikkelen dat 
de kippen gezonder opgroeien en meer weerstand hebben. Vanaf 2009 hebben wij 
geen antibiotica meer gebruikt. Hierdoor groeien de Kromhoekster kippen langzamer 
en zijn we terug bij de kip van vroeger. Deze werkwijze heeft daarnaast ook voorde-
len voor de consument. Wij bieden een gezonde kip, die malser, beter van smaak en 
langer houdbaar is. U bent van harte welkom in onze boerderijwinkel met diverse streekproducten. Ook kunt u een 
kijkje nemen in de stal. Kijk voor de openingstijden op onze website. Co en Marion Bakx – Kromhoek 37 9249 ND 
Frieschepalen. Tel:06 156 292 12 mail@dekromhoeksterkip.com -www.dekromhoeksterkip.com

Reitsmahoeve Bed & Breakfast 
Reitsmahoeve, landelijk gelegen aan de rand van Doezum in het 
mooie Westerkwartier, heeft 2 ruime kamers met 2 eenpersoons 
bedden plus zitje. De bedden zijn opgemaakt en de handdoeken 
en zeep liggen voor u klaar. Koffie en thee en iets lekkers erbij zijn 
ook aanwezig. De ruime badkamer met landelijk uitzicht bevindt 
zich naast de slaap-/zitkamers en is voorzien van alle faciliteiten: 
douche, wastafel, toilet en c.v. ´s Morgens wordt u verwend met 
een heerlijk ontbijt. Wees welkom!
Eesterweg 58, 9863 PT Doezum, 0594 - 61 37 47, 
www.reitsmahoeve.nl  

HJC Manege
De HJC Manege is gevestigd in het Groningse Westkwartier 
Tolbert. Wij zijn een van de best toegeruste maneges in Noord-
Nederland. Springwedstrijden:Het gehele jaar verzorgt de HJC 
Manege in Tolbert indoor en outdoor springwedstrijden op de 
donderdag. Paardrijlessen: Voor verantwoord en veilig paardrij-
den bent u bij de HJC Manege in Tolbert aan het juiste adres. Wij 
beschikken over deskundige instructeurs en geschikte paarden 
en pony’s die het mogelijk maken om de paardensport in al haar 
facetten te beoefenen. De HJC Manege is aangesloten bij de 
Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) en beschikt 
zodoende over een veiligheidscertificaat. Hoofdstraat 53 –  
9356 AV Tolbert - www.hjcmanege.nl

20 21



De geschiedenis  
van de molen

De molen is in 1855 gebouwd als achtkante stel-
lingmolen met de functie van pel-en korenmolen, 
in opdracht van molenaar-bakker W. Faber uit 
Garnwerd. Voorzien van twee pelstenen en twee kop-
pels maalstenen kon de molen gort pellen voor de 
soepenbrij, gerst en haver malen voor de veeboeren 
in de omgeving, en rogge breken voor de bakker.  

Na ongeveer 50 jaar werden de zeilroeden vervangen 
door zelfzwichting, zoals veel molens in die tijd. Eind 
jaren twintig kwam er elektriciteit in de molen, zodat 
ook bij windstilte door kon worden gewerkt. Zonder 
ongelukken is deze bedrijvige periode niet geweest: 
twee maal ontsnapte een molenaar aan de dood omdat 
hij werd gegrepen door draaiende onderdelen. Na de 
grote restauratie van 1978-1979 is de “Joeswert” weer 
als windmaalderij in bedrijf gekomen en werd eigen-
dom van de Molenstichting “ De Meeuw en Joeswert” 
en verhuurd aan een professionele molenaar. Door de 
eigenaar, die erg blij was met de nog werkende molen, 
werd in 1986 opnieuw een stroomlijn op de molen aan-

gebracht, nu het systeem-Bremer, onder het toeziend 
oog van Chris Bremer zelf. Deze was ook betrokken bij 
het herstellen van het tweede koppel stenen, dat in de 
jaren ’60 het veld had moeten ruimen voor een silo. Zo 
kreeg de molen een grotere capaciteit en kon er met 
windkracht 3 al worden gemalen.

Sinds de herindeling van gemeentes is de molen eigen-
dom van de Molenstichting Winsum. Deze stichting 
liet de molen in 2011 restaureren, zodat de molen er 
weer jaren tegenaan kan. Na enige jaren gedwongen 
stilstand kan weer met windkracht voor bakkerijen ,res-
taurants en particulieren worden gemalen. Kom gerust 
eens kijken in de molenwinkel. www.joeswert.nl 

Donne Cantabili
Vrouwenkoor Donne Cantabili uit Zuidhorn bestaat 
uit 12 enthousiaste vrouwen. Met plezier zingen 
staat voorop! Maar kwaliteit en zangtechniek 
krijgen ook zeker aandacht. Iedere woensdagavond 
repeteren we van 20.00 tot 22.00 uur in de 
Gasthorn, De Gast 58a in Zuidhorn. 
We zingen een veelzijdig repertoire, van licht klassiek 
tot modern, afgewisseld met een volks- of popliedje. 
Noem het maar koormuziek ‘met een uitdaging’. We 
zingen stukken die mooi meerstemmig klinken en leuk 
zijn om te zingen.
Ieder jaar treden we een paar keer op. We zingen dan 
een gevarieerd programma in kleine kerkjes op het 
Groninger platteland, in zorginstellingen en op (kerst)
markten.Lijkt het je leuk om bij Donne Cantabili te ko-
men zingen? Kom dan een paar keer meezingen. We 

zijn altijd op zoek 
naar enthousiaste 
zangeressen. 

Meer info en opnames van onze concerten vind je op 
www.donnecantabili.nl.

Landgoed Nienoord, Nienoord 20, 9351 AC Leek, 0594-512230, www.landgoednienoord.nl

Springen, glijden en klimmen op de leukste speeltoestellen in Familiepark Nienoord! Bij 
zonneschijn maar ook bij regen kun je spelen in de grote overdekte speelhal. Beleef de 
natuur op Expeditie Nienoord, en vergeet niet het ritje in de trein. Waterplezier beleef 
je in het Zwemkasteel Nienoord met verschillende baden met onder andere een wild
waterkreek, whirlpool en waterkanon. In de zomer is het verwarmde buitenbad geopend 
met de grote glijbaan, het gezellige, overzichtelijke peuterbad en de grote zonneweide.

Landgoed Nienoord, een Landgoed Vol Verrassingen!
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Nederlands kruidenbitter 
zacht en vol van smaak

Beerenburg is een Nederlands kruidenbitter op basis 
van jenever. Als het kruidenbitter op basis van bran-
dewijn gemaakt is, mag het geen Beerenburg heten, 
maar alleen kruidenbitter. 

Het drankje is vernoemd naar de 18e eeuwse 
Amsterdamse kruidenspecialist Hendrik Beerenburg. 
Hij maakte een bijzonder kruidenmengsel dat op jene-
ver of brandewijn getrokken kon worden. 

De samenstelling van het mengsel is tot op heden 
geheim. Er worden waarschijnlijk tientallen kruiden in 
verwerkt, waaronder zoethout, sandelhout, gentiaan-
wortel en laurierblad.

Jagtlust

De boerderij Jagtlust van de familie Kingma is 
gelegen in Hantumeruitburen (Friesland). Het 
veebedrijf is eigendom van de gebroeders Gerrit 
en Andries Kingma en Gonnie (De dochter van 
Gerrit). Het bedrijf telt een kleine 8.000 dieren 
en heft hiervoor 300 hectare grond in gebruik. 
Het grootste gedeelte grond is dijk- en huurland.

KOEIEN
De meeste koeien grazen dicht bij de boerderij in 
Hantummeruitburen. Het gaat hierbij om het ras 
Belgische Blauwe, Ookwel de dikbil genoemd. De 
koeien worden vriendelijk geweid op de stevige 
kleibodems. De dieren krijgen enkel gezonde voe-

ding, namelijk vers gras, kuilgras en grasbrok.
De gezonde voeding voor de koeien zorgt ook 
voor een gezonde maaltijd voor u. Het gebruik van 
geneesmiddelen waar dier en mens resistent van 
kunnen worden is uit den boze verteld Andries. 
Door zijn jarenlange ervaring in veehandel en als 
agrarier weet Andries precies te vertellen welke 
koe of kalf wel of niet goed genoeg is om naar het 
slachthuis te brengen, Op deze manier kennen 
de Kingma’s de historie per dier van a tot z en zo 
kunnen we dan ook het vlees van eigen boerderij 
van harte aanbevelen.

Bron: Best Western Hotel Restaurant Aduard

Een betaalbare Beerenburg en Kruidenbitter met uit-
stekende kwaliteit? Dat kan, van Meyers & Oldenkamp. 
Zacht, vol en zeer geschikt voor zowel puur als in de mix.
  
In de slijterij van Eetcafé De Wilp vind u de heerlijkste 
Beerenburg.
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Chocoladedroom 
Zoekt u iets leuks of nog veel belangrijkers 
iets lekkers? Met de chocoladebuffetten van 
chocoladedroom voldoen wij graag aan uw 
verwachting. Wij presenteren graag een lekker en 
mooi chocoladebuffet voor uw gasten. Prettige en 
professionele presentatie.
 
Wij verzorgen de gehele catering van het 
Chocolade buffet. Tevens dragen de wij zorg voor 
de bediening van de chocoladefonteinen en 
voor constante toevoeging van chocolade aan de 
chocoladefonteinen. We begeleiden uw gasten bij 
de chocoladefonteinen. Bij ons is alles mogelijk 
heeft u wensen bespreek het met ons en wij 
denken met u mee. 
 
Havenstraat 22b -9822 AG Niekerk –  
www.chocoladedroom.nl

BISTRO HET OUDE RAADHUIS
Zoals de naam Bistro al sterk doet vermoeden is onze keuken Frans-
Mediterraans, met diverse uitstapjes naar andere wereldkeukens en 
producten uit de streek, het Westerkwartier. Onze insteek is dat het 
een breed assortiment aan verse producten waarborgt. Uiteraard dragen 
wij de kleine producenten uit het Westerkwartier een warm hart toe, 
door het gebruik van deze streekproducten. In ons restaurant willen 
wij u kennis laten maken met de culinaire en creatieve gerechten, onze 
gastvrijheid, attente bediening en een ongedwongen, prettige ambiance. 
(H)eerlijke en eigen ontwikkelde producten, biologisch en duurzaamheid 
spelen een belangrijke rol. Dit betekent puur genieten. Laat u verleiden 
door de ongedwongen sfeer, Franse bistro-elementen en culinaire 
gerechten, die garant staan voor een onvergetelijk avondje uit.

We hopen u snel als gast te mogen verwelkomen!
Hoofdstraat 4, 9801 BW ZUIDHORN, 0594 – 528 322
www.bistrohetouderaadhuis.nl

Welkom in de provincie Drenthe
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Op ontdekkingstocht door Magisch Drenthe! 

spoor, stap op de fiets en ga op avontuur. Fiets het 
Wolvenspoor en beleef allerlei avonturen en survival-
tips met Raya en Wolfje. 
Voor de sportieve wandelaar biedt de regio vele leuke 
routes. Variërend van een prachtig dorpsommetje tot 
een natuurbelevingstocht of een cultuurhistorische 
stadswandeling. Wist u dat ook het Pieterpad en 
Drenthe pad Magisch Drenthe doorkruizen? 

Zoveel activiteit maakt hongerig. Wat is er dan lekker-
der dan een compleet verzorgd etentje bij een van onze 
gastvrije horecagelegenheden. 

GENIETEN IN STILTE 
Geniet u liever in stilte van het landschap? Ook dat 
is mogelijk. Neem eens een kijkje bij boswachterij 
Sleenerzand, de Mepperdennen of ontdek een van de 
andere natuurgebieden zoals de Hooge Stoep. Bos, hei-
de en vennen wisselen elkaar af. Deze variatie maakt de 
natuurbeleving nog aantrekkelijker. De frisse buiten-

lucht maakt hongerig, maar deze honger stilt u met  
een heerlijke maaltijd bij de open haard. 

KUNST EN CULTUUR 
Er is niets leuker dan verdwalen in een mooie omge-
ving en zomaar ergens op een onverwacht prachtige 
plek belanden. Een plek om te niksen, genieten van 
het uitzicht of om de mooiste foto’s als herinnering 
te maken. Menig schilder heeft zich laten inspireren 
door het magisch landschap. 

Bezoek een van de leuke galeries, ateliers of musea. 
Met veel enthousiasme vertellen onze kunstenaars over 
hun werk. Wist u dat Zweeloo bekend staat als kunste-
naarsdorp. Nieuwsgierig naar het verhaal daar achter? 
Bezoekd an het dorp en ontdek waarom dit dorp deze 
naam met trots mag dragen. 

KINDEREN
Ontdekken en beleven, dat is wat kinderen graag doen. 

In Magisch Drenthe kunnen zij hun hart ophalen. Voor 
de jongsten hebben wij een echt Indianen speel-
reservaat. Ook de helden van Studio 100 kan je zomaar 
tegen het lijf lopen. Echte waterratten kunnen zich 
uitleven in een van de recreatieplassen of het sub-
tropisch zwemparadijs in Dalen. Minstens zo leuk is 
het om je in de natuur te vermaken met het maken van 
een boomhut, zoeken van kikkervisjes of speuren naar 
dierensporen. De ecte durfals wagen zich op de lange 
latten of op de waterski’s. Kortom, een vakantie(dag) 
in Coevorden biedt volop speelplezier. En als de kinde-
ren zich vermaken, hebben de ouders….vakantie!

Leuk om de dag af te sluiten met een heerlijke panne-
koek in een authentieke saksische boerderij. 

Meer weten wat er te zien, doen en beleven is? Loop 
gerust eens binnen bij één van onze TIP kantoren. 
Onze medewerkers helpen u graag verder. 
Kijk op www.magischdrenthe.nl voor een overzicht 
van de kantoren en de actuele openingstijden. 

Ga mee op ontdekkingstocht door Magisch Drenthe. 
Het gebied vol verhalen! De stad Coevorden, de dor-
pen, het prachtige landschap, wandel- en fiets paden, 
attracties en cultuurhistorische monumenten: 
Magisch Drenthe heeft het allemaal!  

De rijke cultuurhistorie is niet alleen terug te zien in de 
verschillende musea. Ook in het unieke landschap ziet 
u sporen uit het verleden. Wist u dat Magisch Drenthe 
onderdeel uitmaakt van Hondsrug Unesco Global 
Geopark. Het enige Geopark van Nederland, maar één 
van de mooiste van de wereld. 

LEKKER ACTIEF 
Zin in een dagje actief genieten? Magisch Drenthe 
heeft een ruim aanbod aan mogelijkheden. Waan u 
even terug in de tijd en stap op de fiets voor een mooie 
route langs oude brink- en esdorpen. U zult verrast 

worden door de au-
thentieke boerderijen 
en idyllische land-
schappen.

Bent u niet bang om 
vies te worden? Dan 
dagen wij u graag uit 
om één van de pittige 
mtb-routes te rijden. 
Speciaal  voor 
kinderen is er een 
bijzondere route in de 
natuur: Het wolven-
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Bungalowpark Het Zuiderveld
Ons kleinschalige park (Zoover Award!), met vrijstaande 
bungalows met ongeveer 1.000 m2 eigen tuin, ligt in een 
prachtige omgeving met vennen, een beekdal en een bijzonder 
coulissen landschap. Het Zuiderveld is een natuurlijk park waar 
je ‘s morgens gewekt wordt door de vogels, waar ‘s avonds 
de sterren je tegemoet schitteren en waar wandelschoenen, 
verrekijker, fototoestel en fiets DE ingrediënten zijn voor een 
onthaaste vakantie. Op het park kunt u heerlijk eten bij restau-
rant De Hooge Stoep.
Witte Menweg 4a, 7917 TK Geesbrug, 06 – 227 16 570, 
www.bungalowpark-het-zuiderveld.nl

Café Restaurant Candia
Candia is al sinds 25 jaar een begrip in Coevorden als de 
eet kamer van de stad. Of u nu met uw gezin wilt komen 
dineren of lunchen met een zakenrelatie, alleen of met de 
hele familie iets drinken, uitrusten van een fietstocht of van 
de kilometers op het Pieterpad… u bent van harte welkom, 
ook voor catering of het verzorgen van een compleet feest of 
andere gelegenheid. Kom bij ons genieten, ook op ons over-
dekte verwarmde terras. 

Markt 20, 7741 JM Coevorden, 0524 – 518 034, 
www.candiacoevorden.nl 

Gildeslager Kempenaar
Slagerij Kempenaar is een ambachtelijke specialiteitenslagerij 
die een hoog kwaliteitsniveau hanteert. Wij hebben een uitste-
kende worstmakerij, waar alle door ons verkochte vleeswaren 
en worsten zelf gemaakt worden. Vele hiervan zijn met goud 
bekroond! Als u ons bezoekt, laten wij u hier graag van proe-
ven. Ook staan we wijd en zijd bekend om onze bijzondere 
specialiteiten, zoals Red devils, Tricolore filet, Cordon brie, 
kipfrietjes, Vleesrotsen, Smokeys en onze streekspecialiteit De 
Naegelholt. Snel komen proeven dus!
Edveensweg 12, 7861 AN Oosterhesselen, 0524 – 581 246, 
www.slagerijkempenaar.nl 

Echte Bakker Herman Schepers
De beste bakker van Nederland (!) is veel meer dan een plek 
waar brood en banket verkocht worden. Het is een ontmoe-
tingsplek waar dorpsgenoten, ‘Pieterpadlopers’, toeristen 
en toevallige passanten ook kunnen genieten van een kopje 
koffie met lekkernij, of in de zomer van een heerlijk ijsje op het 
terras. Kom het ervaren en neem dan meteen één van onze 
specialiteiten mee: Kloostermoppen, Drentse Heidekoeken, 
Sleenertorens of Molenkoekjes en meer smakelijkheden. 

De Goornhoek 10, 7841 HC Sleen, 0591 - 361 585,  
www.hermanschepers.nl

Restaurant De Hooge Stoep  
Even buiten Gees, één van de mooiste en best bewaarde boe-
rendorpen van Drenthe, vindt u het prachtige, Bungalowpark 
Het Zuiderveld. Op het park bevindt zich het nieuwe restaurant 
‘’De Hooge Stoep’’. 
Of u nu jong of iets ouder bent, voor de verjaardag van oma 
komt, een familiereünie heeft of op bezoek komt bij gasten op 
Bungalowpark Het Zuiderveld, dineren bij ons betekent volop 
genieten in een huiselijke sfeer. van huiselijke warmte.
Gewoon Lekker en Lekker Gewoon!
Witte Menweg 4-B, 7917 TK Geesbrug, 0524 - 223 860,  
www.restaurantdehoogestoep.nl
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Dr. Johst Weber zette voor het eerst voet op de 
maagdelijke bodem van Springfontein, “Strong 
Spring”, in 1994, direct na de val van de Apartheid. 
Hij droomde ervan een project te maken met familie, 
vrienden en een product dat, in zijn woorden: “... een 
combinatie is van natuur en menselijk vakmanschap.”
En dat is gelukt!! Springfontein Wine Estate is 
adembenemend mooi, de mensen zijn warm en de 
oceaan, met zijn ijzige wind die over de wijngaarden 
waait, is dichtbij.
De farm is sinds enkele jaren biologisch en het 
certificeringsproces is bijna afgerond. De stijl van 
wijn-maken kun je ambachtelijk noemen, veel wordt 
met de hand gedaan. Na de handmatige oogst worden 

Zuid Afrika –  
Walker Bay – Springfontein

alle druiventrossen nog eens uitgezocht en alleen wat 
helemaal goed is wordt gebruikt. 
Cape Moby White-(Semillon en Sauvignon Blanc, 
12 maanden rijping in roestvrijstalen tanks) zacht, 
Volle droge wijn met een heel klein botertje, gepaard 
met de fijne mineralen van kalksteen en mooie 
uitgebalanceerde zuren.
Cape Moby Red-(Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot 
en Pinotage druiven, 14 maanden houtlagering) 
Heerlijke smaak van sappige zoete kersen, delicate 
aroma’s van viooltjes en mooie rijpe, gepolijste 
tannines met mooie gebalanceerde zuren.
Cape Moby Red Reserve-(Shiraz, Petit Verdot 
en Pinotage druiven, 24 maanden houtlagering). 
Krachtig, sappig en toch koel, met ronde, zeer goed 
geïntegreerde tannines. Langdurig en elegant in de 
afdronk.
Springfontein Terroir Selection Chenin Blanc- Deze 
100% Chenin Blanc heeft een houtlagering van 14 
maanden. Opwekkend, sappig en frisse wijn met 
mooie zuren en rijpe grapefruit. Springfontein Terroir 
Selection Pinotage- Deze 100% Pinotage heeft een 
houtlagering van 22 maanden. Intens, kruidig, peperig, 
iets aards, chocolade, flinke tannine die wel heel rijp is.

Goedewijnen.com

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 bloeien-
de 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 

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 

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 
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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

Hier komt nostalgie, kunst en 
ontspannend genieten bij elkaar.

Dit onder het genot van een heerlij-
ke lunch, een Drents biertje. 
Een overheerlijke pannenkoek

 of Drentse Tosti.

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

www.deschenkerij.nl
Schoolstraat 1 A  Orvelte

Hier verkopen wij Drentse streekproducten, 
kniepertjes, kruidkoek en appeltaarten 

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

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

allemaal te koop zijn.

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

Het hele jaar kunt u zelf kniepertjes bakken 
onder begeleiding.
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Sleep & Stay d’ Oldenbanningstee
Het Landgoed d’ Oldenbanningstee is een inspireren-
de oase waar je volledig tot rust kunt komen en jouw 
creativiteit volledig de vrije loop kunt laten. Of je nu een 
intiem diner met je vrienden organiseert, een originele 
zakenborrel, een weekendje weg met de familie, de 
alpacaboerderij wilt ontdekken of een workshop wilt 
organiseren, in de verbouwde “Deel” van d’ Oldenban-
ningstee is er ruimte voor creativiteit, cultuur, samen 
zijn en eten. 

Het Landgoed leent zich op unieke wijze voor allerlei 
bijeenkomsten in het kader van educatie, workshops en 
teambuilding. Met “heidedagen” nodigt onze natuur-
lijke omgeving uit om geijkte kaders los te laten en je 
open te stellen voor het nieuwe. 

Onze boerderij stamt uit 1604 
en alle oude karakteristieken 
zijn bewaard gebleven. Op de 
boerderij wordt gefokt met 
alpaca’s en een rondleiding 
behoort tot de mogelijkheden, 
zie www.alpacatopdutch.nl 

Proef, hoor en ruik het Drentse platteland en geniet van 
een authentiek verblijf.
Burg. De Kockstraat 12, 7861 AD Oosterhesselen, 
06 – 412 45 619, www.sleepandstay.nl

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

Studio Concrea
Aan de Slenerweg 78 te Schoonoord in Drenthe bevindt 
zich Studio Concrea: Een atelier en expositie ruimte, 
waar in 2018 de eerste expositie zal plaatsvinden.

Het Open Werkatelier is be-
doeld voor actievelingen die 
beeldend creatief zijn of dat 
willen worden. Zij kunnen 
in het atelier terecht om er 
bijvoorbeeld te tekenen, te 
schilderen en diverse ande-
re beeldende kunst vormen 
te beoefenen. Dit alles 

onder bezielende begeleiding van beeldend kunstenaars 
Roland van Balen en Martha Marjenburgh. 

In het atelier zijn ook workshops en cursussen te volgen. 
Wie een groepje van minimaal 4 bij elkaar heeft, kan 
daarmee cursus of workshop volgen. Ook individuele 
inschrijving is mogelijk. 
 

Bed & Breakfast
Op de eerste etage zijn 2 grote gastenkamers met 
in totaal 7 gerieflijke slaapplekken. Daar is ook  een 
keukentje waar de gasten hun eigen ontbijt kunnen 
klaarmaken. De gasten kunnen ook gebruik maken van 
het atelier, als ze dat willen.

Tel. 06 29087377 - concrea@online.nl - www.concrea.nl

Wildpeper van hert en wildzwijn
Recept:

Ingrediënten
- 1 grote ui, 1/2 winterwortel 
- 2 plakken knolselderij  
- 200 gr. paddenstoelenmix of kastjanjechampinons
- 1 theelepel thijm,  8 st. jeneverbes 
- 1/2 theelepel rozemarijn,  4 st. blaadjes laurier
- 3 teentjes knoflook
- kaneel, 1/3 steranijs  
- rode wijn 
-  1 kg wildstoof  voor +/- 4 personen in blokjes gesneden, 

ook lekker als wildpastei 

Bereidingswijze
Vlees peperen en zouten, knoflook, kruiden en 
kaneel toevoegen en goed mengen zodat het 
lekker in het vlees trekt.  Ui snipperen. Wortel en 
knolselderij in kleine dobbelsteentjes snijden van 
ongeveer 1/2 cm. Kastanjechampignons in vieren 
of zessen snijden. Vlees aanbakken en in een hoge 
pan doen. Bewaar het braadvocht om de ui, wortel, 
knolselderij, steranijs, laurier en paddenstoelen even 
mee aan te bakken en afblussen met rode wijn. 
Het vlees 2/3 onder water zetten en zachtjes laten 
pruttelen. De ui en wortelmassa toevoegen en lekker 
gaar laten worden en op smaak brengen met zout 
en peper. Eventueel nog iets kaneel toevoegen en 
nootmuskaat. Afbinden met een roux.

Eet smakelijk!
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Annabel
Oosteweeghel
‘Old Love’ 

EXPOS IT I E

26 november 2017 
t/m 14 januari 2018

Ludinge 13 | 9471 JD | Zuidlaren 
info@zorggroepdrenthe.nl   

Dagelijks open van 13-17 uur
T. (050) 409 32 00

PROGRAMMA 2017 - 2018
02-12-2017 
HENK POORT  IK BEN MIJN LIED

19-01-2018 
DEBBY PETTER  IN MIJN HOOFD

17-02-2018 
RENÉ VAN KOOTEN EN SHIFTING 
DAYLIGHT  SOMETHING SO REAL

09-03-2018 
RENÉ KARST  HOREN, ZIEN EN ZINGEN!

11-03-2018 
GARAGE TDI  DE MAN MET HET 
STENEN HART (6+)

23-03-2018 
MULDER & SONS  VADERS EN ZONEN

13-04-2018 
JOEP ONDERDELINDEN  OOIT

12-05-2018 
OPERA DELLA CASA  OVER TIJD

LUDINGE 13, 9471 JD ZUIDLAREN
TICKETS & INFO OP WWW.THEATERMOZAIEKZUIDLAREN.NL

HENK POORT

JOEP
ONDERDELINDEN

RENE VAN KOOTEN EN 
SHIFTING DAYLIGHT

Geniet in Mozaiek van een 3 gangen theaterdiner op 
de avond van de voorstelling in Restaurant ‘‘Bij de Buren”. 

Het restaurant is dagelijks geopend en serveert dagmenu’s,  
lunch gerechten, een diner à la carte en uiteraard een lekker 

drankje of koffi e met gebak.

Theater Mozaiek 
Een intiem theater, gelegen op een unieke plek 

Theater Mozaiek in Zuidlaren is een klein, intiem theater 
gelegen op een unieke plek, namelijk midden in woon-
zorgcentrum Mozaiek van Zorggroep Drenthe. Om van 
het woonzorgcentrum een levendige plek te maken, is 
er naast het restaurant en de kunstgalerie een prachtig 
theater gecreëerd. Inwoners van Zuidlaren en omgeving 
bezoeken het theater, dit brengt de omgeving dichter bij 
de bewoners van Mozaiek. 

Het theater biedt een bijzondere ervaring, de open ruim-
te waaraan de voordeuren van de appartementen gren-
zen wordt, met de rood fluwelen gordijnen, omgetoverd 
tot een prachtig theater met een goede akoestiek. Het 
zorgt voor bijzondere effecten en dat is meteen de char-
me van een avond uit in Theater Mozaiek.

Te zien in het nieuwe theaterseizoen zijn o.a. 
Henk Poort, Debby Petter, René van Kooten, Joep 
Onderdelinden en Opera Della Casa. Kijk voor de gehele 
programmering op; www.theatermozaiekzuidlaren.nl
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Een eetbare siertuin 
is dubbel genieten

Wat hebben planten als artisjok, aardpeer, rabarber, 
rozemarijn, Oost-Indische Kers, hosta, goudsbloem, 
bloedzuring, kapucijner blauwschokkers en salie 
gemeen? Ze misstaan niet in een kleurrijke, eco-
logische siertuin en je kunt van alle planten eten.

Meer en meer gaan mensen hun siertuin eetbaar maken 
want dat geeft dubbel plezier. Je kunt er van oogsten 
maar het zijn ook vrolijke gewassen om naar te kijken. 
Met een beetje slimme planning kun je vanaf maart tot 
ver in november oogsten uit je eetbare siertuin. 

In het vroege voorjaar kun je slasoorten als pluk sla en 
radijsjes in je tuin zaaien terwijl de meerjarige hosta 
langzaam haar bladeren ontrolt. Laat ook eens een 
paar radijsjes doorschieten en verwonder je over de 
prachtige bloemen en later zaadpeulen die verschijnen. 

Bijen en vlinders zijn 
verzot op die kleurrijke 
bloemen. Maar proef 
zelf ook eens een 
radijs bloem of jonge 

zaadpeul, ze smaken naar … radijs! 

Heb je nog geen meerjarige kruiden als salie, majoraan 
en rozemarijn staan, haast je dan om deze planten 
te kopen. Je kunt kruiden als smaakmakers werkelijk 
in alle gerechten verwerken en veel kruiden zoals 
salie en munt zijn ook heerlijk voor de thee. Koop wel 
biologisch plantgoed zodat je zeker weet dat er geen 
schadelijke pesticiden op de planten zijn gebruikt. 

In april kun je een paar stokken op een zonnige plek 
plaatsen en daar kapucijners zaaien. Als de plant een-
maal bloeit komen er prachtige blauwpaarse bloemen 
waarna later diep paarse peulen verschijnen. Smullen 
maar. 

En in mei zaai je volop Oost-Indische kers en gouds-
bloem. Twee kleurrijke en smaakvolle bloemen die al je 

salades de hele zomer tot ver in het najaar gaan 
opvrolijken!

Mirjam Weisscher heeft haar eigen ecologisch 
beheerde Smakelijk Erf in Nieuw-Amsterdam 
(Drenthe). Eetbaar voor mensen en/of dieren. 
Volg Smakelijk Erf op Facebook: 
www.facebook.com/Smakelijk-
Erf-867804879921583/ 

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 

Holtweg 9 - 7863 TA Gees, Tel.: (0524) 58 15 75
Familie Pellikaan, info@wolfskuylen.nl
Kijkt u maar eens op www.wolfskuylen.nl

- groepsaccommodaties
- bungalows
- chalets
- blokhutten

Camping de Wolfskuylen
Camping in Gees (Dr.)
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Reeds 30 jaar geleden was het de drie sterren chef Paul 
Bocuse die koks opriep een dam te werpen tegen het 
gebruik van kunstmatige toevoegingen in het eten. Koks die 
gehoor gaven aan deze oproep en schriftelijk verklaarden 
zich te houden aan de “Code van Eer” mochten lid worden 
van Euro-Toques. In deze “Code van Eer” is nadrukkelijk 
opgenomen dat de leden gebruik maken van natuurlijke, bij 
voorkeur, streek en seizoen gebonden producten.

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

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

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

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

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

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

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

www.euro-toques.nl

Ware kwaliteit verloochent zich niet!Ontdek Cuisinerie Mensinge in Roden
Geniet van bijzondere gerechten, bereid met verse streek-
producten en zoveel mogelijk biologische ingrediënten. U mag ook 
blijven slapen. Kom na een boswandeling opladen bij Cuisinerie 
Mensinge. Laat u overdag verrassen met een biologische lunch 
of high (lunch) tea. Alle producten op de kaart worden op 
ambachtelijke wijze bereid. Daarnaast komen de ingrediënten 
bijna allemaal uit de streek. 
Goed voor u en de prachtige omgeving.
Cuisinerie Mensinge, Mensingheweg 1, 9301KA Roden, 
050-501 3149, info@cuisinerie-mensinge.com

Tandjong Priok
Ons restaurant in het Friese Arum is de toegangspoort tot de 
hedendaagse Indonesische keuken. Tandjong Priok verwijst 
naar de haven van het voormalige Batavia (het huidige 
Jakarta) en naar een tijdperk waarin het leven minder gehaast 
was. Een avondje Indonesië betekent heerlijke gerechten, op 
authentieke Indonesische wijze (voor)bereid en dat proeft u. 
Dineren (ook in een private setting), afhalen, overnachten of 
gebruik maken van onze foodtruck… het kan allemaal!
Schoolstraat 22, 8822 VP Arum, 0517 – 641 842 en 06 – 447 
04 105, www.tandjongpriok.nl  

Het Spijshuys in Boornbergum haalt voor de 18e keer de Michelin Bib Gourmand 
én staat in de top 500 van Lekker! Als enig Fries restaurant werden zij dit jaar ook al 
landelijk genomineerd als beste Euro-Toques restaurant van Nederland 2017. Ze be-
haalden uiteindelijk de tweede prijs. ‘De Franse keuken wordt hier opgevrolijkt met 
allerlei Friese en Zwitserse accenten en dat maakt Het Spijshuys uniek in Nederland’ 
is een bijzonder citaat uit Lekker. Het Spijshuys is een knusse, smaakvol ingerichte 
huiskamer voor 65 gasten. Deze komen dan ook uit alle windstreken om de unieke 
combinatie te proeven van verse Friese (streek)producten met Zwitserse accenten. 
Westerbuorren 2, 9212 PL Boornbergum, 0512 - 383 047, www.hetspijshuys.nl 

Fries restaurant scoort landelijke bekendheid
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Recept:

Deze quiche is gemaakt zonder ei en room maar met tofu, wat deze quiche 
veganistisch maakt. Tevens is de quiche is gevuld met allemaal lekkere groenten.

Ingrediënten
- 200 gr gemengde paddenstoelen
- 5 gr tijm 
- 200 gr spinazie 
- 230 gr hartig taartdeeg (of 5 plakjes) 
- 1 ui 
- 3 tenen knoflook 
- 650 gr tofu 
- 1 theelepel kurkuma 
- 2 theelepel vollemosterd 
- 2 eetlepels soja melk
- 3 eetlepels citroensap 
- zout 
- 1 eetlepel pijnboompitten 
- 150 gr cherrytomaatjes (gehalveerd)

Bereidingswijze
Verwarm de oven op 200 graden. Roerbak 
eerst de spinazie en laat vervolgens in een 
vergiet de spinazie volledig uitlekken. Snijd de 
paddenstoelen in kleinere stukjes en roerbak 
deze samen met de tijm. Laat ook dit goed 
uitlekken.

Snipper de ui en hak de knoflook. Fruit deze 
beide aan tot de ui goudbruin is. Voeg in de 

keukenmachine de tofu met kurkuma, citroensap, 
mosterd, sojamelk en zout naar smaak. Meng 
tot dit een egale en gladde massa is. Voeg 
het tofu mengsel nu samen met de spinazie, 
paddenstoelen, ui en knoflook. Neem het hartig 
taartdeeg, verdeel over de springvorm en prik 
gaatjes in de bodem.

Voeg nu het tofu mengsel over het hartig 
taartdeeg. Halveer de cherrytomaatjes en verdeel 
deze samen met de pijnboompitten over de 
quiche. Bak deze nu af in de oven in ongeveer 
30-40 minuten.

Bron: www.leukerecepten.nl

Vegan quiche  
met paddenstoelen Welkom in de provincie Friesland
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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.

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!

KUNST AAN DE EE 2018
 
29 juni tot en met 8 juli
 
3.000 m2 kunst in voormalig kantoorpand.
10 dagen, 60 kunstenaars.
Diverse workshops.
 
Een mega-expositie die voor de derde 
keer plaatsvindt.
 
Meer informatie:  
www.KunstAanDeEe.nl

Combineer het genieten van kunst 
met de beleving van Woudsend. 
Diverse horecagelegenheden, vele 
zonneterrassen. Boek de VIP-tour 
Woudsend (wandelen met gids 
en varen met schipper) en maak 
kennis met de rijke historie en het 
vriendelijke karakter van Woudsend 
aan de hand van verhalen, anekdotes 
en geruchten.

Kunst in Woudsend 2018

ZOMEREXPOSITIE GALERIE 
IRIS > ANDERS MOOI
 
19 mei tot en met 9 september
 
Keramiek, schilderijen, brons, glas, 
sieraden, staal. 10 kunstenaars.
Expositie in monumentaal huis en tuin.
 
Proef de sfeer, de rust en gastvrijheid 
bij Iris.
 
Meer informatie:  
www.IrisAndersMooi.nl
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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

Welkom bij Hotel-Restaurant-Jachthavens Galamadammen! 
Arrangementen. Culinaire verwennerij. Logeren, vergaderen, 
teambuilding of heisessies.  
Galamadammen 1-4, 8723 CE Koudum, 0514 - 52 13 46

Unieke locatie aan 
de Friese meren

www.galamadammen.nl

DIEREN ALS KLUSSERS
Stichting Boeren in het Bos zet verschillende dieren 
in als ‘beheerders’ en ‘klussers’. De dieren houden 
gebieden open en zorgen voor variatie in de planten 
die er groeien, en daardoor ook voor variatie in vogels, 
insecten en andere wilde dieren. Het werk wordt ge-
daan door OERrassen, zoals de Schotse Hooglander en 
Angus runderen, heideschapen en het Tamworth var-
ken. Elk dier heeft zijn eigen functie; we zetten dan ook 
verschillende soorten in. Dit maakt het landschap meer 
divers. Bovendien heeft elk gebied iets anders nodig.

NATUURLIJK LEVEN
Onze dieren worden geboren in de natuur en leven er 
hun hele leven. Biggetjes en kalfjes groeien op met hun 
moeder en andere familieleden, zoeken zelf hun eten 
en blijven in elk geval bij ons totdat ze volwassen zijn. 
Geen van onze dieren wordt gecastreerd. Een (h)eerlijk 
natuurlijk leven dus!

ECHTE SMAAK EN GEZOND VLEES
Doordat de dieren zelf hun voedsel zoeken eten ze 
per seizoen weer andere planten, hierdoor smaakt het 
vlees ieder seizoen weer anders. Onze klanten vinden 
dat er weer echte smaak aan het vlees zit. Het vlees is 
mooi donkerrood van kleur, voor ons een teken dat de 
dieren gezond zijn en veel beweging hebben gehad.

Onze dieren krijgen geen antibiotica of andere medicij-
nen, ze zijn immers supergezond door hun leven in de 
natuurgebieden. En het vlees wordt verwerkt zonder 
onnodige toevoegingen, alleen wat kruiden voor de 
smaak. Puur natuur dus!

VOEDSEL UIT BOERBOSSEN
Stichting Boeren in het Bos is met een uniek project 
gestart om een nieuwe manier van voedselproductie 
te ontwikkelen; de Boerbossen. We schrijven ook wel 
bOERbossen, omdat we geïnspireerd zijn door de oer-
bossen van vroegere tijden. Door het natuurlijke sys-
teem van een oerbos na te bootsen denken we voedsel 
te kunnen produceren zonder gebruik van (kunst)mest, 
bestrijdingsmiddelen en machines. 

bOERbossen zijn bestaande houtproductiebossen die 
omgevormd worden naar bossen waarin naast hout, 
ook fruit, noten, paddenstoelen, kruiden, groenten, 
eieren en vlees geproduceerd worden. Onderhoud in 
de bOERbossen gebeurt met hulp van onze runderen, 
varkens, schapen, kippen en wellicht andere dieren, 
zoals kalkoenen, eenden en konijnen. 

Bent u benieuwd naar het (h)eerlijke vlees? Dit is  
te bestellen in onze webshop! Of nieuwsgierig naar 
de bOERbossen? Kijk voor meer informatie op  
www.boereninhetbos.nl of stuur een mail naar 
info@boereninhetbos.nl.

OERdieren in bOERbossen
Ouderwets boeren, voor vlees 
met de smaak van vroeger

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 genieten van 
veel lekkers. Zalige en 
rijkbelegde broodjes, 
diverse soorten taarten, zoals cheesecake, brownietaart, 
yoghurt-slagroomtaart en natuurlijk onze beroemde brow-
nies.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, Facebook: BroodjeshuisDeDis 
Twitter: @DisTerschelling - Instagram: dedisterschelling

Broodjeshuis De Dis
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Logeren in   het Noorden
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 kwelder-
gebied 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 

Camp Zuiderhorn in Warffum
Camp Zuiderhorn in Warffum is een sfeervolle,  vriendelijke plek op 
het verstilde Hoogeland.  Er zijn 17 ruime plaatsen en inmiddels 6 
hutten  en huisjes (36 bedden), ideaal voor een groepsverblijf. Een 
andere logeermogelijkheid voor groepen tot 10 personen is het 
Koetshuis-Fraamklap. Dit ruime vrijstaande vakantiehuis is zeer ge-
schikt voor mindervaliden. De camping is geopend van 1 april tot 1 
oktober, het Koetshuis  in Middelstum is het hele jaar.beschikbaar.
Onderdendamsterweg 2, 9989 TG Warffum
Tel.: 06 - 16378611, www.campzuiderhorn.nl

Bed & Breakfast Bos-Inn
U verblijft bij ons in een ruim opgezette kamer met eigen 
badkamer, een heerlijk kingsize bed, vloerverwarming en een 
keukenblokje. De ligging van onze B&B is perfect voor fiets-, 
wandel- en natuurliefhebbers in het grote bos tegenover onze 
locatie. Aan de andere kant heeft u een prachtig uitzicht en zijn 
er veel dieren te zien. In de nachtelijke uurtjes kunt u genieten 
van een indrukwekkende sterrenhemel.
Mepperstraat 43, 7855 TB Meppen, 0593 785 075, 06 - 475 89 
142, www.bos-inn.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

Familiecamping De Kleine Wielen
Onze camping is bijzonder mooi aangelegd aan het binnenmeer de 
‘Lytse Wielen’ waar u kunt zwemmen, kanovaren, roeien, waterfiet-
sen en vissen op karpers. Alle kampeerplaatsen bevinden zich op een 
uniek eiland waar u met uw caravan, camper, tent of vouwwagen 
gezellig kunt komen kamperen! Niet alle plaatsen liggen aan het water, 
maar u kunt wel van dat water genieten. Kamperen in het natuurge-
bied met een speelvijver met zandstrand, kinderspeeltuin, springkus-
sen, restaurant, snackbar en supermarkt.
De Groene Ster 14, 8926 XE Leeuwarden, 0511 - 431 660,  
www.dekleinewielen.nl 

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

Camping De Uilenberg
Veldweg 1, 7845 TC Holsloot, 0591-564745 / 06-28946936
www.deuilenberg.nl 
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Just-British
Aan de rand van het eeuwenoude esdorp Gees vindt 
u Just-British. Niet zomaar een ‘winkeltje’ met leuke 
spulletjes, maar een winkel waar antiek, curiosa en 
collectables worden verkocht uit Engeland.  Alles wat 
Just-British verkoopt, wordt in Engeland gekocht. 
Just-British is het hele jaar open. Op onze website vindt 
u de exacte openingstijden. U kunt natuurlijk ook even 
bellen: 0524 – 222 916. Ons assortiment is breed, met 
de nadruk op: betaalbaar, praktisch, mooi en leuk, bij 
ons vindt u dat originele cadeautje! 

Lezingen/Presentaties
• over allerlei Engelse (eigen)aardigheden. 
• interactief met computer en beamer.
• bij Just-British of op uw locatie.
• programma in overleg. 

Ga voor meer informatie en onze webshop naar  
www.Just-British.nl 
 
Tot ziens bij
Just-British,  
Schaapveensweg 12,  
7863 TE Gees,  
0524 – 222 916.

Speeltuin T’speulparadies
Speeltuin T’speulparadies beter bekend als speeltuin 
Beerta is de leukste en goedkoopste speeltuin van 
het Noorden. Al vanaf de oprichting ongeveer 15 jaar 
geleden heeft de speeltuin als dat doel dat ieder kind 
er moet kunnen spelen met of zonder een beperking 
en wat ook belangrijk voor ons is dat ook kinderen met 
een klein budget bij ons terecht kunnen.

Vorig jaar is een grote verbouwing van de speeltuin 
afgerond de speeltuin is toen helemaal toegankelijk ge-
maakt voor kinderen met een beperking er zijn nieuwe 
toestellen geplaats waar je met een rolstoel in kunt of 
waar je aan kan spelen zoals de water zand tafels.
Ook zijn er overal verharde paden aangelegd zodat 
ieder toestel makkelijk bereikbaar is.

Tevens is er een speciale invalidentoilet geplaats met 
alle benodigdheden die je maar nodig bent.
Ook is  het terras vergroot om alle bezoekers een mooi 
plekke te geven en de kinderen lekker kunnen spelen.

Speeltuin en kinderboerderij, Bovenlandenstraat 12
9686 PP Beerta, info@speeltuinbeerta.nl
www.speeltuinbeerta.nl

Het landschap verbeeld,  
schilderijen van Agnes van Eupen 
De afwisseling in landschapsvormen inspireert beel-
dend kunstenaar Agnes van Eupen tot het maken van 
impressies in aquarel, acryl of pastelkrijt. Een heideveld 
of de door mensenhanden bewerkte akkers, een bos-
rand, imponerende luchten, ochtendmist of avondzon, 
spiegelingen… in alles is het mysterie van de natuur 
zichtbaar. Geen realisme, geen direct herkenbare 
uitzichten, maar beeld-
verhalen waarin fantasie 
en werkelijkheid elkaar 
aanvullen. Er zijn werken 
in groot en klein formaat. 
Kleine werkjes zijn spinsels 
en verzinsels en tevens 
leuke cadeautjes voor een 
klein prijsje.

Wilt u ook aan de slag 
met een eigen impressie 
of zoekt u een creatieve 
invulling voor groepsactivi-
teiten? Dat kan tijdens een 
cursus of workshop. Work-
shops zijn al mogelijk vanaf 
2 personen, bijvoorbeeld 
voor senioren die willen 
proeven aan een nieuwe 
uitdaging voor hun vrije tijd, als onderdeel van het 
programma bij studiedagen of teambuilding-sessies of 
bij een gezellig uitstapje van familie of vrienden.  

De workshops kunnen ook op locatie gegeven worden.

AGNES VAN EUPEN
MEPPERSTRAAT 13, 7855 PH  MEPPEN
Tel. 0591 532395 / 06 22953183  
info@agnesvaneupen.nl, www.agnesvaneupen.nl

RoesD
RoesD is een uniek concept, dat onder één opvallend 
dak van cortenstaal een tentoonstellingsruimte, een 
brasserie  - met meer dan uitstekende koffie en thee 
- en een winkel voor bijzondere kunstproducten, woon-
accessoires en cadeauartikelen herbergt.

De mooiste Giclée’s van Henk Helmantel, Marius van 
Dokkum en vele andere topkunstenaars vindt u bij 
RoesD. Een Giclée is een reproductie die in bijna niets 
onderdoet voor het origineel. Behalve dan dat het een 
stuk betaalbaarder is. Zo is een Giclée het perfecte 
alternatief voor een origineel kunstwerk.

RoesD ligt in het grensgebied van Friesland, Groningen 
en Drenthe op een paar honderd meter van de A7 
(afslag 33). Van harte welkom op woensdag t/m vrijdag  
10 - 17:30 uur, zaterdag 10 - 17 uur, laatste zondag van 
de maand 13 - 17 uur.

De Holm 34,  
9356 VB Tolbert,  
0594 – 549 707,  
post@roesd.nl,  
www.roesd.nl 
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Jan Makkes, een gedreven   kunstenaar

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

Maannacht  
in Rusland

Oase  
in Oman

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 
verschei denheid: bloeiende boomgaarden, oude dorpjes, 
kleurrijke landschappen, haventjes, stadsgezichten, 
kerkinterieurs en zijn geliefde bloemen. 

Zijn werk is te bewonderen in de Museumboerderij in  
Velser broek die terecht zijn naam draagt.

De traditionele Kersttentoonstelling loopt van zaterdag 9 
december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018. U kunt 
er onder andere olieverfschilderijen, gouaches, aquarellen, 
pastels, tekeningen bewonderen. Openingstijden: van 11:00 
tot 18:00 uur. 

Museumboerderij Jan Makkes, 
Hofgeesterweg 22A, 1991 AD Velserbroek, 
023 - 537 6227, 
www.museumboerderij-janmakkes.nl 54 55



WeidumerHout
HOTEL&RESTAURANT

Hard to find, easy to love

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


