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Kerk open,
kom binnen!

Word donateur
Bezoek de Gouden Kerken van
Groningen. En ervaar in alle rust wat
ze voor u betekenen. Houd ze open en
blijf ervan genieten, word donateur.
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groningerkerken.nl

Hotel-restaurant ‘t Zwanemeer
Oude Groningerweg 1
9461 BP Gieten
Tel: 0592 262601
www.hotelzwanemeer.nl
Hotel-restaurant ‘t Zwanemeer is een
gezellig familiebedrijf, u zult zich er al
snel thuis voelen. U kunt er terecht voor
een verjaardag, diner, lunch, koffietafel,
vergadering, enz.
Ook kunt u dagelijks (behalve dinsdags)
genieten van steeds wisselende menu’s
en uiteraard ook van de standaard snitzel,
varkenshaas, Bourgondisch stoofpotje,
seizoensgebonden producten (asperges)
en. enz. (Gunstige prijzen).
Wellicht kunnen we u binnenkort ook
verwelkomen in ons bedrijf

Kerk Stitswerd

STICHTING
OUDE GRONINGER
KERKEN
Nergens in de wereld is zo’n rijkdom aan
religieus erfgoed bewaard gebleven als op de
Groninger zeeklei. De middeleeuwse kerken
vormen bakens in het landschap. Bijna altijd
van rode stenen, gebakken uit Groninger klei.
De interieurs uitgerust met boogvormige gewelven en verrassende plafondschilderingen.
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En dan nog de historische, vaak zeldzame orgels.
En niet te vergeten de bijzondere kerkhoven. De
Groninger kerken behoren tot het meest indrukwekkende culturele erfgoed in Noordwest-Europa. Het zijn niet zomaar wat kerkjes in Groningen; ze zijn uniek in de wereld!
De Stichting Oude Groninger Kerken heeft nu 93
kerken, twee synagogen, 57 kerkhoven/begraafplaatsen en negen (vrijstaande) torens in haar
bezit. Door aankoop, restauratie en onderhoud
blijft dit unieke cultuurgoed behouden. Met de
steun van velen kunt u, maar kunnen ook volgende generaties, genieten van deze niet weg te
denken monumenten in het uitgestrekte Groninger landschap.

Woltersum - Poort en bank - JCJ Vanderheyden

Kerk Vierhuizen

DE KERK ALS PODIUM
Gebruik, daar gaat het om - daarom vormen de
kerken vaak het decor of het podium voor de
meest uiteenlopende voorstellingen, concerten,
exposities en meer.
www.dekerkalspodium.nl
GROOTSTE MUSEUM VAN NEDERIAND
Samen met nog elf kerken en twee synagogen
maken vier van onze Groninger Kerken deel uit
van het Grootste Museum van Nederland. Met
deelname van de Adelskerk Midwolde, Hippolytuskerk Middelstum, Mariakerk Krewerd
en Petruskerk Pieterburen is Groningen goed
vertegenwoordigd in het Grootste Museum van
Nederland.
www.grootstemuseum.nl
OP HOOGTE GEDACHT
Op Hoogte Gedacht is een project rond beeldende kunst op kerkhoven. Doel hiervan is de
historische Groninger kerkhoven op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen.
Zeven werken op zes heel bijzondere plekken die
een bezoekje meer dan waard zijn.
www.ophoogtegedacht.nl

Orgel kerk Krewerd

KERK OPEN
Veel van onze kerken hebben de deuren ‘los’ voor
bezoekers. U bent van harte welkom en we hopen dat dit voorbeeld in de toekomst veel navolging krijgt. Kerk open, kom binnen!
www.groningerkerken.nl
Bron: Stichting Oude Groninger Kerken

Het Westerkwartier
Rust, Ruimte en Recreëren.
Het Westerkwartier kenmerkt zich door drie R’s:
Rust, Ruimte en Recreëren. Het Westerkwartier
in de provincie Groningen wordt ingeklemd door
de stad Groningen, het Lauwersmeergebied en
de provincies Drenthe en Friesland. Kortom een
gebied dat zich onderscheidt door een coulissenlandschap en een dijkenlandschap. Ten noorden
van het Van Starkenborghkanaal zijn de graslanden en de akkers. Wierden, sloten en kronkelende
wegen geven afwisseling in dit weidse landschap.
Het Middag-Humsterland is het oudste cultuurlandschap van Nederland en zelfs van NoordWest Europa. Het is ongerept omdat er geen ruilverkaveling is geweest. De oude percelen worden
begrensd door dijken, rivieren en wierden.
Het Westerkwartier is een van de drie kwartieren
van de Groninger Ommelanden. De naam “Ommelanden” was de naam van de drie zelfstandige
gewesten zoals het Westerkwartier. Dit heeft tot
1789 geduurd. Nu omvat het vier zelfstandige gemeenten: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.
Weg uit het stadsgewoel en het jachtige verkeer.
Door het landschappelijk karakter wordt men tot
rust gemaand. Hoe men zich ook voortbeweegt;
te voet, per kano, fiets of auto of te paard, het
jachtige van alle dag wordt verdreven. De wegen,
fiets- wandel- en ruiterpaden en de kabbelende
waterstroompjes slingeren zich door een afwisselend en rustgevend landschap.
De horizon wordt in dit gebied niet vervuild door
rokende fabrieksschoorstenen. Maar de contouren van verstilde dorpen met molens, imposante
boerderijen en houtsingels accentueren het
uitzicht. De ruimte moet men ervaren want juist
de combinatie met de rust maakt je los van de
problemen van alledag. Smetteloos blauwe lucht
of een wolkenlucht vrolijk wit maar ook donker
dreigend voegt een wisselende kleurschakering
toe aan de ruimte van het Westerkwartier.
Recreëren
Het Westerkwartier heeft veel verblijfsmogelijkheden. Hotels, bed- and breakfast, campings of
kamperen bij de boer geven de mogelijkheid om
vanuit het vakantieverblijf het Westerkwartier te
ontdekken. Voor de liefhebbers van cultuur en
geschiedenis zijn er oude kerken, molens, musea
en enkele borgen. De vele galerieën zijn er voor
de kunstliefhebber en voor de sportieve verken-

Mien Westerkwartier
Ik hol van dij
k Bin hier geboren
En zunder dij vuul k mij verloren.
Woar k ok bin op dizze wereld
k Wil weer terug nor dij.
k Wil de holtwallen zien en ruken.
Dien pingo’s en dien schoarse heide op t veen.
Die keersrechte wegen en poaden met lege struken
i Is allemoal van mij en van elkeneen.

ner zijn er de de wandel-, fiets- en kanoroutes. Er
zijn bovendien prachtige tuinen te bewonderen
in het Westerkwartier. Ambachtelijke bedrijven
zoals pottenbakkerijen, kwekerijen en een klompenmaker ontvangen u hartelijk. Kortom recreatie in Westerkwartier is er voor jong en oud. Als
extra zijn er de uitwijkmogelijkheden naar de
stad Groningen, het Lauwersmeergebied en de
waddeneilanden.
Kleine pleziervaart
Het Westerkwartier ten westen van de stad
Groningen is een prachtig vaargebied. De vele
waterwegen slingeren zich door het dijken landschap en het coulissenlandschap. De langste
vaarroute begint in het Lauwersmeer en eindigt
in de stad Groningen. Vanaf het water is het Westerkwartier verrassend. Bij pittoreske dorpjes kan
worden aangelegd om vandaar uit het achterland te ontdekken.
Kanovaren
Voor de kanoliefhebbers kan de luxe niet op
want er is maar liefst 850 kilometer kanowater in
de provincie. Ook het Westerkwartier heeft een
aantal kanoroutes die de waterliefhebber langs
de mooiste plekjes brengt om ten slotte aan het
einde van de tocht uit te kunnen rusten op een
kleine en gezellige camping langs de rand van
het water.
Met paard te gast
Menners en ruiters zijn van harte welkom. Er zijn
meerdere routes uitgezet middels een paardenstoelenkaart.
Wandelen en fietsen
Ook de wandelaar en de fietsliefhebber kan
zwerven langs de kleine dorpen. Er zijn voor de
wandelliefhebbers prachtige wandelingen uitgezet rondom Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast. Uniek voor het Westerkwartier maar ook
voor Groningen is het “Westerkwartier pluspad”.
De tocht is ongeveer 165 kilometer lang. Er wordt
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Anton Heyboer
Willkommen im Westerkwartier

Museum Nienoord Leek
02 06 20 4 10 20
www.museumnienoor
www.museumnienoordd.nl

6

dinsdag
dinsdag zonda
zondagg 11
11 1177 uur

gelopen door het hele Westerkwartier. Ook wordt
nog even gewandeld in Drenthe en Friesland.
Voor de echte wandelaar een prachtige gelegenheid om het Westerkwartier in al zijn glorie te
ontdekken. Om het wandelen gemakkelijk te maken is de route uitgegeven in een informatiegids
“Westerkwartier pluspad”. Ook aan te bevelen is
de gids “Veelzijdig Groningen” in 30 wandelroutes. Deze is verkrijgbaar bij de kantoorboekhandel en VVV-kantoren.
Fietsen is een plezier omdat er veel fietspaden
zijn aangelegd, die de rust en de ruimte van het
Westerkwartier laten ervaren. De ANWB-knooppuntenkaart van het Westerkwartier stelt u in
staat om zelf de mooiste routes uit te zetten en
zelf de lengte daarvan te bepalen. Mooie fietsroutes kunt u ook rechtsstreeks downloaden via
de app. Abellife. De genoemde routeplanners zijn
geschikt voor iPhone en androidtoestellen.
Ook zijn in het Westerkwartier grote routes
uitgezet, die zich goed lenen om daarvoor de
auto of de motor te nemen. De ANWB routes zijn
ondermeer de Ommelandenroute, Noordenveldroute, Wad- en Marenroute en het Schansenspoor.
Zie www.routeyou.com en www.freewebs.com/
mczijlvest/anwbroutes.htm Een voorbeeld van
een mooie auto-motorroute van 140 kilometer
laat u kennismaken met de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe.
© 2020 Overname van artikelen en foto’s is alleen mogelijk als er voorafgaande toestemming van de redactie
is verkregen. Deze uitgave is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Zowel de uitgever als de
redactie zijn niet aansprakelijk voor fouten of omissies
in deze gids.

Das Westerkwartier befindet sich westlich der Stadt
Groningen im Norden der Niederlande. Der Weg dorthin
führt über die A7 und die N355 (der “Grüne Küstenweg”).
Das Gebiet weist zwei Landschaftstypen auf: die überschauliche Feldhecken-landschaft der Ortschaften Leek,
Grootegast, Marum en Niekerk und die offene Deichlandschaft mit den Dörfern Zuidhorn, Grijpskerk, Aduard und
Oldehove. Für Tages-ausflüge steht Leek mit zahlreichen
Attraktionen für jung und alt zur Verfügung.
Das gesamte Gebiet kennt eine reiche Kulturgeschichte.
Viel aus dieser Geschichte ist uns erhalten geblieben. In
allen Dörfern stehen die alten Kirchen und Mühlen noch,
und viele Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Außerdem wird Geschichtskundliches in den Heimatmuseen
aufbewahrt. Sowohl der offene als der mehr beschauliche Teil des Westerkwartiers eignen sich hervorragend
für Wanderungen und Fahrradtouren. Es gibt sogar einen
speziellen Reiterweg. Routenbeschreibungen für diese
Aktivitäten sind im allgemeinen ausgeschildert. Das
Gebiet verfügt über gut ausgestattete Jachthäfen. An
mehreren Orten gibt es Kanus und Segelboote zu vermieten. Ferner kann an Tagesstränden und in Schwimmbädern, auch überdeckt, geschwommen werden. Fischgewässer gibt es eigentlich überall in dem Gebiet.
Man kann in verschiedenen Hotels übernachten, in Pensionen, Privat (Bed & Breakfast) Für Zelt- und Wohnwagenbesitzer gibt es große und kleine Campings.
Wünschen Sie weiterführende Auskünfte zu dem Gebiet
und den vielen Möglichkeiten, so wenden Sie sich bitte
an die Tourist Information. Wir heißen Sie gerne Willkommen in unserer Region, wo es noch ausreichend Platz
und Ruhe gibt.
Auf Wiedersehen im Westerkwartier der Provinz Groningen.
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RestauRant

‘t Pannekoekschip
vooR lunch en dineR

Geniet van de lekkerste
pannenkoeken van de stad

op een origineel getuigde twee-mast
zeilklipper in het centrum van Groningen.
de ideale gelegenheid voor uw uitstapjes
recepties en groepen tot 160 personen
dagelijks geopend van 12.00 - 21.00 uur

schuitendiep 1017, Groningen, 050- 3120045 www.pannekoekschip.nl

77

Scoor ook met
de sportieve
kwaliteitsdrukker
uit het noorden
Informeer ook eens naar de mogelijkheden
uw drukwerk tot leven te brengen (AR)

Industrieweg 4, 9781 AC Bedum

050 - 301 36 36

www.scholma.nl

info@scholma.nl

Leek
Ulo”. Het biedt gelegenheid voor concerten, theatervoorstellingen en festivals . Zie www.deoudeulo.nl
Op het landgoed Nienoord is een openluchttheater gebouwd in 1955. Het is voorzien van een overkapping en
op houten banken kunnen ongeveer 350 bezoekers plaatsnemen. Het filmhuis Nienoord in het informatiecentrum
worden actuele films vertoond. Zie voor de agenda www.
filmhuisnienoord.nl.
Het Westerkwartier
Sinds 1 januari 2019 is de gemeente Westerkwartier
door een gemeentelijke herindeling tot stand gekomen. De voormalige zelfstandige gemeenten Leek,
Marum, Grootegast en Zuidhorn zijn nu de kernplaatsen van de nieuwe gemeente Westerkwartier.
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Leek is een dorp met een rijke geschiedenis tegen de
grens van de provincie Drenthe. Het landschap sluit het
meest aan bij Drenthe. In het noordwesten maakt men
kennis met het weidse Groningerland, maar het overgrote deel van de gemeente kent een groen coulissenlandschap. In het noordwesten is het landschap open, in het
zuidwesten afgewisseld door bospercelen.
Het centrum van Leek heeft goede Horecagelegenheden
en een uitgebreide winkelvoorziening met twee overdekte
winkelcentra waarvan de Liekeblom de grootste is. Het
centrum van Leek is in 2014 gerenoveerd en nodigt uit om
gebruik te maken van de vele terrassen die er zijn.
Elke donderdag van 12.00-18.00 uur is er markt in het
centrum van Leek. In het centrum is een Joodse Schooltje,
dat een functie heeft als herinneringsmomument. De originele joodse school werd in 1855 gebouwd en de replica
is nu 15 jaar oud. Het is ingericht als educatief centrum. In
de stenen plaquettes aan de buitenmuur van het museum
‘Het Joodse Schooltje’ staan de namen gegraveerd van alle
Joodse inwoners van Leek die in de Tweede Wereldoorlog
werden weggevoerd en vermoord. Het schooltje wordt, na
70 jaar, één maal per maand weer gebruikt als school voor
Joodse kinderen. Het is de moeite waard om dit schooltje
te bezoeken. Het adres is Samuel Leviestraat 10 te Leek.
Het is van dinsdag tot met donderdag tussen 14.00 uur en
16.30 uur te bezoeken op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.
(www.museumjoodseschooltje.nl)
Haven van Leek
De haven van Leek is een geliefde plaats om een koffiepauze in te lassen. Het ligt tussen Nienoord en het
centrum van Leek. Heeft u een bezoekje aan Nienoord in
gedachten? Aarzel dan niet en kom gezellig langs voor
een drankje of een lunch. Zowel binnen als buiten kunt u
genieten van deze prachtige plek, het team van de Haven
staat graag voor u klaar!
Cultuur
In Leek is gevestigd het sociaal-cultureel centrum “De oude

Nienoord
Het Landgoed Nienoord en de borg Nienoord dateren van
1525. De familie Van Ewsum uit Middelstum vestigde zich
in het Westerkwartier. De familie werd rijk door de veenafgravingen en liet de borg Nienoord bouwen.
De borg brandde in 1850 af. Op die plaats werd nadien
het huidige landhuis gebouwd dat nu is aangekocht door
de gemeente. In de bijgebouwen is het rijtuigmuseum
gevestigd. Het Museum bezit de grootste nationale collectie rijtuigen en arrensleden ter wereld, afkomstig van
kastelen, paleizen en boerderijen. Het museum exposeert

een jaarlijks wisselende collectie rijtuigen, arrensleden,
livreien en schilderijen. Rondleidingen, op afspraak, zijn
mogelijk. Tijdens deze rondleidingen wordt niet alleen
verteld over de rijtuigen in het museum, maar ook over de
historie en de cultuur van het eeuwenoude landgoed. In de
tuin vindt men een schelpengrot en een luxe theekoepel
van omstreeks 1700, die versierd is door Italiaanse stukadoors. Openingstijden van 29 maart tot en met 31 oktober,
dinsdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur.
Achter de borg bevindt zich het “Familiepark Nienoord”. Het
is een prachtig recreatiepark, geschikt voor het hele gezin,
met o.a. kinderboerderij, een grote veilige speeltuin, met
vele attracties. In het hoofdgebouw is Nederlands grootste
modelspoor maquette (schaal HO) gebouwd 110 m2 met
meer dan 35 treinen. Alleen toegang met een online ticket.
Nieuw bij het Familiepark: Expeditie Nienoord!
Ga op een avontuurlijke Expeditie en beleef spelenderwijs
de natuur van Landgoed Nienoord! Het is een educatieve
avonturenroute voor jong en oud. Vol hindernissen in de
natuur van het Landgoed, tussen alle dieren die daar thuis
horen. Klauteren en klimmen en spetteren en kliederen

met modder.. Kom spelen én leren. Weet jij met droge voeten aan de overkant te komen?
Natuur educatie route
Expeditie Nienoord is onderdeel van het Familiepark en
dus vrij te betreden. Langs de route van de Expeditie ligt
ook de Natuur educatieroute, deze is bij te boeken voor
€ 1,- per persoon. Iedereen krijgt dan een eigen vragen- en
opdrachtenboekje mee die spelenderwijs ingevuld kan worden terwijl alle hindernissen van Expeditie Nienoord op de
loer liggen. Ook het subtropisch Zwemkasteel is een bezoek
meer dan waard. In verband met het coronavirus wordt het
protocol van de KNZB gehanteerd.
Zie voor verdere informatie over alles wat te beleven is in
Nienoord: www.landgoednienoord.nl
Overnachten is mogelijk op een totaal vernieuwde landgoedcamping Nienoord. Laat u verrassen op de camping en
in de Pannenkoekenburcht, Midwolderweg 19 te Leek tel.
0594-512059 (www.pannenkoekenburchtnienoord.nl)
LEEKSTERMEER
De naam Leekstermeer wekt de indruk dat het bij Leek
hoort. Het meer grenst aan de gemeente Leek maar ligt
in de provincie Drenthe en is het grootste meer van die
provincie. Het Leekstermeer is ongeveer 180 hectare. Daaromheen graslanden. Het meer is een geliefde verblijfplaats
voor vele soorten vogels. Ondermeer zijn er veel kolganzen
die op het meer vertoeven. Maar het meer is ook geliefd om
er te kunnen zeilen, surfen, roeien en vissen.
Aan de zuidzijde van het meer is een camping en het paviljoen Cnossen. De haven in Leek grenst aan het Leekstermeer en ligt tussen het landgoed Nienoord en op loopafstand van het centrum van Leek. De haven heeft plaats voor
ongeveer 85 boten en beschikt over elektriciteit.
TOLBERT
Deze plaats ontstond in de 10e eeuw als vestiging van
friese kolonisten op de zandrug tussen Marum en Oostwold. Oorspronkelijk heette het Vredewold, maar het werd
later opgedeeld in drie buurten. De oude buurt Oldebert
werd Tolbert. De nieuwe buurt Nijeberth werd Niebert en
de kleine buurt werd Lettelbert. Tussen 900 en 1100 moet
het deel hebben uitgemaakt van een Friese nederzetting. In
de 16e eeuw werd in Vredewold nog Fries gesproken. Tolbert is lange tijd een agrarisch dorp geweest. Ondanks de
industrialisatie en het aaneengroeien van Leek en Tolbert,
is het eigen karakter van dit oude dorp behouden gebleven.
In de boerderij wordt een expositie gehouden over “Wonen
en werken in Tolbert” . Ook is er een maquette van het
dorp omstreeks 1925 www.frewaldaboerderij.nl. Ook op
recreatief gebied laat Tolbert steeds meer van zich horen.

Restaurantbedrijf-partycentrum ‘De Postwagen’ verzorgt al
of niet in combinatie met de H.J.C.-manege, diverse interessante dagprogramma’s (fiets- en solexarrangementen,
countryparty’s in western-style, huifkartochten en ruiterkampen). Het beschikt over een unieke groepsaccomodatie
met 60 slaapplaatsen, verdeeld over 10 Russische legerwagons. Ook beschikt het over schitterende trouwzalen. Bij
meerdaagse trektochten met eigen paard of huurpaard kan
men hier ook overnachten. De Postwagen, Hoofdstraat 53
te Tolbert tel. 0594-515999 www.postwagen.nl

MIDWOLDE
Het dorp ligt op een zandrug die door het zuidelijke
Westerkwartier loopt. Het is een streekdorp met ongeveer
450 inwoners. De aanleg van de autosnelweg A7 in de
jaren ‘59-’60 heeft het landschap in de omgeving nogal
gewijzigd. Maar rondom de Ned. Herv. kerk uit de 12e
eeuw heerst nog de rust uit vroege tijden. De laan naar het
landgoed Nienoord ademt de sfeer van het verleden. De
kerk heeft een zadeldaktoren met muren van 1.50 meter
dik. De museumkerk bevat kunstwerken van hoge waarde.
Het meest opvallend is de graftombe gemaakt door de beroemde beeldhouwer Rombout Verhulst. Aan de muren van
de kerk hangen zeer fraaie rouwborden van de bewoners
van Nienoord. De preekstoel (1711) is versierd met veel
houtsnijwerk en staat niet op de grond, maar wordt gedragen door engelen. Het orgel is uit 1630. De bewoners van
Nienoord hadden in de kerk hun eigen herenbank, waar zij
hoger waren gezeten dan de predikant. Een gebrandschilderd raam herinnert aan de tragische verdrinkingsdood
van de laatste adellijke bewoners van de borg Nienoord,
de familie Van Panhuys in 1907. Kerk en toren zijn in 1986
fraai gerestaureerd en behoren thans aan de Stichting Oud
Groninger Kerken. De kerk is in de zomermaanden geopend
voor bezichtiging (niet op maandag en dinsdag).
OOSTWOLD
Oostwold (ca 680 inw.) ligt ten noorden van het Leekstermeer. In het midden van de 18e eeuw stonden er nog maar
weinig woningen. In 1861 werd de weg van Midwolde naar
De Poffert aangelegd. Het dorp kwam te liggen aan de belangrijke verbinding Groningen - Heerenveen. De komst van
de strokartonfabriek (aanvankelijk aardappelmeelfabriek)
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in 1914 zorgde voor uitbreiding van het woningbestand.
De kerk is met zijn bijna honderd jaren vrij jong.
LETTELBERT
Lettelbert met ca. 200 inwoners ligt tussen de dorpen
Oostwold en Midwolde. Hier stond in vroegere tijden een
borg, die in de 18e eeuw werd afgebroken. De kerk stamt
uit de 16/17e eeuw. Door de gunstige ligging nabij het
Leekstermeer ontwikkelde zich hier het “Watersportcentrum Westerkwartier”. Er is kanoverhuur met mogelijkheden
voor dagtochten en groepsactiviteiten. Dorpshuis watersportcentrum Lettelbert, Hoofdstraat 190, tel. 0594-517539
(www.lettelbert.com). Het gebied de Lettelberter Petten is
een ruim honderd hectare groot bosrijk moerasgebied dat
een schuilplaats biedt aan veel soorten vogels.
ENUMATIL
In de volksmond Aimtil, ligt aan het Hoendiep. Het dorp
telt ca. 400 inwoners. Het kanaal werd gegraven in 1623
door de stad Groningen. Alleen de recreatievaart maakt er
tegenwoordig gebruik van. In Enumatil stond al in 1834
een molen. Nadat die in 1906 was afgebrand kreeg het
10

dorp in 1907 een nieuwe korenmolen. In de hoofdstraat
van het dorp kunt u bij Tante Til bijkomen van de fiets- of
wandeltocht. Het theehuis binnen straalt een sfeer van
nostalgie uit met een knipoog naar kitsch. Binnen biedt
het theehuis plaats aan 35 personen, buiten op het terras
nog eens 40. Bovendien geniet u zowel binnen als buiten
van het het uitzicht op de molen Eben Haëzer. Het is open
op vrijdag en zaterdag van 12.00 -20.00 uur. Zondag van
12.00-19.00 uur. Reserveren restaurant: 0594-504384.
ZEVENHUIZEN
Het kanaaldorp ligt ten zuidwesten van Leek, is ontstaan
toen de vervening van de streek op gang kwam. Veenarbeiders vestigden zich in het dorp, dat uitgroeide tot een
plaats van ca. 2850 inwoners. Na de grote veenbrand van
1833, waarbij slachtoffers vielen en tientallen woningen
verbrandden, werd Zevenhuizen een specifiek kerkdorp. De
Ned. Herv. kerk dateert van 1835. De klok werd o.a. overgenomen van het Friese Oudeschoot.
Het dorp geniet vooral bekendheid door de jaarlijkse feesten lichtweek. die in augustus wordt gehouden.

Tentoonstelling “Exist in me, het vroege werk van Anton Heyboer”
Museum Nienoord organiseert t/m 4 oktober 2020 de tentoonstelling ‘EXIST IN ME, het vroege werk van ANTON HEYBOER’. Alle ruim
zeventig getoonde werken komen uit de Twin-collectie, een privéverzameling van twee zusters. Deze geldt als een van de belangrijkste particuliere Heyboer-verzamelingen. De meeste werken zijn niet
eerder publiekelijk getoond. Ook komen er unieke handschriften,
originele foto’s van Nico Koster en filmmateriaal naar Museum
Nienoord.
Anton Heyboer (1924-2005) is bij het grote publiek vooral bekend
als excentrieke persoonlijkheid, die sinds de 60-er jaren in Den Ilp
samenwoont met zijn ‘bruiden’, In 1984 verbreekt hij de banden
met de officiële kunst- en galeriewereld. Hij trekt zich terug in
zijn eigen habitat en gaat leven volgens zijn eigen systeem, in
primitieve omstandigheden, ver verwijderd van de opkomende
consumptiemaatschappij. De massa-media richten zich vooral op
zijn verschijning.
Als kunstenaar is Heyboer een van de meest bewonderde 20e
eeuwse schilders en etsers uit Nederland. De internationale musea
verzamelen vooral werk uit zijn eerste fase, of later werk waarin hij
hierop teruggrijpt. Het bevindt zich in toonaangevende collecties
als het Museum of Modern Art (MoMA) in New York, het Haags
Gemeentemuseum, het Amsterdams Stedelijk Museum, SFMoMA
in San Francisco, The New Orleans Museum of Art, Museum of Fine
Arts in Boston, British Museum en Tate Gallery in Londen, Haifa
Museum of Art in Israël, MuHKA in Antwerpen, Ohara Museum
of Art in Japan. Weinigen weten, dat hij in Drenthe besloot om
kunstenaar te worden. De tentoonstelling bij zijn 15-jarig overlijden
is mede om die reden in het Noordoosten van Nederland. Ook
Museum Nienoord kiest vooral vroeg werk. Bij de tentoonstelling
verschijnt een rijk geïllustreerd boek over het werk van Heyboer,
met mooie verhalen en foto’s.
Activiteiten
Er worden instaprondleidingen verzorgd op zondag 12 juli door
Trees en Willy van Kleef, de bruikleengeefsters van de Twin col-

lectie, om 13.30 en om 15.00 uur. Deelname gratis.
Aanmelden is verplicht en vol = vol.
Opgave via info@museumnienoord.nl
Workshop: ‘Heyboer aan de keukentafel’.
Leer (nep)etsen in twee uur, door Carmen Schilstra,
kunstenares. Zondag 6 september van 14.00 tot
16.00 uur, kosten € 15,00 incl. bezoek aan de tentoonstelling. Opgave via info@museumnienoord.nl

Anton Heyboer. Foto Nico Koster

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur
Een kaartje geeft je toegang tot het Nationaal Rijtuigmuseum,
tentoonstelling “Exist in me, het vroege werk van Anton Heyboer”
en de Borg. Eventueel zijn er voor groepen gidsen beschikbaar;
daarvoor gelden speciale prijzen en onder voorbehoud. Voor meer
informatie zie www.museumnienoord.nl.
De tentoonstelling “Exist in me, het vroege werk van Anton Heyboer” is te zien t/m 4 oktober in Museum Nienoord.
Bereikbaarheid
Museum Nienoord is goed bereikbaar, het ligt aan de
rand van Leek, centraal in Noord-Nederland op de
grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Dichtbij
de A7 en slechts 15 minuten rijden vanaf de stad
Groningen. En u kunt gratis parkeren op onze ruime
parkeerplaats.
Organisatie
Museum Nienoord
Nienoord1
9351 AC Leek
0594-512260
info@museumnienoord.nl

ter

Familiepark Nienoord

Klimmen, klauteren en glijden van de
leukste speeltoestellen, ritjes in de trein, de
kinderboerderij en de interactieve avonturenroute Expeditie Nienoord. Kom jij met
droge voeten aan de overkant? In de overdekte speelhal met de overdekte apenkooi
kun je fijn spelen bij minder mooi weer. En
in Nieno’s theater kun je dagelijks Nieno
ontmoeten of naar zijn show.

van 40 meter lang, wildwaterkreek, whirlpool
en waterkanon. In het 25-meterbad kunnen
zwemliefhebbers baantjes trekken. In de
zomer is het verwarmde buitenbad geopend
met de grote glijbaan en het gezellige, overzichtelijke peuterbad. En in het zonnetje is
het heerlijk op het buiten terras en de grote
zonneweide. www.landgoednienoord.nl

Zwemkasteel Nienoord
Spetterend waterplezier beleef je in één
van de mooist gelegen subtropische zwembaden van Nederland. Het Zwemkasteel
heeft verschillende baden met onder andere een spectaculair verlichte waterglijbaan

Genieten van natuur, rust en water vanuit Lettelbert
Vlakbij Landgoed Nienoord en Lettelbert Petten

Hoofdstraat 190
9872 PD Lettelbert
Tel. (0594) 51 75 39
www.lettelbert.com
watersport@lettelbert.com

• Kanoverhuur, recreatieve survivals en schoolkampen
• Perfecte pleisterplaats voor de fietser en wandelaar
• Ook voor vergaderingen en teambijeenkomsten
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Zuidhorn
De spoorwegverbinding van Zuidhorn naar Groningen
en Leeuwarden dateert van 1866 en maakt het dorp geliefd als forenzenplaats. Het voormalig raadhuis dateert
uit 1916 en is nu een grand café en een markant trefpunt in het dorp. Hotel in’t Holt laat zien dat Zuidhorn
rond 1800 een verkeersknooppunt was voor de route
naar Friesland. Het hotel diende als wisselplaats voor de
paarden van de postkoets.
Zuidhorn telde voorheen drie borgen. In 1878 werd de
laatste borg, de Hanckemaborg afgebroken. Wat rest is
het “Schathuis”. Door de historische kring van Zuidhorn
zijn de contouren van de borg bij het Schathuis aangebracht. Een karakteristieke weg in Zuidhorn is ‘De Gast’.
Een weg met beeldbepalende panden die een duidelijk
beeld geven van de vroegere rijkdom. Van de vele mooie
panden is Arnichem het meest in het oog springend.
Het werd in 1840 gebouwd in opdracht van de zoon van
de familie Clant-Bindervoet die op de Hanckemaborg
woonde. Even verder aan de Gast staat de Rooms Katholieke Kerk die in 1844 werd gebouwd. In de kerk is achter
het altaar een prachtig decor aangebracht. Aan deze weg
is “Zalencentrum Balk” gevestigd. Het heeft een bijzonder
schilderachtige tuin en ruime parkeergelegenheid.
De oorspronkelijk Ned. Herv. Kerk in het dorp is uit de
11-12e eeuw. Het is grotendeels gebouwd uit tufsteen.
De vele houtgesneden wapens op de preekstoel duiden
op de rijke geschiedenis van het dorp.
Het voormalig gemeentehuis van de Zuidhorn is gevestigd aan de Hooiweg, vlakbij het NS station en het
busstation. Het is in de vorm van een driehoek gebouwd

en vormt met de driehoekig vormgegeven parkeerplaats
een vierkant. Het dorp heeft goede winkelvoorzieningen,
goede restaurants en goede sportaccommodaties. Het
Johan Smitpark is een ecologisch aangelegd park.
Fietsmuseum Garage Birza.
Het heeft een unieke fiets collectie. De ontwikkeling
van de huidige fiets in 100 jaar tijd is spectaculair! Voor
verder informatie zie: www.fietsmuseumgaragebirza.nl
Museum De Verzamelaar
Een gemoedelijke plattelandsmuseum met een gevarieerde collectie, met voor “elck wat wils”. Eén onderdeel
van de vaste collectie in het museum is één van Europa’s
grootste collectie van vooroorlogse buiten boord motoren. Voor verdere informatie zie: www.museumdeverzamelaar.nl

BRILTIL
ligt aan het Hoendiep en bestaat al meer dan 200 jaar.
Het kanaal werd gegraven in opdracht van de provincie
in de jaren 1654-1657. In de 19e eeuw was het één en
al activiteit. Van de “Zaanstreek van het noorden” is nu
niets meer terug te vinden. De scheepswerf, zuivelfabriek
en de molen zijn verdwenen. Het voormalig veerhuis
is nu een restaurant, deze staat bekend als Steakhouse
André Dokter. In het Hoendiep is een kanosteiger die ook
geschikt is voor gehandicapten.
Jachthaven met camping
Zuidhorn heeft een goed geoutilleerde jacht- en passantenhaven. Er is een trailerhelling aanwezig en het heeft
een buiten- en binnen winterstalling. Vanuit de jachthaven kunt u alle kanten op om Groningen of Friesland te
ontdekken.
Zie voor meer informatie: www.jachthavenbriltil.nl
NOORDHORN
Dit is een wegdorp en het tweelingdorp van Zuidhorn.
Het wordt van Zuidhorn gescheiden door het van Starkenborghkanaal. Met het graven daarvan werd begonnen
in 1931 en het werd geopend door koningin Wilhelmina

fungeerde in de strijd met de Spanjaarden als uitvalsbasis voor de koninklijke troepen onder leiding van
Verdugo. Deze slag wordt als permanente expositie in de
molen weergegeven.
Kerken
De kerk in Noordhorn is van de 13e eeuw en is romanogotisch. Bovendien is er de doopsgezinde vermaning
(kerk) in de Langestraat. Deze vermaning is van 1838 en
valt nu onder monumentenzorg.

in 1938. Door dit kanaal is er een scheepvaartverbinding
gekomen tussen Delfzijl en het IJsselmeer. Momenteel
wordt het kanaal uitgediept en verbreed om containervervoer mogelijk te maken naar Amsterdam.
De slag om Noordhorn en het ontzet van Niezijl
Bij Noordhorn werd er tijdens de tachtigjarige oorlog in
1581 zwaar gevochten tegen de Spanjaarden. Dat gebeurde op het Norritsveld tussen Noordhorn en Balmahuizen. Er sneuvelden 2000 soldaten en burgers.
Molen Fortuna
De pel- en korenmolen Fortuna is een achtkante bovenkruier uit 1890 en is 125 jaar oud. Bijzonder is dat deze
molen staat op een voormalige molenberg. Deze berg

ADUARD
Nog geen tien kilometer ten westen van de
stad Groningen ligt het dorp Aduard. Het
ligt aan de rand van het gebied Middag/
Humsterland, één van de oudste cultuurlandschappen van Europa. Middeleeuwse
kerkjes en oeroude rivierbeddingen hebben
er de eeuwen doorstaan. De Abdij in Aduard
is van grote invloed geweest op haar omgeving en het spoor van de monniken die er
woonden is tot in de wijde omtrek van het
dorp te volgen.
In Aduard zijn nog verschillende huizen te
vinden die met kloostermoppen van het oude
klooster zijn gebouwd. De Abdijkerk midden in
het dorp (zie foto) is de voormalige ziekenzaal
van het klooster, het oudste medische monument van Nederland en is bouwwerk van het
kloostercomplex dat bewaard is gebleven. Het
is een prachtig voorbeeld van Noord-Nederlandse Romano-Gotische bouwstijl. Aan het
eind van de 16e eeuw werd de zaal als kerk
in gebruik genomen. In een van de oudste huizen van Aduard (uit ca. 1600) is het kleine en
sfeervolle museum Sint Bernardushof geves-

De Gouden Leeuw.
Op het hoogste punt van het dorp, Langestraat 48, staat
De Gouden Leeuw, taveerne sinds 1622.
ADUARD
Het dorp is gewoon over een heel klooster heen gebouwd. In het jaar 1192 kwamen er 12 Cisterciënzer
monniken over de Kleiweg aangelopen op zoek naar een
geschikte plek om een klooster te stichten. De Kleiweg
en de Hogeweg zijn er nog steeds, die stammen al uit
de 10e eeuw. De monniken namen een lichtverschijnsel
waar en toen wisten ze dat de geschikte plaats voor een
klooster in Aduard moest zijn.
Van 1192 tot 1594 stond in Aduard het grootste cisterciënzer klooster in Noord-Europa. Het kloostercomplex
bestond uit minstens 50 gebouwen. Vanuit het klooster

tigd. In het museum wordt aandacht besteed
aan de geschiedenis van de cisterciënzer Sint
Bernardusabdij te ‘Adduwert’, die tussen de
12de en de 16de eeuw in heel Europa bekend
was.
Een bezoek aan museum Sint Bernardushof
is een ervaring: een persoonlijke ontvangst en
een rondleiding in een authentieke sfeer die
de bezoeker terugvoert naar het roemruchte
monastieke verleden. Een bezoek wordt standaard afgesloten met een bezichtiging van de
13e eeuwse ziekenzaal van het klooster. Het
museum stelt zich ten doel bezoekers te informeren over de geschiedenis van het cister
ciënzer klooster. Ieder jaar wordt een wisseltentoonstelling ingericht over een onderwerp
uit de geschiedenis van het klooster.

Zie onze advertentie op pagina 21
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Zuidhorn
tijd te maken moet op de smartphone, iPhone of tablet
de gratis app ADUARD 3D gedownload worden. Als de
smartphone of tablet op de zuilen wordt gericht verschijnt het Aduarder kloostercomplex vanaf de plek waar
u zicht bevindt.
Het dorp en de omgeving is rijk aan monumenten. De
18e eeuwse dorpsherberg “onder de Linden” is prachtig
gerestaureerd en doet nu dienst als hotel en restaurant.
Reserveren is noodzakelijk.

14

is veel werk gedaan dat Groningen heeft gevormd. Grond
werd ontgonnen, dijken werden aangelegd en er werden
kloostermoppen gebakken. Dit alles naast de vele religieuze taken.
Het devies van de cisterciënzers is Ora et Labora, bidt
en werkt. Geleerden kwamen van overal om in Aduard
een tijd te studeren. Zo werd het klooster een ontmoetingsplaats voor geleerde denkers. Vanuit Aduard is een
belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
renaissance en humanisme. Het recht op en het belang
van onderwijs is hier ontwikkeld door Wessel Gansfort,
die in 1482 veel in de abdij verbleef.
Het kloostermuseum Aduard is gewijd aan het levend
houden van dit stuk historie. In verband met de corona
houdt men zich aan het museumprotocol. U kunt het
museum alleen op vrijdag, zaterdag en zondag bezoeken
tussen 13.00 en 17.00 uur. Elk uur is er een presentatie/
rondleiding. U moet zich aanmelden via www.kloostermuseumaduard.nl.
Heel bijzonder is de kloosterwandeling, die bij het
museum begint. De wandeling is 2 kilometer en voert u
langs de kloostergeschiedenis van Aduard. Op de route
zijn zeven 3D-zuilen geplaatst. Om de reis terug in de

Aan het van Starkenborghkanaal ligt een klein natuurgebied. Het ligt aan het fietspad zuidzijde langs het
van Starkenborghkanaal. Het is ontstaan uit afgegraven
grond van het kanaal. Het wordt dat ook heel toepasselijk “t Stort” genoemd. Er is nu een uitkijktoren geplaatst
dat gelegenheid biedt om het gebied van boven af te
bewonderen.
Boerengolf
Het is een graag gespeelde buitensport in Nederland en
bedacht als variant op het officiële golfspel. Inlichtingen
over Zuiderham Boerengolf en/of arrangementen: (www.
zuiderham.nl)
Hotel Aduard, Friesestraatweg 13 is een geliefd hotel en
voorzien van een goed restaurant. Het heeft een aantal
arrangementen ontwikkeld om u het Groninger landschap te laten ontdekken. Parkeren is geen probleem.
Telefoon 050-4031400 voor meer informatie zie:
www.hoteladuard.nl
Aan de Friesestraatweg is op nummer 52 een paardenpension gevestigd. Het heeft een manege, stallen en een
weidegang. Voor meer informatie telefoon 050-5271371.í
DEN HAM
Het dorp ligt ten noorden van Aduard. Hier staat de
enige borg die in de gemeente Zuidhorn bewaard is
gebleven. De Piloersemaborg of Hamsterborg is een

Boerengolf op Zuiderham
Friesestraatweg 48. Tel. 050-4032004 / 06-40100373
www.zuiderham.nl / info@zuiderham.nl
Tarieven: 5-12 jaar e 5,-. Vanaf 13 jaar e 8,Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig vooraf te reserveren. ’s Zondags zijn wij gesloten.

boerderijborg en stamt uit de 16e eeuw. De borg werd in
1999 gerestaureerd en heeft nu een vergader- en horecafunctie. Het bijzondere is dat de borg nog in originele
staat wordt bewoond. Overnachten is mogelijk in de vijf
erfgoedlogieskamers. S. Veldstraweg 25 te Den Ham. Tel.
050-4031362. (www.borgen.nl)
De familie Harkema, Sietze Veldstraweg 29, Den Ham
heeft in de loods een zeer volledige historische collectie
landbouwwerktuigen, tractors, originele arrensleeën enz.
Openstelling en rondleiding op verzoek.

In het landschap tussen Aduard, Den Ham en Fransum
ligt de kloosterboerderij Arbere. Op het terrein is de
Abdijkerk van Aduard nagebouwd en staat bekend als
het kerkje van Harkema. Een gezellige pleisterplaats voor
fietsers en wandelaars. Er worden ook concerten gegeven
en er mogen ook trouwdiensten worden gehouden.
Tevens is er ook een theehuis die gebouwd is door boer
Harkema, waar u terecht kunt voor koffie met appelgebak. www.kerkjeharkema.nl telefoon 0594-212541 b.g.g.
06-41501984.
FRANSUM
Uniek in het landschap is het pitoreske kerkje van

Fransum. Het op een wierde, midden in de weilanden,
gelegen kerkje herinnert aan vroeger tijden. Het kerkje
heeft een opvallende dakruiter. Bijzonder is de stenen
preekstoel. De kerk wordt nu gebruikt voor vergaderingen, recepties en concerten. De bewoning van de wierde
is nooit omvangrijk geweest: één boerderij en één enkel
huis. Het fietspad van Fransum slingert via Beswerd naar
het Aduarderdiep, door de landerijen en geeft een weids
uitzicht over het Middag-Humsterland.
GRIJPSKERK
Fierljepcentrum van Groningen
Grijpskerk dateert van 1503. In het dorp staat de Ned.
Herv. kerk uit 1504. De kerk werd in de 80-jarige oorlog
verwoest en herbouwd in 1612 en gerestaureerd in 2000.
De Doopsgezinde Vermaning aan de Herestraat, was in
vroegere jaren het best verstopte kerkje in de provincie
Groningen en doet nu dienst als aula.
Rond Grijpskerk staan drie markante molens. De monumentale korenmolen ‘De Kievit’, werd in 1899 gebouwd
ter vervanging van de kleinere molen ‘De Leeuw’. De
molen was eigendom van de grootvader van oudminister Kruisinga. Net buiten het dorp bevinden zich
een watermolen en een poldermolen. De watermolen ‘De
Westerhorner’ uit 1829 ligt 200 m. vanaf het NS-station
Grijpskerk. De molen is voorzien van zelfzwichting, dat is
een systeem waarbij de kleppen in de wieken reageren
op de windsterkte. Op ruim 1,5 km. afstand staat aan het
van Starkenborghkanaal de poldermolen ‘De Zwakkenburger’, die in 2003 werd gerestaureerd.
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VISVLIET
Het oudste bouwwerk in dit dorpje (ca. 350 inw.) is de
Ned. Herv. kerk. Een steen in de westgevel vermeldt, dat
de kerk gesticht is in 1427. Het is een voorbeeld van een
Gotische dorpskerk. De windvaan in de vorm van een vis
draagt het jaartal 1693.

GAARKEUKEN
Gaarkeuken, bekend door het grote sluizencomplex. Door
de 230 meter lange en 16 meter brede schutsluis in het
Van Starkenborghkanaal varen naast de drukke beroepsvaart jaarlijks zeer veel pleziervaartuigen.
KOMMERZIJL
Kommerzijl (ca.500 inw.) is gebouwd rond een historische sluis. Er ligt een prachtig natuurpark ‘De Noorder
riet. Via een fietspad door de vrije natuur langs de NAMlokatie kan men Grijpskerk bereiken. In Kommerzijl kan
de recreatievaart uitstekend aanleggen.
16

NIEZIJL
Niezijl (ca. 500 inw.) kreeg in 1999 een fietsverbinding
met Niehove. Het betonfietspad (4 km.) voert de fietser
dwars door de landerijen. Een ANWB-fietsroute, die vanaf
Grijpskerk via Niezijl, Niehove en Kommerzijl loopt, doet
de herinnering aan de vroegere kerkenpaden herleven. In
Niezijl heeft de Ned. Herv. kerk uit 1661 een zeer interessant archief.
Op het adres Hoofdstraat 39 is sinds kort een Blik,
Trommel en Oudhedenmuseum gevestigd. Een nieuw
museum, die de tijd doet herleven van blikken, trommels en gereedschappen. Een omvangrijke collectie. Het
museum is op afspraak te bezichtigen en is ook geopend
als de vlag uithangt (tel. 0594-212512).

Verder heeft het dorp twee campings ‘De Lauwers’ en ‘De
twee Provinciën’. Aan de Oude Dijk ligt de Hilmahuister
poldermolen uit 1868. De molen bemaalt een polder van
60 ha. en is goed bereikbaar via een fietspad.
NIEHOVE
Niehove (308 inwoners) was vroeger het hoofddorp op
een waddeneiland. Het dorp heeft een kerkring en een
buitenring en de verbinding naar de kerk wordt gevormd
door vijf paden. Het dorp heeft een ‘beschermd dorpsgezicht’ en is één van de meest bezienswaardige plaatsen
in het Westerkwartier. De huizen staan in de vorm van
een cirkel rondom de hoog gelegen Ned. Herv. Kerk. De
kerk is gebouwd in de 13e eeuw en het orgel is van
1530. De inrichting is van 1800.
In de kerk is een permanente tentoonstelling ingericht:
“Niehove in het Humsterland door de eeuwen heen”. Het
is zomers vrij toegankelijk. Het sleuteladres van de kerk
is: Kerkpad 1, telefoon 0594-591529. Treffend is dat de
geschiedenis duidelijk terug te vinden is in het dorp. Aan
het Molenpad staat de “sarrieshut” met een gevelsteen.
Dit is een huis bij de molen waar de Sarries (belastingambtenaar) tol hief voor het gemalen graan. Het is
mogelijk een rondleiding door het dorp te maken. Het
authentieke dorpscafé ‘Eisseshof is een goed rustpunt
en kunt u de rust van het dorp ervaren. Niehove is met
een fietspad van 4 km lang verbonden met de N355. Dit
fietspad gaat door de landerijen.
OLDEHOVE
Twee molens en een zadeldaktoren bepalen het dorpsbeeld van Oldehove. Het dorp ligt voor een groot deel in
de Reitdiepvallei en telt bijna 1600 inwoners. Het gebied
werd bewoonbaar na het terugdringen van de zee. Het
dorp ligt in het oudste cultuurlandschap: het MiddagHumsterland. De Ludgeruskerk stamt waarschijnlijk uit
de 13e eeuw en werd in 1664 geheel vernieuwd. In 1971
vond een restauratie plaats. In de kerk bevindt zich het
praalgraf van de Weense gravin Margaretha von Cobentzel, die destijds woonde op de Englumborg.
In Oldehove staan twee molens nl. de ‘Aeolus’ uit 1846 en
‘De Leeuw’ uit 1855. Er wordt meel gemalen voor diverse
bakkerijen. Molen ‘De Leeuw’ is bovendien voorzien van
een pellerij en levert nog de ouderwetse gort.
In Oldehove is een een voortreffelijk visrestaurant “t

goed geoutilleerde jachthaven. Ook is er een verwarmd
openluchtbad: zwembad Electra.

Kleine Oestertje”. Het is op vrijdag, zaterdag en zondag
geopend vanaf 18.00 uur. Reserveren 0594-597520
De omgeving van het dorp is bijzonder omdat hier geen
ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Het is een prachtig
landschap dat vraagt om ontdekt te worden. Het is ook
de plaats waar de zeldzame Spindotterbloem bloeit.
Bijkomen van uw fietstocht kunt u bij de Hayema Heerd,
Jensemaweg 3 te Oldehove. Het is een landschapscamping, die ook de mogelijkheid biedt om te overnachten
op de sfeervolle hooizolder in comfortabele strobedden.
Lammerburen.
Even buiten Oldehove ligt het buurtschap Lammerburen. Het is de moeite waard om een bezoek te brengen
aan de natuurboerderij Lammerburen. Al meer dan 80
jaar broeden steenuilen in en om de natuurboerderij.
Ook de ransuil, kerkuil en velduil worden regelmatig
gesignaleerd. Het heeft een unieke expositie en u kunt
er terecht om een pauze in te lassen. Aan de hand van
een wandelkaart, die u daar kunt krijgen, kunt u de flora
en fauna van dit gebied ontdekken. Voor meer informatie
zie: www.lammerburen.nl. Ook heeft Lammerburen de
Oldehoofster Kaasboerderij.
ELECTRA
Ligt aan het Reitdiep. Het is al in de 13e eeuw tot stand
gekomen ter bevordering van de scheepvaart naar Groningen. Nu is het ook een schitterende vaarweg voor de
recreatievaart van Groningen naar het Lauwersmeergebied. Aan het Reitdiep ligt bij Electra (tussen Oldehove
en Lauwerzijl) het in 1919 gebouwde gemaal ‘De Waterwolf (op afspraak te bezichtigen). Het gemaal, industrieel
erfgoed, is in 1920 door koningin Wilhelmina in gebruik
gesteld. Het is nog steeds in gebruik als waterbeheersing voor een groot gebied. Naast het gemaal bevindt
zich campingjachthaven ‘De Waterwolf. Het omvat o.a.
een camping met alle gewenste voorzieningen met een

OOSTUM
Het gehucht ligt aan de weg van Groningen naar Garnwerd. De wierde is tussen 1905 en 1913 grotendeels
afgegraven. Op de wierde staat het romaanse kerkje van
Oostum. In de omgeving van de wierde lag vroeger een
borg. Oostum ligt aan het Pieterpad.
EZINGE
Ezinge is het hoofddorp van het voormalige schiereiland
Middag en maakt sinds 1 januari 2019 deel uit van de
gemeente Westerkwartier. In de achtste eeuw na Chr.
ontstond de Lauwerszee door zware zee-inbraken. Sindsdien was Middag een schiereiland in de monding van de
rivier de Hunze (tegenwoordig Reitdiep geheten). Middag
is een verbastering van Mid-oog, namelijk eiland. Samen
met een ander eiland in de monding van de Hunze, het
Humsterland (hoofdplaats Oldehove) vormt Middag het
Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

Het dorp heeft een beschermd dorpsgezicht met een
kerk uit begin 13e eeuw. Deze kerk met losstaande
toren staat op de rand van de afgegraven wierde. Ezinge
is vooral bekend vanwege de opgravingen die Albert
van Giffen hier in de jaren ’20 en begin jaren ’30 heeft
gehouden. Er zijn hierbij de resten van 85 boerderijen en
60 bijgebouwen gevonden uit de periode van 600 v. Chr
tot de 5e eeuw na Chr.
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Zuidhorn

In Ezinge is Museum Wierdenland gevestigd dat tot doel
heeft de aandacht te vestigen op de geschiedenis van
wierden en het wierdenland.

18

FEERWERD
Het dorp is gelegen tussen Garnwerd en Ezinge en is
oorspronkelijk een wierdedorp en maakt deel uit van de
gemeente Westerkwartier. De eerste vermelding van het
dorp dateert uit 1283, maar aangenomen wordt dat de
oudste wierde ook al voor het begin van de jaartelling
werd bewoond. Het gebied waarin Feerwerd ligt, Middag,
werd in de vroege middeleeuwen bedijkt, het dorp kwam
toen samen met Ezinge en Garnwerd op een schiereiland
te liggen. De Jacobuskerk stamt waarschijnlijk uit het
einde van de twaalfde of het begin van de dertiende
eeuw. In de kerk bevindt zich een grafkelder uit 1600.
Hierin liggen leden van de familie Aldringa, die een van
de drie borgen bewoonden die in de omgeving van het
dorp lagen. Het dorp heeft de molen Joeswert uit 1855.
Deze molen is nog steeds in gebruik, het is een van de
weinige molens waar nog spelt wordt gemalen.

Teenstraweg 4
9885 TA Lauwerzijl
Telefoon 0594 - 78 53 53
Mobiel 06 - 10 85
66 50
25 89
00

www.elvisdinercafe.nl

GARNWERD
Garnwerd ligt op de grens van Middag van het gebied
Middag-Humsterland maar is nu opgenomen in de gemeente Westerkwartier. Het is een karakteristiek dorp dat
ligt aan het Reitdiep. Ondanks dat het geen echt wierdedorp is ligt het hoger als de omliggende landerijen. In
de plaats zijn café Hammingh en Garnwerd aan Zee de
pleisterplaatsen voor fietsers. Vanaf het terras heeft men
uitzicht over het Reitdiep. In Garnwerd staat de Nederlands Hervormde kerk uit de dertiende eeuw met de
karakteristieke toren. Aan het Reitdiep, bij de brug vind
men verder de korenmolen De Meeuw.
SAAKSUM
Het dorp met 114 inwoners wordt al in de geschiedenis
vermeld tussen 700 en 1000 jaar na Christus. Saaksum is
gebouwd op een wierde en heeft vanwege de karakteristieke structuur eveneens een ‘beschermd dorpsgezicht:
Midden in het dorp treft u een drietal typische Groninger
boerderijen aan. De wierde waar het dorp op is gebouwd
besloeg oorspronkelijk ongeveer 10 hectare. Veel van
de wierde is afgegraven voor de bemesting. Groningen
telde vroeger ongeveer 235 wierden. Het kerkje in zijn
huidige vorm is gebouwd in 1836, de toren stamt uit
1550. Het dorp heeft nog een klein haventje wat in 2015
is gerestaureerd

LAUWERZIJL
Langs het dorp (ca. 200 inwoners) stroomt het mooie riviertje de Lauwers. Het dorp ligt aan de N388, de nieuwe
verbindingsweg tussen het Westerkwartier en het natuur- en recreatiegebied het Lauwersmeer. ‘De Rousant’ in
Lauwerzijl is een camping op een voormalige zandplaat,
in de monding van de vroegere Hunze. Die rivier was ooit
de verbinding tussen de zee en de stad Groningen. Deze
camping is gelegen aan de binnenhaven van de vroegere
vissersplaats Zoutkamp. Op de camping zijn enkele trekkershutten en appartementen.

19
19

Middag-Humsterland
Rust en ruimte
Ten noorden van Aduard en Zuidhorn ligt het Nationaal
Landschap Middag-Humsterland. Een ongerept boerenland en het oudste cultuurlandschap van Nederland.
De wegen kronkelen door het landschap en je kunt
ongeremd om je heen kijken. In de weilanden liggen verheven boven het land schitterende historische
boerderijen, diverse borgen en kerken en molens. Het
licht lijkt hier anders dan in de stad Groningen. Geen
wonder dat dit landschap een geliefd onderwerp was
voor de schilders van De Ploeg. Ingaande 1 januari 2019
zijn Middag en Humsterland weer samengevoegd in de
nieuwe gemeente Westerkwartier.
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MID OOG HUGMERKI > MIDDAG-HUMSTERLAND
Het zijn twee gebieden die zich onderscheiden van
het omliggende land: Middag – Middag komt van mid
oog en betekent middelste eiland – en Humsterland,
genoemd naar de middeleeuwse stam Hugmerki die er
woonde. Hugmerchi is van oorsprong een ander woord
voor kerspel. Een kerspel is te verglijken met een huidige
gemeente en was een gebied waarbinnen recht werd
gesproken.
Ver terug in de tijd
Ruim 2500 jaar geleden was het Middag-Humsterland
nog het Noord-Nederlandse kustgebied. Een kweldergebied dat zich ongestoord ontwikkelde, steeds minder
onder water kwam te staan en begroeid raakte. De
vroege pioniers vestigden zich op natuurlijke verhogingen in het landschap. Want ook al was de zee rustig,
er was geen enkele bescherming tegen. Het huidige
Reitdiep vindt haar oorsprong in deze oerstromen. Op
een zeker moment sloegen de eerste pioniers hier hun
eerste paal. Archeologische vondsten tonen aan dat dit
zeker tweeënhalfduizend jaar geleden plaatsvond. Vanaf
het jaar 1000 begon men met het aanleggen van dijken.
Vanaf de 12e eeuw hebben de monniken van het klooster van Aduard hun stempel gedrukt op de ontwikkeling
van het land. De inham tussen Middag en Humsterland
werd ingedijkt en het Aduarderdiep werd gegraven om
de afwatering te verbeteren.
Op de wierden konden de bewoners hun bestaan opbouwen. Ondanks de vele veranderingen is het landschap
nog authentiek en voor de toerist zo geliefd. Het afwisselende landschap met verstilde dorpen ademen rust en
ruimte.
Actief recreëren
Prachtige wierdedorpen zoals Niehove, Oldehove, Saaksum, Oostum, Fransum en Garnwerd zijn voor de toerist
een pleisterplaatsen om van de rust te genieten. Markant
in het landschap ligt in Aduarderzijl een sluizencomplex.
Bij de afsluiting van het Reitdiep in 1877 hebben de slui-

zen hun functie verloren om de zee te keren. Bij de oude
sluizen hoort het beschermde zijlwachtershuis van 1706.
De wierde van Niehove wordt al meer dan 2200 jaar
onafgebroken bewoond. Het heeft een beschermd
dorpsgezicht en de huizen staan in een cirkel rond de
hooggelegen kerk. Heerlijk om de rust te ervaren op het
terras Eisseshof.
Kort en goed. Er zijn vele kilometers af te leggen middels
de prachtige routes die door het landschap slingeren.
Het Middag-Humsterland is bij uitstek een gebied om
te fietsen of te wandelen. Ook zijn er veel galerieën en
ateliers van kunstenaars.
Varen over het Reitdiep
Het Reitdiep is de scheiding van het Middag-Humsterland en het Hoogeland. Tussen Aduarderzijl en
Scharsterzijl kunt u dit jaar niet met uw fiets meevaren
per veerpont over het door het landschap kronkelende
Reitdiep. De 1.5 meter afstand kan niet worden ingenomen op de boot.
Museum Wierdenland in Ezinge:
Museum Wierdenland ligt aan de rand van het wierdedorp Ezinge. Het adres is van Swinderenweg 10 te Ezinge. Een bezoek aan dit Museum is meer dan de moeite
waard. Er worden kinderactiviteiten georganiseerd. Elke
2e zondag van de maand kunt u profiteren van een gratis
rondleiding en wordt de Ezinger wierde bezocht. Elke
3e zaterdag van de maanden mei tot en met september
worden fietstochten georganiseerd met een wisselend
thema. Het thema wisselt per tocht.
Voor bijzonderheden zie www.wierdenland.nl
Museumbezoek kan alleen via een online reservering
Tevens treft men vlakbij de Allersmaborg, dit is een borg
uit de 14e eeuw in het gehucht Allersma tussen Ezinge
en Aduarderzijl

MUSEUM WIERDENLAND EZINGE

Museum Wierdenland ligt aan de rand van het wierdedorp Ezinge. Het museum toont de geschiedenis
van het unieke wierdenlandschap Middag-Humsterland en van de wierde Ezinge, beroemd dankzij de
opgravingen door Albert van Giffen (1923 – 1934).
U vindt er een café en een museumwinkel. Er is
veel te beleven voor kinderen!

Tentoonstelling 27 juni - 29 november 2020
Langs de oevers van de Oude Riet
In deze tentoonstelling kijken we naar het landschap van het Westerkwartier, de gemeente in het
hart van Noord-Nederland, waar Museum Wierdenland sinds 2019 onderdeel van is.
De Oude Riet is een voormalige getijderivier die als
een (on)zichtbare ader door deze gemeente loopt.
Het stroomdal van de Oude Riet is al duizenden
jaren een plek waar mensen wonen en werken. De

geschiedenis en
ontwikkeling van
het landschap
en de landbouw
worden getoond.
Op een 3Dgeprinte maquette
is het stroomdal van de Oude Riet extra duidelijk
te zien. Met speciale beamers worden kaarten op
de maquette geprojecteerd en zie je het landschap
langzaam veranderen door de jaren heen. Ook zijn
de ‘parels van het Westerkwartier’ uitgelicht en kom
je meer te weten over de verschillende landschapstypen, de natuur en de waterlopen.

Kunst
In de tentoonstelling staan kunstwerken van Flos
Pol en Koos Buist gemaakt van natuurlijke lokale
materialen. Goudsmid Roger Veldman uit Ezinge
heeft de ambtsketen van de gemeente Westerkwartier ontworpen. De keten verbeeldt de waterloop
die alle dorpen verbindt: de Oude Riet.
Vanaf eind juli is er tevens een mini-tentoonstelling
over 75 jaar bevrijding Ezinge.’
Open di – zo. www.wierdenland.nl
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HET MUSEUM MET HET GROTE VERHAAL OVER HET
VERDWENEN KLOOSTER EN HET ONTSTAAN VAN DE REGIO
Onze vrijwilligers staan klaar om u te vertellen over de vier
eeuwen kloostertijd en over de beslissende invloed van de
monniken op de ontwikkeling van onderwijs en wetenschap,
de landbouw, op de waterbeheersing en nog veel meer.
Openingstijden:
1 april t/m 31 oktober op dinsdag t/m zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur
1 november t/m 28 februari alleen zondag van 13:00 tot 17:00 uur

Kloostermuseum Sint Bernardushof - We ontvangen u graag op het adres dat u vindt op onze website
www.kloostermuseumaduard.nl

Marum
Marum ligt, vrijwel op het punt waar de drie noordelijke provincies elkaar ontmoeten. Marum is begin de
twintigste eeuw ontstaan uit twee gehuchten Marum
en Kruisweg. Omgeven met Drentse duin- en heidegebieden, Friese wouden en meren en de Groningse uitgestrektheid. Ten westen van het dorp Marum bevinden
zich het Haarsterbos, “Jilt Dijksheide” met zijn Pingo’s
en het aloude gebied Trimunt met zijn Staatsbossen.
Marum wordt omgeven door een gevarieerd landschap.
De kleinere dorpskernen liggen ‘s zomers verscholen
tussen de houtwallen, karakteristiek voor het coulissenlandschap.

was oorspronkelijk bestemd voor de mannen. Tegen de
toren is het lijkhuisje gebouwd. In dit huisje kan men het
verhaal van de verliefde witte non beluisteren. Dit is ook
het begin van het witte nonnenpad.
De wandelroute van ongeveer 12 kilometer, begint bij
de oude kerk in Marum. De wandelroute gaat door het
Haarster- en Trimunterbos. Het pad herinnert aan het
klooster, dat ooit in Trimunt heeft gestaan. “Ook ik heb
een verboden liefde gekend, de liefde van een non voor een
Spaanse soldaat”, aldus een zin uit de vertelling in het
lijkenhuisje, dat bij de kerk staat.
Marumerlage
Ook start hier de wandeltocht naar de Marumerlage. De
marumerlage is een nieuw wandelgebied dat start aan
de parallelweg langs de A7. Het heeft een vogelkijkhut
geïnspireerd door leerlingen van het technasium van de
Borgen uit Leek.
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De romaanse kerk in Marum is het oudste bakstenen
gebouw van het Groninger land. Het schip dateert uit de
dertiende eeuw. Er is in de loop der tijden veel veranderd
aan de kerk. Zowel aan de noord- als aan de zuidkant
bevonden zich noormannendeuren. De deur aan de
noordkant, de koude kant, was bestemd voor de vrouwen. Deze is dichtgemetseld. De noormannendeur aan
de zuidkant wordt nu gebruikt als ingang. Deze ingang
Marum heeft ook een in 1918 gestichte zuivelfabriek. Het
is de grootste fabriek van Edammer kaas in West- Europa.
De wekelijkse markt wordt gehouden op het terrein
Kastanjelaan-De Olmen te Marum: vrijdagsmiddags van
12.30-17.30 uur.
Er zijn goede sportvoorzieningen: een grote sporthal en
aan de Langestraat in Marum bevindt zich een verwarmd
openluchtbad met een ruime zonneweide.
Restaurant “De Kruisweg”, met een groot zalencentrum,
geniet landelijke bekendheid. De omgeving van Marum
leent zich goed voor vele vormen van recreatie, zoals
fietsen, wandelen en paardrijden. Rust en ruimte zijn
alom aanwezig. Men vindt rondom Marum diverse gebouwen met monumentale waarde.
NUIS
Het landgoed Coendersborch bij het dorp Nuis (ca.750
inw.) heeft een lange historie en is sinds 1956 eigendom
van de Stichting ‘Het Groninger Landschap. Het interieur
van de borg is in 2015 gerenoveerd en de tuin opnieuw

een schildersmuseum en een woonkamer uit de periode 1900-1920. De bakkerswinkel is ingericht zoals het
vroeger was. De huiskamer geeft een fraai beeld van het
vroegere gezinsleven. Ook is er een jaarlijkse wisselexpositie dit jaar staan miniaturen centraal. Het museum
is geopend van 1 mei tot 1 november op donderdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 13.30-17.00 uur.
Vlakbij het museum, aan de Molenweg, staat de Nieberter Molen, die uit 1899 stamt en in eigendom van “Het
Groninger Landschap”. De molen is de enige zeskante
molen in de provincie en de hoogste in zijn soort van
Nederland. De molen is open op elke eerste en derde
ingericht. De benedenverdieping is nu ingericht voor het
publiek. De huidige borg, die gebouwd werd in 1813, is
gelegen aan één van de oudste voetpaden van Nederland. Het loopt van Tolbert naar Marum.
Naast de Coendersborch is in boerderij Kim het het museum ‘t Rieuw gevestigd. Aan de hand van gereedschappen, gebruiksvoorwerpen, foto’s en ander documentatiemateriaal wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling
van het agrarisch bedrijf in het Westerkwartier vóór de
mechanisatie haar intrede deed. Het museum is geopend
van 1 mei tot 1 november op zondagmiddag van 13.3017.00 uur. (Groepsbezoek ook buiten openingstijden)
Het gebied achter de borg is afwisselend: weilanden,
bosrijke gebieden, lanen en singels. Een leuke wandeling is de natuurroute “t Pad op, de lanen in is ongeveer
6 km lang. De kerk in Nuis is een eenbeukig bakstenen
kerkgebouw met in het uitwendige de kenmerken van de
13e eeuwse Groninger Romanogotiek
NIEBERT
In het dorp (ca 700 inw.) staat, verscholen in het bos, het
Iwema Steenhuus. Steenhuizen waren voorlopers van
de latere borgen. Het steenhuis in Niebert stamt uit de
14e eeuw. De muren, die zijn opgetrokken van kloostermoppen, zijn 65 cm. dik. De fam. De Boer, sinds 1851
eigenaar van het steenhuis, verkocht het huis met de
landerijen aan de Stichting ‘Het Groninger Landschap:
In de schuur van het oude steenhuis is het museum “t
Steenhuus’ gevestigd. Het museum omvat een bakkerij,
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zaterdag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur. De
molen is dan te bezichtigen en er wordt ambachtelijk
gemalen meel te koop aangeboden. Er is een prachtige
wandelroute het ‘Kale Jonkerpad. die door Niebert, Nuis
en Boerakker loopt en 13 km lang is. Treedt binnen in
de kerk en luister naar de Kale Jonker. De gratis wandelbrochure ligt voor u klaar in de consistoriekamer van de
kerk. Startlocatie: Kerk, Molenweg 90, 9365 PG Niebert.
De jonkers in Groningen waren groot- grondbezitters.
Hun sociale positie was anders dan die van de adellijke
geslachten in andere delen van ons land. Zij ontleenden
hun titel niet aan begiftiging door een vorst.
JONKERSVAART
heeft de bekende Watertuin. De tuin is zeer gevarieerd
aangelegd en heeft ondermeer een Japanse tuin, veel
waterpartijen en een rots- en rozentuin. Geopend op
afspraak vanaf 20 personen. Voor buitenactiviteiten kunt
u met een groep naar het Westernpark, Jonkersvaart 10.
DE WILP
was vroeger een dorp, waar vooral veenarbeiders woonden. De naam is een afgeleide van de weidevogel de
Wulp. De Wilp is een vrij jong dorp met een Ned. Herv.
kerk uit 1869. Op het kerkhof staat een klokkenstoel.

Marum
van een bijzonder landschap. In het dorp staan twee kerken naast elkaar een uit 1911 en een grotere uit 1929.
Boerakker is bekend geworden door de jaarlijkse “Survi-

24

NOORDWIJK
(ca.450 inw.) heeft een kerk uit de 15e eeuw. De preekstoel met klankbord, trapje en kroontje zijn afkomstig uit
de kerk van Leek. De kerk is in 2005 grondig gerestaureerd. Bij de heropening van de kerk is een wandelroute
gerealiseerd: “het Leedaanzeggerspad”. Het pad herinnert
aan het verleden, toen het nog gebruikelijk was om overlijdensberichten “aan te zeggen”. De wandelroute, start
vanuit het lijkhuisje achter de kerk in Noordwijk en laat
de wandelaar beleven hoe het leven was in 19e eeuw in
het gebied rondom Noordwijk.De gratis wandelbrochure
ligt voor u klaar in het lijkhuisje bij de kerk van Noordwijk. De route is in zijn geheel bewegwijzerd door paaltjes met daarop witte kruisjes en is ongeveer 12 km lang.
De wandelroute gaat door een afwisselend landschap.
Ook is er een fraaie fietsroute of kuiertocht uitgezet met
de naam Noordwiek ien’t ronne, 22 of 40 km. Middels
www.kerknoordwijk.nl is deze ook te verkrijgen.
LUCASWOLDE
is met 220 inwoners de kleinste kern van de gemeente
Marum. Het is een langgerekt dorp. Van oudsher bestond
het uit wildland van veen en struikgewas. De bebouwing
was zeer verspreid. Er stonden maar enkele woningen.
Aan het Dwarsdiep ligt een natuurgebied dat voor vogelaars een geliefd gebied is.

valrun Boerakker”, die sinds 1995 wordt gehouden. Het
dorp grenst aan een landschap dat door vervening een
bijzonder karakter heeft. Om de toerist kennis te laten
maken met dit landschap is in 2005 de Zoute Bagelroute
ontwikkeld. Het is een recreatieve fiets- en wandelroute
die de fietser en de wandelaar kennis laat maken met de
ontstaansgeschiedenis van het landschap. Er is daarvoor
een nieuw fietspad aangelegd. Bij Bakkerom gaat men
met een fietspont over het Wolddiep.
Struisvogelhouderij
De enige struisvogelboerderij van de provincie Groningen is gevestigd op het adres Noorderweg 35a in
Boerakker. Bij een bezoek aan dit bedrijf komt u alles te
weten over de grootste loopvogel ter wereld. De eieren
van de vogels zijn goed eetbaar na een kooktijd van
twee uur. Er is een ontvangstruimte en een terras. Ook
is er een giftshop. Voor de kinderen is het een leerzaam
uitstapje.

STRUISVOGELHOUDERIJ
Fam. W. de Kreij
Boerakker

BOERAKKER
Een klein dorp van de gemeente Marum langs de snelweg naar Groningen. Tot 1900 was het een gehucht. Maar
nu is het een klein dorp (ca. 650 inwoners) aan de rand

• Gezellige rondleiding
met koffie en
struisvogeleierkoek
• Voor groepen van 10
tot 60 personen
• Kan ook met workshop
en buffet maaltijd
www.struisvogelskijken.nl - Tel. 0594 54 94 15

Informatiepunten
Informatiepunten zijn de vraagbaak voor zowel de toerist als de passant
en de eigen bevolking. De informatiemedewerkers geven u graag antwoord op al uw vragen om uw vakantie tot een succes te maken. Sommige informatiepunten beschikken over extra informatie in de vorm van
fiets en wandelkaarten, autokaarten, paard en menroutes en verkopen
tevens toegangsbewijzen voor verschillende evenementen en souvenirs.

Dagelijks open van 8:00 - 17:00 uur
VVV Informatiepunt Uithuizen - Schathoes Menkemaborg
Menkemaweg 4 - 9981 CV Uithuizen
0595 - 43 18 58 - info@topvangroningen.nl
Januari & februari 2018 gesloten. Di t/m zo 10.00 - 16.00 uur

Leek:
Infocentrum Nienoord, Nienoord 20, 9351 AC Leek. Tel. 0594-512230
Het informatiecentrum Nienoord is in het toeristenseizoen (vanaf 28
april tot 28 oktober) geopend van 09.00 - 17.00 uur en in het weekend
van 10.00 - 17.00 uur. Vanaf 28 oktober tot en met 30 april is het kantoor
geopend van 10.00 - 16.00 uur. Weekend van 11.00 - 16.00 uur.

VVV Informatiepunt - Museum het Hoogeland
Schoolstraat 4 - 9989 AG Warffum Tel. 0595 - 42 22 33
info@topvangroningen.nl
Zomeropeningstijden (t/m 5 november)
Di t/m za 10.00 - 17.00 uur Zon- en feestdagen 13.00 - 17.00 uur
Van november tot april is het museum alleen in de weekenden geopend.
25, 26 en 31 december en 1 januari gesloten.

Marum:
Restaurant de Kruisweg Kruisweg 1, 9363 AA Marum.
Tel. 0594-641202.
info@touristinformationmarum.nl. Di t/m vr 09.30-18.00 uur, do tot
21.00 uur, za tot 17.00 uur. Tijdens de zomervakantie gewijzigde openingstijden: di t/m vr van 13.00 - 17.00 uur en za tot 17.00 uur.

Organisatie Eemsdelta
Eemsdelta is de toeristische regio-marketing organisatie voor NO
Groningen. Onze Back-office is gevestigd in Uithuizen.
Op afspraak zijn wij te bezoeken.

Aduard:
Hotel Restaurant Aduard Friesestraatweg 13, 9331 TB Aduard
tel. 050-4031400. zuidhorn@touristinformationwesterkwartier.nl
TIP Museum Wierdenland
Van Swinderenweg 10, 9891 AD Ezinge. Tel. 0594-621524
Fax +31 (0)594 621524
museumwierdenland.mater@gmail.com / www.wierdenland.nl
di t/m vr 10.00 – 17.00 uur, weekend/feestdagen 13.00 – 17.00 uur
TIP Het Informatie Paviljoen
Haven 6, 9976 VN Lauwersoog. Tel. +31(0)519 349070
Wo t/m zo 11.00 – 17.00 uur (april t/m september)
TIP Buitenplaats Noordkust
Hoofdstraat 83, 9968 AB Pieterburen. Tel. +31595528522
pieterburen@groningerlandschap.nl
Di t/m zo 13.00 tot 17.00 uur (april t/m november)
TIP Kerk Klein Wetsinge
Valgeweg 12, Klein Wetsinge Tel. 06-54685405
TIP Bibliotheek Winsum
Regnerus Praediniusstraat 2, 9951 CB Winsum Tel. 0595-441577
A.Attema@mijneigenbibliotheek.nl. Di en vr 14:00 - 20:00 uur, wo en
do 14:00 - 17:00 uur, za 10:00 - 13:00 uur.
TIP Visserijmuseum
Reitdiepskade 11, 9974 PJ Zoutkamp. Tel. +31 (0)595 401957
info@visserijmuseum.com. www.visserijmuseum.com
15 maart t/m 1 december: ma t/m vr 10:00 – 17:00 uur
Za 10:00 – 16:00 uur. Zo 13:00 – 17:00 uur
Juli en augustus: ma t/m zo 10:00 – 17:00 uur.
VVV Info-Shop Appingedam
Oude Kerkstraat 1 - 9901 JB Appingedam(voormalige SNS bank)
Tel. 0596-62 03 00 - vvvappingedam@topvangroningen.nl
Di t/m vr 11.00 - 17.00 uur Za 11.00 - 16.00 uur
VVV Info-Shop Delfzijl
Schoolstraat 6 - 9934 CD Delfzijl Tel. 0596 - 61 81 04
vvvdelfzijl@topvangroningen.nl
Di t/m vr 10.00 - 17.00 uur Za 10.00 - 16.00 uur
VVV Informatiepunt - Hotel Termunterzijl
Mello Coendersbuurt 39 - 9948 TN Termunterzijl
Tel. 0596 - 60 13 50 - info@topvangroningen.nl
Dagelijks open van 9:00 - 17:00 uur
VVV Informatiepunt - Op Ewsum
Oosterburen 1 - 9991 NB Middelstum 0595 - 55 21 95
info@topvangroningen.nl wo t/m vr 11:00 - 17.00 uur
za & zo 13:00 - 17.00 uur
VVV Informatiepunt - Hotel Spoorzicht & Spa
Molenweg 11 - 9919 AE Loppersum Tel. 0596 - 57 15 92
info@topvangroningen.nl
Dagelijks open van 9:00 - 21:00 uur
VVV Informatiepunt - Veerterminal Eemshaven
Borkumkade 1 - 9979 XX Eemshaven
Tel. 0595 - 61 81 04 - info@topvangroningen.nl

receptie@topvangroningen.nl
tel. 0595 43 40 51 (woensdag & donderdag)
Mennonietenkerkstraat 13, 9981 BB Uithuizen
Informatiepunten Oost-Groningen
Westerwolde: https://westerwolde.groningen.nl/
Oldambt https://oldambt.groningen.nl/
Veenkoloniën: https://veenkolonien.groningen.nl/
VVV Oldambt, Cultuurhuis De Klinker
Mr. D.U. Stikkerlaan 251, 9675 DG Winschoten
0031(0)597-700270. info@vvvoldambt.nl
Toeristisch Informatiepunt (TIP)
Informatie over Oldambt krijg je ook bij de TIP’s, de Toeristische
Informatiepunten:
• Fontana Resort Bad Nieuweschans - Weg naar de Bron 3,
Bad Nieuweschans
• Havenkwartier Blauwestad/Azzurro - Redersplein 6-8, Blauwestad
• Party Centrum Finnewold - Hoofdweg 110, Finsterwolde
• Camping De Bouwte - Hoofdweg 20A, Midwolda
• Eetcafe De Brug - B.K. Bosmaplein 2, Nieuwolda
• Pitch & Putt Huninga’s Heem - Huningaweg 7, Oostwold
• Roggeveld Fietsen - Poststraat 6, Scheemda
• Hotel Resort Landgoed Westerlee - Hoofdweg 67, Westerlee
• Restaurant In den Stallen - Oosteinde 10, Winschoten
VVV Veenkoloniën. Museumplein 5, 9641 AD Veendam
0031(0)598 364 224 vvv.veendam@live.nl of
info@veenkoloniaalmuseum.nl
Tourist Info Westerwolde. Hoofdkantoor Stadskanaal
Navolaan 15-11, 9501 VJ Stadskanaal 0031 (0)599-650039
info@touristinfowestrewolde.nl
BOURTANGE Kantoor W. Lodewijkstr 33 Tel. 0599-354600
BELLINGWOLDE Agentschap Museum De Oude Wolden
Hoofdweg 161 0597-531509
Agentschap RustPunt Hoofdweg 247 Tel. 0597-530575
BLIJHAM Agentschap. Drogisterij Perton Raadhuisstraat 8
Tel. 0597-562255
MUSSEL Agentschap Café “De Mussel” Musselweg 41
Tel. 0599-454150
OUDESCHANS Agentschap Vestingmuseum Molenweg 6
Tel. 0597-561548
SELLINGEN Kantoor SHC de Oude Stelmakerij Dorpsstraat 32
Tel. 0599-322727
STADSKANAAL Kantoor Navolaan 15-11 Tel. 0599-650039
SMEERLING Agentschap Gasterij Natuurlijk Smeerling 15
Tel. 0599-312611
TER APEL Kantoor Markt 29 Tel. 0599-581277
VEELERVEEN Agentschap MFC Veelerveen Scheidingsweg 20
Tel. 0597-541488
VRIESCHELOO Agentschap Stee en Stoetje Wedderweg 25
Tel. 0597-541860
VLAGTWEDDE Kantoor Dr. P. Rinsemastr 7 Tel. 0599-312118
WEDDE Agentschap Camping Wedderbergen Molenweg 2
Tel. 0597-561673
Agentschap Villapark Weddermeer Paviljoenweg 2 Tel. 0597-561576
Agentschap Eetcafe De Leeuw Hoofdweg 35 Tel. 0597-522295
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Grootegast
Grootegast ligt als langgerekt lint op de hoge zandrug
in het laag gelegen veenlandschap en ligt op slechts
enkele kilometers afstand van de autosnelweg Groningen - Amsterdam. De eerste bewoners vestigden zich op
die hogere plekken. Vroeger werden deze zandruggen
‘gasten’ genoemd. Gast is de benaming voor zandige
hoogte. Het gastvrije dorp Grootegast ligt in een fraai
coulissenlandschap. Dit unieke landschap is gevormd
door de boeren in het gebied. Zij schermden hun percelen af met houtsingels.
Het coulissenlandschap vormt een prachtig decor voor
wandelaars en fietsers. Er zijn dan ook diverse mogelijkheden om het gebied te verkennen.
Zie www.parelsinhetwesterkwartier.nl.
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Het dorp Grootegast heeft goede winkelvoorzieningen
in een geheel nieuw centrum met goede restaurants. De
weekmarkt wordt in het centrum gehouden op vrijdag
van 08.00 uur tot 12.00 uur. Op sportgebied zijn er goede
voorzieningen. Het dorp beschikt over een verwarmd
openluchtbad.
Vanuit het centrum wandel je via de ‘notoaristuun’ het
prachtig natuurgebied Kolonelspark in, dat werd uitgebreid met plm. 15 ha. natuur en wandelgebied met nieuw
aangelegde bos- en waterpartijen.
Ambachtelijk siersmeedwerk is te bewonderen bij Wilpstra in de Hoofdstraat. De gemeente Grootegast heeft
meerdere goed geoutilleerde campings. Naast de grotere
campings bieden de mini-campings intieme beslotenheid en goede recreatieve mogelijkheden.
Museumplein: drie Musea onder één dak
Grootegast heeft een voor Nederland uniek museum. In
het voormalig pand van Lego, Legolaan 1c te Grootegast
is nu het Legio-museum gevestigd. Er is een uitgebreid
overzicht van de geschiedenis van Lego. Het is is een
museum om te “kijken, te bouwen en te spelen”. Er is een
restaurant en wat ook belangrijk is het rolstoel toegankelijk en er is een invalidentoilet.

Ook is op het plein het Victory museum gevestigd. Het
beeldt de geschiedenis uit rondom de bevrijding door
de Canadezen van Noord-Nederland in 1945 met in het
bijzonder de bevrijding van de provincie Groningen.
Verder is er er nog de Museumdrukkerij. Verbaas je over
het vele werk wat er verzet moest worden om een folder,
krant of boek te drukken voor de tijd van van computers
en tablets waar wij niet meer zonder kunnen.
Het gekochte toegangsbewijs geldt voor alle musea. U
dient vooraf te reserveren op een tijdslot. Na online betaling ontvangt u een ticket dat u nodig hebt om binnen
te komen. www.museumpleingrootegast.nl.
OPENDE
Opende betekent “op het einde” en was vroeger een
afgelegen gebied. Turfwinning was tot honderd jaar geleden een belangrijk middel van bestaan. Na de ontginning ontstonden veel boerenbedrijfjes. Opende is nu een
gebied met verschillende toeristische voorzieningen.
Recreatieplas Strandheem is een ideale plek om te zonnen en te zwemmen.
Maar ook de natuurliefhebber voelt zich in dit stukje
van de gemeente thuis, zo ligt hier het natuurgebied
Jilt Dijksheide. Het is het enige stukje heidegebied in
het Westerkwartier. De oppervlakte is ongeveer 20 ha.
Het gebied is vernoemd naar de eigenaar vervener van
het grondgebied. De actieve natuurliefhebber kan ten
noorden van Opende de natuur tot in de tenen beleven
bij het Blotevoetenpad, schoenen zijn niet nodig!

Bij de recreatieplas ligt de Groninger topcamping ‘t
Strandheem. Het is een comfortabele gezinscamping met
ruime plaatsen, bomen, hout- wallen en talloze recreatiemogelijkheden. Er zijn ook kleinschaligere overnachtingsmogelijkheden zoals de middelgrote camping de
Watermolen met ruime plaatsen met een vis- en recreatierneer op het campingterrein! De minicampings bieden
beslotenheid, rust en recreatie.
DOEZUM
Doezum (ca 1100 inw.) is een typisch streekdorp. De Ned.
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In het dorp, Kompasstraat 1, is ook het Abel Tasman Museum. In dit museum wordt aandacht geschonken aan de
ontdekkingsreizen van de beroemde inwoner van Lutjegast en de hedendaagse betrekkingen tussen Nederland,
Nieuw- Zeeland en Australië. Het museum is op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 13.30 uur tot 61.30
uur. Voor meer informatie zie www.abeltasman.org. Een
plaquette op de buitenmuur van de Ned. Herv. kerk herinnert aan de ontdekkingsreiziger. De actieve toerist kan
door het land van Abel Tasman struinen middels het Abel
Tasman ontdekkingspad. Tussen Lutjegast en Sebaldeburen ligt een prachtige oude boerderij en erfgoedlogies
“de Fleremaheerd”.
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Hoofdstraat 160 - 9861 AM Grootegast
Tel. 0594-612112 - www.wilpstra.nl
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Grootegast
Daar waar laagveen werd gegraven ontstonden waterplassen zgn. petgaten. Een mooi voorbeeld van een
petgat vindt u ook in de Doezumermieden.

Ook kunt u overnachten in de Rikkerdahoeve. In 1848
werd deze boerderij gebouwd. Het is een karakteristieke
kop-hals-rompboerderij en werd destijds als één van
de grootste boerderijen in het zuidelijk Westerkwartier
beschouwd.
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SEBALDEBUREN
In Sebaldeburen staat de in 1887 gebouwde watermolen
‘De Eendracht. De molen werd in 1998 gerestaureerd en
is voorzien van zelfzwichting. De molen heeft twee zware
vijzels, die vanuit de poldersloot de molen ingaan en het
water omhoog brengen. Bij de molen zijn enkele kleine
petgaten weer in ere hersteld. Kanovaren kan in het
Woldiep vanaf café ‘t Haventje in Sebaldeburen.
Op initiatief van Dorpsbelangen is een 3 kilometer lange
wandelroute gerealiseerd. Het Sebaldebuurster Loopke.
De wandeling gaat langs beeldbepalende landschapselementen. Startpunt parkeerplaats Kerkweg.
Kornhorn
Het dorp ligt in een landelijk gebied waar veel weilanden omzoomd zijn met houtsingels. In dit prachtige
coulissenlandschap liggen uitstekende fiets- en wandelpaden. Bij Kornhorn ligt het Curringherveld, dit natuurgebied kent diverse wandelmogelijkheden. www.cenhek.nl
Onder leiding van de Kornhornse werkgroep vindt er
landschaps- en natuurbouw plaats. Over een relatief
korte afstand van enkele honderden meters wordt in een
“minidwarsdoorsnede” getoond hoe het landschap er
tijdens en kort na de vervening uitzag.

KIJK OOK OP WWW.BUITENPOSTFIETSEN.NL OF BEL 06-13283361

NIEKERK
Niekerk (ca. 1600 inw.) ligt evenals de overige dorpen in
het zuidelijk Westerkwartier op een zandrug. De oorspronkelijke naam Nijekerke voert terug naar de 13e
eeuw, toen een nieuwe kerk werd gebouwd. Het heeft
een fraai gesneden preekstoel uit 1705.
In het dorp Niekerk wordt een traditie in stand gehouden. Elk jaar op de woensdag voor Pasen vindt er een haringuitreiking plaats aan de Zandumerweg nabij de Ned.
Herv. kerk. Op die plek werd een monument opgericht
ter nagedachtenis van Menno Jeltema uit Niekerk, die in
1476 zijn grond en goederen naliet aan het Pepergasthuis in Groningen. Als voorwaarde stelde hij, dat elk jaar
op de genoemde woensdag aan de armen van Niekerk,
Oldekerk en Faan een ton haringen werd ge schonken.
Tot heden toe wordt aan deze traditie vastgehouden. Aan
de Maarsdijk in Niekerk ligt een S.V.R. camping in een
fraaie omgeving. Maar het heeft ook een Boertel. Een
Boertel is een hotel/bed & breakfast op de boerderij.
OLDEKERK
Het dorp Oldekerk (ca 900 inw.) is ouder dan Niekerk.
De stichting van een klooster rond het jaar 1220 heeft
invloed gehad op de ontwikkeling van het gebied. Een
bezienswaardigheid is nog steeds de klokkenstoel op
de wierde aan de Kroonsfelderweg. De klok uit 1630
verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).
Na de oorlog werd een nieuwe klok geplaatst, die nog
steeds wordt geluid. Het is een van de twee overgebleven klokkenstoelen van de provincie Groningen. Eerder
stond op dezelfde plek een kerk (tot de 18e eeuw).

Wij zijn open tot 6 oktober!
De winkel en verkooptuin zijn
inmiddels geopend.

Op de Friese en Groningse heide hadden de mensen het niet
gemakkelijk in de periode 1850-1950. Het volk was erg arm en
de omstandigheden waren erbarmelijk. In het openluchtmuseum
‘De Spitkeet’ laten we de verschillende soorten woningen, en
de omstandigheden waarin de mensen leefden en werkten, zien
met onder andere een plaggenhut en een holwoning.
Voor de kinderen zijn er speeltuinen aanwezig.
OPENINGSTIJDEN
april t/m oktober: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
De Dunen 3, 9281 KT Harkema
Tel. 0512-840431 - info@despitkeet.nl - www.despitkeet.nl

VERKOOP TWEEDEHANDS GOEDEREN
Een unieke en grote collectie in
Kollumerzwaag. Een grote loods
vol prima tweedehands goederen.
Verzameld uit het hele land.

UITNODIGING

De 4300 m2 loods is drie (delen van) dagen per week open. Bel of kijk op onze website
voor de actuele openingstijden. Kom beslist een kijkje nemen in de Lichtpuntloods aan
de Harm Smidswei 6 (op het bedrijventerrein) in Kollumerzwaag.
Ook interessant voor toeristen en vakantiegangers. De opbrengst komt geheel ten goede
aan opvang-, begeleiding- en ontmoetingcentrum Lichtpunt.
Door bij de Lichtpuntloods te kopen steunt u belangrijk werk!
Nadere informatie: T 0511 441542 - www.lichtpuntinfo.nl en www.lichtpuntloods.nl

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u een kop koffie gratis
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Visserijmuseum
Zoutkamp

Expositie ‘SD op de vlucht
voor de bevrijder’
Rondleidingen op aanvraag

Noordelijk Scheepvaartmuseum
Brugstraat 24, 9711 HZ Groningen
Telefoonnummer: 050 – 312 22 02
info@noordelijkscheepvaartmuseum.nl
www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl

Maandag: gesloten
Dinsdag – zaterdag:
10.00-17.00 uur
Zondag: 13.00 – 17.00 uur.
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Zeehondentochten naar de
Engelsmanplaat
Bezoek onze website voor meer informatie

Visserijmuseum Zoutkamp

Reitdiepskade 11 | 9974 PJ Zoutkamp
(0595) 40 19 57 | www.visserijmuseum.com

Herberg het Klooster
De Plek waar gastvrijheid en bewustwording elkaar ontmoeten.
Wij, Marlies en Inge Pastoor-Schultze, wonen en werken sinds 8 augustus 2018 in het klooster van Kloosterburen. Herberg het Klooster staat in het prachtige
Hogeland van Groningen op 3 km van het wad. In het
Klooster zijn 16 kamers voorzien van eigen sanitair,
een bibliotheek, kapel en een prachtige grote tuin.
Daarnaast is er nog een aparte school waarin de vergader/trainingszalen zitten.
Van oorsprong komen wij uit Zutphen waar we ons
eigen trainingsbureau en spiritueel centrum hadden. Het ging daar goed met ons maar we hadden het
verlangen om mensen die we opleiden, trainen en
coachen voor langere tijd bij ons te houden, te herbergen indien dat nodig mocht zijn, en om onze programma’s breder en daarmee met meer diepgang uit te
breiden. Dus zochten we naar een pand met slaapmogelijkheden, dat vonden we hier in het Klooster. Hiermee ging onze droom in vervulling. Het klooster heeft
ons naar Kloosterburen gebracht, heeft ons ‘geroepen’
zo voelt het voor ons.
In het klooster organiseren we (familie)opstellingen,
retraites, vitaliteitstrainingen en de ZIELL opleiding.

Ook kun je bij één van ons terecht voor persoonlijke
begeleiding, dit doen we ieder op onze eigen manier.
In overleg is het mogelijk om individueel te verblijven
voor kortere of langere tijd. Naast dat we onze eigen
programma’s aanbieden, zijn onze ruimtes ook te huur
voor één of meerdaagse vergadering/groepen.

Meer informatie is te vinden op:
www.herberghetklooster.nl
www.sherpa-trainingen.nl

De Kruidhof hortus van Fryslân, liggend aan het
spoor tussen Groningen en Leeuwarden, is de
enige hortus van Fryslân en herbergt de grootste
botanische collectie geneeskrachtige kruiden
van West-Europa.
In zeventien thematuinen vindt u onder meer
een Varenhof, een Muziektuin, een Kloostertuin en
een Fruithof met meer dan 1500 soorten bijzondere
appel- en perenrassen.
Bezoekerscentrum en museumwinkel
In het bezoekerscentrum vindt u informatie over het
Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden
waaraan de hortus grenst. De museumwinkel is
gevuld met schitterende (tuin)boeken, huisgemaakte
verzorgingsproducten, vogelhuisjes, honing, streekproducten en exclusief tuingereedschap.
Plantenverkoop
In de Verkooptuin vindt u een groot aanbod aan
kruiden, fruitbomen, groenteplanten, heesters en
andere bijzondere vaste planten.

Tuincafé
In het Tuincafé geniet u van huisgemaakte en biologische producten.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de
oogst uit de tuinen. Ook voor een familiefeest, een
bruiloft of een personeelsuitje is de locatie uitermate
geschikt.
Speeltuin
Kinderen kunnen heerlijk spelen in de natuurlijke
speeltuin met veel zand en water. Daarnaast zijn er
verschillende kinderroutes verkrijgbaar.
I.v.m. de coronamaatregelen verzoeken wij u vooraf
de website te raadplegen! www.dekruidhof.nl

De Kruidhof is geopend van 1 juli t/m 6 oktober
2020, kijk voor openingstijden, meer informatie en
onze agenda op www.dekruidhof.nl

Rondvaardij Princenhof
voor elke gelegenheid hét juiste schip

Voor al uw feesten, partĳen en individuele tochten!

Zomerprogramma
Rondvaart door het Nationaal Park “De Alde Feanen”
Dagtochten: Sneek, Weerribben, Dokkum, Lemmer, Joure en Leeuwarden
Middagtocht Grou
Varende Pubquiz
Bingocruise
Brunchcruise
Moonlight Cruise
Tochten naar de wedstrĳden van het SKS-Skûtsjesilen
• Luxe partyschepen van 10 tot 250 personen.
• Verzorging van oa. kofﬁetafels, buffetten, diners, barbecues.
• Aangepast voor mindervaliden.

De Stripe 2, 9264 TW Earnewâld • 0511 - 53 93 34, b.g.g. 06 - 16 93 90 04

www.rondvaardij-princenhof.nl

31
31

Lauwersland/Het Hogeland
Binnen Nederland bestaan er maar weinig landschappen
waar de hand van de mens een zo dominante rol heeft
gespeeld als in het Lauwersland. Dit gebied was 2500
jaar geleden niet meer dan een archipel van minuscule,
bewoonde klei-eilandjes te midden van onrustig en
verraderlijk zeewater. De toenmalige bewoners wierpen
deze zogenoemde wierden op met klei, mest en afval om
de voeten droog te houden bij vloed of storm. Massale
landwinning vindt plaats vanaf de 11e eeuw met de aanleg
van de eerste bescheiden dijken. Meter voor meter onttrekt
de mens land van de zee en zo ontstaan de kenmerkende
open en vruchtbare kleivlakten. De vele verspreid liggende
en opgehoogde boerenhoeves steken nog altijd als eilandjes uit boven de eindeloze verten langs de zee. Sporen van
een oud cultuurlandschap, nog altijd goed zichtbaar in het
landschap.
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Natuur
Het Lauwersland is een waterrijk gebied dat bezoekers
ruige en spectaculaire natuur biedt in de vorm van de
Waddenzee, dat sinds 2009 officieel tot het Unesco
Werelderfgoed behoort. Bij laagwater komt de zeebodem droog te vallen en kunnen er wadtochten worden
gemaakt over het slikkige zand. Het Lauwersmeer en
Schiermonnikoog zijn uitgeroepen tot nationale parken. De voormalige zeearm en het Waddeneiland staan
beide bekend om hun ongerepte en weidse aanblik. Het
Reitdiep biedt fiets- en vaarrecreant een overweldigende
stilte en rust. Dit riviertje mag weer kronkelen, dus de
vele slingerende bochten zijn daarom in ere hersteld.
Bezienswaardigheden
Naast natuur is er uiteraard veel te doen en te beleven in
het Lauwersland. Zeehonden spotten kan in de wereldberoemde zeehondencrèche van Pieterburen. Museum
Wierdenland in Ezinge vertelt het verhaal van het typische Groningse wierdenlandschap. Ervaar de spirituele

Lunch en diner
• Pizza’s en pannenkoeken
• Buffetarrangementen
• Bowlingarrangementen
• Plate service en à la carte
• Bruiloftarrangementen
• Watersportarrangementen

rust van de Onze Lieve Vrouwe Van de Besloten Tuin in
Warfhuizen. Op het Landgoed Borg Verhildersum stapt
u terug in de tijd van de Groninger adel, terwijl de geur
van vis, teer, hout en diesel in het Visserijmuseum in
Zoutkamp u een indruk geven van het rauwe zeevissersbestaan van weleer. De omgeving van Lauwersland biedt
volop gelegenheid om te fietsen en te wandelen door
groene weiden en grandioze vergezichten. Geliefd onder
fietsers zijn de Waddenzeeroute en de Saksenroute.
Gemarkeerde wandelpaden zoals het Wad- en Wierdenpad en het Pieterpad voeren door nostalgische dorpjes,
kronkelende maren en fraai natuurschoon. De gemeente
De Marne beschikt over twee grote jachthavens voor
recreatievaartuigen: Lauwersoog en Zoutkamp. Bijna alle
dorpen in dit gebied zijn via het water bereikbaar en
voorzien van aanmeerplaatsen. De gemeenten De Marne
en Winsum beschikken bovendien over een breed scala
aan campings, hotels, pensions, logies- en ontbijtadressen en groepsaccommodaties.
EENRUM
Oude ambachten tussen stad en wad
Boven op de wierde van Eenrum staat een romanogotische kerkje, waarvan de oudste delen uit de dertiende
eeuw stammen. Rondom het godshuis staan drie nog
steeds functionerende ijzeren dorpspompen. Nog een
prachtige bezienswaardigheid is korenmolen De Lelie uit
1862. Oude ambachten zijn rijkelijk vertegenwoordigd
in het pittoreske dorpje. In de kern bevinden zich een

Op het Molenplein
in Eenrum is het
goed vertoeven!

D O M I E S

Een bezoekje aan het Molenplein in Eenrum staat
garant voor vertier voor jong en oud. Aan dit gezellige
plein, met molen De Lelie als middelpunt, vindt u namelijk Kaarsenmakerij Wilhelmus. Hier kunt u prachtige kaarsen, windlichten en fakkels maken. Een leuk
uitje voor iedereen bij alle weersomstandigheden! Ook
is er een unieke winkel met allerlei kaarsen en mooie
accessoires. Na gedane arbeid is het goed rusten: Aan
de overkant van het plein treft u Abrahams Mosterdmakerij & Restaurant. Hier kunt u op het terras onder
de perenbomen of in het gezellige restaurant genieten
van diverse gerechten van de kaart, met of zonder
mosterd. De ‘fabriek’ is open voor publiek, zodat u
zelf kunt zien, proeven en ruiken hoe men hier nog
altijd volgens traditionele receptuur Abrahams grove
Groninger mosterd maakt. De mosterdmaker vertelt u
er graag alles over!
Overigens is de molen in de zomermaanden regelmatig geopend voor publiek. Er worden koekjes en
broodjes gebakken en kinderen kunnen hier zelfs hun
jeugdmolenaarsdiploma behalen.
Kortom, veel te beleven op een gezellig dagje uit!

T O E N

P I E T E R B U R E N

Domies Toen, de tuin van de dominee, is een oude pastorietuin, de noordelijkste
botanische tuin en geregistreerd museum. De tuin ligt aan de voet van de Petruskerk. Ooit
stond er een Weem (pastorie-boerderij). De schuur en het koetshuis werden in 1880
afgebroken, het voorhuis werd uitgebreid tot een grote, voorname pastorie. Toen werd,
naar de mode van die tijd, ook een slingertuin aangelegd, met vijvers en een rode beuk en
plataan.
In 1960 is de pastorie afgebroken, de tuin werd gered en kreeg de naam Domies Toen.
In de tuin staat het oude tuinprieel. De tuin wordt aan een kant begrensd door een
eeuwenoude tuinmuur.
Er is het hele jaar door wat te zien: in de lente de stinzenplanten (de grootste collectie van
Nederland), dan de wilde plantenﬂora, in de zomer bloemenweiden met talloze inheemse
planten en rozen, in de herfst de verstilde sfeer met herfstkleuren en rijpe mispels. Ook
zijn er borders, een kruidentuin en een insecten- en vlindertuin in deze bijzondere
botanische tuin. Er is een sfeervolle theeschenkerij in het oude godsdienstgebouwtje.
De tuin is het gehele jaar geopend, de theeschenkerij van april - oktober, woe t/m zo
11 - 17 uur
Entree € 3,00 (gratis voor vrienden Domies Toen).
Voor meer informatie : www.domiestoen.nl

Domies Toen. Heerlijke koffie, thee, huisgemaakt gebak en ander lekkers.
Geopend woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Voor meer info: 06 46317067 of mail: inezgeenen@gmail.com
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Lauwersland/Het Hogeland
Hoofdstraat 14
Eenrum
T 0595-491388
Ambachtelijk: Beleef het door je eigen unieke kaarsen,
fakkels of een windlicht te maken. Leuke activiteiten
voor alle leeftijden!
Uniek: Een sfeervolle winkel met bijzondere kaarsen,
kandelaars en leuke kadootjes.
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klompenmakerij, een kaarsenmakerij en een mosterdmakerij met museum. Arboretum Notoarestoen herbergt een
bijzondere collectie uitheemse gewassen, zoals de Japanse
tempelboom, Chinese vaantjesboom en Amerikaans sequoia’s. Er kan een mooi ommetje worden gemaakt, net als
in het aangrenzende Eenrumerbos met hertenkamp of in
het Oosterbos. Meer indrukwekkend groen is er te vinden
in de speels ingerichte tuinen van kwekerij De Kleine
Plantage. Liefhebbers van figuratieve kunst doen er goed
aan Galerie Het Raadhuis te bezoeken. Overnachten kan
in wat bekend staat als het kleinste hotel ter wereld: De
Kromme Raake. Dit voormalig kruidenierswinkeltje is nu
een prachtig eenkamerhotel in art deco stijl is. Borrelen
in stijl doet u bij Café Bulthuis, die over een ‘Ainrommer
Koamer’ met historisch kabinet beschikt.
Bezienswaardigheden:
- Van der Meulen Klompenmakerij
(www.eenrumerklompen.nl
- Abrahams Mosterdmakerij en Restaurant
(www.abrahamsmosterdmakerij.nl)
- Kaarsenmakerij Wilhelmus
(www.kaarsenmakerijwilhelmus.nl)
-N
 otoarestoen Eenrum (www.arboretumeenrum.nl)
-G
 alerie Het Raadhuis (www.galeriehetraadhuis.nl)
-K
 wekerij De Kleine Plantage
(www.dekleineplantage.nl)

Bijzonder: Voor iedere gelegenheid een passende kaars.
Gepersonaliseerd en naar eigen wens.

www.kaarsenmakerijwilhelmus.nl

Abrahams Mosterdmakerij
Restaurant
ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID
TERRAS | KOFFIE | BORREL | LUNCH | DINER

GRONINGER MOSTERD
AMBACHTELIJK
STREEKPRODUCT
RONDLEIDINGEN
MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600 | WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

Overnachtingsadressen:
-G
 rand Hotel De Kromme Raake
(www.hoteldekrommeraake.nl)
KLOOSTERBUREN
Sporen van een rooms verleden
Het noorden van Groningen is vrijwel geheel gereformeerd of hervormd, maar Kloosterburen is als katholieke
enclave een van de zeldzame uitzonderingen. Sporen van
het roomse verleden zijn nog steeds volop zichtbaar in
het landschap. Niet verrassend stonden hier ooit twee
kloosters: Sint-Johannes Evangelista, ook wel Oldenclooster genoemd, en het nonnenklooster Nijenklooster. Beiden

zijn inmiddels verdwenen, maar de toren van de hervormde
kerk staat op restanten van Oldenclooster. In de prachtig
aangelegde Cloostertuin met boomgaard is het heerlijk
vertoeven. De grote katholieke kerk, naar het ontwerp van

ONTDEK VERHILDERSUM!
de vermaarde architect P.J.H. Cuypers, verrees in 1868. Met
56 meter is het de hoogste kerktoren van het Groninger
Ommeland. De bouw van een zusterhuis, het Theresiagesticht, volgde ruim een halve eeuw later. Dit klooster
verloor in de jaren zestig van de vorig eeuw zijn functie.
Tegenwoordig is Herberg Het Klooster er in ondergebracht. Kunst en cultuur wordt geboden in de vorm van
het Oldtimermuseum met vele oude auto’s en motoren. De
liefhebber van hedendaagse abstracte kunst kunnen terecht bij de galerie van Anne Wine, die tevens dienst doet
als Bed and Breakfast. Leuke uitjes in de directe omgeving
zijn eendenkooi Nieuw Onrust in buurtschap Hornhuizen
en het tuinhofje Groene Luwte in Molenrij.
Bezienswaardigheden:
-E
 endenkooi Nieuw Onrust
(www.groningerlandschap.nl/nieuwonrust)
- Tuinhofje De Groene Luwte
(www.degroeneluwte.nl)
-L
 andmerken (www.landmerken.nl)
Overnachtingsadressen:
-H
 erberg Het Klooster (www.herberghetklooster.nl)
-B
 ed and breakfast Anne Wine (www.annewine.nl)

Exposities en
evenementen laten
de geschiedenis
herleven van de
Groninger anno 1850
Open: 2 juni
t/m 1 november 2020,
di t/m zo, 10.30-17.00 u.
verhildersum.nl

WIERDE 40, 9965 TB LEENS T 0595-571430 INFO@VERHILDERSUM.NL WWW.VERHILDERSUM.NL

bouw van de 19e en 20e eeuw centraal. De grote textielcollectie van Verhildersum wordt hier deels geëxposeerd.
Het wierdedorp Leens is een uitstekende uitvalsbasis voor
een ontspannend ommetje door natuurgebied Leenstertillen. Wie iets actiever van de natuur wil genieten, kan
terecht bij de dierenpark Doezoo. Hier mogen dieren zoals
slangen, stinkdieren en kikkers gewoon worden aangeraakt. Wie liever gaat voor spannende indoor klimparcoursen en uitdagende outdooractiviteiten, kan terecht bij
Adventurepark Waddenfun in het aangrenzende WeheDen Hoorn.
Bezienswaardigheden:
- Landgoed Borg Verhildersum
(www.verhildersum.nl)
- Doezoo Leens (www.doezoo.nl)
- Adventurepark Waddenfun (www.waddenfun.nl)

LEENS
Stamplaats van Groninger landadel
Leens vormt het bestuurlijke centrum van De Marne. Het
is de plaats waar de geschiedenis van de patricische families Tjarda van Starkenborgh en Onsta onlosmakelijk mee
is verbonden. Grafzerken van beide families zijn te vinden
in de Romaanse Petruskerk. Het grote Hinz-orgel dateert
van 1733 en wordt volop bespeeld tijdens de jaarlijks
terugkerende zomerconcerten. Zowel de Onsta’s als de
Tjarda van Starkenborghs hebben de borg Verhildersum
bewoont. Het landgoed doet dienst als expositieruimte
en er bevindt zich een restaurant in het koetshuis. De 19e
eeuwse inrichting geeft een goed beeld van het leven van
de Groninger landadel. In de op het borgterrein gelegen
museumboerderij Welgelegen staat de Ommelander land-

LAUWERSOOG
Natuurpracht en waterparadijs
Lauwersoog ontstond nadat in 1969 de Lauwerszee
werd ingedijkt. Het dorpje ontpopte zich al snel tot een
belangrijke vissershaven met eigen afslag. Maar ook dagjesmensen en toeristen wisten het aanlokkelijke plaatsje
steeds beter te vinden. Lauwersoog vormt de poort naar
enkele bijzondere natuurgebieden: de Waddenzee en de
nationale parken Schiermonnikoog en Lauwersmeer. De
ongebaande woestenij van het natuurrijke Waddeneiland
en de waterige wildernis van de voormalige zeearm mogen rekenen op veel belangstelling van natuurliefhebbers.
Beide gebieden geven volop gelegenheid tot wandelen,
fietsen, varen, zwemmen, zonnebaden, vissen en vogels kijken. Voor wie het onbewoonde eilandgevoel eens wil ondergaan, kan met Staatsbosbeheer mee op expeditie naar
Rotummeroog. De nabijheid van de Waddenzee nodigt uit
tot het maken van wadtochten bij eb. Het vissersplaatsje
is verder rijk aan havens. Niet verrassend wordt er waterrecreatie in de breedste zin van het woord aangeboden. Zo
is er een zeilschool en zijn er rondvaarten mogelijk. Ronduit spectaculair zijn de rescueboot tochten vol spanning
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Lauwersland/Het Hogeland
en snelheid. De Hoek van Bant biedt volop vertier in de
vorm van surfen, zeilen en kitesurfen. Lauwersoog beschikt
over voldoende comfortabele accommodaties. Er zijn twee
grote bungalow- en zomerhuisterreinen: het natuurdorp
Suyderoogh en het bungalowpark Robbenoort. Tevens is
hier de grootste camping van De Marne gevestigd: camping Lauwersoog.
Bezienswaardigheden:
- Nationaal Park Schiermonnikoog
(www.np-schiermonnikoog.nl)
- Nationaal Park Lauwersmeer (www.lauwersmeer.org)
- Rottum (staatsbosbeheerrottum.wordpress.com)
- Wadtochten (www.waddentochten.nl)
- Rescueboat tochten
(www.beleefwadenwater.nl)
Overnachtingsadressen:
- Natuurdorp Suyderoogh (www.suyderoogh.nl)
- Bungalowpark Robbenoort (www.robbenoort.nl)
- Camping Lauwersoog (www.lauwersoog.nl)
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PIETERBUREN
Zeehonden en wadlopen
Wie Pieterburen zegt, zegt zeehonden. De wereldberoemde centrum vangt sinds 1971 verzwakte dieren
op. Gasten kunnen een dagje meelopen of zeehonden

spotten op Vlieland. Ideale startpunt voor wadlopen is
Buitenplaats Noordkust. Naast informatie en exposities
over het waddengebied, organiseert de Buitenplaats ook
vogelkijkexcursies en huifkartochten. Voor een blik in het
nostalgische verleden is binnenstappen bij het Koffie- en
Winkelmuseum een aanrader. Allercharmants is Dommies Toen, het 19e eeuws tuinhuisje van de voormalige
pastorie van Pieterburen. Rondom dit pandje is een bescheiden, botanische tuin aangelegd met vroegbloeiende
stinzenplanten, zonnewijzer en theeschenkerij. Pieterburen staat verder bekend als de start- of finishplaats van
het Pieterpad, die officieus begint of eindigt bij café Bij
De Buren Van Pieter. Indrukwekkend is de laatgotische
Petruskerk uit de vijftiende eeuw, met rijk houtsnijwerk

ZORGBOERDERIJ PIETERBUREN
met lunchcafé de mini Mekkertil

• Zorgboerderij met geiten en geitenlammetjes,
kune kune varkens, een koe, pony’s, alpaca’s.
kalkoenen, kippen en siereenden.
• Boerderijwinkel met verkoop van de eigengemaakte biologische boerengeitenkaas en waddengoud/streekproducten.
• Lunchcafé met heerlijke koffie, thee, frisdranken
en appeltaart, pannenkoeken, panini‘s, quiches
en softijs en milkshakes van geitenmelk (uniek in
de regio) en alles voor vaste lage prijzen.
Zorgboerderij Pieterburen
www.zorgboerderijpieterburen.vpweb.nl
Broeksterweg 24
9968 TJ Pieterburen (Broek)
06-83442091
Op slechts twee kilometer van de zeehondencreche
Open vanaf Pasen tot 1 november alle dagen van
10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen van 12.00 tot 16.00 uur.
Entree zorgboerderij € 1,- p.p.

Bezoek onze geitenkaas online
op www.biogeit.nl

en rouwborden van bewoners van de in 1904 afgebroken borg Huis ten Dijke. De toren van de kerk dateert
uit 1805 en rijst als een herkenbaar baken uit boven de
omgeving. Het dorp is goed bereikbaar voor de vaarrecreatie.
Bezienswaardigheden:
- Zeehondencentrum Pieterburen
(www.zeehondencentrum.nl)
- Buitenplaats Noordkust
(www.groningerlandschap.nl/noordkust)
- Dommies Toen (www.domiestoen.nl)
- Pieterpad (www.pieterpad.nl)
- Koffie- en Winkelmuseum Pieterburen
(www.pieterburen.info)
- Kunstroute 99 (www.route99.nl)
Overnachtingsadressen:
- Hotel Waddenweelde (www.waddenweelde.nl)
- Waddenhoes Gastenverblijven (www.waddenhoes.nl)
- Bed and Breakfast Tussen De Tuinen
(www.tussendetuinen.nl)
ULRUM
Het grieven van dominee De Cock
De naam van het op twee wierden gevestigde Ulrum
duikt al in de 11e eeuw op. Op het ene wierd staat de
romano-gotische kerk nog altijd fier overeind. Bij de andere wierd lag de ooit zo imposante Asingaborg, met zijn

veertien royale kamers, koetsiershuis, Chinees zomerhuisje, kassen, lanen, bossen en landerijen. Helaas vond de
heerd in 1810 zijn einde. Sinds 1988 is een deel van het
voormalige borgterrein omgetoverd in een natuurpark.
Een tweede naam die voor altijd verbonden is met de
geschiedenis van Ulrum, is die van dominee Hendrik de
Cock. Hij scheidde zich in 1834 met het grootste deel
van zijn gemeente af van de in zijn ogen te vrijzinnige
Nederlands Hervormde Kerk. De Cock legde daarmee de
bakermat voor huidige gereformeerde Genootschappen.
De dominee trotseerde daarbij boetes, bedreigingen en
zelfs de komst van 100 soldaten naar het dorp. Ulrum
houdt deze heftige geschiedenis levend in de vorm van
een wandel- en fietsroute door het dorp. Beide tochten
doen punten aan die in relatie staan tot deze woelige
geschiedenis, zoals de drie gereformeerde kerken en het
Asingapark.
Bezienswaardigheden:
- Historische dorpsroutes (www.ulrum1834.nl)
Overnachtingsadressen:
- Bed and Breakfast Het Tuinhuis
(www.bedandbreakfasttuinhuis.nl)
- Bed & Breakfast-Sauna D’Olle Pastorie Hoofdstraat 28
9975 VS Vierhuizen Tel.06-33585864
(www.ollepastorie.nl)

Herberg Het Klooster
een plek om op kracht te komen,
te verdiepen en ontwikkelen.
voor individuen en groepen

www.herberghetklooster.nl

+31(0)595 48 11 59

info@herberghetklooster.nl

Kloosterburen
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EEN RUWE DIAMANT OP HET HOGELAND
MUSEUM LANDGOED VERHILDERSUM LEENS
Een half uurtje ten noordwesten van de stad
Groningen te midden van wierden, kanalen
en uitgestrekte akkers, vlakbij Werelderfgoed
Waddenzee en het Lauwersmeergebied, ligt
Museum Landgoed Verhildersum Leens. Dit
landgoed van 32 hectare, met de borg als middelpunt, vertelt het verhaal van het Hogeland
in de 19e eeuw; van eeuwenoude landadel en
nieuwe borgbewoners, van de innovatieve en
opkomende boerenstand en de arme landarbeiders. Verscholen tussen singels en landerijen liggen de historische juweeltjes voor
het oprapen. Ontdek de bijzondere verhalen
en beleef het verleden op Landgoed Verhildersum Leens. Ervaar hoe de bewoners van de
borg en het arbeidershuisje wonen en leven in
de 19e eeuw in de compleet ingerichte woningen. De rijkdom, pracht en praal van de borg
naast de eenvoud van het arbeidershuisje.

In de museumboerderij wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Verhildersum
en aan Boeren in de 19e eeuw. De 19e eeuw,
een tijd van ontwikkeling en vernieuwing in
de landbouw. Denk bijvoorbeeld aan de komst
van de Arendploeg. Een van de ontwikkelingen die een grote bloei tot gevolg hebben en
welvaart brengen, maar niet voor iedereen.
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Maak kennis met de mannen die in de 19e
eeuw op het landgoed woonden, in de borg,
de boerderij en het arbeidershuisje in de expositie Borgheer, boer en arbeider… Ze vertellen
over hun leven en belevenissen in de 19e eeuw.
In het Koetshuis is de expositie Uit Liefde…
met werk van waddenschilder Geurt Busser
te zien. Geurt Busser schildert in waterverf de
Wadden, met de kwelders, prielen, zandplaten
en de eilanden. En het uitgestrekte landschap
van het Hogeland. De dorpen op de wierden,
de kerktorens, molens en boerderijen als herkenningspunten in het landschap. En de oude
maren en het Reitdiep. In de film Wat spookt
er ’s nachts rond de borg Verhildersum maakt
u kennis met het nachtleven op Verhildersum
en met name de vleermuizen. De herfstexpositie is traditiegetrouw de amateurkunsttentoonstelling, deze keer met als thema:
‘Op reis’
Naast deze exposities zijn er meer activiteiten
(kijk voor actuele informatie op
www.verhildersum.nl).
Landgoed Verhildersum Leens
Wierde 40, 9965 TB, 0595-571430,
www.verhildersum.nl

D. Lanting Tweewielers
Jan Zijlmasingel 23 - Leens - Tel. 0595-572530

Sleutelspecialist
Wij maken al uw sleutels

Uw adres voor
verkoop en verhuur
van aanhangwagens

D. Lanting
Fietscentrum
Wierhuisterweg 1, Surhuisterveen

JanSchoenmode
Zijlmasingel 2 en reparatie
9965
PW LEENS Leens
Zuidema
Hoofdstraat 18a
Telefoon 0595-571591

Tel. 0512-362021
Al 60 jaar een begrip in de Marne
Tot wel € 1.425,00 subsidie
op BOSCH Zonneboilersystemen

Uw Schoenmaker

Zijlstra Installatiebedrijf
Wij bezorgen nu
ook thuis

Leens Tel 0595-572664 • info@zijlstraleens.nl
www.zijlstraleens.nl

H E T S P E LT- P R O J E C T

In Speltproject Pieterburen werken boer Havenga, molenaar Wassens en
bakkerij Peters samen in het verbouwen en verwerken van spelt. Sinds jaren
wordt uitsluitend het oerras Oberkulmer Rotkorn (100% zuiver) geteeld.
Geïnteresseerd?
Download de app en bestel
Kom naar Bakkerij Peters in Leens of korenmolen
Joeswert in Feerwerd.
CORRECT ZITTEN EN WERKEN. NU EXTRA VOORDELIG. LAAT U VRIJBLIJVEND ADVISEREN OP HET
Onze speltproducten zijn: -brood, -koek, -crackers,
-meel, -bloem, -pasta, etc.
HOOGSTE ZITADRES VAN NEDERLAND! OOK VOOR PARTICULIEREN, SCHOLIEREN EN STUDENTEN
Zie de website voor actuele informatie en openingstijden.
www.spelt-pieterburen.nl | j.hiddema@kpnplanet.nl | 0595-528405

Deuren Service Noord

Eenrum
Levering + reparatie bedrijfs-/garagedeuren

V.C.A.* gecertificeerd

SUPERMARKT

Jumbo, Leens, Nije Nering 2

Bloemen- en
Plantencentrum

Leens

P R O E F

D E

S M A A K

V A N

G R O N I N G E R

Aan de Groninger Waddenkust werken
boer, molenaar en bakker al bijna 25 jaar
samen in de teelt en het verwerken van
spelt. Deze unieke samenwerking levert
heerlijke en eerlijke producten op. Ze
zijn met liefde geteeld, met windkracht
gemalen en met passie gebakken. Kom
proeven, genieten en ervaren!
Oberkulmer Rotkorn
In 1997 is het Speltproject Pieterburen
opgericht om spelt onder de aandacht
te brengen. Het is daarmee het oudste
speltproject van Nederland. Mede door
dit noordelijke initiatief, is spelt nu
gewoon ingeburgerd. Er werd gezocht
naar het zuiverste ras. Dat is Oberkulmer
Rotkorn. Dit is uitstekend biologisch te
telen, is niet door veredeld of genetisch
gemanipuleerd en dus 100% zuiver.
Spelt is erg gezond en beter te verdragen
dan de andere granen, is licht verteerbaar en heerlijk van smaak.

S P E L T !

andere speltproducten zoals speltbrood,
-crackers, -granola, -pasta, -risotto en
-meel.
Voor meer informatie en de openingstijden: www.bakkerijpeters.nl.

Korenmolen Joeswert
Korenmolen Joeswert (opgericht in
1855) in Feerwerd is een professioneel
maalbedrijf. Molenaars Rolf Wassens,
Libbe Kooistra en Dirk Doeglas vermalen
en bewerken de speltkorrels tot meel en
bloem. Granen gemalen op natuursteen
en aangedreven door de wind levert
een ambachtelijk product van optimale
kwaliteit. In de molenwinkel is een breed
assortiment aan biologische (spelt)meel
en andere producten te verkrijgen.
Voor meer informatie en openingstijden:
www.joeswert.nl.

Wandelen
Speltproject Pieterburen heeft een landloop uitgezet. Deze agrarische wandelroute gaat grotendeels over onverharde
wegen, oude dijken en boerenakkers. De
route van circa 1,5 uur is met informatieborden over gewassen en cultuurhistorie
bewegwijzerd.
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Biologische boer Ale Havenga
Nabij Pieterburen ligt biologisch akkerbouwbedrijf Landgoud. Met zorg
en aandacht worden hier de gewassen
geteeld, zo ook Oberkulmer Rotkorn
spelt. In oktober wordt de spelt met GPS
gezaaid. Hierdoor krijg je kaarsrechte
lijnen in het landschap, zodat in de
voorjaar met de machine het onkruid
kan worden geschoffeld. Eind augustus
kleurt het gewas roodgeel en is het tijd
voor de oogst. Voor meer informatie:
www.landgoud.nl.

Bakkerij Peters
Ambachtelijke Bakkerij Peters in Leens
bakt met 100% spelt. Dit is uniek. Dick
Peters geeft de spelt een eigen behandeling omdat speltdeeg langzaam en voorzichtig moet worden gekneed. Alleen
dan is het mogelijk met spelt te bakken,
zonder tarwe toe te voegen. Naast de
Groninger speltkoek verkoopt de bakker

Geïnteresseerd geworden? Voor meer
informatie, de flyer, verkooppunten en
wandeling langs de speltvelden. kijk op:
www.spelt-pieterburen.nl/wandelen

Korenmolen Joeswert
Sinds
1980
ambachtelijk
maalbedrijf
Mentaweg
3, 9892
TA Feerwerd,
06 44096536voor
biologische granen.

•

M
 eer dan 50 meelsoorten, broodbakmixen,
cakemixen en andere producten. Daarnaast
verschillende lokale en andere biologische
producten.

•

K
 offie, thee, fris en ijs in een mooie
omgeving.

•

O
 peningstijden winkel: vrijdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.30. Daarnaast
dagelijks op afspraak. Helaas dicht? Bel Dirk!
Mentaweg 3, 9892 TA Feerwerd, 06-44096536
www.joeswert.nl

Lunchroom met terras
• Groninger koek, 100% speltproducten, streekproducten
• Vers belegde broodjes
• Ruime sortering brood en gebak uit eigen bakkerij
Openingstijden:
di t/m vrij van 8.00-18.00 uur | zaterdag 8.00-16.00 uur
Online bestellen mogelijk via de website

Lauwersland/Het Hogeland
WARFHUIZEN
De plaatsnaam Warfhuizen betekent ‘huizengroep gelegen op een heuvel op zeeklei’. Het dorp ontstond nadat
twee wierden aaneengroeiden. Op één daarvan staat
een in onbruik geraakt kerkje, dat aan het begin van
deze eeuw werd aangekocht. Sinds de restauratie en de
plaatsing van een Mariabeeld in 2003 is dit godshuis, de
Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin, uitgegroeid tot
een Mariabedevaartsoord voor gelovigen uit binnen- en
buitenland. In een deel van de kerk leeft broeder Hugo
in afzondering. Hij is de enige kluizenaar die Nederland
momenteel rijk is. De kapel van de kluizenarij is deels
publiekelijk toegankelijk. Populair zijn de omliggende
maren vanwege hun recreatieve mogelijkheden, zoals kanoën. In het dorp bevindt zich een theaterherberg, waar
gastheer Ton van der Velden gasten voorziet van logies
en ontbijt en literaire solovoorstellingen. Voor eigenzinnige exposities kan worden aangeklopt bij Kunstgalerie
Nou Nog Mooier.
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Bezienswaardigheden:
- Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin
(www.beslotentuin.nl)
- Galerie Nou Nog Mooier (www.nounogmooier.nl)

Overnachtingsadressen:
- Theaterherberg (www.theaterherberg.nl)
Evenementen:
- Concerten Roodehaan, in juli en augustus organiseert
dit horeca- en kampeerpunt elke zaterdag een concert
met muzikaal talent uit binnen- en buitenland.

ZOUTKAMP
De naam van dit vissersplaatsje is waarschijnlijk afgeleid
van Solte Campe, een locatie voor zoutwinning uit veen.
Tijdens de 80-jarige Oorlog in de 16e eeuw deed Zoutkamp dienst als een door de Spanjaarden opgeworpen

nou nòg mooier!

nou nòg mooier!
lijstenmakerij
galerie
atelier Gosse Koopmans
kunst & kado's
koffie- en theehuis

KUNST BIJ DE KOFFIE
ambachtelijke lijstenmakerij
kunstgalerie
atelier Gosse Koopmans
doorlopende exposities
betaalbare en unieke kado's
koffie- en theehuis met terras

Een plek die verrassend veel te bieden heeft! U kunt bij de
eigenaren Gosse en Sharon terecht voor alles rondom kunst.
In de ambachtelijke lijstenmakerij maakt Sharon met veel
plezier de mooiste lijsten om uw kunstwerk heen.
In de galerie worden regelmatig exposities van meerdere
kunstenaars getoond in samenwerking met Galerie Koopmans
in Earnewâld. Uiteraard is er ook werk uit eigen atelier van
Gosse Koopmans te zien.
De kunst- en kadowinkel heeft voor iedere beurs wel wat moois:
schilderijen, keramiek, glaskunst, sieraden, tassen, textielkunst,
meubels, lampen, wenskaarten en kalenders.
Of kom gewoon heerlijk relaxen en sfeer opsnuiven in onze
knusse lees/zithoek met een lekker kopje koffie of thee.
OPEN:

donderdag en zaterdag 10:00 - 17:00 uur

nou nòg mooier!
OPEN: donderdag t/m zaterdag 10:00 - 17:30 uur
zondag 11:00 - 17:00 uur
Baron van Asbeckweg 38, Warfhuizen

www.nounogmooier.nl

lijstenmakerij
atelier Gosse Koopmans
galerie
kunst & kado's

Baron van Asbeckweg 38, Warfhuizen

www.nounogmooier.nl

schans. Deze was het decor van vele schermutselingen
met de Nederlandse krijgsmachten. Tot de opheffing in
1882 blijft Zoutkamp de militaire status houden. Het
19-eeuwse, gerestaureerde huis op de dijk, De Batterij,
herinnert nog aan deze tijd. Tot de afsluiting van de
Lauwerszee in 1969, is Zoutkamp een vissershaven met
een bloeiende garnaalverwerkende industrie. De visserijhistorie is nog duidelijk zichtbaar in de oude binnenhaven,
maar wordt vooral levend gehouden in het Visserijmuseum. Er worden jaarlijks vaartochten over het schitterende
Reitdiep en het Lauwersmeer georganiseerd. Verder zijn
er het Rijwiel- en Bromfietsmuseum en een kleinkunst- en
poppentheater gevestigd. Theemuseum De Theefabriek
is te vinden in de voormalige kerk en pastorie van het
naburige en rustieke dorpje Houwerzijl.
Bezienswaardigheden:
- Visserijmuseum (www.visserijmuseum.com)
- De Theefabriek (www.theemuseum.nl)
- Stipp (www.poppentheaterschool.nl)
- Bromfietsmuseum, Schoolstraat 2, Zoutkamp
(www.zoutkamp.net)
Overnachtingsadressen:
- Sleepboot Willem Zoutkamp
(www.sleepbootwillemzoutkamp.nl)
- Bed and Breakfast Zoutkamp, Vishalstraat 6, 9974 PH,
Zoutkamp, 0595-402811 of 06-13877742
- De Juckemaheerd (www.juckemaheerd.nl)

WINSUM
Voorname handelsnederzetting aan de Hunze
Winsum bestaat eigenlijk uit drie terpdorpen (naast
Winsum ook Obergum en Bellingerweer), die volledig in
elkaar zijn opgegaan Winsum en Obergum zijn weliswaar gescheiden door het Winsumerdiep, maar toch met
elkaar verbonden dankzij de Boogbrug en de Jeneverbrug.
Winsum groeit in de Middeleeuwen uit tot een voorname
handelsnederzetting dankzij de nabijheid van rivier de
Hunze. Sinds 1057 bezit deze hoofdplaats zelfs een eigen
munt, tol- en marktrecht. Toch blijft de ontwikkeling tot
volwaardige stad uit.

Hoornstertil
Hoornstertil
BRUIN CAFÉ / RESTAURANT
eetcafé - met
terras aan/ het
water - 25 soorten bier
BRUIN
CAFÉ
RESTAURANT

Oók
opaan
maandag
eetcafé - met
terras
het watergeopend
- 25 soorten bier
Oók op maandag geopend
Mernaweg 60, Wehe-den Hoorn
Mernaweg
60, Wehe-den
Verhuurstation
”DeHoorn
Marenboot”
Verhuurstation ”DeTel.
Marenboot”
(0595) 57 26 38
Tel. (0595) 57 26 38

E-mail: E-mail:
demarenboot@hoornstertil.nl
demarenboot@hoornstertil.nl
NU ookNU
6 pers.
ook 6 pers.
marenboten
marenboten

Sinds maart 2010 is Kwekerij Brandenbrug gevestigd aan de
Havenweg 10 te Baflo. Tot die tijd was het bedrijf gevestigd
in Rasquert op de plek waar ooit de borg ”Brandenburg” heeft
gestaan. Dit verklaard meteen de naam van de kwekerij waarvan Bert Meijer eigenaar is. Aan de Havenweg te Baflo heeft
de eigenaar reeds jarenlang een kas van 900m2 tot zijn beschikking, waar in de winter en het vroege voorjaar de stekjes
van vaste planten worden opgepot die vanaf eind maart gretig
aftrek vinden bij een groot aantal tuinliefhebbers.
Bert Meijer heeft een reputatie opgebouwd met zijn zelf
opgekweekte planten. Hij levert goede kwaliteit voor een
lage prijs. Veel mensen komen af op zijn aanbieding van 10
vaste planten voor € 10,-. Sinds de invoering van de euro is
dit prijsbeleid niet gewijzigd. Jaarlijks kweekt hij gemiddeld
tussen de 40 en 50.000 planten. In het najaar van 2009 heeft
hij een stuk grond naast zijn kas gekocht, waarop sinds maart
2010 de verkoop van vaste planten, bomen, struiken, heesters,
klimplanten en rozen plaatsvindt. Deze nieuwe locatie, die
in totaal 5.000m2 groot is, biedt hem de mogelijkheid zijn
assortiment verder uit te breiden en de klanten nog beter van
dienst te zijn. In het afgelopen jaar is veel tijd en aandacht
besteed aan de inrichting van het nieuwe perceel. Zo zijn er
bomen geplant, schelpenpaadjes aangelegd en borders ingericht. De komende tijd zal de kwekerij nog uitgebreid worden
met een grote rozenborder. En zo proberen we het steeds
mooier te maken.
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Lauwersland/Het Hogeland
De Nederlands Hervormde Kerk met stoere toren heeft
een trap die aan de buitenkant is gelegen. In Obergum
staat een neogotische wierdekerk uit de 13e eeuw. Het
dorp bezit ook nog twee gerestaureerde achtkante stellingmolens: de Ster uit 1851 en De Vriendschap uit 1801.
Laatstgenoemde is een van de oudste molens van Groningen. Bij recreatiecentrum Marenland is het mogelijk om
campingplaatsen, hotelkamers, (water)fietsen, kano’s, fluisterboten en trekkershutten te huren. Museum Stichting
Kinderboek Cultuurbezit beschikt over een uitgebreide
verzameling oude kinderboeken.
Bezienswaardigheid:
- Museum Stichting Kinderboek Cultuurbezit
(www.kinderboekcultuurbezit.nl)
Overnachtingsadressen:
- Hotel Marenland (www.marenland.nl)
- Bed and Breakfast Batenborg
(www.bedandbreakfastbatenborg.nl)
- Fam Garst, Dahliastraat 93, 9951 GE Winsum
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BAFLO - RASQUERT
De mooiste tocht van Rooie Rienus en
Pé Daalemmer
Van Baflo naar Stad, over Onderdendam. Als we zangers
Rooie Rienus en Pé Daalemmer mogen geloven is dit de
mooiste tocht die zij ooit ondernamen. Baflo heeft samen
met buurdorp Rasquert dan ook veel te bieden. Hun
gezamenlijk recreatiehaven ligt aan het Rasquerdermaar
en is ook geschikt voor kano’s. Het tweelingdorp is de
startplaats van de Noorder Rondritten, beter bekend als
de Groningse Elfstedentocht. In en om Baflo en Raquert
is d’Eerste Grunneger Toalroute uitgezet voor fietsers
en wandelaars. Oogstrelend in Baflo is de romaanse St.
Laurentiuskerk uit de 12 eeuw, waarvan de zadeldaktoren
vrij van de kerk staat. Aanrader is het maken van een
wandeling richting het buurdorp Tinallinge. Rondom dit
plaatsje kronkelen een ossengang, een jaagpad en bevindt zich een natuurgebied waar weidevogels broeden.
EZINGE
Ongekende rijkdom onder en boven de grond
Het terpen- en wierdenlandschap van de Groningse

waddenkust mag gerekend worden tot de oudste cultuurlandschappen in Nederland. Het beeldbepalende
karakter van deze opgeworpen heuvels wordt nader
belicht in Museum Wierdenland in Ezinge. Restanten
van 85 boerderijen en 60 bijgebouwen uit de periode
van 600 v. Christus tot de 5e eeuw na Christus werden
in en rondom Ezinge in de grond aangetroffen. Een
reconstructie van een opgegraven woonstalhuis en vele
andere voorwerpen staan opgesteld in het museum.
Beroemd is de gouden zwaardknop van Ezinge uit de 7e
eeuw. Het museum is ook een uitstekend startplaats voor
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Van Swinderenweg 10, Ezinge
www.wierdenland.nl

een bezoek aan het aangrenzende Nationaal Landschap
Middag-Humsterland. Het bijzondere natuurschoon, benadrukt door het reliëf van wierden, dijken en kwelders
en het zeer open landschap maken dit gebied bijzonder
geschikt om te wandelen, fietsen of kanoën. Ten noordoosten van Ezinge ligt de Allersmaborg, waarvan de
oudste delen uit de periode rond 1400 stammen. Het
huidige 18e eeuwse landhuis doet tegenwoordig dienst
als congrescentrum en expositieruimte. De singels zijn
echter open gesteld voor het publiek. Een bezoek aan het
dorp zelf is overigens ook geen straf.
Ezinge heeft een beschermd dorpsgezicht. De kerk met
losstaande toren uit de 12e en 13e eeuw staat op de
rand van een afgegraven wierde. Een sfeervolle pleisterplaats is Café de Brug, waar regelmatig open podium
avonden worden gehouden.
Bezienswaardigheden:
- Museum Wierdenland (www.wierdenland.nl)
- Nationaal Landschap Middag-Humsterland
(www.middaghumsterland.nl)
- Allersmaborg (www.allersmaborg.nl)

GARNWERD
Fonkelend juweel aan het Reitdiep
Het beschermde dorpsgezicht Garnwerd ligt hoog en
droog op een wierde aan het wondermooie Reitdiep,
een meanderende rivier die vanaf Groningen via het
Lauwersmeer uitmondt in de Waddenzee. Karakteristiek
voor Garnwerd is de achtkante molen De Meeuw uit
1851, de NH Kerk met zadeldaktoren en de Burgemeester
Brouwersstraat, die volgens inwoners te boek staat als
het smalste straatje van Nederland. Een auto past er nog
net door. Café Hammingh, een van Groningens bekendste
bruine kroegen, staat boven op de dijk. Dit uit de 19e
eeuw stammende veerhuis doet tegenwoordig dienst als
dorpscafé en is uitgegroeid tot een geliefde stopplaats
voor fietsers en wandelaars. Het terras geeft een mooi
uitzicht over het Reitdiep, dat sinds enige jaren weer
vrij mag kronkelen. Het landschap biedt volop fiets- en
kanovertier.
Pleisterplaatsen aan het water:
- Café Hammingh (www.cafehammingh.nl)
- Restaurant Garnwerd aan zee

Openluchtmuseum Het Hoogeland
Beleef het van Binnen & Buiten
Het verleden komt tot leven in het hart van het Noord-Groningse
Warffum. Ontdek in Openluchtmuseum Het Hoogeland het
platteland van ruim honderd jaar geleden. Kijk rond in een
twintigtal gebouwen en ervaar hoe de mensen vroeger woonden
en werkten. Een oude schoolklas, de kruidenierswinkel, een daglonerswoning, het TBC-huisje, de zaagmolen en andere panden
zijn met zoveel oog voor detail ingericht, dat het lijkt alsof de
bewoners even weg zijn. Met de omringende moes- en siertuinen
biedt het museum een mooi en indringend beeld van het vroegere
leven in een Gronings dorp.

Het openluchtmuseum is een boeiende en betaalbare bestemming
voor iedereen. In combinatie met een hapje of drankje in museum
restaurant Het Spijslokaal biedt het bezoekers een heerlijk dagje uit.

Het tot museumterrein bestemde gebied is gelegen op het hoogste
punt van de wierde in het centrum van het dorp. Op dit terrein
bevonden zich in 1959 tien woningen, twee schoolgebouwen en een
stal. De meeste gebouwen van het openluchtmuseum staan op de
plaats waar ze altijd hebben gestaan. Aangevuld met enkele panden
uit de regio geven ze een authentiek en fascinerend beeld van het
dagelijks leven rond 1900. Het ligt bovendien in het gebied van
Unesco Werelderfgoed de Waddenzee.

Openluchtmuseum Het Hoogeland
Schoolstraat 4
9989 AG Warffum
t. 0595 42 22 33
e. receptie@hethoogeland.com
w. www.hethoogeland.com
f. www.facebook.com/HetHoogeland

Gelegen op nog geen halfuur reizen van de stad Groningen is
Openluchtmuseum Het Hoogeland gemakkelijk te bereiken met
zowel auto als trein. En wie met de e-bike komt, kan de fiets bij het
museum opladen.
Voor actuele openingstijden, toegangsprijzen en de bezoekersvoor
waarden in verband met de corona-richtlijnen zie de website.
Het Spijslokaal
Oosterkerkpad 3
9989 AH Warffum
t. 0595 25 21 60
spijslokaalwarffum@gmail.com
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Het Hogeland
Muze van een Groningse troubadour
‘t Binnen de meulens en de moaren
‘t Binnen de kerken en de börgen
‘t Is ‘t laand woar ik as kind
Nog niks begreep van pien of zörgen
Dat is mien laand, mien Hogelaand

(Ede Staal, ‘t Hogelaand)
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De aanblik van het Hogeland inspireerde Groningens
beroemdste troubadour Ede Staal tot het schrijven
van strofen liefdevolle poëzie. De tekst van het lied ’t
Hoogeland laat zich bijna lezen als een reisgids over wat
dit stukje Groningen zo bijzonder maakt: een prachtige
landschappelijke streek met karakteristieke wierdendorpen, molens, oude kerken, landgoederen en maren.
Oneindige velden en statige landgoederen
De jongere polders in dit gebied hebben minder last gehad van inklinking dan de lager gelegen weidegronden
landinwaarts. Vandaar dat deze streek al snel de naam
Hogeland kreeg toebedeeld. De kalkrijke en zandige klei
leende zich uitstekend voor akkerbouw, die in deze streek
dan ook tot grote bloei is gekomen. Oneindige velden
met wuivend graan, aardappel- en suikerbietvelden
domineerden hier het landschap. De vele statige herenboerderijen in deze streek zijn blijvende herinneringen
aan de ooit zo florerende Ommelander landbouw.
Goed bewaarde landgoederen zoals de Menkemaborg,
Rensumaborg, Breedenborg, Rusthoven en Ewsum geven
een goede indruk van de leefwijze van de goed boerende
Groninger adel. Wie het verleden van een typisch NoordGroninger dorp wil binnenstappen, kan Museum Het
Hoogeland in Warffum bezoeken.
Waterrecreatie
Het Hogeland is een waar eldorado voor de water
recreant. Een deel van de waterwegen is goed toegankelijk voor plezierboten en diverse plaatsen beschikken
over een eigen jachthaven. Aan kanoroutes met steigers,
zelf te bedienen sluisjes en bewegwijzering langs het
water is geen gebrek. Rondvaarten over het Wad is uiteraard ook mogelijk. Spektakel biedt een ruige tocht in een
snelle rescueboot. Voor de pleziervaart biedt de voormalige vestingstad Delfzijl een keur aan mogelijkheden als
knooppunt van verschillende waterwegen, zoals de Eems,

het Eemskanaal, het Damsterdiep en de Uitwierdermaar.
Kleiner, maar bijzonder charmant is het vissershaventje
Noordpolderzijl in het uiterste noorden. Tijdens een
bezoek aan Noord-Groningen mag het schilderachtige
Appingedam zeker niet worden overgeslagen.
Wandelen en fietsen
Wandelen kan langs de Waddenkust of op oeroude
wandelpaden, terwijl fietsers zullen genieten van tochten
langs de vele waddenzeedijken. Een echte uitdaging is
de 300 kilometer lange Internationale Dollard Route met
oversteek naar Duitsland. Eigen aan het gebied zijn de
overnachtingsmogelijkheden op bijzondere locaties. Er
zijn hotels, campings of bed and breakfasts en kampeerplaatsen bij de boer.
ROODESCHOOL/EEMSHAVEN
Hoog(s)tepunt van het Hogeland
Roodeschool dankt zijn naam aan een in 1830 opgerichte dorpsschool met rode dakpannen. Het lintdorp
wordt vaak gezien als de meest noordelijke plaats van
Nederland, maar het plaatsje Oudeschip ligt er nog net
boven. Bezienswaardigheden in het dorp zijn het in 1871
gebouwde kerkje en het meest noordelijk gelegen treinstation van Nederland.
Op enkele kilometers afstand ligt de Eemshaven, de
grootste zeehaven van Noord-Nederland. De seaport
heeft sinds de jaren negentig de bakens verlegd van
industrie naar logistiek en overslag. Ook scheepsafbouw
en onderhoud aan boorplatforms worden hier uitgevoerd. Voor toeristen is de Eemshaven vooral interessant
vanwege de dagelijkse veertochten naar het Duitse Waddeneiland Borkum. Dit kan in combinatie met een fiets-,
bus- of huifkararrangement. Voor een onvergetelijke
ervaring op het water is een tochtje met een supersnelle
rubberboot van Rib4Fun een aanrader!

Bezienswaardigheden:
- Bezoek aan Borkum (www.borkumlijn.nl)
- Ribtocht (www.rib4fun.nl)
Overnachtingsadressen:
- Hotel Ekamper (www.hotelekamper.nl)
UITHUIZEN
Oude glorie van de Ommelander landbouw
Het dorp Uithuizen is vooral bekend om de Menkemaborg, een van de best bewaarde borgen in het Groninger
landschap. De term borg wordt gebruikt voor huizen
van edelen zonder titel. Het landhuis is diverse malen
uitgebreid sinds de bouw in de 14e eeuw. Het stijlvolle
interieur omvat gebeeldhouwde schoorstenen, fraaie

portretten en schitterende stijlmeubels, grotendeels
afkomstig van het Gronings Museum. De in 18e eeuwse
stijl aangelegde tuinen zijn befaamd om de prachtige rozentunnels en doolhof met oude plataan in het midden.
De Hervormde Kerk van Uithuizen herbergt een van de
best bewaard gebleven orgels van Arp Schnittger. Verder
kan er ook de koren- en pelmolen De Liefde, gebouwd
in 1866, worden bewonderd. Vergeet ook niet om een
bezoek te brengen aan Museum Eddy Roos, waar de
sculpturen, tekeningen en dansfilms van de naamgevende artiest permanent worden vertoond. Karakteristiek is
Roos’ uitbeelding van sensualiteit en vrijheid. Combineer
een museumbezoek met een dijkwandeling, een bezoek
aan de bijbehorende bloementuin en een kopje koffie in
het in hetzelfde gebouw gevestigde koffiehuis!

MuseumMenkemaborg
De Menkemaborg te Uithuizen is een prachtig ingericht
huis met een bijzonder authentiek interieur en omgeven
door stijlvolle tuinen. Het geheel geeft een beeld van het
leven en wonen op een Groninger borg in de 18de eeuw.
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‘Klein maar fijn: kleine meubelen en houten voor werpen
in de Menkemaborg’
Voor bezoekers lijkt het of de tijd stil heeft gestaan en
de Menkemaborg er in de 18de eeuw zo heeft uitgezien.
Dat is ook het doel van de volledig ingerichte kamers, de
stijlvolle tuinen en de manier van presenteren ‘alsof de
bewoners even weg zijn’.

Er is veel te vertellen over wat er is te zien. Dit jaar
worden de kleine meubelen en houten voorwerpen in het
voetlicht gezet. In de 18de eeuw zijn kleine meubelen
nieuw! Een fraai bureautje, een miniatuur kastje, prachtig versierd in diverse soorten hout.
Vooral in de keuken waren er
speciale houten voorwerpen
in gebruik. Te zien tot en met 31 december
De richtlijnen van de RIVM en het protocol van de Nederlandse Museumvereniging worden gevolgd. Voor een
bezoek aan de borg moet online gereserveerd worden.
Zie daarvoor de website van de Menkemaborg.

Open: april t/m september: di t/m zo 10 - 17 uur.
oktober t/m december di t/m zo 10 - 16 uur.

Museum Menkemaborg Menkemaweg 2, 9981 CV Uithuizen Tel. 0595 431970 Info: www.menkemaborg.nl
www.menkemaborg.nl

Het Hogeland
aan de hand van oude kaarten en documenten het landgoed met de aanleg van een nieuw bos, een vijver, een
prieel en een boomgaard. De borg zelf is niet te bezichtigen, maar de schitterende tuinen zijn dat gelukkig wel.

Een prachtig ingericht huis met stijlvolle
tuinen, een bezoek waard!
Thema: ‘Klein maar fijn: houten voorwerpen in de Menkemaborg’

Aan kunst en cultuur geen gebrek: De Oudheidkamer
biedt vele historische objecten. Het Behouden Blik heeft
als kleinste museum van Nederland een indrukwekkende verzameling blikken en curiosa. In het voormalige
gemeentehuis kan de in oude staat herstelde raadszaal en burgemeesterswoning worden bewonderd. Een
uitstekend, meer actief alternatief is een bezoek aan de
Noordkaap, het allernoordelijkste puntje van Nederland.

Menkemaweg 2 | 9981 CV Uithuizen | Telefoon 0595-431 970

WWW.MENKEMABORG.NL

Bezienswaardigheden:
- Menkemaborg (www.menkemaborg.nl)
- Museum Eddy Roos (www.eddyroos.nl)
Overnachtingsadressen:
- Hotel Eckhardt (www.hotel-eckhardt.nl)
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UITHUIZERMEEDEN
Weerspiegeling van een rijk verleden
De aanleg van de spoorlijn Groningen-Roodeschool en
die naar de Eemshaven stuwde de groei van Uithuizermeeden, dat al snel uitbreidde met een zeehaven. De
oude rijkdom van de streek wordt weerspiegeld in een
aantal imposante gebouwen, zoals de uit circa 1250
daterende Mariakerk. Het gedetailleerde houtsnijwerk
van de preekstoel, het omvangrijke kerkorgel en de
kerkbanken van het geslacht Menkema getuigen hiervan.
Minstens zo indrukwekkend is het rijk bewerkte wapen
bord van Willem Alberda, die ooit resideerde op de
Rensumaborg. Dit is vermoedelijk een uit de 14e eeuw
stammend steenhuis geweest, dat in de 17e eeuw werd
verbouwd tot landhuis. In 1996 kwam het in handen van
de Rensuma Boon Stichting. Deze instelling herstelde

Bezienswaardigheden:
- Rensumaborg, Rensumalaan 3, 9982 BH Uithuizermeeden
- Het Behouden Blik (www.hetbehoudenblik.nl)
- Noordkaap
Overnachtingsadressen:
- Oudheidkamer, Stationsstraat 18 BIS, 9982 HA Uithuizermeeden, 0595-412718
- Boertel Lentemaheerd (lentemaheerd.nl/home)
- Bed and Breakfast Lamkuma
(www.bedandbreakfastlamkuma.nl)
USQUERT
Land van Liudger
Usquert is de meest oostelijk gelegen plaats van de
Fivelboezem. In dit gebied lag vermoedelijk een proosdij, die in de 8e eeuw als uitvalsbasis diende voor het
missionariswerk van de bekende prediker Liudger. In het
noordelijker gelegen, charmante haventje van Noordpolderzijl is het een aangenaam verpozen, vooral in het
nostalgische bruin café ’t Zielhoes. De oude sluis vormt
tezamen met een op de dijk aangebracht steenmozaïek
een kunstwerk ter herinnering aan de dijkverhoging van
begin jaren tachtig. Vanaf Noordpolderzijl zijn diverse

Bezienswaardigheden:
- Noordpolderzijl (www.noordpolderzijl.nl)
- Café ’t Zielhoes (www.zielhoes.nl)
Overnachtingsadressen:
- Erfgoedlogies Museumboerderij Zuidpool,
Streeksterweg 79, 9988 RB Usquert, 0595-433682
- Groepsaccommodatie De Waddenhoeve
(www.waddenhoeve.com)
- Bed & Breakfast Gemeentelijk Verzorgings Gesticht
(www.hetgemeentelijkverzorgingsgesticht.nl)
wadtochten en rondvaarten mogelijk. In Usquert biedt de
Waswerderweg een oogstrelend geheel van monumentale boerderijen, kapitale villa’s en bescheiden arbeiderswoningen.
De kerk van Usquert is gewijd aan Petrus en Paulus en
dateert in de huidige vorm uit de 11e of 12e eeuw. De
grootste molenkap in Groningen ligt op koren- en pelmolen Eva uit 1891. Het enige raadhuis dat ooit door de
bekende architect H.P. Berlage werd gemaakt staat ook in
Usquert. De Helwerder Wierden net buiten het dorp bieden een prachtig uitzicht over het eindeloze landschap.
In het gehucht Wytwerd stond ooit een commanderij.
Op deze grond verrezen de twee machtige boerderijen
Kruisstee en Kloosterwytwerd. Een prachtig overnachtingsplek is erfgoedlogies Museumboerderij Zuidpool
met rosmolen. Voor groepen is De Waddenhoeve in
Noordpolderzijl uitermate geschikt.

WARFFUM
Geschiedenisboek als dorpshart
Warffum is gebouwd op de grootste wierde van Nederland en kent een bijzonder rijke cultuur. De naam
Warffum verwijst deels naar een oud Fries woord voor
‘volksvergadering waar recht wordt gesproken’. Het
zwaard in het wapen verwijst hier nog naar. De wierde
is tot beschermd dorpsgezicht verklaard en beschikt
over in oude luister herstelde haven en een historisch
dorpshart. Het centrum maakt grotendeels onderdeel uit
van openluchtmuseum Het Hoogeland en de authentieke
omgeving voelt dan ook aan als een levend geschiedenisboek. Tot het museum behoort onder meer een
vroegere school, een dorpskroegje en enkele werkplaatsen uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw.
Woonkamers, slaapkamers en werkplaatsen zijn met
zoveel oog voor detail ingericht, dat het net lijkt of de
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Het Hogeland/Eemsdelta
elementen van een Engelse landschapstuin. Wie zich een
echte borgheer of-vrouw wil voelen, kan er een nachtje
blijven slapen.
Bezienswaardigheden:
- Openluchtmuseum Het Hoogeland
(www.hethoogeland.com)
Overnachtingsadressen:
- Breedenborg (www.breedenborg.nl)
- Stee en Stoetje (www.steeenstoetjewarffum.nl)
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bewoners even weg zijn. De Nederlands Hervormde Kerk
is sterk gewijzigd, maar van oorsprong middeleeuws. De
toren stamt uit 1638. Onder de torentrap bevindt zich
nog een hok waarin destijds dronkaards en landlopers
konden worden opgesloten. Jaarlijks wordt in Warffum
een internationaal volksdansfestival gehouden: Op Roakeldais. Net buiten het dorp in het gehucht Breede staat
de Breedenborg. De omgrachte borg kreeg rond 1850
haar huidige uitstraling. Het complex brandde in 1982
af, maar herbouw in oude stijl volgde tien jaar later. De
tuin werd aangelegd in de negentiende eeuw en bevat

DELFZIJL
Maritieme trekpleister
De naam Delfzijl verwijst naar de drie sluizen (zijlen) in
de Delf. Rondom de drie zijlen ontstond al snel bewoning
en zo is de huidige stad ontstaan. Dankzij de strategische
ligging vervulde Delfzijl als vestingstad een belangrijke
rol bij de handel van en naar Groningen. De havenplaats
is verder meerdere malen een strijdtoneel geweest tijdens de overheersing door Spanje, Frankrijk en Duitsland.
Economische betekenis
Ter versterking van de regionale economie in NoordNederland en de Eemsmondregio in het bijzonder, werd

kijk, Ontdek en beleef!
Open maandag t/m zondag | 10:00 - 17:00 uur.

www.muzeeaquarium.nl

MUSEUMHUISJE t’HOESKE VAN OPOE IET
een onvermoede schat in hartje Delfzijl
Museumhuisje t’Hoeske van opoe Iet is gevestigd in een woning van
de Amsterdamse School in de fraaie wijk Oud-West van Delfzijl.
Zeven sfeervol ingerichte kamers met antiek wash- en strijkgerei,
speelgoed uit vervlogen tijden, keukenantiek en bijzondere
gebruiksvoorwerpen, antiek naaigerei en textiel, volkskunst en op
de bovenverdieping een kraamkamer met medisch antiek.
Verder vijftigtal etalagedames die klederdrachten showen uit
vele streken van ons land
Museumhuisje t’Hoeske van opoe Iet
J. van Heemskerkstraat 10
9934 GV Delfzijl
Email thoeske.van.opoe.iet@gmail.com
Tel. 0596-610740
Open dinsdag t/m vrijdag van 11.00 - 17.00 uur
uitsluitend op afspraak.
Maximaal 3 personen per bezoek.
Kijkt u voor de corona maatregelen op
onze Facebookpagina.

in 1968 gestart met de aanleg van een diepzeehaven in
Delfzijl. Als op twee na grootste havenstad van Nederland groeide Delfzijl uit tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven.
Delfzijl beschikt verder over een aanzienlijke scheepswerf en het op één na grootste chemiepark van Nederland.
Recreatie
Naast de enorme economische betekenis voor de regio,
biedt Delfzijl ook het nodige vertier. Bij de jachthaven
met boulevard bruist het altijd van de bedrijvigheid.
Wijd en zijd bekend is Delfsail, het vijfjaarlijkse maritieme evenement met historische zeilschepen, dat altijd
duizenden bezoekers trekt. Ook het jaarlijks terugkerende Havenfestival met klassieke vaar- en voertuigen
mag rekenen op veel belangstelling. Voor de pleziervaart
biedt Delfzijl een keur aan mogelijkheden als knooppunt van waterwegen zoals de Eems, het Eemskanaal, het
Damsterdiep en de Uitwierdermaar. Een wandelpromenade over de dijk geeft een kostelijk uitzicht over stad en
zee. Dit pad leidt naar een ongebruikelijk aanzicht: het
buitendijks en op palen gebouwde Eemshotel. Langs de
dijk staat ook het monument dat is opgericht ter ere van
de Groningse zanger Ede Staal. Een hoogtepunt is het
Muzeeaquarium, een combinatie van vier musea en een
immens groot aquarium.
Architectuur
Ondanks de vele moderniseringen binnen Delfzijl, zijn
veel oude bouwwerken bewaard gebleven, zoals de his-

torische Waterpoort uit 1833, de voormalige steenfabriek
Fivelmonde en de korenmolen Adam. In het stadshart
bevinden zich het voormalige gemeentehuis uit 1899,
het stationsgebouw uit 1884, de Nederlands Hervormde
Kerk uit 1830, de voormalige joodse synagoge uit 1888
en een oude school van rond 1900. De uit 1951 daterende munitiekamer is een blijvende herinnering aan de
tijd van Delfzijl als vestingstad. Ten noorden en oosten
van Delfzijl liggen nog enkele bunkers die in de Tweede
Wereldoorlog door de Duitsers gebouwd zijn. Binnen
de gemeente bevinden zich een groot aantal liefelijke
dorpjes en gehuchten met prachtige kerken, zoals Farmsum, Uitwierde, Holwierde, Spijk, Bierum, Termunten en
Termunterzijl.
Bezienswaardigheden:
- Jachthaven (www.groningen-seaports.com)
- Muzeeaquarium (www.muzeeaquarium.nl)
Overnachtingsadressen:
- Eemshotel (www.eemshotel.nl)
- Hotel Aan De Singel (www.hotelaandesingel.nl)
- Hotel De Boegschroef (www.deboegschroef.nl)
- Bed and breakfast Kwelderland, Winterpeil 5, 9933 DG
Delfzijl, 0596-610626 of 06-53209900
TERMUNTERZIJL
Bekoorlijk haventje aan de Eemsmonding
Het bekoorlijke haventje van Termunterzijl ligt aan de
Eemsmonding en mag tijdens de zomer rekenen op
veel belangstelling van varende vakantiegangers. Het
kustplaatsje ontstond bij het plaatsen van een sluis in
1601 in het Termunterzijldiep. Tijdens de Franse tijd
deed het dienst als batterij voor het beleg van Delfzijl.
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Het Hogeland/Eemsdelta
Bezienswaardigheden:
- Museumgemaal Cremer
(www.museumgemaalcremer.nl)
- Internationale Dollard Route
(www.dollard-route.de)
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In de 19e eeuw groeide Termunterzijl in betekenis als
vissers- en handelsplaats. Vooral hout en garnalen deden
het goed. In de laatste decennia van de twintigste eeuw
werd de recreatieve scheepvaart belangrijk voor de
haven. Tegenwoordig is Termunterzijl een beschermd
dorpsgezicht met enkele bezienswaardigheden, zoals het
museumgemaal Cremer uit 1930-31. Boven de oude sluis
ligt een brug met zandstenen borstwering, die versierd is
met de 18 wapens van vroegere waterschappen en hun
bestuurders. De actieve recreant kan zich wagen aan de
300 kilometer lange Internationale Dollardroute. Deze
fietsroute met veerverbinding loopt door de provincie
Groningen en het aangrenzende Ostfriese Rheiderland
in Duitsland. Onderweg gaat het traject langs weidse
polderlandschappen en talrijke idyllische dorpjes. Ten
zuidoosten van Termunterzijl liggen twee schitterende
natuurgebieden: Breebaartpolder en de Punt van Reide.

Het MuzeeAquarium in Delfzijl vertelt
het verhaal van meer dan 5000 jaar
leven aan de kust. ‘Wie verre reizen
maakt, kan veel verhalen’…
In deze wijsheid ligt de oorsprong
van het MuzeeAquarium. Delfzijlster
zeelieden namen vroeger van hun
tochten over de wereldzeeën graag souvenirs mee.
Samen met de verzamelde bijzonderheden uit de
eigen omgeving ontstond zo een spannend museum.
De collectie is even groot als divers: schelpen en stenen, archeologie, stadsgeschiedenis van Delfzijl en de
ontwikkeling van de scheepvaart. Het grootste object
is het hunebed dat vlakbij Delfzijl is gevonden, het
meest noordelijke hunebed van ons land. Onderdeel
van het museum is een Duitse munitiebunker uit de
Tweede Wereldoorlog, die nu onderdak biedt aan een
zeeaquarium met veel soorten vissen en schaaldieren
uit de Wadden- en Noordzee.
Het MuzeeAquarium ligt vlak naast de zeedijk en op
loopafstand van het centrum van Delfzijl, het Eems
hotel, de camperplaats en het station. Er is ruime
gratis parkeergelegenheid. Het MuzeeAquarium is
geschikt voor alle leeftijden, is dagelijks geopend van
10:00 uur tot 17:00 uur en is goed toegankelijk voor
rolstoelen.

WAGENBORGEN
Wagenborgen heeft een lange historie. Al in de Romeinse
tijd was de wierde een toevlucht voor boeren uit de
omgeving, wiens onderkomens werden bedreigd door het
wassende water. Op een uit de 15e eeuw daterende kerspellijst van het bisdom Münster, duikt de naam Wagenborgen voor het eerst op. Het dorpje groeide uit tot een
van de grootste woonkernen van de gemeente Delfzijl. Op
toeristisch vlak biedt Wagenborgen vooral veel prachtige
natuur. Genieten van kamperen in Scandinavische sfeer
kan in Klein Finland. Dit recreatieoord roept een typisch
Finse sfeer op dankzij de bosrijke omgeving en de houten
woningen. Het vakantiepark ligt pal aan het Hondshalstermeer, een natuurgebied waar heerlijk gevist, gewandeld
en gefietst kan worden. Nabij liggen ook het Proostmeer
en het Wagenborgerbos, dat prachtige vergezichten biedt.
In en om Wagenborgen zijn diverse wandel- en fietsroutes
uitgezet. In de directe omgeving bevinden zich diverse
musea, zoals het kinderwagenmuseum in ’t Waar en een
strijkijzer- en een porseleinmuseum in Noordbroek.

Rijk cultureel leven
Tot op de dag van vandaag oogt de binnenstad fris en gezellig en is er sprake van een rijk cultureel leven. Het door
Appingedam meanderende Damsterdiep geeft alles een
schilderachtige allure. Vooral de over het water hangende
keukens roepen een Italiaans sfeertje op. De sierlijke
Nicolaikerk werd omstreeks 1225 gebouwd. Tijdens restauraties zijn ornamentele en figurale gewelfschilderingen
in ere hersteld. Museum Stad Appingedam vertelt aan de
hand van bijzondere curiosa en opvallende bezienswaardigheden het verhaal van de stad. Genieten van kunst kan
in het Noordelijke Kunsthof en Galerie Møhlmann.

Overnachtingsadressen:
- Hotel Klaver Vier (www.hotel-klavervier.nl)
- Klein Finland (www.campingkleinfinland.nl)
APPINGEDAM
Schilderachtige allure langs het Damsterdiep
Na Groningen mag Appingedam zich de oudste stad van
de provincie noemen. De naam is ontleend aan een dam
in de Appe of Apt. Sinds de 14e eeuw heeft het idyllische
plaatsje stadsrechten, hoewel daarvoor al sprake was van
een bewonderingswaardige zelfstandigheid dankzij de
scheepvaart en de handel op Duitsland en het Oostzeegebied. De jaloerse Stad zond regelmatig troepen naar
deze hoofdstad van de landstreek Fivelingo met het doel
het stapelrecht ook in deze regio te versterken. Maar Appingedam bood weerstand en wist door die eigengereide
houding een eigen gezicht en cultuur te behouden.

Damster Stadsfeesten
Tijdens de zomer vinden er een breed scala aan culturele
activiteiten plaats in Appingedam. De aftrap van deze
Damster Stadsfeesten is in juni met het groots opgezette
muziekevenement Nacht van Appingedam. Een ander
bekend stadsfeest is de middeleeuws getinte Coopluydenmarkt. Het seizoen wordt in september afgesloten
met de Damsterdagen, die uit een tweetal optochten
bestaat met het bekende papiercorso.De Stichting Arrangementen Appingedam organiseert verder stadswandelingen door het historische centrum en rondvaarten.
Net buiten Appingedam is het Schildmeer, een van de
grootste watersportgebieden in de provincie Groningen.
De echte waterliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen
met mogelijkheden tot zwemmen, vissen, varen, zeilen of
windsurfen. In het gehucht Tjamsweer staat een mooie
gotische kerk uit vermoedelijk 1538 en het prachtige
landhuis Ekenstein met beeldentuin. Het landgoed

Mooi dagtocht met scheepvaart en fiets rond de Dollard!
Zeehonden kijken, lekker vis eten en een boottocht maken? Dat kan niet
alleen op de wadden eilanden of langs de kust, maar ook, bij ons aan de
Dollard! Aan boord van het passagiersschip ‘Dollard’ kunt u op verschillende manieren kennis maken met onze streek aan de baai.
Niet ver van Termunterzijl ligt de Buitenplaats Reiderhoeve. Het gebouw is in
het weekend geopend. Er is een uitkijktoren en u vindt er de nodige informatie over de vogelwereld langs de Dollard. In de buurt van de ‘Buitenplaats’,
zijn er bij goed weer tal van zeehonden te zien die over het strand duikelen
en van de zon genieten. Bij de grensovergang voert een slingerend houten
vlonderpad door het riet naar de zogenaamde ‘Kiekkaaste’, een vogelobservatie- en rustplek aan de Dollard. Vanaf het vroegere booreiland in Dyksterhusen
kunt u een laatste blik werpen op de baai voordat u weer het vertrekpunt
in Ditzum bereikt. Hier kunt u lunchen in een van de vele restaurants en om
14:30 uur kunt u met de veerboot terug naar Delfzijl varen. Deze dagtocht
kunt u natuurlijk ook in de omgekeerde richting maken. Neem er voor de
veerboot van Delfzijl naar Ditzum om 10:50 uur.
Meer informatie ook op www.dollard-route.nl.
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Het Hogeland/Eemsdelta
is groot dat je een bruidspaartje aantreft bij het bedehuis,
aangezien het een geliefde trouwlocatie is binnen de
gemeente Loppersum. Net buiten het dorp, in de richting
Leermens, staat de Eenumerhoogte, die met zijn ruim 5
meter een van de hoogste wierden van Groningen is. Andere reuzen in het landschap zijn de nabijgelegen wierden
van Godlinze en Leermens.
Overnachtingsadres:
- De Kleine Antonius (www.dekleineantonius.nl)

werd in 1648 gebouwd in opdracht van Johan Eeck,
de toenmalige burgemeester van Groningen. Na een
periode van verval werd het pand in 1946 aangekocht en
gerestaureerd. Uitbreiding met een hertenkamp, kinderboerderij en vogelreservaat volgde. Thans is het landhuis
in gebruik als hotel, restaurant en conferentieoord. De
beschermde dorpsgezichten Marsum en Jukwerd zijn ook
de moeite van een bezoekje waard. In Marsum staat een
zeer oude romaanse kerk.
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Bezienswaardigheden:
- Museum Stad Appingedam
(www.museumstadappingedam.nl)
- Noorderlijke Kunsthof
(www.denoordelijkekunsthof.nl)
- Galerie Møhlmann (www.robmohlmann.nl)
- Landgoed Ekenstein (www.ekenstein.com)
Overnachtingsadressen:
- Hotel De Wagenbergh
(www.ekenstein.com/hotel-de-wagenbergh)
- Het Wapen van Leiden (www.wapenvanleiden.nl)
- Eco Stadhuys (www.stadshuys.nl)
- De Hoeve, Solwerderweg 14, 9901 BR, Appingedam,
0596-629130 of 06-10449253
- Pension Kersten (www.pensionappingedam.nl) (Stopt in
2021)

LOPPERSUM
De (neo)gotische Petrus en PaulusKerk van Loppersum
verheft zich als een kathedraal boven de Lopster horizon.
De zo karakteristieke details van het machtige godshuis
eisen de onmiddellijke aandacht van elke passant: de
stoere 14e eeuwse zadeldaktoren, een prachtig versierde
grafsteen en de gave middeleeuwse gewelfschilderijen.
Het deels beschermde dorpsgezicht van Loppersum bevat
een tweede blikvanger in de vorm van koren- en pelmolen
De Stormvogel, gebouwd in 1849. Het dorp ligt aan de
Lopster Wijmers; vroeger een veel bevaren transportroute.
Thans is het kanaal vooral geschikt voor pleziervaart. In
het dorp bevindt zich ook een zoutwaterbad, dat in 1933
werd gegraven in het kader van de werkverschaffing. Het
6000 jaar oude zoutwater wordt opgepompt uit een bron
op 112 meter diep. Varen door de maren is een bijzondere
belevenis. Deze restanten van eeuwenoude waterlopen
zijn tegenwoordig waterwegen waarvan dankbaar gebruik
wordt gemaakt door vaarrecreanten. De maren zijn ideaal
om te kanoën. Op meerdere plaatsen kunnen er kano’s
worden gehuurd.

Overnachtingsadressen:
- Hotel Spoorzicht (www.hotelspoorzichtspa.nl)

EENUM
Eenum staat hoog en droog op een stevige wierde met
daarop een 12e eeuws bakstenen, romaans kerkje. Kans

WESTEREMDEN
Westeremden, oudtijds Emetha is een wierdedorp, bekend om zijn romaans gotische Andreaskerk (ca. 1279).
De oude Weem/Pastorie is is weer in stijl opgebouwd en
huisvest het museum van Henk Helmantel. Er zijn nog
enkele oude steenhuizen en een voormalig rechthuis,
waar ook een theehuis is.

oude panden te vinden. De grote onderneming Friesland
Campina is een eyecatcher. Er is een behoorlijk diverse
winkelstand. Bedum is verder bekend door zijn snert kampioenschappen en uiteraard Arjan Robben.

MIDDELSTUM
De gemeente Loppersum was in vroegere tijden rijk aan
een groot aantal statige borgen, waarvan de meesten
helaas zijn verdwenen. In Middelstum zijn gelukkig nog
enkele restanten te vinden. Midden in het dorp staat
het robuuste poortgebouw van de vroegere borg Asinga.
Borg Mentheda is in zijn geheel gesloopt. Tegenover
het voormalige borgterrein verrees in 1905 de kapitale
en gelijknamige villa. Ten noorden van Middelstum ligt
wat gespaard is gebleven van borg Ewsum; een zware
middeleeuwse verdedigingstoren en een schathuis.
Opdrachtgever voor de bouw was Onno van Ewsum, die
de toren in 1472 liet bouwen als versterking in de strijd
tegen de stad Groningen. In de jaren negentig zijn de
borgtuinen in hun middeleeuwse allure hersteld. Het
borgterrein is open voor publiek en bevat een historische
groentetuin met vergeten groentenrassen, een fruitmuur,
boomgaard, bloementuin, pluktuin en een theeschenkerij. Middelstum is zelf een beschermd dorpsgezicht,
waarbij de 15e eeuwse Sint Hippolytuskerk het zichtveld domineert. Een klein museum bevindt zich in de
authentiek ingerichte Bakkerij Mendels uit de 17e eeuw.

Aan de noordkant van Middelstum staat de voormalige
koren- en pelmolen De Hoop. Aanrader voor fietsers is de
Zesmolens Fietsrondrit.
Bezienswaardigheden:
- Borg Ewsum (www.ewsum.info)
Overnachtingsadressen:
- Boerderij Fraam (www.fraam.nl)
BEDUM
Bedum/Beem is in de 10e eeuw ontstaan en
Bekend is de Walfriduskerk (11e eeuw), waaraan de
scheve toren opvalt. In de Grotestraat zijn nog een aantal

STEDUM
De pennenstreek van Adriaen Clant
Bekendste inwoner van Stedum is Adriaen Clant geweest,
die in 1648 als afgevaardigde van de Ommelander Staten
naar Munster reisde om de vrede met Spanje te tekenen.
Vergeten zullen ze hem nooit, getuige zijn elegante praalgraf dat in de romaans kruiskerk uit de 13e eeuw staat.
Opmerkelijk detail van dit godshuis is de zadeldaktoren
met het spiedende ronde venster. Qua interieur is het
orgel de uitschieter, dankzij de rijke houtsculpturen en de
adelaar met gespreide vleugels op de middelste pijpenzuil. Dankzij de grote hoeveelheid aanwezige monumenten is Stedum uitgeroepen tot een beschermd dorpsgezicht. In het Stedumer café ‘t Oude Raedthuys wordt sinds
2002 zes keer per jaar de Eerste Groninger Voorlees- en
Vertelsalon gehouden. Voor fietser en wandelaar valt er
ook genoeg te beleven en te genieten dankzij de diverse
aanwezige routes in de omgeving.
WIRDUM
Wirdum ontstond uit een oude nederzetting die voor het
eerst in de 13e eeuw wordt vermeld. Het dorp bestaat
uit twee wierden. Op de hoogste staat de 13e eeuwse
zaalkerk met spits houten torentje. Twee indrukwekkende pilaren geven toegang tot de in 1686 gebouwde
borg Rusthoven bij Eekwerderdraai. Het landhuis staat bij
een steenfabriek. Daarom wordt ook wel gesproken van
een tichelborg. Sinds 1990 zijn onderdelen stapsgewijs
gerestaureerd, zoals de tuin, de grachten en het tuinhuisje.
Rusthoven is in particulier bezit, maar is regelmatig opengesteld voor rondleidingen en bezoek. In Wirdum bevindt
zich het kanocentrum Wirdumerklap. Deze minicamping en
kanohoes liggen direct aan het Damsterdiep met een eigen insteekhaventje. Op de Groninger Wijnboerderij wordt
naast het schenken van bijzondere wijnen, verschillende
gewassen en vruchten verwerkt tot sappen, confituren en
mosterd. In de Oldambtster bakboerderij Haymaheerd bakt
men op ouderwetse wijze brood, koekjes en pannenkoeken
in de workshopkeuken. Paardenmelkerij De Lage Wierde is
gespecialiseerd in het vriesdrogen van heerlijke paardenmelk en beschikt over een eigen cosmeticalijn.
Bezienswaardigheden:
- Kanocentrum Wirdumerklap (www.wirdumerklap.nl)
- Groninger Landwijnboerderij
(www.groningerlandwijnboerderij.nl)
- Bakboerderij Haymaheerd (www.haymaheerd.nl)
- Paardenmelkerij De Lage Wierde
(www.dekrachtvan.nl)
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B e leve n atu u r en cu l tu re
ron d d e D o l l ard !
Vaar met het passagiersschip „Dollard“ vanaf Delfzijl naar Ditzum.
Ontdek het idyllische vissersdorp en geniet van diverse visspecialiteiten in
de talrijke restaurants. Daarna kunt beginnen aan de ca. 50 km lange tocht
rondom de Dollard die u terugbrengt naar Delfzijl.
Onderweg heeft u tal van mogelijkheden om kunst en cultuur aan het het
werelderfgoed waddenzee te ervaren.

Molen Adam met galerie in Delfzijl

Kijkkaaste in Nieuwe Statenzijl

Muzeeaquarium Delfzijl

Scan de QR-code en krijg
meer informatie!
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Met de veerboot Dollard vanaf Delfzijl

Zeehondenkijkwand aan de punt van reide

Tickets voor de veerboot
bekomen je onder:
Int. Dollard Route e.V.
www.dollard-route.nl
info@dollard-route.de
+49 491 919696 50

De Veenkoloniën

VEENDAM

In de 19de eeuw komt Veendam tot ongekende bloei.
Veendam dankt haar naam aan een dam die het
overvloedige veenwater dat door het riviertje de Oude
Ae liep, moest keren en reguleren. De vervening begon
in de 17de eeuw en nadat het veen was afgegraven
ontstonden welvarende dorpen langs het kanaal waar
landbouw en zeevaart een belangrijke rol speelden. De
zeevaart kwam tot ontwikkeling dankzij de turfvaart.
In het najaar voeren turfschepen naar Delf, Rotterdam
en Amsterdam, maar ook naar Bremen en Hamburg.
Een relatief gevaarlijke overtocht waardoor vraag
ontstond naar grotere en zeewaardige schepen, die
ook koers richting Scandinavië en Rusland zetten om
hout te halen. Rond 1850 komt meer dan 60 % van de
Nederlandse zeegaande vloot uit de Groninger Veenkoloniën.
Niet voor niets sticht het bekende Lloyds of Londen in
1868 zijn eerste kantoren op de vaste wal van Europa in
Rotterdam, Amsterdam en Veendam. Aan het eind van
de 19de eeuw nam het belang van de zeevaart af. Hierdoor investeerder boeren en zeevarenden hun kapitaal
in de aardappelzetmeel en –strokartonindustrie, welke
in deze regio tot grote bloei kwam. Wie als toerist de
Groninger Veenkoloniën bezoekt kan veel van dit verleden terug vinden in het Veenkoloniaal Museum, maar
ook langs het kanaal is nog veel moois te vinden.
Naast de kapiteinswoningen, die nog herinneren aan de
bloeiperiode van de zeevaart is er in Veendam nog veel
historisch erfgoed te ontdekken. Het prachtige Oosteren Westerdiep, en een zeer bijzondere begraafplaats met
prachtige graven van zeelieden. Graven die herinneren
aan verre reizen en avonturen. Het uitbreidingsplan
Tussendiepen ontworpen door Jonkheer van Beresteyn
, met heel veel mooie woningen gebouwd in de stijl van
de Amsterdamse School, het oude station, en niet te
vergeten de Jonkerloods, ontworpen door de in Veendam
geboren en later landelijk bekende architect Marius
Duintjer. Kortom te veel om op te noemen.

Brouwhotel Parkzicht
Brouwhotel Parkzicht, midden in de ruige Veenkoloniën,
is het enige Brouwhotel van Nederland. Het hotel heeft
47 kamers, diverse zalen, een grand café en restaurant.
Genieten van een diner doet u hier tussen de unieke glazen brouwketels in het restaurant. In deze glazen brouwketels wordt het Bogdike bier gebrouwen, o.a. Veendammer Wit, Tammo’s Blond en Gitswaart. Kom langs om
te kijken hoe het wordt gemaakt en proeven hoe het
smaakt. We geven op afspraak rondleidingen met een
bezoek aan de brouwketels, vergistings- en lagerruimtes
en bottelarij. Nadien genieten van een proefplankje met
verschillende Bogdike bieren.
Recreatiepark Borgerswold
Gelegen aan de westzijde van Veendam bevindt zich het
zeer veelzijdige en met 450 hectare aan oppervlakte zeer
uitgestrekte recreatiepark Borgerswold. Dit park biedt
voor zowel inwoners als bezoekers een enorm aanbod
aan activiteiten. Waterskiën, klimmen in het klimbos,
paintballen, een bezoek maken aan de kinderboerderij
of aan het water een drankje doen bij de karakteristieke
Borgerswoldhoeve, er valt voor iedereen iets te beleven!

VEENDAM
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Wie vanuit Groningen richting Duitsland rijdt, ziet in
het voorjaar en de zomer het unieke landschap aan
zich voorbijtrekken. Het Oldambt kenmerkt zich door
uitgestrekte graanvelden. Langzaam verkleuren de frisgroene halmen van de lente naar ritselend goudgeel in
de zomer. Rond oogsttijd hangt de geur van tarwe in de
lucht. Welkom in de graanrepubliek!
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HERENBOEREN
Dit is een gebied van tegenstellingen. De boeren verdienden aan het einde van de 19e eeuw veel geld op
de vruchtbare kleigrond en lieten paleizen bouwen met
grote boerenschuren erachter. Herenboeren lieten ze
zich noemen en ze gedroegen zich als edellieden; ze tennisten, hielden dressuurpaarden, bedreven politiek en
waren vooral manager van hun bedrijf. Voor de arbeiders
werd het loon voor het bewerken van de zware klei soms
uitgestrooid op het erf, zodat ze ook daar moesten buigen voor hun bazen. Voor een ziek paard werd de dokter
besteld, maar een zieke knecht kon zijn biezen pakken. In
de winter zaten de meeste arbeiders bovendien werkloos thuis en leden zij met hun gezin bittere armoede.
LANDBOUWHERVORMER
Sicco Mansholt is in het Oldambt vereeuwigd met een
standbeeld, hoewel veel boeren hem verguisd hebben. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij minister van

landbouw en onder zijn hoede werden tekorten in de
voedselvoorziening opgelost. Maar de idealen van de
Groninger reikten tot over de landsgrenzen en hij keer
verder: naar Europa. Van 1958 tot 1973 was hij Europees
landbouwcommissaris en in die functie voerde hij grote
veranderingen door, die tot op de dag van vandaag terug
te zien zijn in het Oldambt. Zo stimuleerde hij schaalvergroting en hield hij de graanprijzen kunstmatig hoog,
wat resulteerde in enorme boerderijen en uitgestrekte
velden vol tarwe. In De Graanrepubliek, het bekende
boek van journalist Frank Westerman, is te lezen hoe
Mansholt, de communisten en de Oldambtster graanvelden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
COMMUNISME
Dat juist in het Oldambt het communisme wortel schoot,
mag dan ook niet verwonderlijk zijn. Rond de vorige
eeuwwisseling waren de verhoudingen tussen boer en
arbeider volledig scheefgegroeid en de arbeiders eisten
meer gelijkheid. Socialistische voormannen zoals Domela
Nieuwenhuis en Jan Poppes Hommes vonden een luisterend oor bij de arbeiders en al gauw noemden velen zich
communist of zelfs anarchist. Zelfs een aantal herenboeren werd gegrepen door de rode ideologie. Een van hen
was Derk Roelfs Mansholt, de grootvader van de latere
Europese landbouwhervormer Sicco Mansholt.

DE KLUUTCRISIS
Schaalvergroting en mechanisatie van de landbouw
brachten de arbeiders echter alleen maar minder werk.
De herenboer van vroeger deed voortaan alles zelf en
had vaak geen knecht meer nodig. De strokartonfabrieken, eigenlijk de enige industrie in het gebied, kwakkelden. De Oldambtsters zochten naar een manier om
andere industrie naar de regio te lokken en zetten in op
een groot kanaal voor zeeschepen, dat dwars door de
Dollard zou gaan. Maar nadat de sluizen in de Dollard al
waren aangelegd bij de Punt van Reide, protesteerde de
opkomende milieubeweging. De kluut, een wadvogel op
dunne, hoge pootjes, werd het boegbeeld in hun strijd
tegen de aantasting va het kwelderlandschap. Er ontstond een heuse “kluutcrisis” toen voor- en tegenstanders van het kanaal zich tot in den Haag mengden in de
besluitvorming. Het Dollardplan werd in 1974 uitgesteld
en uiteindelijk helemaal van tafel geveegd. De sluizen,
die nooit een druppel water hadden doorgelaten, werden in 1990 weer afgebroken. Tegenwoordig liggen er
in de zomer zeehonden te zonnebaden op de Punt van
Reide, waar eens een betonnen sleuf lag te wachten op
zeeschepen.
BLAUWESTAD
Schepen varen er echter wel door het Oldambt, al zijn

het geen oceaanstomers. Vele pleziervaartuigen dobberen op het Oldambtmeer, dat samen met het ambitieuze
woonproject Blauwestad sinds 2006 in het hart van de
regio ligt. Waar eens het graan wuifde, kabbelt nu het
water. Blauwestad werd aangelegd als economische
impuls voor het gebied en moest honderden nieuwe
bewoners trekken. De praktijk blijkt weerbarstiger, al
is Blauwestad met aangepaste plannen toch langzaam
maar zeker een succes aan het worden. Het akkerland
van vroeger is veranderd in een karakteristiek en aantrekkelijk natuurgebied met volop mogelijkheden tot
recreatie.
Tekst: Els Zwerver

Ideaal voor
feesten
Hotel • Restaurant • Bowling • Dikke lolspelen
Oostereinde 10
Winschoten
0597-414073

www.indenstallen.nl
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Authentiek bruin (eet)café voor gezelligheid, live muziek,
feestje of vergadering in café of sfeervolle zaal.
CAFE ’T KEERPUNT: AUTHENTIEK DORPSCAFE IN SPIJKERBOOR
Café ’t Keerpunt in Spijkerboor, op een steenworp afstand van het riviertje De Hunze, is al ruim 260 jaar een
gezellig dorpscafé met een authentieke gelagkamer. Het café is een prima plek voor een tussenstop. Het ligt aan
diverse fietsroutes en is dan ook een gewilde pleisterplaats voor mensen, die een dagje willen vertoeven op de
rand van het veen en het zand. De bosrijke gebieden van de Hondsrug zijn vlakbij, maar ook het uitgestrekte
veenkoloniale landschap biedt de oplettende mens mooie vergezichten, prachtige boerderijen en schitterende
doorkijkjes.

MUSEUMHUISJE t’HOESKE VAN OPOE IET
...een onvermoede schat in hartje Delfzijl

Wandelaars, die Spijkerboor bezoeken kunnen een enerverende wandeling maken rondom het dorp, met als uitMuseumhuisje t’Hoeske van opoe Iet is gevestigd in een
woning van
valsbasis café ’t Keerpunt. Het Drents Landschap heeft het gebied in de afgelopen jaren weer zijn vertrouwde
teruggeven. De Hunze meandert weer, vele vogelsoorten zijn teruggekomen en met een beetje geluk
de Amsterdamse School in de fraaie wijk Oud-West op gezicht
loopafstand
vindt u een bever op uw pad. Café ’t Keerpunt staat sinds jaar en dag bekend als één van de verrassende podia in
van het openbaar vervoer. Verdeeld over zeven sfeervol ingerichte
Drenthe. Regelmatig spelen er groepen en artiesten uit Nederland, Amerika en Canada.
kamers vindt u antiek wasch-en strijkgerei, speelgoed uit vervlogen Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.tkeerpunt.nl
1 • 9656 PE SPIJKERBOOR (DR) • Telefoon: (0598) - 491 422 • E-mailadres: cafe@tkeerpunt.nl
tijden, keukenantiek en bijzondere gebruiksvoorwerpen.Oostermoer
Daarnaast
Spijkerboor ligt aan het riviertje de Hunze (ook wel aangeduid als Oostermoerse Vaart of Drents Diep).
U vindt het op de weg van Annen (aan de N34) naar Veendam).
showen een vijftigtal etalagedames klederdrachten uit vele streken
van ons land, heeft het museum een fraaie collectie antiek textiel met
daarbij antiek naaigerei, volkskunst en nog veel meer.

Op de bovenverdieping is een kraamkamer ingericht, hier ziet u veel
rondom geboorte, bevalling en kraamtijd, ook ontbreekt het medisch
antiek niet. Rust en gastvrijheid staat centraal in het museum.
Wilt u even helemaal weg uit de hedendaagse hectiek, bezoekt u dan
eens Museumhuisje t’Hoeske van opoe Iet.
MUSEUM t’HOESKE VAN OPOE IET
J. van Heemskerkstraat 10
9934 GV Delfzijl
Email: thoeske.van.opoe.iet@gmail.com
tel: 0596-610740

Open dinsdag t/m vrijdag van 11.00 - 17.00 uur
uitsluitend op afspraak.
Maximaal 3 personen per bezoek.
Kijkt u voor de corona maatregelen op onze Facebookpagina.

Uit en thuis in ’t Oldambt

Proef de sfeer van huiselijke
gezelligheid in onze
Oldambtster stijlboerderij

Proef de sfeer van huiselijke gezelligheid in onze Oldambster stijlboerderij
In den Stallen beschikt over meerdere zalen en een
prachtig authentiek restaurant, waar u kunt genieten van
een uitstekende keuken.
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n den Stallen beschikt over meerdere zalen en
een prachtig authentiek restaurant, waar u kunt
genieten van een uitstekende keuken.
Een fijne dag met familie, dikke lolspelen of een
uurtje bowlen op de vier automatische bowlingbanen en nagenieten op het verwarmde terras met
uitzicht over het water van de Blauwestad. Houdt
u van fietsen, fietsroutes aanwezig, zelfs fietsen

Das pas genieten. Houdt u van
fietsen, fietsroutes aanwezig,
zelfs fietsen huren is mogelijk. Maak een afspraak en
reserveer voor een geslaagde
dag. In den Stallen beschikt
over meerdere hotelkamers.
Bezoekafspraak
onze site: en reserveer
huren is mogelijk. Maak een
Een fijne dag met familie, een
www.indenstallen.nl
uurtjeeen
bowlen
op de 4 auto- dag.Gratis
parkeren.
voor
geslaagde
In den
Stallen beschikt
matische bowlingbanen en
nagenieten
op het verwarmde
over
meerdere
hotelkamers. Bezoek onze site:
terras met uitzicht over het
water
van
de
Blauwestad.
www.indenstallen.nl U kunt gratis parkeren.

Ideaal voor

Ideaal voor
feesten
feesten

Hotel •Hotel
Restaurant
• Bowling • Dikke
lolspelen
• Restaurant
• Bowling
Oostereinde 10
Winschoten
0597-414073

www.indenstallen.nl

• Dikke lolspelen
Oostereinde 10
Winschoten
0597-414073

www.indenstallen.nl
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Engelse
kleding

ACD
tuinkassen

Outdoor
Cooking

Decoratie
en meer...

De Blokeend: ruim 20 jaar liefde voor en kennis van het moestuinieren
• Ruim 10 jaar dealer van de
mooie en sterke ACD tuinkassen
inclusief fundering.
• Kom in de kassen kijken!
De uitgebreide brochure ligt
voor u klaar.
• Bekijk de keuzes van onze
tevreden tuinkasklanten op
www.deblokeend.nl
• Winkel voor landelijk binnen-en
buitenleven in Engelse sferen.
• U bent van harte welkom
woensdag t/m zondag van 12.00
tot 17.00 uur en op
afspraak.
Poortweg 3, 9696 XK Oudeschans
info@blokeend.nl.
Tel. 06-51800851
www.deblokeend.nl

Indoor Speelparadijs, Partyboerderij,
Midgetgolf, Terras, Camping en
Chaletpark

Kom lekker spelen,
ontspannen en genieten.

www.deleeuwenborg.nl
Pastorieweg 14, 9943 TG Nieuw Scheemda
(0598-446464)

INDOOR SPEELPARADIJS
“DE LEEUWENBORG” ELKE DAG OPEN IN DE
SCHOOLVAKANTIES.
Voor wie het nog niet weet even een korte
inleiding: Indoor Speelparadijs “De Leeuwenborg” is een binnenspeeltuin in een monumentale Oldambtster boerderij in Nieuw Scheemda. In de sfeervol ingerichte speeltuin zijn
duidelijk de kenmerken van de oude boerderij
zichtbaar. Hier kunnen kinderen tot ongeveer
10 jaar lekker klimmen en spelen. Er is ook een
afgesloten gedeelte voor de allerkleinsten en
er zijn stoelen en tafels genoeg om rustig van
de spelende kinderen te genieten.
Behalve de binnenspeeltuin heeft “De Leeuwenborg” enkele feestzalen, ideaal voor elk feest,
ook samen met het speelparadijs te gebruiken. Buiten hebben we een midgetgolfbaan,
een mooi terras in de zon en nog een camping.
Ook hebben we enkele kano’s waarmee je een
tochtje over het Termunterzijldiep en/of
Hondhalstermeer kunt maken.
Voor meer informatie kijk op
www.deleeuwenborg.nl of bel 0598-446464.
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Westerwolde
Slowdown

in tijd gestolde schoonheid

60

Het leven mag best een beetje kabbelen. Geen vliegende haast of veldslagen in
het idyllische grensland van Zuidoost-Groningen. De strijdlust is getemperd in
Westerwolde. Vestingland met vluchtwegen werd landstreek om in te blijven.
Met meanderende riviertjes die de tijd nemen, beekdalen waar Lakenvelders
sloom grazen. Eeuwenoude bossen en dromerige dorpjes, gestold in het
moment. Hier en nu.
TEKST JOLANDA DE KRUYF

SLOW DOWN

BAKERMAT NEDERLAND

Douwe Bob zong het al eens voor het oor van de natie: Slow
down. Mag het een tandje minder? Dát is wat je voelt in
Cittaslow Westerwolde, letterlijk vertaald “de langzame stad”.
Sinds 2014 draagt de gemeente dit internationale keurmerk
van het goede leven als een saluut aan leefbaarheid. Met
aandacht voor het authentieke en respect voor de tred van de
seizoenen. Alles op z’n tijd in een streek waar je weer op adem
komt. Begrensd door de lieftallige trio riviertjes Ruiten Aa,
Mussel Aa en Westerwoldse Aa.

Landen in Westerwolde. Dat mag lekker slow zijn, het is verre
van saai. Op deze gronden met z’n bastions en –Groningens
enige! – burcht gaan de wildste fantasieën spontaan met je
aan de haal. Dit is onze bakermat, de plek waar Nederland
is ontstaan. Weet je nog uit de schoolboeken? 1568. Slag
bij Heiligerlee. Een keerpunt in de geschiedenis; die opstand
luidde de Tachtigjarige Oorlog in en het begin van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden. De credits? Die zijn voor
Westerwolde, want het was in de Burcht Wedde dat Willem
van Oranje zijn snode plannen smeedde.

VORSTELIJK OP ÉÉN OOR
Letterlijk getekend door z’n geschiedenis ademt Westerwolde nu een weldadige rust. Waar vroeger werd bestuurd, recht gesproken en gevonnist,
maak je nu een ontspannen wandeling. Rond het kasteel in Wedde zijn nog
de fundamenten van de bolwerken zichtbaar,vestingmuren en een ophaalbrug hielden vreemd (lees:vijandig) volk buiten. Tegenwoordig gaat ’t er
gelukkig gastvrijer aan toe en lig je hier vorstelijk op één oor: erfgoedlogies
als toppunt van romantiek. Burcht Wedde is ook kinderhotel voor kleine
gasten die “aan de andere kant van het geluk” leven; in dit sprookjes-achtige decor mogen ze voor even ridder of prins(es) zijn. Mét verkleedkist, wat
dacht je. Logeren doe je op afspraak, kijken kan tussen 1 april en1 oktober
op wo t/m zo van 12.00-17.00 uur.

TIJDREIZEN
Kijk maar niet vreemd op als je ergens een kanon in de
voortuin aantreft, of wapentuig opduikt in het straatbeeld.
Het zijn landschapselementen in een zwaarbevochten
regio. De vestingen Bourtange en Oudeschans, ooit uit
strategisch oogpunt aangelegd om de toegangswegen
naar Groningen af te sluiten, vormen nu goed geconserveerde schansen aan respectievelijk de zuid- en
noordgrens van Westerwolde.Trekpleisters voor jong en
oud. Hun troef? Het is er zo heerlijk tijdreizen.

Bourtange

SLUIPEN EN SMOKKELEN

AARDEN, ONTHAASTEN

Het roerige verleden van Westerwolde voedt de natuurlijke charme van dorpen
en vlekken op de kaart. Bedenk dat dit een grensstreek was van zompig
niemandsland. Sluip- en kruipdoorpaadjes met de maan als enige getuige van
schimmige praktijken. Smokkelwaar ging massaal van Duitsland naar Nederland, of andersom. Eieren, boter, koffie, tabak, zelfgestookte jenever, complete
biggen. Nieuwsgierig? Fiets een stukje Smokkelroute door Westerwoldse
plaatsen als Ter Apel, Bourtange, Vlagtwedde en Bellingwolde. Typisch een
stukje Groningen waar je nog pardoes op een verlaten grenspost
stuit, of een slagboom in onbruik, sinds in 1993
de grenzen open gingen. Langs wegen met namen als Spooklaantje, Schmuggelpad, Dodte
Man Weg. Beruchte smokkeltracés waar het
wemelt van verhalen.

Aarden om te onthaasten. Deze landstreek lijkt er voor
gemaakt. Een lappendeken van goed bewaarde geheimen die
je al fietsend of te voet aan Westerwolde weet te ontfutselen.
Boerderijen etaleren hun fraai gerestaureerde stookhutten,
korenmolens pronken met hun wieken. Een absolute beauty:
de standerdmolen Ter Haar, een maalvaardig monument uit
1832, even buiten Ter Apel.

• united-countries.net
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WERELD VAN WATER EN LAND
Meer woudreuzen vind je in het Liefstinghsbroek bij Weende, dat kwetsbaar is en daarom alleen toegankelijk met de boswachter. Of doe een
rondje Sellingen, struin door de bossen, bezoek de oude schaapskooi van
Ter Borg. In Sellingen, aan de oever van de Ruiten Aa, vind je ook het kleinste theater van Nederland: het Theater van de Natuur is een erepodium op
een uitkijkheuvel.Op de vijftien traptreden naar de top – groen panorama
verzekerd – lees je de poëtische zielenroerselen van evenveel prominenten.
Zoals Kees Stip en Jean Pierre Rawie, Rutger Kopland, Lévi Weemoedt en
Jan Mulder. Boven geniet je van het venster naar een wereld van water en
land. Elke draai een ander beeld, iedere dag een nieuwe blik.

OEROUDE BOSSEN
Ondoordringbare hoogveenmoerassen transformeerden door de
tijd tot oases van rust en ruimte. Bosarealen scharen zich tot de
oudste van Groningen, zelfs van ons land. Neem de Kloosterbossen
van Ter Apel (en mis het museum niet, in het indrukwekkende
15de-eeuwse klooster) die al rond het jaar 800 werden aangeplant.
En wat nou zo leuk is, de Ter Apeler bossen zijn er voor iedereen;
je kiest vrijelijk uit korte of langere loopjes, zonder maar dankzij
het losloopgebied ook prima mét hond. Er zijn ruiter- en menroutes
en paden voor MTB’ers. Pik nog een snufje cultuur mee in de
Kloosterspieker – deze replica van een historische voorraadschuur
doet dienst als onbemand infocentrum – en rust dan uit in stijl; in
het Kloostercafé aan de overkant of de klassieke ambiance van het
Boschhuis.
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Gasterij Natuurlijk Smeerling

GASTERIJ ONDER GLAS
Blijf wat hangen. Te midden van die zwerm liefdevol gerestaureerde
hoeves staat Halminghs Hoes (1742),eigendom van Natuurmonumenten
onder welke vlag Gasterij Natuurlijk Smeerling wordt bestierd. Hét ideale
startpunt voor fiets-, wandel- en ruitertochten door het stroomdal van
de Ruiten Aa. Routes zijn binnen verkrijgbaar. Verken de huiswinkel
met streekproducten voor in de fietstas, geniet op het royale terras of
binnen, onder joekels van balken die gebinten van eeuwen dragen, achter
gigantische baanderdeuren voor vee en boerenwagens. De gasterij huist
onder een glazen stolp, in het hart van de hoeve, zodat de sporen uit
het verleden in zicht blijven. Loop beslist even naar boven, want vanaf de
loopbrug kun je de historische kapconstructie goed zien. Niks moet, alles
mag in Westerwolde. Met onderweg – daar is over nagedacht! – een
riant aantal zitbankjes, picknicktafels en parkeerplaatsen voor het betere
verpozen. Rond het kleine Jispinghuizen bijvoorbeeld, of Ter Wupping met
z’n kruidige hooilanden,robuuste houtwallen en golvende velden. Alleen de
naam van het buurtschap klinkt al bekoorlijk. Vermoeid van alle indrukken?
Westerwolde grossiert in excentrieke slaapadresjes. Ga eens slapen in een
wijnvat of hunebedkamer. Of boek eens een pionierswagon langs het traject
van de museumspoorlijn Veendam –Stadskanaal – Musselkanaal. Dat slaapt
spectaculair. Een hart vol dromen, het hoofd leeg, de ogen toe.

Smeerling

PIEPKLEIN STREEKJE
Woorden die je aan het denken zetten, doen verstillen of
juist weer in beweging brengen. Ervaar het maar. Beleving
staat ook centraal in het gevarieerde Metbroekbos (bij
Vlagtwedde) met ook heide, bloeiendeakkers en waterlopen.
Op een steenworp afstand ligt Smeerling, intiem en ongeschonden en daarom in z’n geheel Beschermd Dorpsgezicht.
’t Is maar een piepklein streekje van acht boerderijen
(waarvan wel vijf rijksmonument) dat je argeloos passeren
kunt, maar waarom zou je dat willen?

westerwolde.groningen.nl

De Hondsrug
Openingstijden:
elke dag van 12 tot 16 uur en
zondags 13 tot 17 uur

ngstijden:
12 tot 16 uur en
13 tot 17 uur

Hoofdstraat 22 · 9443 PA · Schoonloo
Tel.: 0592-501598 · Mobiel 06 - 10 13 21 95
Openingstijden:
info@detuinbeeldenboerderij.nl · www.detuinbeeldenboerderij.nl
Voor uw familiereu¨nie, zakelijke bijeenkomst
elke dag van 12 tot 16 uur en

zondags 13 tot 17 uur

nboerderij.nl

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur
zondag van 13.00 tot 17.00 uur
2 · 9443 PA · Schoonloo

8 · Mobiel 06 - 10 13 21 95
j.nl · www.detuinbeeldenboerderij.nl

Hoofdstraat 22 • 9443 PA Schoonloo
Tel. 0592-501598 | 06-10132195
info@detuinbeeldenboerderij.nl
www/detuinbeeldenboerderij.nl

of gezamenlijk uitstapje:

Sfeervolle accommodatie aan de rand van het dorp Anderen midden in het
Nationaal Park Drentsche Aa met prachtige wandel- en fietsroutes.
Alle comfort voor gezelschappen van 8 tot 32 pers.
Gezellige verblijfsruimte (100 m2) waarvan een gedeelte apart kan worden gebruikt.
Zithoek met flatscreen 110cm, dvd en video.
Ruime moderne keuken met o.a. 6pits gasfornuis, gasoven, koelkasten, vrieskast,
vaatwasser, koffiezetmach, etc.
Infomateriaal en kaarten van omgeving zijn aanwezig, evenals spelletjes, boeken en
kinderspeelgoed. Kinderledikantjes, kinderbox en kinderstoelen.
Buiten is een groot terras met zitmeubilair, kussens, tafeltennis en mooie tuin op het
zuiden. Er is een apart speelveld met voleybalnet, basket en schommels
Voor minder validen zijn er aangepaste voorzieningen aanwezig zoals aangepaste
badkamer, douches en 4 hoog/laagbedden.
Voor vergaderingen zijn faciliteiten aanwezig. Ook internetverbinding.
Totaal 7 slaapvertrekken alle voorzien van wasgelegenheid.
Sanitaire voorzieningen. 6x toilet, 11x douche, 20x wastafel.
In het Nationaal Park Drentsche Aa kunt u prachtige wandel- en fietstochten maken.
Dichtbij de staatsbossen met wandelroutes en zwemplassen met zandstrand.
Veel mogelijkheden voor uitstapjes in de directe omgeving.
Fietsen zijn te huur.
Voor meer informatie; www.anderhoes.nl
Telefoon: 0592-241986 • E-mail: info@anderhoes.nl
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De Hondsrug
Industrieel Smalspoor Museum

Het Industrieel Smalspoor Museum in Erica
neemt u mee naar een wereld van een
vervlogen tijd. Het gebruik van smalspoor bij
de industriële ontwikkeling van Nederland.
Hoe Amsterdammers in Zuidoost Drenthe
dachten rijk te worden van de turf.
Een rondrit van ruim 5 kwartier door het
veengebied, een bezoek aan de historische
turfstrooiselfabriek en het binnen en
buitenmuseum geeft u een onvergetelijk uitje
in een unieke omgeving. Een hedendaagse

beleving van vroegere tijden.Kinderen besturen
onder begeleiding van een medewerker zelf
een diesellocomotief en behalen hiermee
hun machinistendiploma.
Voor openingstijden, vertrektijden van de
treinen, toegangsprijzen en bijzondere
activiteiten zie onze website of Facebook
Griendtsveenstraat 140, 7887 TK Erica
Telefoon 0591-303061, Mobiel 06-1111 1188
info@smalspoorcentrum.nl

WWW.SMALSPOORCENTRUM.NL
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HOUT couture

Het Klompenmuseum heeft in 2020 een jubileumjaar. Het museum viert haar 30 jarig
bestaan. Dat vraagt om een bijzondere tentoonstelling. Met HOUT couture is dat absoluut
gelukt. Bij haute couture denk je meteen aan kleding. Het zijn echter de schoenen die de
look volmaken. De kers op de taart. In deze tentoonstelling krijgen zij alle aandacht.
Als er in deze tentoonstelling iets duidelijk wordt dan is het wel dat houten schoeisel van
alle tijden is en zeker niet alleen uit Nederland komt. Hedendaagse schoenenontwerpers
werken onder andere met hout. In deze tentoonstelling worden moderne stukken
van ontwerpers uit o.a. Pakistan, Duitsland en Tsjechië getoond. Ontwerpers, Pavlina
Miklasova, Katharina Beilstein en Iqra Mano hebben hun werk voor deze tentoonstelling
ter beschikking gesteld. Ons land brengt ook top ontwerpers voort zoals
Marloes Ten Bhömer, Denise Rosenboom, Tim Dekkers, Viktor & Rolf. Van hen zijn ook
ontwerpen in deze tentoonstelling opgenomen.
Tevens vieren we dit jaar dat we in Nederland al 75 jaar in vrede leven. Een deel van
de tentoonstelling is daaraan gewijd en ingericht met klompen die in de tweede
wereldoorlog in Nederland zijn gemaakt. Deze klompen zijn na de oorlog overal ter wereld
terecht gekomen. Nabestaanden van Franse, Engelse, Canadese en Amerikaanse soldaten
hebben de klompen aan het Internationaal Klompenmuseum geschonken.
Kom je verwonderen. Er zal een wereld voor je opengaan. www.klompenmuseum.nl

Hoendiep 93

telefoon 050 - 3136357

G R O N IN G E N

WWW.KNOLSKOEK.NL

Museum
Vosbergen toont
Museum
Vosbergen
toont oude muziekinstrumenten
oude muziekinstrumenten
in historisch
perspektief
in historisch
perspectief
Draailier

Een bezoek aan het museum is een aantrekkelijk
uitje voor het hele gezin. Het brengt u ontspanning
en educatie in één moeite! Er zijn rondleidingen,
waarbij speciaal aandacht is voor de kinderen en
veel instrumenten worden gedemonstreerd en er
is bovendien een uitstekend en informatief audiosysteem. U bent er al gauw een dagdeel mee
bezig. De collectie omvat westerse instrumenten
(waaronder volksinstrumenten), niet-westerse- en
automatische instrumenten. Opmerkelijk zijn o.m.
een Griekse aulos (dubbelklarinet) uit ca. 500 v.C.,
een Romeinse fluit uit ca 200 voor C, barokklarinetten uit ca. 1730, een serpent, ophicleïdes, een
tromba marina, draailieren enz. enz. Het museum
heeft bovendien een aantrekkelijke galerie en
een gezellige koffiekamer met theetuin. Eén van
de museumzalen is erg geschikt als concertzaal,
mede vanwege de uitmuntende akoestiek; de
capaciteit is ca. 75 personen. Het museum toont
de collecte die Rieteke en Dick Verel in ruim een
halve eeuw hebben verzameld.

Activiteiten Concerten
Zoals vermeld heeft het museum een goede,
kleine concertzaal. Daar worden zo’n twee
keer per maand concerten georganiseerd die gegeven worden door gerenommeerde musici, maar
ook door beginnende artiesten, die graag podiumervaring opdoen in de fantastische ambiance
van zo’n landhuis. Na afloop wordt het publiek
onthaald op een glas wijn in de privévertrekken
van het echtpaar Verel-Heuff.
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Feestjes en workshops
Ook kinderen amuseren zich goed in het museum
waar veel wordt voorgespeeld en waar kinderen
ook van alles zelf kunnen proberen. Regelmatig
vieren dan ook kinderen hun verjaardagpartijtje
bij ons en dat wordt vaak afgesloten met een
workshop waar de kinderen zelf een trompet,
fluit of schalmei maken en dan met een werkend
muziekinstrument naar huis gaan. Ook volwassenen koppelen vaak een feestelijk samenzijn
aan een groepsbezoek aan het museum. Het
hele huis wordt daarbij ter beschikking gesteld en
in de zomer komt daarbij nog de fraai aangelegde tuin met vele zitjes en witte parasols. Het
museum toont muziekinstrumenten in historisch
perspectief. Het is gelegen in het fraaie landgoed
Vosbergen.

7

Met het Smalspoormuseum door de natuur
In 1983 is het Industrieel Smalspoor Museum opgericht
op het terrein van de Griendtsveen Maatschappij. Het
terrein, waar vroeger de smalspoortreinen met turf
reden, was een aantrekkelijke basis om een museum
op te richten, omdat de rails er nog lagen, zodat de
bezoekers over het originele traject kunnen rijden.
Op het terrein bevindt zich de enige in Nederland
overgebleven turfstrooiselfabriek. Ook staat er een
oude remise die nog steeds gebruikt wordt. Ook deze is
uniek te noemen met 4 sporen en 2 werkputten.
De doelstelling van het museum is het verzamelen en
restaureren en het bewaren van de oude smalspoortreinen. Het museum wordt geheel instant gehouden
door vrijwilligers. Je kunt er een rondrit maken met de
trein en de tentoonstelling bezoeken van oude werktuigen die in het veen gebruikt werden. Het museum
breidt zijn collectie nog steeds uit en in de wintermaanden, als het museum gesloten is, wordt er hard
gewerkt aan het restaureren van de oude treinen.
Industrieel Smalspoor Museum
Griendtsveenstraat 140
7887 TK Erica
Tel: 0591-303061
Voor info en Corona-maatregelen zie onze site
www.smalspoorcentrum.nl
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Ellert en Brammert

Een stap terug in de tijd kan gezet worden in het openluchtmuseum ‘Ellert en Brammert’in Schoonoord. In
dit museum, gelegen in de streek van het Ellertsveld,
herleeft het verleden van Zuidoost Drenthe.
Het wonen en leven in deze omgeving wordt uitgebeeld
door verschillende woonvormen. In de eerste plaats is daar
de plaggenhut. Maar ook een Saksische boerderij, een
tolhuis, een schooltje en zelfs een gevangenis behoren o.a.
tot de collectie. In de oude boerenherberg is een hapje en
een drankje verkrijgbaar. Een smid en een spinster verzorgen regelmatig demonstraties Op elke woensdag- en
zondagmiddag wordt in het oude schooltje voorgelezen. In
de expositiegebouwen zijn diverse verzamelingen ondergebracht. Er is verder een speeltuin aanwezig en inmiddels is
de kinderboerderij vernieuwd met allemaal jonge dieren.
Ook is er een tuin met vergeten groente. Verder zijn er in het
hoogseizoen demonstraties smeden. In het schooltje wordt
het verhaal van Ellert en Brammert verteld en bij het schooltje zijn allerlei oude kinderspeelattributen die uitgeprobeert
mogen worden door de kinderen.
Het museum dankt zijn naam aan de reuzen Ellert en Brammert, die volgens de overlevering in deze streek hun strooptochten hielden. De rovers staan nu als blikvangers bij de
ingang van het museum. In het hol van de beide rovers
wordt de legende gedeeltelijk driedimensionaal uitgebeeld.
Een bezoek aan het museum in combinatie met een echte
Drentse koffietafel in de sfeervolle oude boerenherberg is
uitermate geschikt voor uw familiedag, personeelsfeest enz.
Reservering hiervoor is noodzakelijk.

Telefoon herberg 0591-381579. Het museum is vanaf 1 april t/m 31 oktober
dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Kaartverkoop tot 17.00 uur. Voor
mensen die slecht ter been zijn hebben we ook rolstoelen te leen voor gebruik
op het terrein, vraagt u hiernaar bij de kassa of belt u gerust op ons algemeen
telefoonnummer als u een rolstoel van te voren wenst te reserveren! Het
museum is rolstoelvriendelijk en makkelijk toegankelijk. Algemene informatie
op telefoonnummer 0591-382421 en op www.ellertenbrammert.nl
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Liever Anders is voor velen een bekende en gewaardeerde bakkerij. Vaste klanten
halen er dagelijks het ovenverse brood, ambachtelijk gebakken door meesterbakker
Haafs. Er is een ruim assortiment aan broodsoorten, waaruit steeds meer klanten hun
keuze komen maken.
Liever Anders is een bakkerswinkel die zich naast de
bekende broden ook meer en meer specialiseert in desembroden. Deze broodlijn is helemaal e-nummer
en lactose vrij.
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Liever Anders is niet zomaar een bakkerswinkel.
De vestiging in Zuidlaren heeft een sfeer die je laat thuiskomen. De gezellige lunchroom
in de serre of een plekje op het terras en je komt even tot rust. Lekker kopje koffie met
een rijk belegde boterham verzorgt door één van de vaste winkeldames.
VOLK SVERMAK
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P
Ook kunt u terecht
N
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Zondag 19 juni:
Paardenshow

voor lokale specialiteiten, waaronder uiteraard de Zuidlaarderbol. Of
wat dacht u van de Drentse turf een luxe koek met noten, rozijnen en speculaaskruiden?
De uitgebreide High Tea van Liever Anders met bijzondere thee, zoete lekkernijen en
huisgemaakte sandwiches is altijd weer een succes. Deze High tea’s kunt u ook al thuis
bestellen want de catering voor particulieren en zakelijke klanten breidt zich steeds verder uit. Genoeg reden dus om langs te komen bij Liever Anders.
ZE
EI
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‘Liever Anders’ net even iets meer!

Zaterdag 6 augustus
Peizer Jaarmarkt

Secretariaat: Floralialaan 2
9321 AJ Anders
Peize
Liever
heeft ook een website met meer informatie www.lieveranders.nl of bezoek
Telefoon:
050 - 50 34 209
onze
facebookpagina. Natuurlijk kunt u ook in de winkel komen kijken en direct iets lekMobiel:
06 - 121 737 14
kers
meenemen:
Liever Anders, Stationsweg 35a Zuidlaren, 050-4091196
E-mail:
volksvermakenpeize@home.nl
Internet:
www.volksvermakenpeize.nl

MUSEUM VOSBERGEN

Muziekinstrumenten
Vosbergerlaan 35 , Eelde
Tel.: 050-3081291
www.museumvosbergen.nl
Toont oude muziekinstrumenten
in historisch perspektief

Openingstijden: vrij t/m zo 10.30-17.00 uur, groepen op afspraak,
ook op andere tijden.
Toegang € 6,- incl. koffie of thee; kinderen <12 jr: € 3,00
Route: A28 - afslag 37 - op rotonde rechts richting vliegveld – Burg. Legroweg
volgen tot ANWBbord naar museum – rechtsaf Zevenhuizerweg in - 600 m
het bos in – parkeren bij het museum
OV: Uit Groningen bus 2 tot halte Vosbergen.

HOUT couture

Internationaal
Klompenmuseum
Wolfhorn 1a

9761 BA Eelde

T 050 - 309 11 81

info@klompenmuseum.nl
Open:
Kijk op de website voor
openingstijden.
www.klompenmuseum.nl
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“Museum De Wachter” in Zuidlaren
Museum de Wachter blijft helaas voorlopig tot nader
berichtgeving gesloten voor publiek
Aan de versoepeling van de coronamaatregelen in juni
is in de pers breed aandacht besteed. Dit betekent dat
musea weer open kunnen gaan. Bezoeken aan ons
museum met inachtneming van o.a. 1,5 meter afstand
vraagt op korte termijn echter te veel aanpassingen
voor zowel het museum, onze vrijwilligers, als de bezoekers. Immers in onze molen en de andere gebouwen
van De Wachter zijn de ruimtes op bepaalde plaatsen
heel erg krap en zijn de looproutes dermate complex
dat voldoende handhaving van de huidige voorschriften
voorlopig niet haalbaar is.
Oorspronkelijk dachten we dat de start van het nieuwe
seizoen op zijn vroegst vanaf 6 juni zou kunnen kan gaan
plaatsvinden. Maar voor ons gaat de gezondheid van onze
bezoekers, vrijwilligers en hun naasten voor alles. Open
gaan voor het publiek in het algemeen is voorlopig voor
Museum de Wachter dus geen haalbare kaart.
Onze vele donateurs en vrienden van Museum de Wachter hebben in de laatste twee weken van mei een brief
met daarin een nadere toelichting ontvangen. Het zal een
heel zwaar financieel jaar worden voor de Wachter, nu

de bezoekersinkomsten voorlopig uitblijven. Toch heeft het
bestuur er alle vertrouwen in dat we met de steun van velen
verder kunnen bouwen aan onze toekomst samen met onze
190 vrijwilligers. Wij hopen daarom ook dit seizoen weer op
brede steun te kunnen rekenen naast die van onze donateurs,
de vrienden maar ook van overige belangstellenden die ons
unieke museum een warm hart toedragen.
Zodra het mogelijk is zullen wij iedereen weer graag in ons
museum ontvangen.
U kunt natuurlijk altijd op de hoogte blijven van de bezoek
mogelijkheden via www.dewachter.nl.
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Stationsweg 35a Zuidlaren
050-4091196/www.lieveranders.nl

Elke week uw vaste aanbiedingen!
Maandag & Donderdag
2e wit, bruin of weite voor € 1.90
Dinsdag
VESTIGING ZUIDLAREN

VESTIGING GIETEN

Tel 050 - 409 12 81
Fax 0592 - 26 30 24
Bezoekadres: ’t Achterom 1a, Zuidlaren
Postadres: Postbus 146, 9470 AC Zuidlaren

Tel 0592 - 26 12 17
Fax 0592 - 26 30 24
Bezoekadres: Brink 21, Gieten
Postadres: Postbus 13, 9460 AA Gieten

2e fijn of grof volkoren voor € 1,90
Woensdag
2 rustieke meergranen broden voor € 5,75
Zaterdag
Alle zachte bolletjes 4 + 2 gratis

Elke dag koffie/thee met gebak €4,25

W W W . N O T A R I S K A N T O O R - N Z A H . N L

Dé winkel met passie voor
gezond (biologisch) eten,
voedingssupplementen
en natuurlijke
verzorgingsproducten
Gezond genieten

GRAAG TELEFONISCH EEN
AFSPRAAK INPLANNEN.

Biologische
levensmiddelen zoals:
brood, Drentse Aa
zuivel en groenten
natuurlijke cosmetica
en voedingsmiddelen

Go Pure Zuidlaren
Kerkbrink 6a | 9471 AK Zuidlaren
Telefoon 050 - 850 75 87 | zuidlaren@go-pure.nl
www.facebook.com/GoPure

MAANDAG GESLOTEN | DINSDAG T/M VRIJDAG 09.30 - 17.00 UUR | ZATERDAG 09.00 - 16.00 UUR.

Z U I D LA R E N
Hoewel niet rechtstreeks tot het Groningerland behorend ligt de bekende plaats Zuidlaren wel
in de directe omgeving en blijft hier niet onvermeld. Met de plaatsen Vries en Eelde-Paterswolde
vormt Zuidlaren de gemeente Tynaarlo.
Gelegen in de kop van Drenthe en grenzend aan de provincie Groningen en tussen het schitterende Aa en Hunze gebied is een bezoek aan deze regio de moeite meer dan waard. Zuidlaren heeft
een gezellig, uitgebreid en drukbezocht winkelcentrum.
Zuidlaardermarkt
Zuidlaren is vooral bekend, nationaal en internationaal, door de jaarlijkse paardenmarkt. Deze
werd in 2019 voor de 819e keer gehouden en trekt steeds een groot publiek. Ieder jaar op de
derde dinsdag in oktober wordt de Zuidlaardermarkt gehouden. Europa’s grootste paardenmarkt,
met een grote kermis en een vier kilometer lange warenmarkt. De Zuidlaardermarkt is een hele
belevenis! Dit jaar komt de markt i.v.m. het Coronavirus te vervallen.
De Wachter
Ten oosten van het dorp Zuidlaren, aan de vaart (Havenstraat 36) naar het Zuidlaardermeer, staat
de museummolen De Wachter. Een windmolen waar granen en specerijen worden gemalen.
Museum De Wachter Zuidlaren is Meer dan een molen! U kunt dat beleven met uw kinderen en in
groepen. Zie voor meer info de advertentie van ‘de Wachter’
Attractiepark
Het Sprookjeshof aan de Groningerstraat is zowel een indoor- als outdorp attractiepark. Vooral
gericht op jongere kinderen, maar oudere en ouders zullen minstens zoveel beleven als zij.
Horeca
Het hoeft geen betoog dat de Horeca in dit aantrekkelijke dorp ruimschoots aanwezig is. In alle
soorten en maten. Ook is er een uitgebreid winkelaanbod.
Monumenten
Het beeld van Berend Botje en het Zuidlaardermarkt Monument houden de herinnering gaande,
evenals de oude Dorpskerk. Deze kerk is al een aantal eeuwen oud en zeker een bezoekje waard.
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Ruime keuze in
wandelschoenen

Gemakkelijk
boodschappen
doen!

Zuidlaren

Samen eropuit

• Breed assortiment
• Ruime parkeergelegenheid
• Zelfscan
• Servicebalie

door Ruchti

Adres:

Laarweg 1
Zuidlaren

Zuidlaren
Stationsweg 14-16
t 050 409 12 62 - www.ruchti.nl

Openingstijden
››
››

maandag t/m zaterdag van 8.00 - 21.00 uur
zondag van 10.00 - 18.00 uur

Elke maand een wisselend
driegangenmenu voor maar € 32,50
Uw Banketbakker

de enige èchte,
en ... dat proef je!!!

Bij inlevering van deze bon: Drentse Turf van € 6,25 voor € 4,25
Zondag 18 oktober
vanaf 09.00 uur geopend!

RESTAURANT FABULEUS
Het oude monumentale pand heeft een rijke horecageschiedenis.
Herberg van Bon, Hotel Sissingh, Hotel van Ess, Hotel in den Ros
Beyart zijn enkele namen die het bedrijf heeft gehad in de hotelhistorie en nu waar nu Restaurant Fabuleus is gevestigd. U kunt het
makkelijk vinden tegenover de alom bekende historische Dorpskerk
met toren aan de Kerkbrink. Het behoort na de opening sindsdien
tot de favorieten van culinair minnend Nederland.
Patron Harold Smits en zijn team heten u van harte welkom. U kunt
genieten van diverse verrassingsmenu’s of à la carte dineren en tevens
zijn er vegetarische gerechten.Fabuleus werkt met biologische streekprodukten die seizoensgebonden en verantwoord zijn. Geserveerd met mooie
wijnen, wijnen per glas en als arrangement. Fabuleus richt zich op het
hogere middensegment met een goede prijs/kwaliteitverhouding.
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. Tevens voor groepen beschikbaar,
graag wel van te voren reserveren. Fabuleus hanteert voor groepen vanaf
acht personen een menuvoorstel, om de kwaliteit te waarborgen.
Restaurant Fabuleus
Kerkbrink 2A
9471 AK Zuidlaren
Tel. 050-4091254
www.restaurantfabuleus.nl

“Go Pure voor al u biologische producten, juist nu”
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Meer dan ooit is het belangrijk om goed voor uzelf en uw gezin te
zorgen; een goede weerstand, ontspanning, gezond en lekker eten en
drinken én humor. Ingrediënten om u door deze onzekere en bijzondere
periode te helpen. En wij van Go Pure ondersteunen u hier graag bij!
“Eerlijk advies, oprechte aandacht en een gezellig praatje. Daarom
komen mensen uit Zuidlaren en wijde omgeving juist bij ons hun boodschappen doen”, vertelt Esther Hulsebos-van der Zwet van Go Pure.
Onze Coronamaatregelen
Uiteraard zijn ook wij genoodzaakt om ons aan de Coronamaatregelen
te houden. Immers, uw en onze eigen gezondheid gaan boven alles. Zo
mogen er maximaal 4 klanten tegelijk in de winkel zijn, is het bij binnen
komst verplicht om uw handen te desinfecteren, dient u te winkelen met
een mandje of boodschappenkar en anderhalve meter afstand in acht te
nemen. Na ieder gebruik desinfecteren wij de mandjes en karren zodat de
klanten na u zonder zorgen boodschappen kunnen doen en desinfecteren
wij zeer regelmatig de pinautomaat, weegschaal, deurklink etc.
Duurzaam & lekker
Go Pure bestaat inmiddels 6 jaar en in die tijd hebben Esther en haar col
lega’s Angela en Harm-Jan gemerkt dat mensen steeds meer behoefte heb
ben aan producten die zo eerlijk mogelijk zijn geproduceerd en die beter
zijn voor lijf & leden en de aarde. “Mensen zijn zich meer bewust van wat
ze eten en kiezen steeds minder vaak voor voorbewerkte producten waarin
e-nummers, suikers en slechte vetten zitten. Dat betekent overigens niet
dat er geen koekje of chocolaatje meer bij de thee genomen wordt hoor.
Integendeel: genieten kan en mag!”
Mayan Chocola
Dat af en toe op een verantwoorde manier snoepen zelfs goed voor je is,
daar is Esther van overtuigd. De onderneemster is enthousiast over het
nieuwe chocolademerk dat ze opgenomen heeft in het assortiment: Ma
yan Chocola. Ze vertelt: “Mayan Chocola is niet verhit en dus rauw. Hierdoor
zijn de antioxidanten, die van nature in cacao zitten, bewaard gebleven. Er zit
ook tryptofaan in cacao, dat is een stofje dat inwerkt op je serotoninehuishouding.
Vandaar dat je zo gelukkig wordt van chocolade”.

Mayan Chocolade is verder licht gezoet met honing en wordt gemaakt
door een stel jongens uit Assen met een geweldig verhaal! Deze chocolade
is heerlijk bitter en je hebt maar een piepklein stukje nodig om de smaak
sensatie te ervaren.”
Cadeautjes
Naast de dagelijkse boodschappen als groenten & fruit, koffie & thee,
brood, zuivel, kruiden & specerijen, kun je bij Go Pure ook terecht voor
schoonmaakmiddelen, cosmetica, voedingssupplementen, aromatherapie
en fytotherapie én cadeautjes. Esther: “We hebben sinds kort ook twee
nieuwe theelijnen: Natural Temptation is een theelijn waaraan biologische
kruiden en specerijen zijn toegevoegd. En de Royal Green kruidenthee:
Aan de meeste smaken in deze lijn is geen zoethout toegevoegd en dat is
goed nieuws voor mensen die te kampen hebben met een hoge bloeddruk.
Alle theetjes in ons assortiment zijn heerlijk voor jezelf, maar ook erg leuk
om te geven als cadeautje.”
Uw boodschappen thuis bezorgd
Vanaf € 35,- bezorgen wij uw boodschappen thuis, tot aan de voordeur.
De kosten voor bezorging in Zuidlaren bedragen € 2,50 en in een straal
van 15 km buiten Zuidlaren kost deze service u € 5,-. Wanneer u voor
meer dan € 85,- boodschappen bij ons doet, bezorgen we deze gratis bij u
thuis. En mocht u nou niet in de gelegenheid zijn om naar onze winkel te
komen of u vindt het vanwege het Coronavirus geen fijn idee om de deur
uit te gaan, dan kunt u uw bestelling ook via WhatsApp (050-85 07 587)
of e-mail (zuidlaren@go-pure.nl) aan ons doorgeven.
www.go-pure.nl

Vier je vakantie in oerprovincie Drenthe en ben je op zoek naar
leuke activiteiten?

GA OP AVONTUUR
MET DE OERTOER
Veel plezier met
De Hondsrug OerToer!

Je kunt in het UNESCO Global Geopark
De Hondsrug prachtig fietsen en wandelen.
150.000 jaar geleden vormde een gigantische ijsmassa dit unieke gebied met
ruggen, dalen en stromende beken.
Bewonder hunebedden, grafheuvels en

andere prehistorische schatten. En ontdek
onze middeleeuwse esdorpen en authentieke Saksische boerderijen.
De Hondsrug loopt van Groningen (stad)
tot Coevorden.

De Hondsrug
UNESCO Global Geopark

Van alle tijden ...

Het Hondsruggebied is geologisch,
archeologisch en cultuurhistorisch
bijzonder waardevol en uniek.
UNESCO gaf het gebied daarom de
status van Global Geopark.

fItY
www.dehondsrug.nl
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Kom je ook naar
mijn show?

Familiepark en
Zwemkasteel
Nienoord
0
NIENOORD 2
K
9351 AC LEE
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Als een echte
“Grunniger” sponsor van
het Groningerland

52 JAAR
ERVARING
36 JAAR

D IN
GEVESTIG
D
HOOGEZAN

En…Joe kenn gewoon
Grunnegs proaten heur!
Moi…Grout’n!
Jan Visscher

