Welkom op Camping de Watermolen
Deze map bevat informatie over de bezienswaardigheden en activiteiten op en rondom de camping.
Er is in deze omgeving namelijk genoeg te doen om jezelf weken te vermaken. Wanneer je meer informatie wilt,
staan wij voor je klaar op de receptie. Hier staat ook een uitgebreid folderrek met alle leuke, actieve en
ontspannende dingen die in de omgeving het ondernemen waard zijn.
Alvast een fijn verblijf op onze camping en geniet van de rust, ruimte, natuur en water.
En mochten wij iets voor je kunnen doen zodat je verblijf nog prettiger wordt, laat het ons gerust weten.
Met vriendelijke groet,

Camping de Watermolen

Camping de Watermolen
Recreatiemeer
Bij lekker weer is het recreatiemeer voor jong en oud een goede plek om af te koelen. Het heldere zwemwater heeft
een zandstrand en een ligweide.
Dit meer loopt heel geleidelijk af en het diepere water is voor de kleinere kinderen afgeschermd met een drijflijn,
zodat zij veilig kunnen spelen in het water.
Zwemmen, varen, spelen op de kabelbaan of zandkastelen bouwen, je vindt al deze mogelijkheden bij het
recreatiemeer achter op het terrein.
Het water wordt gecontroleerd door het Waterschap, dus je kunt er zeker van zijn dat het ‘veilig’ zwemwater is.

Vissen
Centraal op Camping de Watermolen ligt een grote visrijke Pingo, deze stamt uit de laatste ijstijd. Een prachtig meer
waar je de mooiste zonsondergangen kunt zien. Vissen in deze Pingo is best een uitdaging door de (vaak) lage
waterstand en de natuurlijke begroeiing. Maar je kunt altijd gaan vissen in het zwemmeer (tegenover het
zandstrand); hier is veel minder begroeiing en is het water dieper, ideaal om in te vissen dus. Het vismeer zit vol met
snoeken, witvis en een paar mooie schub- en graskarpers. Kortom, een ideale plek voor de visliefhebber om een
dagje te gaan vissen.
Speeltuin
Voor de kinderen is er een mooie speeltuin naast het terras. Zij kunnen zich hier vermaken, terwijl je met een drankje
heerlijk op ons terras kan genieten van het zonnetje. Vanaf het terras kan je ook de (groeps)schommel zien staan.
Schommel lekker een eind weg met alle andere kinderen (of volwassenen).
Op de verschillende comfort-kampeervelden vind je ook kleinere speeltoestellen en bij het zwemmeer staat een
kabelbaan.
Bistro
In de bistro kun je dagelijks terecht voor een versnapering zoals ijsjes, pannenkoeken, tosti’s of appeltaart. We
hebben heerlijke koffie’s, lekkere wijn, gekoeld La Trappe bier en andere dranken. In het hoogseizoen bakken we op
bepaalde dagen verse pizza’s in de ‘Pizzahut’ en serveren we af en toe plates. Omdat we geen professionele horeca
zijn, willen wij je vragen om voor die tijd even te reserveren, zodat wij rekening met je kunnen houden.
Activiteiten
In het hoogseizoen hebben wij (minimaal zes weken) een animatieprogramma voor kinderen t/m ca. 12 jaar. Iedere
week is er een nieuw spannend thema voor de kinderen. Het weekprogramma ligt voor je klaar op de receptie.

Fiets- en wandelroutes vanaf de camping
In de omgeving van Camping de Watermolen zijn talloze fiets- en wandelroutes te vinden. Op de receptie kun je ook
verschillende fiets- en wandelroutes krijgen die starten vanaf de camping. Maar je kunt ook een Falkkaart kopen met
de fietsknooppunten. Mocht je jouw fiets thuis hebben gelaten, dan kun je deze op de receptie huren.
Op de camping zelf, achter het recreatiemeer, bevindt zich een bos met een mooi wandelpad. Hier kun je tijdens je
verblijf heerlijk genieten van een prachtige wandeling.
In de nabije omgeving zijn door Staatsbosbeheer enkele wandelroutes aangelegd:
✓

Het Blotevoetenpad (2,0 km). Start: Kale weg - Opende (aanrader!).
Dit is een geweldig wandelpad dat je kunt ervaren door op blote voeten te lopen. Tijdens het lopen zul je
verschillende dingen tegenkomen die je laten genieten van de prachtige natuur waaronder een bungelbank,
hangmatten, indianenbrug en een uitkijktoren. Zoek je een gezellig wandeluitje voor jong en oud, waar je echt
weer terug gaat naar de natuur, dan is dit pad zeker de moeite waard om te gaan lopen! De start zit op twee
kilometer van de camping.

✓

Het Pettenpad (2,2 km). Start: Peebos - Opende.
Zie Melle’ s pad.

✓

Melle's pad (3,0 km) start bij Doezemertocht.
Het Pettenpad en het Melle’s pad zijn leuke wandelroutes die in elkaar overlopen. Lage veengebieden en hoge
zandruggen kenmerken deze wandelroutes. Op de zandruggen staan houtsingels en liggen langgerekte dorpen.
Tussen de ruggen liggen open weidegebieden met petgaten. Kortom een afwisselend landschap waar ook bos
en heide niet ontbreken. Een belangrijke tip: laarzen aan!

✓

De Trimunt natuur ontdekroute (1,8km). Start: Kloosterweg - Opende.

✓

De Jiltdijksheide route (2,3 km). Start: Jiltdijksheide - Opende.
Trimunt is een wandelbos en is vooral een leefgebied voor reeën en bosvogels. Daarna ga je via 'De Haar' en
een stukje Marum naar een schelpenpad. Als je over het schelpenpad loopt of fietst kom je door het natuurgebied
van Jiltdijksheide. Dit is het enige heideveld dat is overgebleven van een voormalig uitgestrekt heidegebied.
Ook het laatste stuk niet vergraven hoogveen in het Westerkwartier is hier te vinden.

✓

Het Witte Nonnenpad (12km). Start: kerkje te Marum

“Overal waar je ook bent hoor je, als je heel goed luistert in het zuchten van de wind, de stem van
gedwarsboomde liefdes. Nooit zal de ongelukkige stem van een doorkruiste liefde rust vinden, voor altijd zal zij
galmend over het land jagen, meegevoerd door vlagen van de wind. Ook ik heb een verboden liefde gekend, de
liefde van een non voor een Spaanse soldaat.”
Zo begint de vertelling in het lijkenhuisje van de kerk in Marum, het startpunt van het Witte Nonnenpad. De witte
non neemt je mee terug naar de Middeleeuwen en leidt je door de geschiedenis van het landschap. In het
lijkenhuisje bij de kerk ligt de gratis wandelroutebrochure klaar. De route is in zijn geheel bewegwijzerd. De route
is 12 km (ca. 3 uur wandelen) en is eventueel in te korten tot 10 km (2,5 uur). Het lijkenhuisje achter de kerk is
iedere dag toegankelijk.
✓

Leedaanzeggerspad (12 km). Start: kerkje te Noordwijk
De wandeling begint vanuit het gerestaureerde lijkhuisje, gelegen aan de rand van het kerkhof bij de kerk van
Noordwijk. Ontdek een dorp met een onverwacht rijke natuur en een geschiedenis vol verrassingen. Vergezel de
leedaanzegger op zijn route. Het is een route die in 1850 -toen hier de rouwbrief, de telefoon en de telegraaf
nog niet werden gebruikt- gelopen werd door een leedaanzegger om in Noordwijk en omgeving deur aan deur
het overlijden van iemand te berichten. Het pad voert over nog bestaande en verdwenen wegen. Op gezette
plaatsen staan fraaie themaborden, die uitleg over de route geven en waar mooie afbeeldingen op staan.

✓

Wandelroute Abel Tasmanpad (2,3 km). Start: Frans Visserstraat, Lutjegast.
Het Abel Tasmanpad is een ontdekkingstocht door het landschap van de jeugd van de gelijknamige
ontdekkingsreiziger. Het ligt in de Grootegastermolenpolder en is bijna 140 hectare groot. In 2012 is gestart met
de aanleg van nieuwe natuur om de polder weer aantrekkelijk te maken voor weidevogels, watervogels, insecten
en amfibieën. Abel Tasman (geboren in 1603 in Lutjegast) was een ontdekkingsreiziger in dienst van de VOC.
Tijdens zijn ontdekkingsreis tussen 1642 en 1644 ontdekte hij Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu.

Hortus Haren
Adres:

Hortus Haren
Kerklaan 34
9751 NN Haren
050-5370053
www.hortusharen.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

volwassenen - natuurliefhebbers
ca. 34 km
0 t/m 3 jaar
gratis
4 t/m 15 jaar
€ 4,00
vanaf 16 jaar
€ 8,50
gehele jaar
15 mrt t/m 31 okt
10.00 t/m 17.00 uur
1 nov t/m 1 april
10.00 t/m 16.00 uur
De Hortus -Cadeauwinkel en het Hortus -Café zijn gratis toegankelijk tijdens de
openingstijden.

Openingsdata:
Openingstijden:

Ben je ook een echte natuurliefhebber? Vlak onder Groningen, in Haren, vind je de grootste botanische tuin van
Nederland: de Hortus Haren. Op een oppervlakte van ca. 20 hectare groeien en bloeien planten uit alle streken van
Nederland en de rest van de wereld. Je kunt genieten van de planten en tuinen bij regen en zon.
De Chinese tuin bezichtigen is zeker de moeite waard: een levend stukje China met prachtige paviljoens, een
waterval en het ‘Meer van de Rode Karpers’. Bekijk de Laarmantuin (wilde plantentuin) eens met het arboretum
(loofbomenbos) of het pinetum (naaldbomenbos) met zijn enorme mammoetbomen. Ook is er een unieke collectie
wilde planten te zien en in het voorjaar bloeien de zeldzame Orchideeën en Stinzenplanten. Je vindt er rust en een
tikje geheimzinnigheid tussen de heide en de jeneverbessen.
Ook kan je een kijkje nemen in de landentuinen. De Hortus heeft onder meer een Engelse tuin, een watertuin,
agrarische tuinen, een kassencomplex en een bamboe- en grassentuin.
In de Keltische tuinen van Ogham loop je door een tijdtunnel naar een andere wereld. Hier kun je informatie over
jouw persoonlijkheid vinden in de imposante bomenhoroscoop. Op de rotstuin kun je een bergwandeling maken
tussen prachtige planten. Bovenaan gekomen heb je een fantastisch uitzicht over alle tuinen in de Hortus. Hier kun je
een lekker dagje genieten van de rust en de natuur!

Havezate Mensinge
Adres:

Museum Havezate Mensinge
Mensingheweg 7
9301 KA Roden
050-5015030
www.mensinge.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

volwassenen - cultuurliefhebbers
ca. 23 km
0 t/m 12 jaar
gratis
12 t/m 17 jaar
€ 3,00
vanaf 17 jaar
€ 6,00
gehele jaar
woensdag t/m zondag 13.00 t/m 16.30 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

Havezate Mensinge is één van de meest boeiende landgoederen van Drenthe. De havezate is overdekt en bevindt
zich in het brinkdorp Roden.
Museum Havezate Mensinge dateert uit 1381 en is één van de weinige authentiek ingerichte Havezaten in de
provincie Drenthe. Een havezate is van oorsprong de woning van de eigenaar van een landgoed. De Mensinge was
aanvankelijk het leengoed van de bisschop van Utrecht. Nu is het een uniek museum. Alle vertrekken zijn toegankelijk
en geven een goed beeld van het vroegere leven en wonen in een Drentse havezate.
Havezate Mensinge wordt omringd door grachten en weilanden. Het landgoed is gelegen aan de rand van
uitgestrekte bossen in natuurreservaat Mensinge, dat voor het publiek toegankelijk is. Hier kun je heerlijk wandelen,
fietsen of paardrijden. Aan de noordkant grenst Mensinge aan de Brink van Roden. Hier kijken Ot en Sien uit op de
middeleeuwse Catharinakerk waarmee de bewoners van de Havezate altijd nauwe banden hebben onderhouden.
Rondom de Brink bevinden zich diverse horecagelegenheden. Op de terrasjes is het daar 's zomers goed toeven.

Attractiepark Duinen Zathe
Adres:

Attractiepark Duinen Zathe
Noorder Es 1
8426 GW Appelscha
0516-430395
https://duinenzathe.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

kinderen t/m 12 jaar
ca. 36 km
1 t/m 2 jaar
€ 5,00 (E-tickets €1,00 korting)
vanaf 3 jaar
€ 15,50 (E-tickets €1,00 korting)
Rolstoelgebruikers
€ 11,00
19 april t/m 1 september: dagelijks
09.30 t/m 17.00 uur (in de zomermaanden een uur langer open)

Openingsdata:
Openingstijden:

Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha is een park vol leuke attracties en vermaak, ideaal voor het hele gezin.
Van een indoor apenkooi voor de allerkleinsten tot de ‘Top Dance’ voor de swingende jeugd.
Terwijl de kinderen zich vermaken in attracties zoals botsauto’s, waterglijbanen of op de trampoline kunnen ouders
heerlijk genieten op het terras. Er is horecagelegenheid op het verkeerspark waar je lekker een hapje kunt gaan eten.
De entreeprijzen zijn all-inclusive. Je hebt voor één prijs toegang tot alle attracties, inclusief onbeperkt koffie, thee,
cappuccino, diverse soorten limonade, frites, sauzen, snacks, dagsoep, broodjes, fruit en waterijs.
Het park kent nauwelijks belemmeringen voor minder validen. Helaas kunnen zij niet in álle attracties, maar het
gehele park is wel toegankelijk.

Themapark De Spitkeet
Adres:

Openluchtmuseum / Themapark De
Spitkeet
De Dunen 3
9281 KT Harkema
0512-840431
www.despitkeet.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 8 km
0 t/m 3 jaar
gratis
4 t/m 12 jaar
€ 2,50
vanaf 13 jaar
€ 5,50
museumkaart
geldig
65+
€ 3,50
april t/m oktober dinsdag t/m zondag
dinsdag t/m zaterdag
10.00 t/m 17.00 uur
zondag
13.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

In dit openluchtmuseum kun je zien hoe de mensen tussen 1850 en 1950 op de arme heidestreken van Friesland en
Groningen hebben geleefd. Ook kun je zien hoeveel veranderingen er binnen honderd jaar in dit gebied hebben
plaatsgevonden.
Dat de mensen in dit gebied vroeger arm zijn geweest blijkt o.a. uit de aanwezigheid van een armenkerkhof. Hier zijn
tussen 1870 en 1920 ruim 200 mensen begraven. In de spitkeet (plaggenhut) woonden de armste mensen, vaak in
erbarmelijke omstandigheden. Wie iets meer geld te besteden had, kon een Wâldhûske laten bouwen. Dit is een
stenen huis met een rieten dak en bestaat uit een woonkamer (met bedsteden) en een achterhuis voor vee, werk of
opslag.
De woningen zijn ingericht met spullen die er vroeger ook stonden en zijn helemaal te bezichtigen. Ook zie je een
grote verzameling oud gereedschap en veel interessante zaken zoals oude kleding, speelgoed, lesmateriaal en
keukengereedschap.
Regelmatig worden er op het themapark activiteiten voor bezoekers georganiseerd, zoals de oude ambachten en het
schapenfeest.
Je kunt dit openluchtmuseum op eigen gelegenheid bekijken, maar als je met een groep komt en van te voren een
afspraak maakt, word je zonder extra kosten door een gids rondgeleid. Echt een aanrader!

Landgoed Nienoord
Adres:

Landgoed Nienoord
Nienoord 10
Leek
0594-512230
www.landgoednienoord.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 17 km
zie specifieke prijzen van de verschillende onderdelen
van Landgoed Nienoord hieronder en op de volgende pagina
gehele jaar, voor specifieke data en tijden check de website

Openingsdata-/tijden:

Landgoed Nienoord biedt haar bezoekers een prachtige combinatie tussen rust, cultuur en vermaak. Het landgoed
kenmerkt zich niet alleen door de oude bossen, de prachtige flora en fauna en de kenmerkende Groningse landerijen,
maar ook doordat er midden in het Landgoed op loopafstand van elkaar meerdere toeristische attracties zijn
gevestigd.
Je kunt bijvoorbeeld een bezoekje brengen aan het Nationaal Rijtuigmuseum, maar ook naar het familiepark en
zwemkasteel. Het watersportcentrum en de kerk van Midwolde zijn ook de moeite waard om te gaan bezoeken.

Nationaal Rijtuigmuseum
Prijs:
0 t/m 7 jaar
8 t/m 14 jaar
vanaf 15 jaar
Openingsdata:
april t/m oktober
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
nov t/m mrt vr, za, zon

gratis
€ 3,50
€ 6,50
11.00 - 17.00 uur
13.00 – 17.00 uur

Het Nationaal Rijtuigmuseum geeft een algemeen beeld van de verschillende typen koetsen en sleden van de 18e
tot de 20e eeuw. De 250 rijtuigen van het museum zijn gebruikt door boeren, burgers, adel en het Koningshuis.
Het museum is gevestigd in één van de mooiste borgen van Groningen en geeft een goed overzicht van de
geschiedenis van het reizen met rijtuigen in Nederland en bezit een grote collectie rijtuigen, arrensleden, tuigen,
zadels, gereedschappen, schilderijen, prenten en kleding.
Het museum biedt haar bezoekers elk jaar wisselende exposities met een bijzonder thema en probeert op een leuke
manier zowel ouderen als kinderen iets te leren over rijtuigen en koetsen. Ook zijn er demonstraties en andere
evenementen.
Koetsen en sleeën worden ook uitgeleend voor tentoonstellingen in andere musea.
Het museum is bijzonder actief met educatie en presentaties.
Grand Café Borg Nienoord is een stijlvol café met fraai gelegen terras en is openbaar toegankelijk. Je kunt er terecht
voor koffie en thee, gebak, lunch en een borrel. Ook geschikt voor feesten, partijen, bruiloften en vergaderingen.

Familiepark Nienoord
Leeftijd:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

met name leuk voor kinderen t/m ca. 9 jaar
0 t/m 1 jaar
gratis
vanaf 2 jaar
€ 8,95
28 maart t/m 1 november
wisselende openstellingstijden
(tussen 10:00 - 16:00-17:00 of 18:00 uur), check hiervoor: www.landgoednienoord.nl

Pal naast het Rijtuigmuseum ligt het Familiepark Nienoord, waar een hele dag vrolijk vermaak voor het hele gezin
geboden wordt. Kinderen kunnen lekker springen, glijden en rennen in de grote en veilige speeltuin van het park.
In de speeltuin vind je onder andere een Fins
ballenbad, klimtoren, flitsende scooterbaan,
paardenbaan, tractorbaan, diverse glijbanen,
springkussens en draaimolens. Met andere
woorden: genoeg om je lekker te vermaken.
Dit park is al vele jaren onlosmakelijk
verbonden met modeltreinen. Zo genieten
vele bezoekers elk jaar weer van een ritje met Nienoord Spoorwegen of de Genzelbahn. Ook kunnen jong en oud
uren staan kijken naar de grote Fleischmann H0-modelspoormaquette en de schitterend aangelegde LGB tuinbaan.

Zwemkasteel
Prijs:
Openingsdata-/tijden:

0 t/m 1 jaar
gratis
vanaf 2 jaar
€ 5.50
het hele jaar geopend: dinsdag t/m zondag,
voor specifieke openingstijden: www.landgoednienoord.nl

Mooi weer of slecht weer, je kunt altijd terecht bij Zwemkasteel Nienoord. Het Zwemkasteel is één van de mooist
gelegen zwembaden in het noorden en past door zijn prachtige architectuur, die doet denken aan een kasteel,
perfect in het landschap.
Het Zwemkasteel Nienoord bestaat uit een subtropisch binnengedeelte en een groot verwarmd buitenbad. In het
subtropisch binnenbad bevindt zich een 25 meter lang wedstrijdbad, een recreatiebad en een peuter/kleuterbad.
Verder kunnen de bezoekers zich binnen vermaken met een wild-waterkreek, 30m lange glijbaan, jetstreams,
waterkanon, whirlpool en een waterval.

De buitenaccommodatie omvat een 50 meter lang wedstrijdbad en een peuter/kleuterbad (25 tot 40 cm diep). Verder
is er buiten een 40 meter lange glijbaan en kun je op mooie dagen lekker van de zon genieten op de grote
zonneweide. Het gezellige terras (zowel binnen als buiten) maken het verblijf aan het water extra aangenaam.
De luxe sauna, het Turks stoombad, dompelbad en zonnestudio's maken het Zwemkasteel Nienoord tot een leuk
zwemparadijs.

Zeehondencentrum Pieterburen
Adres:

Zeehondencentrum Pieterburen
Hoofdstraat 94a
9968 AG Pieterburen
0595-526526
www.zeehondencentrum.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 40 km
0 t/m 3 jaar
gratis
vanaf 4 t/m 12
€ 6,00
vanaf 13
€ 9,50 ( E-tickets €1,00 korting)
gehele jaar door, met in de schoolvakanties extra activiteiten
dagelijks
10.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

De Zeehondencrèche in Pieterburen is één van de best bezochte attracties van Noord-Nederland. Al sinds 1971
vangen de mensen van Zeehondencentrum Pieterburen zieke en verzwakte zeehonden op, die meestal uit de
Waddenzee komen.
Het centrum heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een echt zeehondenziekenhuis, compleet met quarantaines,
laboratorium, röntgenafdeling en nog vele andere faciliteiten. Naast de medische behandeling van zeehonden wordt
er door middel van rondleidingen, een vaste expositie en een film een mooie voorlichting gegeven over de
problemen van de zeehond en zijn milieu.
Er zijn altijd zeehonden aanwezig in de crèche, alhoewel het aantal wisselt. Geen enkel dier blijft in gevangenschap,
dus zodra een zeehond gezond en sterk genoeg is om alleen verder te leven, wordt hij/zij uitgezet. Je kunt in de
crèche zien hoe er met de zeehonden wordt gewerkt.
De bezoekershal, met daarin een expositie over de leefwijze van de zeehond en de activiteiten van het centrum,
biedt uitzicht op een aantal quarantaine ruimtes, de keuken (waar de voeding wordt geprepareerd) en diverse
bassins, waar men zeehonden - ook onder water - kan zien.
Vanaf het voorjaar 2018 heeft het Zeehondencentrum een unieke uitbreiding van het terrein gekregen: een
Waddentuin met Waddenspeelplaats waar je lekker vies mag worden!
Nadat je de zeehondenbassins gepasseerd bent, wandel je zo de Waddentuin in, waar je verrast wordt door een
variatie aan planten en bloemen, die in het Groninger landschap thuishoren. Er zijn rietkragen en er is zelfs een
kleine spelt-akker. De tuin komt uit bij de Waddenspeelplaats, een unieke speeltuin met prielen en eilanden, waar
eb en vloed wordt nagebootst. Hier kunnen kinderen zich echt uitleven!
Kortom, voor een leuke en leerzame ochtend of middag kun je terecht bij het Zeehondencentrum in Pieterburen!

AquaZoo Friesland
Adres:

Aqua Zoo
De Groene Ster 2
8926 XE Leeuwarden
0511-431214
www.aquazoo.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 34 km
0 t/m 2 jaar
vanaf 3 jaar
gehele jaar door dagelijks:
juli t/m augustus:

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€ 17.95 ( E-ticket €2,00 korting)
10.00 t/m 17.00 uur
10.00 t/m 18.00 uur

Aqua Zoo is een dierenpark met bijzondere dierensoorten. Je kunt genieten van verrassende ontmoetingen met
dieren die in en om het water leven. Je kunt zien hoe bevers een dam bouwen en otters nieuwsgierig naar je toe
komen. Bewonder de kleurige flamingo’s en bekijk de prachtige vosmangoesten. Ook kun je ooievaars tegenkomen,
die door het moerasgebied druk op zoek zijn naar voedsel. In de vele gebieden leven wasbeerhonden, walibi’s en
neusberen met de hele familie bij elkaar in een natuurlijke omgeving.
Één van de bijzondere bewoners van Aqua Zoo Friesland is de Zuid-Amerikaanse zeebeer, die zich helemaal thuis
voelt in het ruime, rotsachtige verblijf.
In ruime vijvers en meertjes zwemmen heel wat prachtige vissen rond zoals koikarpers. In het overdekte Naturama zijn
in de aquaria verschillende soorten vissen te vinden. Naast de verschillende vissoorten hebben ook zeldzame Utila
leguanen, Griekse landschildpadden en meer bijzondere waterdieren een mooie plaats gekregen in het Naturama.
Een paar leuke feitjes:
✓ Het aantal dieren, dat je kunt tegenkomen, is 88
✓ Het zwaarste dier in AquaZoo weegt 600 kg
✓ Per dag wordt er 160 kg vis opgegeten
Er is voor de kinderen veel te doen in het Naturama. De Kids Attic is speciaal voor de
jonge kinderen gemaakt. Er zijn o.a. spannende poppenkastvoorstellingen, ze kunnen
zich laten schminken als hun lievelingsdier en mooie ballonfiguren laten knopen.
In AquaZoo kunnen kinderen tijdens de hele route lekker klimmen en klauteren via
avontuurroutes en kleine speeltuintjes. Vooraan in het park is een grote speeltuin met
uitzicht vanaf het terras. Even bijkomen? AquaZoo beschikt over twee horecapunten en diverse picknickplaatsen.
Nieuw halverwege de route: BeachClub!
Aqua Zoo Friesland staat gegarandeerd voor een leuke dag voor jong en oud!

Speelgoedmuseum Kinderwereld Roden
Adres:

Speelgoedmuseum Kinderwereld
Brink 31
9301 JK Roden
050-5018851
www.museumkinderwereld.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 21 km
4 t/m 12 jaar
€ 4,50
vanaf 13 jaar
€ 6.50
65+
€ 6,50
gehele jaar door, m.u.v. speciale feestdagen en de periode na kerst - voorjaarsvakantie
dinsdag t/m zaterdag
11.00 t/m 17.00 uur
maandag gesloten, behalve in de schoolvakanties

Openingsdata:
Openingstijden:

Herinner je je de oude tijden, toen er nog werd gespeeld met tollen en hoepels? Deze tijd kun je nu herleven.
Het speelgoedmuseum Kinderwereld, dat sinds 1970 bestaat, beschikt over een collectie oud en antiek speelgoed
en alles wat op het kinderleven betrekking heeft. Dit speelgoed komt uit verschillende periodes, van eind 1700 tot
het begin van het ‘plastic tijdperk’.
Deze unieke verzameling is in de loop der jaren vergaard en is hoofdzakelijk het resultaat van schenkingen uit het
hele land. Zo zijn er onder andere prachtige poppen, poppenhuizen, serviesjes en fornuisjes, blikken mechanisch
speelgoed, bouw- en constructiespelen, optisch speelgoed in diverse uitvoeringen, bord- en tafelspelen,
buitenspeelgoed, stoommachines en treinen (waaronder een prachtige treinenbaan), tinnen soldaatjes, schoolplaten
en oude leermiddelen, kortom… te veel om op te noemen.
Binnen kunnen de kinderen zelf winkelier en klant spelen in een oud kruidenierswinkeltje. Tevens zijn er diverse oude
speelapparaten, die werken op een kwartje en kan je je heerlijk vermaken in de ‘knutselkamer’ waar lijm, papier,
karton en hout op je liggen te wachten. De meest prachtige knutselwerken gaan aan het eind van het bezoek de deur
uit.
Buiten op de authentieke buitenspeelplaats kan je tollen, hoepelen, steltlopen, hinkelen, balgooien, touwtje
springen of een ritje maken op een vliegende Hollander, driewieler of vélocipède. De kleinste bezoekertjes kunnen
regelmatig een rondje draaien in een ouderwetse draaimolen.
Maar natuurlijk kun je ook lekker op een bankje zitten en, al of niet genietend van een ijsje, een kopje koffie, thee of
chocolademelk, kijken hoe andere mensen die ouderwetse spelletjes van vroeger beoefenen.

Jopie Huisman Museum
Adres:

Jopie Huisman Museum
Noard 6
8711 AH Workum
0515-543131
www.jopiehuismanmuseum.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

volwassenen - kunstliefhebbers
ca. 78 km
0 t/m 3 jaar
gratis
4 t/m 12
€ 5,20, inclusief Jopie’s Schetsboek
vanaf 13 jaar
€ 9,00
museumkaart
geldig
1 april t/m 1 oktober:
dagelijks
dagelijks
10.00 t/m 17:00 uur
zon- en feestdagen
13.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

Wie kent Jopie Huisman tegenwoordig niet meer? Deze bekende schilder uit Workum die op 18 oktober 1922 werd
geboren, groeide op in een arm maar liefderijk gezin. Jopie schilderde al vanaf zijn jeugd, vooral mensen. Eerst alleen
zijn familie later ook andere belangstellenden. De veelal realistische werken trekken een groot en breed publiek, dat
geraakt wordt door de filosofische kracht van het werk. Liefde voor natuur, mededogen en oog voor het
onaanzienlijke staan daarbij centraal. Het is de menselijke maat, die de rode draad vormt in het veelzijdige oeuvre.
Hij wilde het verhaal van de mens achter het schilderij overbrengen naar de kijker. En dat is hem gelukt. Dit bewijst hij
door de grote stroom bezoekers die zijn museum komen bezoeken. Sinds de oprichting in 1986 heeft het museum
meer dan 2 miljoen bezoekers mogen verwelkomen.
Verschillende tekeningen en schilderijen van hem zijn bewaard gebleven en deze kun je bewonderen in het Jopie
Huisman Museum.

Zwembad De Welle
Adres:

De Welle
Reidingweg 6
9203 KR Drachten
0512-583666
www.sportbedrijf-drachten.nl/zwemcentrum-de-welle

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 18 km
0 t/m 3 jaar
4 t/m 15 jaar
vanaf 16 jaar
hele jaar geopend

€ 2,00
€ 4,60
€ 5,50

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag:
zondag:

10.30 t/m 21.30 uur
10.30 t/m 18.00 uur
10.45 t/m 21.30 uur
10.30 t/m 18.00 uur
10.30 t/m 21.30 uur
12.00 t/m 17.00 uur
09.30 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden
recreatiebad:

De Welle, gelegen te Drachten, is een groot mooi zwembad waar je een dag lekker kunt ontspannen. Er is genoeg te
doen voor jong en oud.
In het recreatiebad vind je een subtropisch golfbad, wildwaterkreek, een 50m lange glijbaan, een peuterbad en een
bubbelbad. Je kunt naast lekker zwemmen, heel veel avontuur beleven!
Wie is als eerste beneden van de snelle glijbaan? Door de tijdswaarneming kun je een echte wedstrijd doen met je
vrienden! Eenmaal beneden zwem je gelijk door naar het buitenbad. Is het te koud? Ga dan weer snel naar binnen
en neem plaats in het warme bubbelbad. Duik in de golven en zwem naar de draaikolk waar een sterkte stroming je
meesleurt. Voor de allerkleinsten is er een pierenbad met leuk speelgoed, een glijbaan en fontein. Plezier
gegarandeerd! Comfortabele stoelen met kinderboxen zijn gratis beschikbaar rond dit bad.
Is het lekker weer? Kom dan heerlijk genieten van het buitenbad en grote speelweide met survivalrek.

Naast de zwemgelegenheden kun je ook bruin worden op verschillende manieren. Je kunt gebruik maken van de
solariumruimte met turbo zonnebank inclusief gezichtsbruiner. Ook is er een Turks stoombad aanwezig waar je je na
een bezoek als herboren zal voelen. Ook in de sauna kun je even lekker ontspannen. Een heerlijk uitstapje naar een
mooi zwembad met vele faciliteiten!

Museum ’t Fiskershúske
Adres:

Museum ‘t Fiskershúske
Fiskerspaad 4-8a
9142 VN Moddergat
0519-589454
www.museummoddergat.nl

Leeftijd:

alle leeftijden (voor kinderen is er een speciale speurtocht
en een verkleedruimte)
ca. 37,5 km
0 t/m 5
gratis
6 t/m 16 jaar
€ 2,00
vanaf 17 jaar
€ 5,00
museumkaart
geldig
16 februari t/m 31 oktober
maandag t/m zaterdag 10.00 t/m 17.00 uur
juli en augustus
zondag geopend: 13.00 t/m 17.00 uur

Aantal km:
Prijs:

Openingsdata:
Openingstijden:

Het noordelijke deel aan de Friese zeedijk is vooral bekend door het visserijmuseum 't Fiskershúske met haar in oude
stijl teruggebrachte 18e eeuwse vissershuisjes, waarin zowel permanente als wisselende exposities te bewonderen
zijn.
Dit museum verzamelt en exposeert voorwerpen en bescheiden die betrekking hebben op de oude kustvisserij en het
leven van de bewoners van het dubbeldorp Paesens-Moddergat. De ramp van Moddergat, in 1883, waarbij 83 vissers
omkwamen, vormt hier vanzelfsprekend een groot aandeel in.
De tentoongestelde voorwerpen zijn te bezichtigen in de vier huisjes van het museum. Het oudste huisje is uit 1794
en geeft een beeld van de inrichting van een vissershuis langs de waddenkust rond 1850. In 'Klaske's Húske' zijn de
kamers ingericht in de stijl van de vroege twintigste eeuw. In huisje 'de Aek' vind je de permanente expositie 'Vissers
van Wad en Gat', met aandacht voor scheepsmodellen, vissersgereedschap, het reddingswezen en herinneringen aan
de scheepsramp van Moddergat. Huisje 'de Logger' is voor wisselende tentoonstellingen.
Naast het bezichtigen van de unieke oude vissershuisjes en de tentoonstelling, kun je een heerlijk kopje koffie
drinken in het museumcafé.
Één van de zwaarste slagen, die het dorp getroffen heeft, was het omkomen van 83 vissers tijdens een zware storm
op 6 maart 1883. In vrijwel elk huishouden vielen een of meerdere slachtoffers te betreuren en eigenlijk is het oude
vissersdorp deze tragedie nooit geheel te boven gekomen. Pas in 1958 werd ter herinnering aan deze droevige
gebeurtenis op de dijk een monument opgericht.

Het museum biedt elke dinsdag en woensdag een wadlooparrangement aan waarbij je een bezoek aan het museum
combineert met de Waddenzee ontdekken. Er zijn 2 verschillende tochten De expeditie naar de Peazemerrede
(€13,50 pp en vanaf 14 jaar) op dinsdag en De schepnetjestocht naar de pier van Moddergat (€10,00 pp en vanaf 8
jaar) op woensdag.

De Theefabriek Houwerzijl
Adres:

De Theefabriek Houwerzijl
Hoofdstraat 15-25
9973 PD Houwerzijl
0595-572053
www.theefabriek.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 28 km
0 t/m 3 jaar
gratis
4 t/m 12 jaar
€ 2,50
13 t/m 64 jaar
€ 3,50
gehele jaar door m.u.v. december en nieuwjaarsdag
april t/m oktober
dinsdag t/m zondag
10.00 t/m 17.00 uur
november, jan t/m maart zaterdag en zondag
10.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

De theefabriek heeft zijn start in 1990, na het winnen van een wedstrijd met als hoofdprijs het leegstaande
kerkgebouw van Houwerzijl voor het symbolische bedrag van 1 gulden (= 45 eurocent).
De theefabriek is een unieke combinatie van Nederlands enige theemuseum, een theeschenkerij met wellicht de
meest uitgebreide theekaart ter wereld en een geurige theewinkel.
Uitgegroeid tot een ware thee-attractie met jaarlijks ongeveer 50.000 bezoekers.
Het theemuseum in Houwerzijl laat je de hele ontwikkeling van plant tot het drinken van thee zien. Ook kun je veel
dingen rondom thee bewonderen, bijvoorbeeld een jurk gemaakt van theezakjes.
Een middagje naar de theefabriek betekent een leuk leerzaam uitje en lekkere thee proeven.

Het Gevangenismuseum
Adres:

Gevangenismuseum
Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen
0592-388264
www.gevangenismuseum.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden (voor kinderen is er een aparte rondleiding)
ca. 38 km
0 t/m 4 jaar
gratis
5 t/m 12 jaar
€ 5,00
Vanaf 13 jaar
€ 10,00
museumkaart
geldig
boevenbusrit
€ 2,50 (elke woensdag + zondag en elke dag in de schoolvakantie)
gehele jaar door m.u.v. maandag
dinsdag t/m zondag
10.00 t/m 17.00 uur
maandag gesloten, behalve in de schoolvakanties

Openingsdata:
Openingstijden:

Ervaar hoe het is om aan een schandpaal te staan… Ontdek hoe het voelt om opgesloten te worden… Of ervaar hoe
het is om op de stoel van de rechter te zitten…
In het gevangenismuseum zijn maquettes, historische objecten, prenten, foto’s, video’s en verhalen te zien die een
beeld schetsen van ruim vier eeuwen strafrechttoepassing in Nederland. Door middel van een interactieve rechtbank
en een virtueel groepsgesprek in een jeugdinrichting kan iedereen zelf een oordeel uitspreken over strafmaat en
uitvoering. Verschillende musea en gevangenissen hebben objecten in bruikleen gegeven aan dit
gevangenismuseum.
Je kunt zien en beleven hoe het is om in een cel opgesloten te zitten. En voor kinderen is er een eigen route om de
gevangenis te verkennen. Het gevangenis museum vertelt verhalen over de gevolgen van normafwijkend gedrag.
Verhalen over verpaupering, misdaad en straf. Verhalen, die je anders naar vrijheid laten kijken, die je
nieuwsgierigheid aanwakkeren en je aan het denken zetten. We dagen je uit een mening te vormen, laten je vrij om
te ontdekken wat jij vindt. Zodat je na een bezoek aan het museum altijd iets ‘rijker’ weggaat, dan je bent gekomen.
De gevangenis staat in Veenhuizen. En dit kan ontdekt worden vanuit een echte oude Boevenbus! Hiermee zijn
tienduizenden gevangenen vervoerd tussen hun woon- en werkgesticht. Nu rijdt de bus opnieuw door Veenhuizen
langs de gevangenissen waar nog altijd gevangenen zitten, zoals Esserheem en Norgerhaven. Je komt langs
prachtige, monumentale gebouwen in Veenhuizen. En je ziet vanuit de bus de beroemde huizen met teksten op de
gevels, zoals ‘Leering door voorbeeld’, ‘Helpt elkander’ en ‘Werk en bid’. Onderweg vertelt een gids je alles over de
bijzonderheden van Veenhuizen en beantwoordt al je vragen. Ook vind je er voor kinderen een Kids Escape Room en
voor iedereen speurtochten, zoals de Vloek.

Kinderboerderij De Naturij
Adres:

De Naturij
Oude Slingeweg 4
9204 WS Drachten
0512-517744
www.naturij.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

kinderen t/m 12 jaar
ca. 18 km
0 t/m 1
gratis
vanaf 2 jaar
€ 5,00
gehele jaar door
voorjaarsvakantie t/m herfstvakantie dagelijks
09.00 t/m 18.00 uur
Na herfstvakantie tot voorjaarsvakantie dagelijks 10.00 t/m 18.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

De Naturij is een mooie ruim aangelegde kinderboerderij, de grootste van het noorden! Je treft hier vanzelfsprekend
heel veel leuke en lieve dieren aan. Maar behalve de dieren zijn er op de kinder(speel)boerderij ook vele mooie
speeltuinen. En voor de regenachtige dagen kunnen kinderen zich uitleven in de binnenspeelhal.
Daarnaast vind je er een speelbos met kabelbaan, een blotevoetenpad, kabouterpad, kikkerpad, uilenpad en een
boerderijpad
Er is ook een vlinderhuis aanwezig met een expositie en een gave verkeerstuin. Ook kun je je vermaken op de
midgetgolfbaan of een wandeling maken over de recreatiepaden in het natuurgebied.
Verder is er een spartelbad, reptielenhuis, speelbos, ponybaan en een ponykar.
Het is een uniek natuur- en recreatiegebied van maar liefst 7 ha. groot aan de rand van Drachten.
Voor een hapje en een drankje kun je terecht bij het restaurant met een groot terras.

‘t Swieneparredies
Adres:

’t Swieneparredies
Klaverlaan 37
9753 BZ Haren
0596-568225
www.swieneparradies.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 35 km
0 t/m 4 jaar
gratis
5 t/m 12 jaar
gratis
vanaf 13 jaar
gratis
tot nader bericht is het terrein vrij toegankelijk in verband met bouwen

Openingsdata:
Openingstijden:

In ‘t Swieneparredies staat het varken centraal! En krijgt de bezoeker een indruk van de varkenshouderij van vroeger
en nu. Oude gebruiksvoorwerpen uit de varkenshouderij worden verzameld, geconserveerd en tentoongesteld.
‘t Swieneparredies hoopt dat gasten na een bezoek met meer respect naar het varken kijken. ‘t Swieneparredies is
een verrassend veelzijdig en educatief project. Kinderen kunnen hier zelfstandig, maar ook samen met hun ouders of
grootouders, (inter)actief het varken ‘ontdekken’.
Onze moderne maatschappij is er één van snelle veranderingen. Ook binnen de varkenshouderij zijn voortdurend
nieuwe ontwikkelingen gaande. Kon men vroeger nog varkens zien lopen in de boomgaard bij een boerderij, nu is het
varken helaas bijna uit ons landschap verdwenen. De moderne boer is manager van een hightech bedrijf. Het
boerengezin van tegenwoordig leeft niet meer met de dieren onder één dak en het varkenskot bestaat niet meer. De
miljoenen varkens in Nederland leven eigenlijk verborgen in ultramoderne bedrijfsgebouwen.
Dit maakt de behoefte aan voorlichting over varkens alleen maar groter. En dat doen we op het Swieneparredies!
Welkom!

Museum Belvédère
Adres:

Museum Belvédère
Oranje Nassaulaan 12
8448 MT Heerenveen
0513-644999
www.museumbelvedere.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

volwassenen - kunstliefhebbers
ca. 38 km
0 t/m 12 jaar
gratis
vanaf 13
€ 12,00
museumkaart
geldig
gehele jaar door
dinsdag t/m zondag
11.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

In Museum Belvédère kun je prachtige kunst bewonderen van verschillende Friese kunstenaars en hun geestverwanten
uit binnen en buitenland. Het werk van deze kunstenaars is op de genoemde openingstijden altijd te bewonderen.
Daarnaast organiseert het museum ongeveer vijf wisselexposities per jaar. Natuurlijk zijn de kunstwerken
bewonderenswaardig, maar ook de inrichting is erg bijzonder.
Voor de kinderen worden er speurtochten georganiseerd, die ze alleen of samen met hun begeleiders kunnen volgen.
Verder heeft het museum een aantal prachtige tuinen en is er gelegenheid om een hapje te eten.
Ben je een echte kunstliefhebber dan is een bezoekje aan museum Belvédère een leuke gelegenheid om een heerlijk
dagje te genieten.

Museum De Buitenplaats
Adres:

Museum De Buitenplaats
Hoofdweg 76
9761 EK Eelde
050-3095818
www.museumdebuitenplaats.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

volwassenen - kunstliefhebbers
ca. 30 km
0 t/m 18 jaar
gratis
vanaf 18 jaar
€ 10,00
gehele jaar door
dinsdag t/m zondag
11.00 t/m 17.00 uur
m.u.v. een paar data, bij inrichting van nieuwe exposities (zie hiervoor de website)

Openingsdata:
Openingstijden:

In museum De Buitenplaats kun je figuratieve kunst bewonderen. Het museum toont en verzamelt figuratieve kunst
van na 1945. Hierbij ligt de nadruk op in Nederland woonachtige kunstenaars. Deze worden gepresenteerd in
samenspraak met kunst uit andere stromingen, disciplines, landen en tijden. De tentoonstellingen vinden zowel in het
museumpaviljoen als in de ‘s zomers geopende museumtuin plaats.
Dit museum heeft een mooie tuin waar in de zomermaanden beeldenexposities worden gehouden.
In het Museumcafé van Museum De Buitenplaats kun je onder meer terecht voor een kop koffie of thee met
huisgemaakt gebak en diverse lunches. Het Museumcafé is van dinsdag t/m zondag geopend van 11.00 tot 17.00.
Het café is ook apart van het museum te bezoeken. Vanuit het museumcafé heb je uitzicht op het museumpaviljoen en
een deel van de museumtuin. Bij goed weer kun je ook plaatsnemen op het terras.
Kunst in het Museumcafé
Op de muren van het museumcafé bevinden zich bijzondere wandtekeningen van Hans Lemmen en Arno Kramer.
Deze twee hedendaagse tekenaars hebben eerder tentoonstellingen gehad in Museum De Buitenplaats en het
museum heeft van beiden ook verschillende werken in de vaste collectie. Naast deze wandtekeningen worden er ook
werken uit de collectie van het museum getoond, bijvoorbeeld van kunstenaars zoals Michael Reynolds en Matthijs
Röling.

Vijvertuin De Waterjuffer
Adres:

De Waterjuffer
Uterwei 1 (Industrieterrein Blauwverlaat, nieuwe afslag: volg de borden)
9284 XL Augustinusga
0512-352314
www.vijvertuindewaterjuffer.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

volwassenen - natuurliefhebbers
ca. 10 km
alle leeftijden
april t/m september
maandag, woensdag en vrijdag
zaterdag

€ 3,50
13.00 t/m 18.00 uur
10.00 t/m 18.00 uur

De Waterjuffer heeft haar mooie vijvertuinen opengesteld voor publiek. Je kunt hier genieten van de prachtige vijvers
met o.a. Japanse koikarpers. Er zijn tussen deze tuinen meerdere zithoekjes te vinden waar je even tot rust kan
komen.
Behalve de mooie vijvertuinen zijn er ook diverse beelden te bewonderen in de galerie en in de tuinen.
Ook is er een theeschenkerij aanwezig waar je kunt genieten van een weids uitzicht over de weilanden.
Wanneer je langskomt, staat er een kopje thee/koffie op u te wachten, dit is bij de entreeprijs inbegrepen.

Kaarsenmakerij Wilhelmus
Adres:

Kaarsenmakerij Wilhelmus
Hoofdstraat 14
9967 SB Eenrum
0595-491388
https://kaarsenmakerijwilhelmus.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 36 km
vanaf 3 jaar
€ 5,50 (voor het maken van snipperkaarsen)
vanaf 6 jaar
€ 7,50 (voor het maken van een dompelkaars)
vanaf 8 jaar
€ 10,00 (voor het maken van een kaars van je eigen hand)
gehele jaar door m.u.v. de Kerstdagen
buiten de schoolvakanties:
woensdag t/m vrijdag 13.00 t/m 17.00 uur
zaterdag en zondag
10.00 t/m 16.00 uur
tijdens de schoolvakanties ruimere openingstijden: kijk op de website.

Openingsdata:
Openingstijden:

Wilhelmus is gespecialiseerd in het ontwerpen van kaarsen in elke gewenste vorm en in het bedrukken van kaarsen
met tekst en logo's.
Lijkt het je leuk om zelf eens kaarsen te maken? Dat ben je hier op de goede plek. En brandende vragen over hoe
zoiets in zijn werk gaat, kun je hier aan de medewerkers stellen.
Je kunt zelf kaarsen dompelen en kleuren. Met de deskundige hulp kom je al snel tot prachtige resultaten. Na afloop
heeft het maken van kaarsen voor geen geheimen meer voor jou. En uiteraard mag je de kaarsen die je zelf gemaakt
hebt meenemen.
Ook is het mogelijk om voor €17,50 per persoon een eigen megafakkel of windlicht te maken!
Voor jong en oud is dit een verlichtende educatieve en bijzondere belevenis.
In de winkel hebben ze een grote collectie kaarsen van zeer goede kwaliteit en uit alle delen van de wereld;
artistieke kaarsen in prachtige kleuren, handbeschilderde kaarsen en veel kaarsen die in de eigen kaarsenmakerij
ontworpen en gegoten zijn, zoals bijvoorbeeld zeehondjes, Martinitorens en Boeddha’s.
Voor de kaarsen hebben ze ook fraaie kandelaars in allerlei verschillende uitvoeringen. Altijd een leuk souvenir om
mee te nemen.

Abraham’s Mosterdmakerij & restaurant
Adres:

Abraham’s Mosterdmakerij & restaurant
Molenstraat 5
9967 SL Eenrum
0595-491600
www.abrahamsmosterdmakerij.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

alle leeftijden
ca. 36 km
rondleiding
gehele jaar door
dinsdag
woensdag t/m zondag

€ 2,50 per persoon
12.00 t/m 17.00 uur
vanaf 11.00 uur

Abraham’s Mosterdmakerij is opgericht om iedereen te laten zien hoe men vroeger mosterd maakte en azijn
fabriceerde. In de mosterdmakerij bevindt zich, behalve de malerij, een originele azijnfabriek waar je op duidelijke
wijze wordt uitgelegd hoe je azijn maakt. Dit, en nog veel meer wetenswaardigheden over mosterd en azijn, kom je
te weten tijdens een rondleiding. De mosterdmaker vertelt iedereen graag waar Abraham de mosterd haalt.
Abraham's Mosterdmakerij is gelegen in het pittoreske dorp Eenrum, aan de voet van een prachtige molen. Naast de
mosterdmakerij is een restaurant. Hier hangt de ouderwetse, bruine sfeer van een boerderij. De Mosterdmakerij en
het restaurant worden van elkaar gescheiden door een glazen wand. Deze twee aspecten zorgen samen voor een
bijzondere ambiance.
Je kunt in het restaurant terecht voor een kopje koffie, een lunch of een diner. Van woensdag t/m zondag kun je ook à
la carte eten en op donderdag is het poffertjesdag! Hier wordt de mosterd in, tijdens en na de maaltijd geserveerd.

Museum Menkema Borg
Adres:

Museum Menkema Borg
Menkemaweg 2
9981 CV Uithuizen
0595-431970
www.menkemaborg.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

volwassenen - kunst- en cultuurliefhebbers
ca. 56 km
0 t/m 5 jaar
gratis
6 t/m 12 jaar
€ 2,50
vanaf 13 jaar
€ 7,50
gehele jaar door
maart t/m september: 10.00 t/m 17.00 uur
maandag gesloten, behalve in juli en augustus

Openingsdata:
Openingstijden:

Museum Menkemaborg in Uithuizen geeft een beeld van het leven van de achttiende-eeuwse jonkers op een borg. De
volledig ingerichte kamers geven de sensatie alsof de jonkheer elk moment aan de eettafel kan verschijnen en dat de
meid zo weer het vuur in de keuken komt opstoken.
De Menkemaborg is van oorsprong een uit de 14e eeuw daterend huis en is sinds de ingrijpende verbouwing van
omstreeks 1700 nauwelijks gewijzigd. De familie Alberda, de toenmalige bewoners, liet in die tijd kunstenaars het
interieur verfraaien met imposante schoorsteenmantels van barok houtsnijwerk en schilderijen met mythologische
voorstellingen. Ook een heel bijzonder hemelbed, gemaakt van gele Chinese zijdedamast, is bewaard gebleven.
De kamers, waaronder de grote zaal, herenkamer, studeerkamer, slaapkamer, keuken en kelders zijn volledig ingericht
met mooie meubelen, zilver, porselein, koperwerk en portretten uit de 17de en 18de eeuw.
Het gehele terrein met tuinen en singels nodigt uit tot een leuke wandeling. Het museum is een leuk uitje voor echt
kunst- en cultuurliefhebbers. En mocht je na de wandeling merken dat je misschien toch wel zin hebt in iets lekkers
dan kun je naar ’t Schathoes’. Deze naam komt van het Friese woord ‘skat’ of ‘sket’, dat ‘vee’ betekent en is dus de
boerderij bij een borg. Hier werden vroeger de koetsen en de paarden gestald, werden hooi en andere gewassen
opgeslagen. Maar er werd ook gekookt, bier gebrouwen, kaas gemaakt en de knechten hadden er hun eigen kamer.
Nu is in het schathuis een café en (pannenkoeken)restaurant. Vanaf het terras heb je een prachtig uitzicht op de
borg.
Er zijn continu tentoonstellingen te bezichtigen. Kijk voor de actuele data en thema’s op de website.

Nationaal Park Lauwersmeer
Adres:

Bezoekerscentrum Lauwersmeer
De Rug 1
9976 VT Lauwersoog
0519-345145
www.np-lauwersmeer.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

alle leeftijden
ca. 37 km
gratis
gehele jaar door
dagelijks geopend

Het Lauwersmeer ligt in een mooi natuurgebied dat je te voet, fietsend of varend kunt bezoeken/ontdekken. In de
natuur bevinden zich vele vogels, vissen en andere wilde dieren. Je kunt uren genieten van het prachtige landschap
rondom dit meer. Grote delen van dit gebied vallen onder de natuurbeschermingswet, maar er blijven genoeg delen
van de natuur over die je wel kunt betreden.
Wat kun je er o.a. doen:
Er zijn talloze wandelroutes, waaronder het Lauwerspad. Deze route is 3 km en is aangeven met groene paaltjes.
De observatietoren route is 5 km en is aangegeven met blauwe paaltjes. Op de wandelkaart zijn nog meer
wandelroutes te vinden. Deze is verkrijgbaar bij diverse VVV-kantoren en bij het bezoekerscentrum.
Je kunt ook heerlijk in de natuur fietsen en ook voor het vissen kun je bij het Lauwersmeer terecht (visvergunning
verplicht). Er zijn prachtige vogels te bewonderen; er worden dagelijks weer nieuwe vogel soorten gezien bij het
Lauwersmeer.
De stranden rond het Lauwersmeer, aan de oevers, zijn op de warme zomerdagen fijne plaatsen om te zwemmen en
te zonnen.
Naast Activiteitencentrum De Bosschuur ligt het huttenbouwbos, waar kinderen lekker kunnen spelen. In het centrum
zijn netjes te leen, waarmee je waterdiertjes kunt vangen en bestuderen. Ook is er een overdekte vuurplaats waar je
je zelf meegebrachte brood kunt roosteren boven het haardvuur.
Vlak bij de stranden van het Lauwersmeer, tegenover het parkeerterrein bij restaurant ‘het Booze Wijf’, is
een waterspeeltuin. Er is een baggertoestel waarmee je kunt graven en zand kunt transporteren, een bouwplaats met
kliedertafel, een speedboot en een speelvis. De speeltuin is zo ontworpen dat kinderen leren hoe watersystemen
werken en hoe ze moeten samenwerken om deze systemen in werking te krijgen.
Sinds oktober 2016 heeft Nationaal Park Lauwersmeer het predicaat Dark Sky Park: een gebied waar het donker is,
waar de duisternis behouden blijft en waar bezoekers ‘s nachts welkom zijn om die duisternis te beleven. Het
Lauwersmeer is één van de laatste plekken in ons land waar het nog echt donker wordt, waardoor hier ‘s nachts nog
een heldere sterrenhemel te zien is. Op sommige dagen is hier zelfs het Noorderlicht te zien. In Ulrum is
een Sterrenwacht; bezoek en bezichtiging alleen op afspraak..

IJstijdenmuseum
Adres:

IJstijdenmuseum
Schoolstraat 29b
9285 NE Buitenpost
0511-544040
www.ijstijdenmuseum.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

volwassenen - kunst- en cultuurliefhebbers
ca. 13 km
0 t/m 4 jaar
gratis
5 t/m 11 jaar
€ 3,00
vanaf 12 jaar
€ 6,50
65+
€ 5,25
museumkaart
geldig
begin april t/m begin oktober
dinsdag t/m zaterdag
10.00 t/m 17.00 uur
zondag en feestdagen 12.00 t/m 17.00 uur
maandag gesloten

Openingsdata:
Openingstijden:

Krijg ook een warm gevoel bij de IJstijden. Ervaar het verleden in de stenen en kruip in de huid van de Neanderthaler!
In het IJstijdenmuseum worden collecties tentoongesteld van zwerfstenen, fossielen, mineralen en stenen
gebruiksvoorwerpen. De collecties tonen stuk voor stuk een rijke verzameling van amateur geologen en archeologen.
Het stichtingsbestuur van het IJstijdenmuseum verzorgt op verzoek rondleidingen door het museum waarbij uitleg
wordt gegeven over de steentijd en de verzamelingen die in het museum zijn uitgesteld.
De stichting biedt mogelijkheden voor een compleet programma aan groepen bestaande uit een rondleiding
aanvullend met een lezing en DVD- presentatie van de prehistorie, de middeleeuwen of de geologie van het gebied.
Het stichtingbestuur van het IJstijdenmuseum heeft een aantal fraaie fiets- en wandelroutes ontworpen die langs al
deze prachtige elementen van het gebied komen.
In het tuincafé kun je even lekker genieten van een warm of koud drankje en wellicht vind je nog iets moois in de
museumwinkel.

Kostuummuseum en -winkel De Gouden Leeuw
Adres:

Kostuummuseum en -winkel De Gouden Leeuw
Langestraat 48
9804 PL Noordhorn
0594-503804
www.degoudenleeuw.nu

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

volwassenen - kunst- en cultuurliefhebbers
ca. 21 km
0 t/m 16 jaar
€ 2,00
vanaf 17 jaar
€ 4,00
gehele jaar door, m.u.v. de kerstvakantie en februari
vrijdag
13.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

De Gouden Leeuw, taveerne sinds 1622 en museum/galerie sinds 1994, bevindt zich in een fraai gerestaureerd pand
in het dorpje Noordhorn. De collectie bestaat uit Noord-Nederlandse streekdracht. Je vindt hier antieke jakken, fijn
geweven tipdoeken, gouden oorijzers en kanten mutsen.
Dit kostuummuseum is een gerestaureerde dorpsherberg. Ze hebben een stijlkamer, een stijlkeuken en een bovenzaal
die authentiek zijn ingericht met een collectie oorijzerdracht van Friesland, Groningen en Drenthe en alle bijbehorende
kleding. Tevens is er een museumwinkel met o.a. antieke sieraden en het heeft ook een replica-atelier.
Het privé-kostuummuseum De Gouden Leeuw is het resultaat van bijna 40 jaar verzamelen van het echtpaar Sytze en
Hyke Pilat- Post. Naast het museum herbergt de monumentale dorpsherberg uit 1622 een museumwinkel met antieke
streekdrachtsieraden en bijzondere stoffen en een replica atelier. Dochter Annebeth is verantwoordelijk voor het
replica atelier. Centraal in de collectie staat alles wat te maken heeft met de oorijzerdracht van Noord-Nederland.
Door veel studie van authentieke stukken en een gedegen analyse van werkvolgorde en naaitechnieken, werd de
kennis om verantwoorde replica’s te maken opgebouwd. Al meer dan vijftien jaar geeft het museum een cursus in het
maken van replica’s. Er zijn ruim 250 verantwoorde historische kostuums vanuit het atelier en de cursussen van
kostuummuseum De Gouden Leeuw de wereld ingegaan, behalve Nederland ook naar Amerika, Canada, Japan,
Duitsland, Denemarken en Frankrijk.

Klompenmuseum
Adres:

Klompenmuseum
Wolfhorn 1a
9761 BA Eelde
050-3091181
https://klompenmuseum.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

cultuurliefhebbers
ca. 39 km
0 t/m 5 jaar
gratis
6 t/m 12 jaar
€ 2,50
vanaf 13 jaar
€ 5,00
museumkaart
geldig
30 maart t/m 1 november
dinsdag t/m zondag
14.00 t/m 17.00 uur
maandag gesloten

Openingsdata:
Openingstijden:

Klompen, iedereen weet wel wat het zijn en hoe ze er uitzien. Toch worden ze veel minder gedragen dan vroeger en
is de klompendrager een uitstervend ras. En dat terwijl het nog niet zolang geleden is dat bijna iedereen een paar
klompen had en daar dagelijks op liep. Er waren in die tijd dan ook veel klompenmakers, die allen hun eigen
modellen maakten en die in een vaak bonte variatie van kleuren en versiering uitvoerden.
✓

✓

De totale, internationale collectie omvat:
ruim 2.400 paar verschillende klompen, houten zolen en ander schoeisel met een houten zool uit de hele wereld.
De grootste en meest uitgebreide collectie ter wereld.
Honderden stuks gereedschappen uit 6 Europese landen
- enkelvoudige machines (1920) uit Nederland, Duitsland en Frankrijk.
- archiefmateriaal over de klompen en de collectie van het museum, informatiemateriaal, zoals boeken,
krantenartikelen, foto’s, enz. enz.

De grote verscheidenheid aan klompen van vroeger en van nu is een waardevol deel van het cultuurhistorisch erfgoed
van een volk. Het in 1990 geopende museum Gebroeders Wietzes geeft een goed overzicht van dit stukje erfgoed.
Het museum beschikt over een videoruimte, een werkplaats, koffie- en winkelruimte.

Museum Dr8888
Adres:

Museum Dr8888
Museumplein 2
9203 DD Drachten
0512-515647
www.museumdrachten.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 18 km
0 t/m 12 jaar
gratis
13 t/m 17 jaar
€ 5,00
vanaf 18 jaar
€ 10,00
museumkaart
geldig
gehele jaar; gesloten 1e paasdag, 1e pinksterdag ,1e kerstdag en nieuwjaarsdag
dinsdag t/m zondag:
11.00 t/m 17.00 uur
maandag gesloten

Openingsdata:
Openingstijden:

Museum Drachten is gevestigd in een voormalig Franciscaner klooster in het centrum van Drachten. De collectie van
het museum geeft een boeiend overzicht van de beeldende kunst van de twintigste eeuw tot nu. De nadruk ligt
hierbij op kunstenaars en stromingen, die op een bepaalde manier verbonden zijn met Friesland. De cultuurhistorische
afdeling van Smallingerland toont onder meer een uniek middeleeuws graf opgebouwd uit kloostermoppen,
afkomstig uit het klooster van de Smalle Ee.
In de archeologische afdeling bevindt zich de grootste trechterbeker die in de
prehistorische grafheuvel werd gevonden.
Naast de vaste collectie zijn er ook wisselende tentoonstellingen te zien en
worden voor de bezoekers interessante activiteiten georganiseerd. In de
kloostertuin van het museum is het tussen de beelden in de zomer goed te
vertoeven!
Elke woensdagmiddag kunnen kinderen in het Kinderatelier Dr8888 een eigen kunstwerk maken! In het museum
proberen ze kinderen op een verrassende manier in aanraking te laten komen met kunst. Spelenderwijs kunnen zij zich
creatief ontwikkelen en leren begrijpen wat kunst is.
Iedere woensdagmiddag worden er vanaf 14.30 uur leuke, vernieuwende workshops georganiseerd, met elke week
weer een ander thema. De kosten hiervoor zijn €3,50.
In het vernieuwde Museumcafé kun je o.a. terecht voor een lekker kopje koffie of thee met een gebakje of een
heerlijke lunch. Zij bieden tevens gratis draadloos internet.
Ook is er een museumwinkel voor boeken, kaarten en bijzondere cadeaus.

Attractiepark Drouwenerzand
Adres:

Attractiepark Drouwenerzand
Gasselterstraat 7
9533 PC Drouwen
0599-564360
www.drouwenerzand.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden, vooral leuk voor kinderen
ca. 60 km
0 t/m 2 jaar
gratis
vanaf 3 jaar
€ 14,50 (bij online tickets € 1,50 korting)
vanaf 3 jaar
€ 15,50 (6 juli t/m 1 september) (bij online tickets € 1,50 korting)
Bliksemtarief na 15.00 uur € 7,80
april t/m oktober
specifieke data en tijden kunt u vragen bij de receptie of bekijken op de website

Openingsdata:
Openingstijden:

Drouwenerzand is het enige attractiepark in Nederland waar je één entreeprijs betaalt, daarna heb je de hele dag
plezier van alle attracties en eten zoals: frites, kroket, frikadel, hamburger, koffie, thee, ranja en softijs. Maar ook
gezondere producten zoals verse dagsoepen, rauwkost en verse broodjes zijn aanwezig. Dus echt ideaal voor het
hele gezin!
Er zijn diverse spectaculaire familieattracties zoals de carrousel, het spetterende waterplein, de piratenboot, de
ezelbaan en ook de para-jump is geweldig. Het hele gezin - van jong tot oud – kan genieten van een onvergetelijke
dag!
Er is een groot overdekt gedeelte waarin verschillende attracties te vinden zijn, naast terrasjes en een
telefoonmuseum. Dus ook op regenachtige dagen ben je er van harte welkom.
Daarnaast zorgen klim- en klautertoestellen, trampolines, schommels en bijvoorbeeld een indoor-apekooi er voor dat
de kinderen zich heerlijk kunnen uitleven.
Nieuw in 2019: Dumbo, een superleuke attractie voor kinderen, die “graag de touwtjes in handen hebben” en er is
een dierenmolen gekomen voor de kleintjes.

Museumboerderij Ot en Sien
Adres:

Museumboerderij Ot en Sien
Jan Binneslaan 84
9231 CC Surhuisterveen
0512-340995
www.museum-otensien.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor jong en oud
ca. 4 km
0 t/m 3 jaar
4 t/m 12 jaar
vanaf 13 jaar
gehele jaar
april t/m oktober

Openingsdata:
Openingstijden:

november t/m maart

gratis
€ 3,00
€ 5,50
dinsdag t/m vrijdag: 13.30 t/m 17.00 uur
zaterdag: 10.00 t/m 17.00 uur
woensdag-donderdag-zaterdag 13.30 t/m 17.00 uur

Museumboerderij Ot en Sien in Surhuisterveen is een plek waar de tijd 100 jaar heeft stilgestaan.
Hier vind je nog het winkeltje, schooltje en de dokterspraktijk uit de tijd van toen. Unieke, nostalgische
monumenten uit een periode van uitvindingen en burgerlijke rust.
Verder is het mogelijk om echte Oudhollandse spelletjes te doen uit de tijd van Ot en Sien. Geniet en beleef de
sfeer van toen!
Naast deze unieke monumenten beschikt de museumboerderij over moderne faciliteiten voor het
nuttigen van een hapje of een drankje in ouderwetse sferen.
Er valt veel te beleven in het museum: oudhollandse spelen, speurtochtpuzzel voor kinderen en ouders,
spreekwoordenpuzzel vanaf 12 jaar en de mogelijkheid om een huifkartocht te maken in de omgeving.
Het gehele museum is rolstoeltoegankelijk.

Open Ateliers Westerkwartier
Adres±

Open Ateliers Westerkwartier
Provincialeweg 44
Kornhorn
0594-659729
www.inhetwesterkwartier.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

cultuur/kunst liefhebbers
ca. 1 km
gratis
eerste zondag van de maand, behalve in juli en augustus
12.00 t/m 17.00 uur

In de gemeente Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn heeft een aantal beeldend kunstenaars zich
verenigd in “Open Ateliers Westerkwartier”. Zij stellen iedere eerste zondag van de maand hun ateliers
open voor publiek.
De kunstenaars van Open Ateliers Westerkwartier vertellen graag over hun werk, hun technieken,
materiaalgebruik, opdrachten, hun thema’s en hun filosofie. Ook kun je informatie krijgen over
cursussen, workshops en projecten. Je kunt in alle rust rondkijken.
In Kornhorn vind je op de Provincialeweg 44 de twee ateliers van Fred Diekman en Henneke Chevalier. Maar ook in de
rest van het Westerkwartier kun je verschillende ateliers vinden.

De Kruidhof - Hortus van Fryslân
Adres:

De Kruidhof
Schoolstraat 29b
9285 WH Buitenpost
0511-541253
www.dekruidhof.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor jong en oud
ca. 18 km
0 t/m 4 jaar
gratis
5 t/m 11 jaar
€ 3,00
vanaf 12
€ 6,50
65+
€ 5,25
museumkaart
geldig
2 april t/m 5 oktober, maandags gesloten
dinsdag t/m zondag
10.00 t/m 17.00 uur
Op feestdagen afwijkende openstelling, vraag bij de receptie of kijk op de website

Openingsdata:
Openingstijden:

De geschiedenis van Botanisch Tuin Friesland De Kruidhof begint in 1930 met een proeftuin voor groenten en fruit.
Later richt de proeftuin zich meer op het kweken van kruiden. Vanaf de jaren vijftig was De Kruidhof een kruidentuin
waar de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek liet verrichten naar de geneeskrachtige werking van planten. Na
inrichting van de Geneeskruidentuin, welke een begrip is geworden in binnen- en buitenland, ging De Kruidhof in
1977 open voor het publiek.
Je kunt wandelen door De Kruidhof en genieten van 17 thematuinen met elk hun eigen unieke plantencollecties en
bijzonderheden. De tuinen zijn gevarieerd en kennen zowel recreatieve, educatieve als informatieve elementen. Ook
kun je hier een cadeauwinkel vinden, een verkooptuin en lekker genieten van een kopje koffie bij Tuincafé de Uithof.

Recreatiecentrum Dúndelle
Adres:

Recreatiecentrum Dúndelle
Mjûmster Wei 16
9243 SK Bakkeveen
0516-541493
www.dundelle.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden – erg leuk voor kinderen
ca. 13 km
openluchtzwembad:
0 t/m 3 jaar gratis
vanaf 4 jaar €4,00
midgetgolf:
€ 3,00
combikaart:
€ 6,00
voor meer informatie: zie hun website
voorseizoen
27 april t/m 12 juli
vakantieperiode
13 juli t/m 27 augustus
midgetgolf
april t/m september
variëren

Openingsdata:

Openingstijden:

Zwemmen in de buitenlucht wordt door velen als zeer prettig ervaren. Geen bedompte zwemzaal, maar de natuur om
je heen! Aan de rand van de Bakkeveense bossen ligt Dúndelle, waar je altijd een frisse duik kunt nemen in het
verwarmde openluchtzwembad of een balletje kunt slaan op de midgetgolfbaan.
Het zwembad heeft springplanken, unieke onderwater vensters en een apart gelegen kleuterbassin. Het gehele
zwembad wordt omringd door een prachtige zonneweide met de mogelijkheid om te voetballen (panna),
volleyballen, schommelen en diverse andere speeltoestellen.
Voor een balletje slaan kun je hier ook terecht op de midgetgolfbaan van Dúndelle, een 18 holes wedstrijdbaan met
verschillende hindernissen, zoals de "Salto", de "Slak", de "Zig zag" en de "Vulkaan". Het is een leuk en uitdagend,
sportief spel voor jong en oud. Verder kun je je vermaken met allerlei leuke activiteiten zoals: jeu de boules,
fotospeurtochten, fietstochten, huifkartochten en klootschieten.

Outdoor Bakkeveen
Adres:

Outdoor Bakkeveen
Mjûmster Wei 16
9243 SK Bakkeveen
0511-539420
www.outdoorbakkeveen.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

vanaf 8 jaar (groepsactiviteit)
ca. 13 km
variërend
voor meer informatie: zie hun website
op afspraak, neem gerust contact op.

Openingdata-/tijden:

Bij Outdoor Bakkeveen kun je met een groep op afspraak terecht voor:
✓ Groepsactiviteiten zoals: lasergame, Expeditie Robinson, boogschieten, Wie is de Mol, teambuilding,
obstakelbaan, discogolf, gps-tracks etc.
✓ Sport: bootcamp, survivalrun, obstacle-run
✓ Hindernisbouw
Dus mocht je leuke mensen op de camping treffen en je bent met een groepje: ga er voor en zet ‘m op!

Doolhofpark bij Bospaviljoen Bakkeveen
Adres:

Doolhofpark Bakkeveen
Mjûmster Wei 16
9243 SK Bakkeveen
0511-539420
www.doolhofpark.frl/

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 13 km
doolhofpark: vrij entree, maar consumptie is verplicht
voor meer informatie: zie hun website
gehele jaar open, maandag t/m zondag van 10.00 – 21.00 uur

Openingdata-/tijden:

Het Doolhofpark omvat drie verschillende doolhoven, waar je heerlijk doorheen kan rennen. Het is een hele klus om
de uitgang te vinden!
En voor de echte zoekt-en-gij-zult-vinden-fanaten… je kan goud zoeken in de goudstroom!
Tevens is er een traditionele speeltuin met schommels, wippen, kabelbaan, familieschommel etc., waarbij kinderen
zelf in actie moeten komen om de toestellen te laten bewegen.
Een setje schone kleren meenemen is geen overbodige luxe, tenminste als je de evenwichtsbalk, het slingertouw, de
loopbrug etc. over de waterpartijen niet in een keer helemaal kunt bedwingen!
De doolhofspeeltuin is uitermate geschikt voor kinderen, maar ook volwassenen kunnen hun hart ophalen.
Jeugdsentiment, alom!
Het doolhofpark kan je heerlijk combineren met een hapje eten in het bospaviljoen. Maar lekker een terrasje pakken
terwijl de kinderen zich vermaken, kan natuurlijk ook!

Fries Landbouw Museum
Adres:

Frysk Lânbou Museum
Felling 6
8912 GC Leeuwarden
0511-539420
www.landbouwmuseumfriesland.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 28 km
0 t/m 5 jaar
gratis
6 t/m 12 jaar
€ 4,00
vanaf 13 jaar
€ 7,00
museumkaart
geldig
honden niet toegestaan
1 april t/m 31 oktober
dinsdag t/m vrijdag
11.00 t/m 17.00 uur
zaterdag en zondag
13.00 t/m 17.00 uur

Let op:
Openingsdata:
Openingstijden:

Het Fries Landbouwmuseum toont de leef-, werk- en woonomstandigheden van de boer tijdens
verschillende perioden zoals de terpentijd, de middeleeuwen, de periode rondom 1870 en voor en na
de Tweede Wereldoorlog. Hoe hielden onze voorouders het hoofd (soms letterlijk) boven water, hoe
gingen ze te werk, welke problemen kwamen ze tegen in hun strijd een bestaan op te bouwen en welke
oplossingen kozen ze. Dat zijn de vragen die de basis vormen voor de inrichting van het museum.
In het museum vind je verschillende bezienswaardigheden zoals de vaste collectie, wisselexposities,
het boerenhiem (Fries voor boerenerf) en bezoekerscentrum Nationaal Park ‘De Alde Feanen”. Het is in elk
geval meer dan alleen een museum.
De vaste collectie omvat:
✓ Plant en dier
✓ Mens en werk
✓ Gebouw en omgeving

It Damshûs
Adres:

It Damshûs
Domela Nieuwenhuisweg 59B
9245 VC Nij Beets
06 83694095
www.damshus.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 23 km
0 t/m 17 jaar
€ 1,50
vanaf 18 jaar
€ 3.00
1 mei t/m 30 september
dinsdag t/m zondag
13.30 t/m 16.30 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

De stichting It Damshûs overkoepelt de activiteiten van het openluchtmuseum It Damshûs en het
Sudergemaal. Ook organiseert It Damshûs boottochten, die bij deze musea vertrekken.
Het museum laat de bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd
gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920.
Hun erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandigheden waren de voedingsbodem voor een felle sociale
strijd.
Daarnaast wordt een indruk gegeven van de verandering van het landschap als gevolg van de
turfwinning. Zo krijgt de bezoeker een totaalbeeld van de sociaaleconomische, politieke en
landschappelijke geschiedenis van de laagveenderij in Opsterland en Smallingerland, met als
uitgangspunt Nij Beets.

Planetron

Dwingeloo

Adres:

Planetron Dwingeloo
Drift 11b
7991 AA Dwingeloo
06 24729636
www.planetron.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden, vooral leuk voor kinderen
ca. 57 km
voor de sterrenkijkavonden
volwassenen
€ 15,00
€ 10,00
65+
€ 15,00
zie de website

Openingdata-/tijden:

4 t/m 12 jaar

Bij Planetron Dwingeloo zijn de sterrenkijkavonden te bezoeken. Deze zijn echt prachtig.
Op termijn zal het Planetron gesloten worden; er zijn plannen voor een Science Center in Hoogeveen.

Dekema State
Adres:

Dekema State
Dekemawei 5
9057 LC Jelsum
058-2570020
www.dekemastate.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 42 km
0 t/m 3 jaar
4 t/m 18 jaar
vanaf 19 jaar

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€ 1,00
€ 3,50 voor een bezoek aan state en tuinen
€ 1,50 voor een bezoek aan de tuinen
65+
€ 2,50
april t/m oktober zaterdag en zondag
13.00 t/m 17.00 uur
18 juni t/m 15 sep
dinsdag t/m zondag
13.00 t/m 17.00 uur
maandag gesloten

Net als vele andere Friese States en Groninger Borgen is ook Dekema State gegroeid uit een eenvoudige
rechthoekig verdedigbaar steenhuis, genaamd een ‘stins’. State is een Friese naam voor een adellijke woning.
De naam Dekema is afkomstig uit de 16e eeuw toen de familie Dekema de State bewoonde. Hoewel daarna nog
andere families de State bewoond hebben is de naam Dekema State gebleven.
Iedereen is van harte welkom in de State om zich weer even in de vorige eeuw te verplaatsen. De bezichtiging neemt
ongeveer twee uur in beslag. Rondom de State kun je ook een kijkje nemen in de tuin of een kopje thee/ koffie
drinken op het terras. Je kan ook picknicken op Dekema State, kijk daarvoor op de website.
Kinderen kunnen zich in de State ook
prima vermaken, ze magen zichzelf
verkleden in kostuums uit de periode van
1700 tot 1920. Daarnaast kunnen de
kinderen zich ook vermaken met
speurtochten, ouderwets speelgoed en
verschillende kleurplaten.
Bij het tuinmanshuis, met het terras is
ouderwets speelgoed waarmee gespeeld
kan worden: stelten, tollen, zakken voor
zaklopen, touw voor touwtje springen en
touwtrekken, blikken en ballen voor blikwerpen. Ook is er ouderwets snoepgoed te koop.
Je kunt ook per praam (platbodem voertuig) naar Dekema State.
Onderweg vertelt de schipper over de geschiedenis van plekken
waar je langs vaart. Een stukje stad, een stukje van de
beroemde Dokkumer Ee van de Elfstedentocht, dan door een vaart
langs het Leeuwarder Bos en door de velden en langs boerderijen
richting Dekema State. Daarna word je ontvangen
met koffie/ thee en oranjekoek.
De kosten hiervoor zijn €25,- pp.

Visserijmuseum Zoutkamp
Adres:

Visserijmuseum Zoutkamp
Reitdiepskade 11
9974 PJ Zoutkamp
0595-401957
www.visserijmuseum.com

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 28 km
0 t/m 12 jaar
vanaf 12 jaar
museumkaart
1 april t/m 31 oktober
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag
juli, augustus zondag

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€ 4,00
geldig
10.00 t/m 17.00 uur
10.00 t/m 16.00 uur
13.00 t/m 17.00 uur
10.00 t/m 17.00 uur

In de monumentale Rijksbetonningsloods zit het visserijmuseum. Je komt eerst in de vaste expositieruimte.
Hier staat ook de Tön 2. Een echt vissersschip met alles erop en eraan. Hier kun je zien hoe er in de jaren ‘60 en ‘70
werd gevist.
In de vaste opstelling staan verschillende scheepsmodellen, visgerei, gereedschappen, motoren, zendapparatuur en
een nagebouwde stuurhut. Voor kinderen is er een aantal leuke spelletjes om te spelen.
Daarnaast heeft het museum elk jaar een thema expositie die je kunt bewonderen.
In de schelpenhoek kun je eetbare schelpen proberen en vind je een droogaquarium met alle vissen van de Noordzee.
Ook kun je de ZK 4 bezoeken. Dit schip begon zijn vaarten als vrachtschip vanuit Beetsterzwaag, om daarna een
halve eeuw lang de kost te verdienen met garnalenvangst op het wad.
Tegenwoordig is het een varend visserijmonument voor het Visserijmuseum van Zoutkamp.

Museum Landgoed ‘Fraeylemaborg’ Slochteren
Adres:

Museum Landgoed ‘Fraeylemaborg’ Slochteren
Hoofdweg 30
9621 AL Slochteren
0598-421568
https://fraeylemaborg.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 48 km
0 t/m 5 jaar
6 t/m 12 jaar
vanaf 13 jaar
museumkaart
hele jaar geopend
2 januari t/m 30 december:
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag, zon- en feestdagen

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€ 2,50
€ 7,00
geldig

10.00 t/m 17.00 uur
13.00 t/m 17.00 uur

De Fraeylemaborg ontstond al voor 1300 als een sober steenhuis met dikke muren. In de 16de eeuw werd het
gebouw uitgebreid, verfraaid en er werd een slotgracht gegraven. Vanaf 1670 werden de beide zijvleugels
toegevoegd zodat het gebouw een U-vorm kreeg. Borgheer ‘De Sandra Veldtman’ startte in 1781 een grootscheepse
verbouwing en bepaalde het huidige uiterlijk van de borg. Ook de beide gebouwen op het voorterrein zijn in die tijd
geheel vernieuwd.
De Fraeylemaborg is gelegen op een landgoed van ruim 23 hectare. Het borggebouw ontstond meer dan zeven
eeuwen geleden en kreeg aan het eind van de 18de eeuw haar huidige uiterlijk. Het park, deels naar ontwerp van
G.A. Blum en L.P. Roodbaard, is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Hierbij zijn restanten van de formele barokke
aanleg bewaard gebleven, zoals de karakteristieke middenas. Op het voorterrein staat het schathuis, waarin nu
een restaurant is gevestigd. Er tegenover staat het koetshuis, waarin zich de museumwinkel en de expositieruimtes
bevinden. In de oranjerie vind je een speelse presentatie over de ontwikkeling van het park, vanaf de IJstijd tot
heden. In het park staan 17de en 18de -eeuwse zandstenen tuinornamenten.
De borg werd in de middeleeuwen als steenhuis gesticht en groeide uit tot een imponerend gebouw met invloedrijke
bewoners. De laatste bewoners, de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, verkochten de borg
in 1972 aan de Gerrit van Houten Stichting. Na restauratie werd de Fraeylemaborg een museum. De vertrekken laten
het tijdsbeeld tot het midden van de 20ste eeuw zien, de laatste fase van de particuliere bewoning.
De Grote Zaal wordt gebruikt voor concerten en ontvangsten, terwijl de Kleine Zaal in gebruik is als trouwzaal.
Je kunt hier een leuke tekenfilm bekijken waarin de geschiedenis van het landgoed in kort bestek wordt
weergegeven.
Het uitgestrekte park achter de borg dateert vooral uit de 19de eeuw, met de romantische kenmerken van de Engelse
Landschapstijl. In de unieke cultuurhistorische aanleg staan zandstenen tuinornamenten.
De borg heeft nu een museale functie, in combinatie met een breed scala aan culturele evenementen.
Fraeylemaborg is leuk voor jong en oud en is ook te bezoeken buiten de museale en culturele evenementen.

Vesting Bourtange
Adres:

Vesting Bourtange
Willem Lodewijkstraat 33
9545 PA Bourtange
0599-354600
www.boertange.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:

cultuur liefhebbers
ca. 80 km
gevarieerd
zomerseizoen
winterseizoen
zomerseizoen

Openingstijden:

winterseizoen

30 maart t/m 31oktober
29 maart t/m 4 november
maandag t/m vrijdag
10.00 tot 17.00 uur
zaterdag en zondag
10.00 tot 17.00 uur
zaterdag en zondag
10.00 tot 16.00 uur

Vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde (Zuid-Oost Groningen), ligt de vesting
Bourtange. Een uniek historisch verdedigingswerk, dat zijn gelijke niet kent. Heden en verleden gaan
perfect samen in deze kleine, sfeervolle vestingstad.
De talloze bezienswaardigheden uit vroegere eeuwen, de leerzame musea, de Vestinglogementen, de
historische evenementen, het pittoreske Marktplein en originele kanonnen staan borg voor een
prachtige ervaring.
Het informatiecentrum is de basis voor het bezoek aan de vesting. Naast een korte visuele introductie over de
geschiedenis van de vesting tref je er informatie over het Boertange van nu.
Jaarlijks wordt de ‘Slag om Bourtange’ nagespeeld. De veldslag is een heel spektakel om te zien.
Voor meer informatie hierover kun je contact op nemen met de receptie van Bourtange.

NatuurDoeZoo Insectenwereld
Adres:

NatuurDoeZoo Insectenwereld
Wierde 17
9965 TA Leens
0595-572659
www.doezoo.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 35 km
0 t/m 2 jaar
vanaf 3 jaar
dagelijks
dinsdag t/m zaterdag
zondag
maandag

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€ 7,50
10.00 t/m 17.00 uur
12.00 t/m 17.00 uur
gesloten

De natuur saai? Dan ben je nog nooit in de insectenwereld geweest! Want in de insectenwereld wordt de natuur een
spannende belevenis. Dat komt doordat je dieren, bloemen en planten niet alleen kunt bekijken, maar ook kunt
horen, voelen, ruiken en proeven.
Leg een slang om je nek, aai een stinkdier en als hoogtepunt kun je natuurlijk ook nog een kikker kussen. Dat is wel
even wat anders dan plaatjes aan de wand van een museum. Kom maar langs als je durft!
Ook kun je aanschuiven bij de theatervoorstelling ‘Stinkie wil niet meer stinken’, met een écht levend stinkdier!
Tip: tijdens de schoolvakanties is er om 11.00 uur en om 14.00 uur een rondleiding (als het drukker is zijn er soms wel
meer). Op zondag is de rondleiding alleen om 14.00 uur. Buiten de vakanties is de rondleiding op woensdag,
zaterdag en zondag om 14.00 uur. Mis deze niet, deze is super interessant, ook voor de kleine luisteraars!

Groninger Museum
Adres:

Groninger Museum
Museumeiland 1
9711 ME Groningen
050-3666555
www.groningermuseum.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
6 mei t/m 21 juni

alle leeftijden
ca. 29 km

Na 21 juni 2019

Openingsdata:
Openingstijden:

0 t/m 18 jaar
gratis
vanaf 19 jaar
€ 10,00
Studenten Groningen
gratis
CJP Studenten buiten Groningen € 5,00
0 t/m 18 jaar
gratis
vanaf 19 jaar
€ 15,00
Studenten Groningen
gratis
CJP Studenten buiten Groningen € 10,00
gehele jaar door
dinsdag t/m zondag
10.00 t/m 17.00 uur
maandag
gesloten
In de zomervakantie is het museum ook op maandag geopend

Kijk voor de actuele tentoonstellingen op de website.
Het Groninger Museum is als gebouw niet zomaar een omhulsel voor kunst, het is een opzichzelfstaand kunstwerk.
Het heeft de functie van landmark en is daarom even belangrijk voor Groningen als de Eiffeltoren voor Parijs en de
Dom voor Utrecht. Voor elk wat wils en beslist een bezoek waard! Ook voor de iets kleinere kinderen.

Borg Verhildersum
Adres:

Borg Verhildersum
Wierde 40
9965 TB Leens
0595-571430
www.verhildersum.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 38 km
0 t/m 5 jaar
6 t/m 12 jaar
13 t/m 18 jaar
Vanaf 18 jaar
april t/m oktober
dinsdag t/m zondag

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€ 2,00
€ 4,00
€ 7,00
10.30 t/m 17.00 uur

De Borg staat als schitterende diamant midden in het landgoed. Door de eeuwen heen hebben er verschillende
families gewoond en heeft de Borg zowel innerlijk als uiterlijk meerdere veranderingen ondergaan. In 1953 zijn de
laatste bewoners vertrokken en nu bieden de ingerichte kamers een bijzondere kijk in het leven op een landgoed in
de 19e eeuw.
Op de Borg wordt het verhaal verteld van de familie Van Bolhuis - Frima in de tweede helft van de 19e eeuw.
De ontvangkamer is klaar voor de gasten en de oude keuken ziet eruit alsof de meid net even weg is.
Er staat nu ook een secretaire orgel in de Zaal, met dank aan Stichting Hinszorgel Leens. Het orgel wordt zo nu en
dan ook bespeeld.
Het Landgoed Verhildersum bestaat uit verschillende onderdelen en verzorgt een breed scala aan activiteiten.
Naast wisselende tentoonstellingen in het herbouwde Koetshuis beheert Verhildersum ook de Borg, de
Museumboerderij en de landerijen.
Op en rond landgoed Verhildersum worden diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd: van paaseieren
zoeken tot concerten. In het koetshuis en in de Museumboerderij worden exposities gehouden. Het karakter hiervan is
wisselend: van beeldende kunst tot borginterieur en van landbouwgeschiedenis tot de textielcollectie Groninger
Dracht, compleet met oorijzers en sieraden.
Voor kinderen en volwassenen is er een interactieve rondgang met Cam en Vinnie en een Struunkaart om de natuur in
te trekken.
Het is zeker een landgoed om niet te vergeten.

Museum Spoorlijn S.T.A.R.
Adres:

Museumspoorlijn STAR
Stationsstraat 3
9503 AD Stadskanaal
0599-651890
www.stadskanaalrail.nl

Leeftijd:
Aantal km:

alle leeftijden
ca. 68 km

Prijs:

0 t/m 3 jaar
4 t/m 11 jaar
vanaf 12 jaar

Openingsdata:
Openingstijden:

mei t/m december
voor specifieke tijden kun je terecht bij de receptie

museum
gratis
€ 1,00
€ 2,50

treinreis
gratis
€ 5,50
vanaf € 8,00 (afhankelijk van gekozen
bestemming)

Droom je er wel eens van om in een echte stoomlocomotief te kijken? Of wil je eens op de stoel van de machinist
zitten? Dat kan in dit museum in de rijtuigenloods bij het station Stadskanaal. In het museum vind je een uitgebreide
tentoonstelling over de geschiedenis van deze spoorlijn. Hoe zag het er vroeger uit? Welke stations waren er
allemaal langs de spoorlijn te vinden? Je komt het allemaal te weten in het museum. In de filmzaal draaien regelmatig
films over Museumspoorlijn STAR
De Museumspoorlijn S.T.A.R. rijdt sinds 1994 met nostalgische treinen op het oude traject tussen Veendam en
Musselkanaal. Deze verbinding werd tot in de tachtigerjaren door de NS gebruikt. Het spoor loopt nagenoeg geheel
langs de grens tussen Groningen en Drenthe, de Semslinie, en doorkruist daarmee de streek die bekend staat als de
Veenkoloniën van Oost-Groningen.
Met een lengte van 26 km is het de langste museumspoorlijn van Nederland.
Een unieke lijn met veel kunstwerken over de vele wijken en kanalen.
Ben je hierdoor nieuwsgierig geworden? Kom dan langs bij S.T.A.R. en stap dan in de trein en maak een reis terug in
de tijd.

Museum Wierdenland
Adres:

Museum Wierdenland
Van Swinderenweg 10
9891 AD Ezinge
0594-621524
www.wierdenland.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

6 jaar en ouder
ca. 32 km
0 t/m 5 jaar
gratis
6 t/m 13 jaar
€ 2,50
vanaf 14 jaar
€ 6,00
toegang filmzaal
€ 2,00
museumkaart
geldig
april t/m oktober
dinsdag t/m vrijdag
10.00 t/m 17.00 uur
november t/m maart
van dinsdag t/m zondag 13.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

In de Landschapszaal van museum Wierdenland wordt de ontstaansgeschiedenis en bewoning van het huidige
Wierdenlandschap van Middag-Humsterland verbeeld. Dit wordt gedaan door middel van foto’s, historische kaarten
en diverse maquettes. Deze geschiedenis begint in de zesde eeuw voor Christus als mensen zich in de kuststreek
gaan vestigen. Ook kun je een middeleeuws paardengraf bewonderen; deze is indertijd gevonden in de wierde de
Bouwerd. Je kunt deze wierde vanuit de Landschapszaal zien.
Er zijn altijd vaste tentoonstellingen en jaarlijks wisselende tentoonstellingen. Kijk voor data en type tentoonstelling
op de website.
In het café kun je terecht voor een lekker drankje, terwijl je uitkijkt op een kast met archeologische vondsten.
Ook bestaat de mogelijkheid om een plak bekroonde koek van bakker Leistra te bestellen.
In de museumwinkel is er een groot aantal boeken verkrijgbaar over het Wierdenland. Natuurlijk zijn er verschillende
cadeauartikelen, wandel- en fietsroutes, ansichtkaarten en het Wierdenlandservies te koop.

Plopsaland
Adres:

Plopsa Indoor Coevorden
Reindersdijk 57
7751 SH Dalen
0524-523380
www.plopsaindoorcoevorden.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden, vooral leuk voor kinderen
ca. 90 km
kinderen van 0 t/m 85 cm
kinderen van 85 cm t/m 1m
individueel ticket vanaf 1m
1 maart t/m 31 december
variëren – specifieke openingstijden kun
website

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€ 11,50
€ 21,50
je navragen bij de receptie of bekijken op de

Plopsaland in Coevorden is een vrij nieuw speelpark met indoor- en outdoor speelmogelijkheden, waar je met de
kinderen een dag vol plezier kan beleven. Het park beschikt over 52 verschillende binnen- en buiten attracties.
Je vindt er snelle attracties, maar er zijn ook leuke familie attracties bij.
Bovendien heeft Plopsaland verschillende shows en evenementen.
Kijk hiervoor op de website of vraag het bij de receptie.
Naast al deze leuke bovengenoemde dingen zijn er ook nog verschillende mogelijkheden om lekker te eten en
drinken. Met een aantal gethematiseerde restaurants zit er vast iets tussen wat jij en je kinderen lekker vinden!

Pitch & Putt Groningen
Adres:

Pitch&Putt Golf
Bieskemaar 10
9735 AE Groningen
050-3080123
https://pitch-putt.nl/groningen

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

vanaf 8 jaar
ca. 32 km
9-holes
18-holes
1 maart t/m 1 december
woensdag t/m zaterdag
zondag

Openingsdata:
Openingstijden:

€ 14,00
€ 18,00
10.00 t/m 17.00 uur
10.00 t/m 18.00 uur

Pitch&Putt Golf Groningen ligt in het recreatiegebied Kardinge, bij de stad Groningen. De professioneel aangelegde
baan is een uitdaging voor zowel golfers als niet-golfers. De 9 en 18 holes zijn ruim van opzet en voorzien van
bunkers, vijvers, rough en greens. Je ervaart hier de rust van de natuur, terwijl het stadscentrum op een steenworp
afstand ligt... een unieke combinatie!
Daarnaast is er gelegenheid tot het spelen van Foot-Golf, Bumper-Football, Foot-Darts en een Solex avontuur.
Bij de Pitch&Putt Golfbaan staat een modern clubgebouw dat past in het gebied Kardinge. Binnen heerst de
gezellige sfeer van een clubhuis. Hier kun je heerlijk nazitten met een Iers biertje of een kopje thee of koffie.
Vanaf het balkon heb je een schitterend overzicht over de gehele baan.

Speelpark SanjesFertier
Adres:

Speelpark Sanjesfertier
De Sânjes 4
9269 HA Zwaagwesteinde
0511-477390
www.sanjesfertier.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden, vooral leuk voor kinderen
ca. 22 km
0 t/m 1 jaar
gratis
vanaf 2 jaar
€ 8,00
gehele jaar door
1 sept. t/m 25 april
woensdag
zaterdag en zondag
25 april t/m 31 aug.
dagelijks
vrijdags

Openingsdata:
Openingstijden:

12.30 t/m 18.00 uur
10.00 t/m 18.00 uur
10.00 t/m 18.00 uur
10.00 t/m 19.00 uur

Speelpark Sanjesfertier is vanaf 1998 het grootste binnen- en buitenspeelpark van Friesland. Dit speelpark heeft
allerlei leuke klim- en glijtoestellen, waar je met vies weer lekker overdekt in kunt spelen. Maar ook kun je van alles
buiten doen. Zoals in het treintje rondrijden of de dieren voeren. Oftewel wat voor weer het ook is, bij Sanjesfertier is
het altijd leuk!
Sanjesfertier beschikt over een dierentuin, in- en outdoor speelpark met vanaf 28 april 2019 als nieuwste attractie
Yukon Valley Goudmijn Apekooi.
Daarnaast kun je onbeperkt gratis koffie, thee of limonade nuttigen. Ook is er een snackbar en pannenkoekhuis
aanwezig en overige lekkernijen.
De hele dag voor jong en oud genoeg vertier in Sanjesfertier!

Veenpark, een wereld van veen
Adres:

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

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor jong en oud
ca. 98 km
0 t/m 4 jaar
vanaf 5 jaar
65+
6 april t/m 27 okt.
geopend
15 juli t/m met aug.

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€16,50
€15,50
dagelijks
10.00 t/m 17.00 uur
10.00 t/m 18.00 uur

Voorheen was dit park het Veenmuseum in Borger-Compascuum, maar nu verbouwd tot het Veenpark. Dit park is geen
attractiepark of pretpark met grote attracties (en wachtrijen), maar een gezellig familiepark rondom het thema ‘veen’.
Je vindt er een speeltuin, restaurant, een openluchtmuseum met een oud plaggendorp, school, bakker, kruidenier en
vele andere bezienswaardigheden. Je kunt via een ‘speur & scan- speurtocht’ digitaal het themapark ontdekken.
Maak ook een reisje in de stoomtrein, die je naar de turfvelden brengt waar de turfsteker dagelijks turf steekt. Het
turfschip vaart ook regelmatig.
Het park beschikt over:
✓ Aole Compos Plaggenhuttendorp met de sfeer van de pioniers, die geen veenstekers, maar boekweitboeren
waren.
✓ Turfafgraving
✓ Bargermont, dubbellint dorp
✓ Exposities
✓ Harmonium museum
Een dagje uit in het Veenpark is een leerzaam en educatief dagje uit en is geschikt voor jong en oud. Een leuk
familie-uitje met of zonder kinderen, met opa's en oma's en zeer geschikt voor het houden van een kinderfeestje.

Zwembad De Wettervlecke
Adres:

Zwembad Wettervlecke
Badlaan 2
9231 BA Surhuisterveen
0512-361507
www.wettervlecke.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 4 km
0 t/m 3 jaar
gratis
4 t/m 17 jaar
€ 2,50
vanaf 18 jaar
€ 3,50
vanaf koningsdag tot half september
maandag en woensdag
09.00 t/m 17.15 uur en 18.30 t/m 20.15 uur
dinsdag en donderdag
07.00 t/m 17.15 uur en 18.30 t/m 20.15 uur
vrijdag
09.00 t/m 17.15 uur en 19.15 t/m 20.15 uur
zaterdag en zondag
13.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

De Wettervlecke is een openluchtzwembad in Surhuisterveen, vlakbij de camping. Het
bad beschikt over een 25 meterbad inclusief startblokken en twee duikplanken. Er is een
ondiep bad aanwezig, dat oploopt van 20 cm tot 1,50m diep en dit bad heeft een
glijbaan. Voor de kleinere kinderen is er een peuterbad met veel speeltoestellen en een
zandbak. De baden hebben een heerlijke temperatuur van 24 graden.
Je kunt hier niet alleen zwemmen, maar je kunt ook midgetgolfen, tafeltennissen, beachvolleyballen en jeu de boules
spelen.
Hier kun je je met lekker weer prima een hele dag vermaken!

Swimfun Joure
Adres:

Swimfun Joure
Sewei 3
8501 SP Joure
0513-417648
www.swimfun.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor alle leeftijden
ca. 40 km
kinderen 0 -1 jaar
kinderen 1- 4 jaar
volwassenen (ma t/m vr van 10:00-18:00)
(di t/m vr van 18.00-21.00)
(zat, zon en schoolvakanties)

€ 2,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 7,50

Openingsdata:
Openingstijden:

gehele jaar geopend
maandag, zaterdag en zondag
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

10.00 tot 18.00 uur
16.00 tot 22.00 uur

Bij Swimfun kan je het hele jaar door terecht voor een dagje uit met spetterend zwemplezier. Het bad beschikt over
een recreatiebad, wedstrijdbad, buitenbad, peuterbad, wildwaterbaan, Tube Slide, Magic Oval, golfslagbad,
kruidenbad, zonnebank, sauna, stoomcabine en… jaja, we waren er nog niet, een bubbelbad!
Kortom, rij max. een half uur vanaf de camping en plonzen maar!

Curringherveld
Adres:

Curringherveld
De Wit’s Reed 7
9864 TA Kornhorn
0594-659308
www.cenhek.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

voor jong en oud
ca. 3 km
variërend per wandelroute
gehele jaar door
dagelijks geopend

Het Curringherveld is een natuurgebied wat
voor jong en oud allerlei verschillende
mogelijkheden biedt om kennis te maken met
de natuurlijke omgeving van het
Westerkwartier. Zo zijn er verschillende
wandelpaden, die je in dit gebied kunt volgen,
onder andere het Curringhepad, Kabouterpad,
Natuur Ontdekpad en Sporenpad. Tijdens deze
routes kom je allerlei bezienswaardigheden
tegen zoals een vuurplaats, petgat, snipspoel
(pingoruïne), spitkeet en nog veel meer. Met
elk zijn eigen historie en bijzonderheden.
Er is een mooie vuurplaats die afzonderlijk te reserveren is voor een picknick, barbecue,
voor het ‘’broodjes bakken’’ of gewoon om even bij te kletsen bij een gezellig vuurtje na
een wandeling of een fietstocht. Naast de vuurplaats zijn er verschillende andere
activiteiten te ondernemen in dit mooie gebied.
Wandelen in een prachtig besloten landschap, waar je heerlijk tot rust komt, dat doe je
hier! Ook voor kinderen is dit een hele ‘leuke expeditie’.

Museum Joure
Adres:

Museum Joure
Museumstraat 2
8501 CD Joure
0516-412283
www.museumjoure.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

4 jaar en ouder
ca. 45 km
0 t/m 3 jaar
gratis
4 t/m 16 jaar
€ 3,50
vanaf 16 jaar
€ 7,50 (inclusief koffie, thee, ranja)
museumkaart
geldig
gehele jaar door
dinsdag t/m zaterdag
10.00 t/m 17.00 uur
zon- en feestdagen
13.00 t/m 17.00 uur
elke maandag van 22 april t/m oktober 13.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

Museum Joure is een museum met beweging: vele werkplaatsen en producten zoals koffie, thee en tabak van Douwe
Egberts.
In Museum Joure zijn werkplaatsen van drukkers, koffiebrander, klokkenmaker, koperslager, theepakker en van de
zilversmid. Op een dag zeiden de vaklui tegen elkaar: “Wat ons verbindt is de passie en liefde voor ons vak”. En dit
ervaren de bezoekers.
Elke donderdag wordt er gewerkt in de drukkerij. Tijdens het museumweekend en elke donderdagmiddag in juli en
augustus demonstreren ook de vaklui in de andere werkplaatsen hun vakmanschap.
Een belangrijk onderdeel van het museum vormt de historie van ‘Douwe Egberts’. Het gebruik en de fabricage van
koffie, thee en tabak wordt hier inzichtelijk gemaakt. Diverse panden doen nog herinneren aan Douwe Egberts zoals
het ‘Pakhuis’ uit 1898, het winkeltje ‘De Witte Os’, het daarnaast gelegen herenhuis ‘Pand 99’ en natuurlijk de 18eeeuwse arbeiderswoning, het ‘Geboortehuis van Egbert Douwes’.
Het pakhuis was van oorsprong een fabriek van Douwe Egbert, hier kun je nu een presentatie bewonderen over de
koffie-, thee-, en tabaksindustrie.
De Witte Os is een voormalig winkeltje van Douwe Egbert. Het winkeltje is ingericht in de oorspronkelijke stijl met
theekisten, tabaksvaten en tabakspotten. Het doet nu dienst als museumwinkel. Je kunt er koffie, thee, ouderwetse
snoepjes en geschenkartikelen kopen.
Pand 99 is het voormalig woonhuis van familie ‘De Jong’, de grondleggers van multinational Douwe Egbert. In 1882
was het een woon- en bedrijfspand waar koffie werd gebrand en tabak werd gekorven. Ook was in dit pand een
distilleerderij en handelshuis gevestigd. Tegenwoordig is het een expositieruimte, een koffie- en theeschenkerij, een
stijlkamer en VVV.

SpaWell Peize
Adres:

SpaWell
Smeerveensedijk 4
9321 XB Peize
088-0064877
https://spawell.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:

vanaf 12 jaar
ca. 30 km
vanaf ca. € 22,50
gehele jaar door
1e dinsdag vd maand = badkledingdag
3e dinsdag vd maand = damesdag
dagelijks van 10.00 t/m 23.30 uur

Openingstijden:

Verwen lichaam en geest. Voel de totale ontspanning in de sauna en onderga een vakkundige massage. En geniet
tussendoor van een drankje in het restaurant.
Het saunacomplex is gebouwd met centraal gelegen het saunaplein. Rond dit saunaplein vind je de zoutsteensauna,
kelosauna, het thylarium, de infraroodsauna, de Finse sauna en het Turks stoombad. Vanzelfsprekend is er ook een
koud dompelbad en een heerlijk warm voetenpad. Ook kun je gebruik maken van waterbedden, zonnebanken, een
staande snelbruiner, relaxruimte, en een afkoel inloop buitenbad.
Je kunt bij Spa Well ook terecht voor massages en behandelingen op afspraak.

Wellness Resort De Waterlelie Zevenhuizen
Adres:

Wellness Resort De Waterlelie
Oudestreek 47
9354 AD Zevenhuizen
0594-632524
www.waterlelie.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

vanaf 12 jaar
ca. 30 km
vanaf ca. € 22,50
gehele jaar door
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag
vrijdag en zaterdag

10.30 t/m 23.30 uur
10:30 t/m 23.00 uur

Je kunt er genieten van alle mogelijkheden die dit luxe wellness resort te bieden heeft. Je hebt de keuze uit maar
liefst negen verschillende sauna’s, waaronder een 1001-Prachtwereld.
Dagelijkse opgietingen, massages en beauty-behandelingen van professionele behandelaars verbreden het aanbod.
Buiten vind je rust in een riante tuin met twee zwembaden (verschillend van temperatuur) en een heuse waterval.

Kameleondorp
Adres:

Kameleondorp
Buorren 43
8493 LC Terherne
0566-689910
www.kameleonterherne.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden - vooral kinderen
ca. 50 km
dagkaart avontureneiland pp
€13,80
rondomvaart + dorp Lenten pp
€13,80
avontureneiland + dorp Lenten pp
€18.80
avontureneiland + dorp Lenten + rondvaart
€22,80
0 t/m 2 jaar
gratis
3 t/m 5 jaar
50% korting
april t/m oktober, openingsdagen variëren (zie de website)
In de schoolvakanties is het Kameleondorp dagelijks geopend.
vanaf 10.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

In het dorp Terherne is het Kameleondorp nagebouwd, bekend van de boeken en de film. Er zijn veel leuke elementen
van de ‘jaren ’50’ te bewonderen zoals de oude ophaalbrug in het midden van het dorp en de lantaarnpalen die weer
teruggebracht zijn in oude stijl. Je kunt het allemaal zien in het dorp Terherne.
Het Kameleondorp zelf bestaat uit verschillende onderdelen: het dorp, de boerderij, de boten en het eiland.
Stap in de wereld van Hielke en Sietse. In het levensgroot nagebouwde dorp Lenten zijn koffers met vreemde inhoud
opgedoken na het bezoek van een professor, help jij de dorpelingen de code te kraken?
Aan de kade van het Botenstation ligt de Kameleon, deze sterke boot duwt een grote praam voor een rondvaart over
het Friese water. Een inwoner van Lenten vertelt graag over de omgeving en laat plekjes uit de boeken, films en serie
zien.
Op het avonturen-eiland liggen natuurlijke uitdagingen voor je klaar; spelen in en met de elementen van de natuur.
Neem je schone kleding maar mee, want het risico op een nat en vies pak is heel groot.
Tip: Lenten heeft een nieuwe filmzaal, de Cinema, en er draait een unieke Kameleonfilm!
Met het Kameleon paspoort word je door middel van een speurtocht langs alle plaatsen geleid. Je kunt daar o.a. het
huis van ‘de Klinkerhamers’ en de gevangenis bekijken. En voor wie zijn speurneus goed heeft gebruikt en de
speurtocht heeft afgesloten maakt kans op leuke prijzen.
Mensen die houden van varen kunnen een heerlijke boottocht
maken door het dorp, over de poelen en op het meer. Er
wordt gevaren op de boot genaamd ‘Gerben Zonderland’,
geduwd door de echte Kameleon. De rondvaart duurt een uur
en terwijl je geniet van het dorp en je uitzicht zal de gids
vertellen over de spannende avonturen van Hielke en Sietse.
Op het eiland zijn allerlei leuke activiteiten te doen. Kinderen
kunnen hier touwslingeren, waterhijsen of geblinddoekt de
weg terug vinden. Water, vuur en lucht spelen een grote rol in
dit dorp.

Drents Museum
Adres:

Drents Museum
Brink 1
9401 HS Assen
0592-377773
www.drentsmuseum.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden - ook speciaal voor kinderen
ca. 58 km
0 t/m 18 jaar
gratis
vanaf 18 jaar
€15,00
CJP
€ 8,00
museumkaart
geldig
gehele jaar door m.u.v.
dinsdag t/m zondag
11.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

Het Drents Museum werd in 1854 opgericht. Het begon met een simpele kast van voorwerpen en is uitgebreid naar
een kast van een museum!
Bijna duizend jaar geleden legden Cisterciënzer nonnen de eerste steen van het Drents Museum. In 1259 kregen zij
namelijk toestemming van de bisschop van Utrecht om een nieuw klooster te bouwen op de plek waar nu het museum
staat. De kapel van het klooster is later uitgebouwd tot ‘Abdijkerk’. In de anderhalve meter dikke muren van de
Abdijkerk zijn de middeleeuwse kloostermoppen nog altijd goed zichtbaar.
Met ruim 90.000 voorwerpen geldt de collectie van het Drents Museum binnen de Nederlandse museumwereld als
relatief groot. In omvang en kwaliteit is de collectie Archeologie een van de belangrijkste in Noordwest-Europa. Een
deel van deze collectie wordt permanent gepresenteerd en maakt vaak deel uit van internationale tentoonstellingen.
De collectie Drentse geschiedenis geeft een beeld van de materiële cultuur van de gewone man en vrouw in Drenthe
in de periode 1750-1950. Met de collectie Kunst 1885–1935 mag het Drents Museum zich rekenen tot de vijf
topcollecties op dit gebied in Nederland. Deze breed samengestelde collectie bestaat voor een groot deel uit
nalatenschappen van kunstenaars via de Stichting Schone Kunsten, en dat is uniek in Nederland. Sinds de schenking
van 273 werken uit de ING Collectie in 2010 geldt de collectie Hedendaags Realisme als een van de belangrijkste in
Nederland.
Verder zijn er workshops, lezingen en speciale kinderactiviteiten. En in de museumshop kun je lekker neuzen en
winkelen en afronden met een lekker kopje koffie/thee in Grand café Krul.

De Coendersborg / Museum ’t Rieuw
Adres:

De Coendersborg
Oude weg 15
9364 PP Nuis
0594-641120
www.groningerlandschap.nl/erfgoed/borgen/coendersborg
www.museanuisniebert.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

volwassenen
ca. 8 km
0 t/m 12 jaar
vanaf 13 jaar
1 mei t/m 1 november
Coendersborg zondag
Museum ’t Rieuw

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€3,00 (Museum)
13.30 t/m 17.00 uur
donderdag, zaterdag en zondag 13.30 t/m 17.00 uur

De Coendersborg te Nuis is in 1813 gebouwd op de plaats waar eerder de Fossemaborg stond. De Fossema's waren
invloedrijk. In de 16e eeuw bouwde Wigbold van Ewsum de borg Nienoord. Er ontstond een eeuwen durende strijd
om geld, aanzien en macht. Dit leidde tot geregisseerde huwelijken, ontvoeringen en zelfs een ‘veldslag’ bij het
Bolmeer. In 1699 werd het gebouw zo aanzienlijk, dat het een borg werd genoemd met inderdaad enkele rechten
zoals een zijl-, boer-, jacht- en visrecht.
De schuur achter de Coendersborg, die deels is opgemetseld uit oude kloostermoppen, is ingericht als
landbouwmuseum, waarin een museum is gevestigd met oude werktuigen. Aan de hand van gereedschappen, foto’s
en ander documentatiemateriaal wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf in het
Westerkwartier; van boerenbedrijf tot aan de komst van de tractor.
In de tuin bij ‘Museum ’t Rieuw’ wordt thee geschonken. Je kunt vanaf de parkeerplaats van de borg nog een leuke
wandelroute volgen door het bijbehorende bos van de Coendersborg!
Er is een fietsroute vanaf Camping de Watermolen die langs de Coendersborg en museum ’t Rieuw komt.

Watersportcentrum Cnossen - botenverhuur
Adres:

Watersportcentrum Cnossen
Meerweg 13
9312 TC Nietap
0594-512073
www.cnossenleekstermeer.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

actieve mensen
ca. 18 km
type
1 uur 2 uur
Kano (1p)
6,50
11,50
Kano (2p)
9,00
16,00
Zeilboot (Valk)
21,00 37,00
Electroboot Hanzepunter
22,50 41,50
Stand Up Paddling
9,00
16,00
voor prijzen van andere boten, zie hun website
april t/m september
hele dag

Openingsdata:
Openingstijden:

3 uur
14,50
21,00
49,00
55,50
21,00

Watersportcentrum Cnossen aan het Leekstermeer bied je een interessant dagje uit in een buitengewoon prachtige
en veelzijdige omgeving, waar je lekker actief bezig kunt zijn.
Lekker uitwaaien, het gevecht met de wind aangaan of er gezellig met z’n tweeën er op uit? Of je nu voor actie gaat,
snelheid of juist voor ontspanning: varend op het water ben je er even helemaal uit. Cnossen Leekstermeer heeft
diverse zeilboten, elektraboten, motorboten, roeiboten, kano’s en windsurfplanken en supplanken in het assortiment.
Het meer is één van de meest bijzondere watergebieden die het noorden rijk is. Het huren van een boot is elke dag
mogelijk vanaf Goede Vrijdag tot en met de herfstvakantie. Vanaf het Leekstermeer kun je een mooie tocht maken
naar Leek, waar je even een terrasje kunt pakken of een ijsje kunt eten. En daarna peddel of vaar je via kleine
waterwegen weer terug.
Liever een combinatie van watersport en horeca? Er is veel mogelijk door de flexibele opzet van de arrangementen.
Denk bijvoorbeeld aan een zonnige lunch op het vernieuwde dakterras met aansluitend een tocht over het
Leekstermeer in de ‘Ketjil’ of een uitgebreid dinerbuffet dat voor je klaar staat zodra je van het water komt.

Dorpshuis en Watersportcentrum Letterbert
Adres:

Watersportcentrum Westerkwartier
Hoofdstraat 190
9827 PD Lettelbert
0594-517539
www.lettelbert.com

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

alle leeftijden
ca. 20 km
vanaf ca. €6,00
1 april t/m 30 september
dagelijks

Het unieke landschap van de vakantieregio Westerkwartier en het schitterende Leekstermeer bieden beide een
aantrekkelijk decor voor kleine watersport activiteiten. Het watersportcentrum biedt meer dan alleen kanovaren.
Er zijn diverse mogelijkheden om een dag of een aantal uren door te brengen in Lettelbert.
Het centrum beschikt over 1- en 2-persoons kano's en 3- persoons Canadese kano's. Je peddelt vanaf de Lettelbert
naar het Leekstermeer en na de tocht kun je heerlijk uitrusten op een terrasje. Of maak je tocht iets langer en ga in
het dorp Leek een ijsje te eten, voordat je weer terug peddelt.
Lettelbert organiseert ook regelmatig survivaltochten. Terwijl je wandelt over het landgoed door de omringende
bossen, weilanden en wateren, kom je allerlei hindernissen tegen, zoals catamaranvlot, bandenslingeren, steppen en
touwbruggen. Sportieve en avontuurlijke ontspanning voor jong en oud!

Opluchtmuseum Het Hoogeland
Adres:

Openluchtmuseum Het Hoogeland
Schoolstraat 4
9989 AG Warffum
0595-422233
www.hethogeland.com

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor jong en oud
ca. 52 km
0 t/m 5 jaar
gratis
6 t/m 11 jaar
€3,50
volwassene
€8,00
museumkaart
geldig
30 maart t/m 3 november
dinsdag t/m zaterdag
10.00 t/m 17.00 uur
zondag
13.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

Het openluchtmuseum is opgericht in 1959 als Stichting Landbouwkundig, Oudheidkundig, Kunstminnend Museum Het
Hoogeland. Doel van de stichting was en is het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van alles wat betrekking
heeft op leven, wonen en werken van de Groninger plattelandsbevolking in vroeger tijd.
De collectie bestaat naast roerend goed ook uit onroerend goed. Voor het beheer van het onroerende goed werd in
1983 de stichting Monumenten Openluchtmuseum Het Hoogeland opgericht.
Het tot museumterrein bestemde gebied is gelegen op het hoogste punt van de wierde in het centrum van het dorp
Warffum. 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. In de loop der
jaren zijn tal van gebouwen verworven en is het terrein uitgebreid tot zijn huidige omvang.
Openluchtmuseum Het Hoogeland bied je behalve een vaste opstelling in de museale panden op het terrein, ook
wisselexposities in het tentoonstellingsgebouw. Deze tentoonstellingen sluiten veelal aan bij het karakter van het
museum of thema’s uit de Groninger geschiedenis, cultuur of kunst.
Zowel in het zomer- als winterseizoen vinden er diverse activiteiten en evenementen in het museum plaats. Deze
activiteiten en evenementen bestaan uit markten, lezingen, concerten en speciale open dagen. Voorwaarde is dat de
gebeurtenissen een cultuurhistorisch karakter hebben.

Olie- en korenmolen Woldzigt
Adres:

Olie- en korenmolen Woldzigt
Hoofdstraat 58
9315 PC Roderwolde
050-5032198
www.woldzigt-roderwolde.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor jong en oud
ca. 28km
0 t/m 5 jaar
vanaf 5 jaar
Inclusief demonstraties
eind april tot medio september
donderdag t/m zaterdag

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€ 3,00
€ 5,00
13.30 t/m 17.00 uur

Deze molen is ingericht met veel attributen en gereedschappen, die met de teelt van graan in vroegere
tijden te maken heeft. Hier vind je alles wat te maken heeft met graan, van zaaien tot het oogsten. Het museum
heeft een grote collectie graansoorten waarvan sommigen nog nauwelijks te vinden zijn in Nederland.
In de molen wordt niet allen graan gemalen, maar ook olie geslagen.
Iedere eerste zaterdag van de maand is in Woldzigt een demonstratie ‘olie slaan’. De molen is dan in vol bedrijf.
Drie mannen uit Roderwolde slaan olie en geven uitleg over het proces van het olie slaan. Er is een wisselende groep
vrijwilligers die deze demonstraties verzorgt. De molen “leeft” als er echt wordt gewerkt.
Waar producten geproduceerd worden is het prettig als ze daar ook te koop zijn.
Naast diverse soorten meel, zijn er dan ook diverse souvenirs te koop in de molenwinkel.
De Meulenkaomer is een aparte stichting, die alleen in de zomermaanden gevestigd is in de voormalige
knechtenwoning van de molen. Hier vind je allerlei handwerken en creativiteitsproducten.

Wadlopen Pieterburen
Adres:

Wadlopen Pieterburen
Hoofdstraat 84
9968 AG Pieterburen
0595-528558
www.wadlopen-pieterburen.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

vanaf 6 jaar
ca. 48 km
€17,50
dagelijks, gehele jaar door
09.00 t/m 21.00 uur

Tot de knieën in het slik en af en toe door een geul, het is soms even doorzetten… maar wat is wadlopen toch een
mooie sport/bezigheid! Tijdens het wadlopen zijn de vergezichten, de stilte en de natuur overweldigend.
Het wadlopen is ooit begonnen vanuit het waddendorp Pieterburen. Er worden het gehele jaar door vele
wadlooptochten georganiseerd waarbij je met een wadloopgids gaat zwerven over het wad. Voor deze leuke
wandeltocht, genaamd ‘zwerftocht’, moet je je zich eerst inschrijven op Hoofdstraat 84 in het centrum van Pieterburen.
Daarna ga je naar Grand Café ‘Bij de buren van Pieter’, waar je twee keer koffie of thee en een lekker gebakje krijgt.
Onder het genot van dit hapje en drankje kom je alvast in de wadloopstemming door de wadloop-film die op een
groot scherm wordt getoond. Daarna ga je met eigen vervoer naar de dijk; dit duurt ongeveer 5 minuten, dit kan
natuurlijk ook wandelend of fietsend. Daar start de wadloop-tocht over de dijk en kwelders en zie je wellicht nog een
aantal zeehonden! Na afloop ga je met een voldaan gevoel naar huis.
De tochten zijn circa 3 uur en vanaf 6 jaar, maar als een stoere 5-jarige deze wil lopen is het ook prima te doen!
Een slimme tip: koop een paar goedkope gympen voor het voorseizoen; in het naseizoen worden de tochten ook
gelopen op rubberen laarzen. Gympen en rubberen laarzen zijn ook te huur bij de winkel van het wadlopen. Gympen
kosten daar €7,50 per paar en rubberen laarzen €5,00
De tijden van de tochten verschillen. Informatie hierover staat op hun website.

Muzeeaquarium Delfzijl
Adres:

Muzeeaquarium Delfzijl
Zeebadweg 7a
9933 AV Delfzijl
0596-632277 / 0596-633121
www.muzeeaquariumdelfzijl.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 60 km
0 t/m 3 jaar
4 t/m 17 jaar
vanaf 18 jaar
Familieticket
Museumkaart
gehele jaar door
maandag t/m zondag

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€ 4,00
€ 8,00
€ 18,00
geldig
10.00 t/17.00 uur

Een druipsteengrot of echt hunebed, schelpen in allerlei vormen en kleuren, hondshaaien of echte historische
informatie over Delfzijl, originele duikpakken… het is allemaal te zien in Muzeeaquarium te Delfzijl! En het blijft niet
alleen bij kijken, want er zijn ook veel doe-dingen! In een speciale aaibak mag je verschillende soorten vissen
voorzichtig aanraken en dus aaien. De presentaties zijn voor kinderen goed te begrijpen en er is een kinderhoek om
te spelen, een kleurplaat te kleuren of iets te knutselen. Er zijn regelmatig extra activiteiten voor kinderen
Natuurhistorisch
De natuurhistorische presentatie laat het ontstaan van de aarde zien: gesteenten, mineralen, de bodemopbouw en
fossielen. Bijzonder is de collectie schelpen. Er zijn schelpen die op de Nederlandse stranden gevonden kunnen
worden, maar ook schelpen van over de hele wereld. De grootste en zwaarste schelp is de doopvontschelp: hij is een
meter in doorsnee en weegt 200 kg!
Hoe oud is de aarde? Wat zit er binnenin de aarde? Hoe ziet een meteoriet eruit? Allemaal vragen die beantwoord
worden in de geologie-presentatie in het museum. Je kijkt recht in de kolkende magma, je ziet verschillende
mineralen en gesteenten, zelfs fluorescerende, en er zijn bijzondere fossielen te zien.
Het hunebed is het eerste dat opvalt binnen de archeologie-zaal. Het is het meest noordelijke hunebed van
Nederland en gevonden in de buurt van Delfzijl. In de vitrinewanden eromheen wordt meer verteld over het leven in
die tijd. En achter het hunebed zie je een landschap op een groot scherm: zo kan het er in de tijd van de
hunebedbouwers uitgezien hebben. Er zijn vondsten te zien uit de Romeinse tijd, maar ook uit de late middeleeuwen,
zoals schoenen: die zijn na eeuwen in de grond gezeten te hebben nog steeds goed herkenbaar.
Cultuurhistorisch
Het cultuurhistorische gedeelte gaat over de wierdentijd en de inmiddels verdwenen middeleeuwse dorpen. Dan
gaat het verder met de geschiedenis van Delfzijl als vestingstad, de Franse tijd, de Tweede Wereldoorlog, de
wederopbouw en de vestiging van grote industrieën.
Zeeaquarium
Het zeeaquarium is gehuisvest in een originele munitiebunker uit de Tweede Wereldoorlog. Dit is voortgekomen uit
een museum dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw in Delfzijl stond: het museum voor Overzeesche
Handelsbetrekkingen. In het rariteitenkabinet zijn nog overblijfselen te zien uit deze vroegere collectie: van
scheepvaartsouvenirs tot rariteiten uit de natuur. Het rariteitenkabinet vertelt ook het verhaal over hoe een serie
verzamelingen uit kan groeien tot een heus museum.

Appelscha Outdoor
Adres:

Appelscha Outdoor
Boerenstreek 8
8426 BP Appelscha
0516-433309
www.dejongensvanoutdoor.nl

Leeftijd:

voor jong en oud
(kinderen minimaal 1,40 meter)
ca. 40 km
vanaf
€17,50 p.p.

Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

15 maart t/m 15 november
woensdag, zaterdag en zondag 13.00 t/m 19.00 uur
feestdagen en schoolvakanties
dagelijks
10.00 t/m 19.00 uur

Vakantiepret kun je vinden in Appelscha bij Appelscha-Outdoor! Hier is van alles te doen voor jong en oud. Niet
alleen in groepsverband, maar ook met je vriend, vriendin, broer, zus, ouders, opa en oma.
Je kunt er klimmen in het Klimbos of in het Klimpark, ze verhuren kano's om lekker te varen of wellicht heb je liever een
GPS om de omgeving te verkennen.
Appelscha Outdoor bevindt zich in de prachtige omgeving ‘Drents Friese Wold’.

Speelbos Het Hossebos
Adres:

Speelbos het Hossebos
Tillewei
9289 Drogeham
0511-540660
www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/noardfryslan/bezienswaardigehden/speelbos-hossebos

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

alle leeftijden – erg leuk voor kinderen
ca. 16 km
vrij toegankelijk
gehele jaar door
dagelijks geopend

Klimmen, klauteren en springen in, bij en boven het water, het kan allemaal in het Hossebos. Dit speelbos is één
hectare groot en er zijn zes speelpoelen met water. Iedere speelpoel is weer anders.
Voor de wat oudere kinderen is er een junglebrug en een spinnenwebnet; voor de jongere kinderen een waterspiraal
met zand en een steiger waarop je met schepnetjes kunnen vissen. Voor elk wat wils dus.
Een erg leuke activiteit, om even naartoe te gaan, om er te spelen, te beleven en te picknicken?

Wonderwereld
Adres:

Wonderwereld
Ruiten A Kanaal Noord 1
9561 TE Ter Apel
0599-587990
www.wonderwereld.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

vanaf 4 jaar
ca. 92 km
0 t/m 1 jaar
vanaf 2 jaar
combiticket met Kabouterland
april t/m oktober
april, mei, juni,
september en oktober
dinsdag t/m zondag
juli en augustus dagelijks
schoolvakanties dagelijks

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€ 8,00
€ 12,50

10.00 t/m 18.00 uur
10.00 t/m 18.00 uur
10.00 t/m 17.00 uur

In de bossen van Ter Apel vind je een wondere wereld vol spanning en avontuur. Beleef de fantastische
sprookjeswereld van Greurt, de Groninger reus, tante Beppie de heks en Zwammer het paddenstoelen mannetje.
Wonderwereld biedt plezier voor jong en oud. Sprookjes, speurtochten, speellandschappen en veel bijzondere dieren.
Ga op ontdekkingsreis door de geheime gangen van de Drakengrot en breng een bezoekje aan het kleine volkje de
Faunies. Bewonder de grootste collectie uilen in de Uilenburcht en de Ringstaartmaki-familie in de subtropische kas.
Dagelijks is er een roofvogel demonstratie.
Dit park is zeker een aanrader! Ontdek, beleef en bewonder!

Manege Opende
Adres:

Manege Opende
Kolonieweg 21
9865 VX Opende
0594 659246

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

vanaf 4 jaar
ca. 2 km
gebruik manegepaard € 10,00 per uur (per keer)
gehele jaar geopend
gedurende de dag, elke zondag gesloten

Even lekker een uurtje paardrijden? Dat kan (bijna) in de achtertuin van de camping.
De manege zit vlakbij de camping, schuin tegenover de Jiltdijksheide.
Als je wil rijden, bel dan even van te voren. Dan kunnen ze vertellen hoe laat je kan komen rijden.
Om te rijden moet je een lange broek en laarzen aan (dit mogen ook gewone rubberen laarzen zijn). En mocht je zelf
geen cap hebben, mag je die daar lenen.

Attractiepark Sprookjeshof
Adres:

Attractiepark Sprookjeshof
Groningerstraat 10
9471 AR Zuidlaren
050-4091212
www.sprookjeshof.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden – erg leuk voor kinderen
ca. 44 km
0 t/m 1 jaar
gratis
attractiepark
€ 9,95 (online €0,50 korting)
rondvaart
€ 10,50
combikaart met rondvaart
€ 17,50
gehele jaar geopend
22 april t/m 29 september:
maandag t/m zondag
10.00 t/m 18.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

Zijn jullie op zoek naar een dag vol
spanning en plezier? Dan is het
Sprookjeshof de plek om te genieten voor
jong en oud. Het maakt helemaal niks meer uit of het nou mooi of slecht weer
is. Buiten en binnen spelen is mogelijk, het gehele jaar door.
Door de hele speeltuin staan schommels, draaimolens en trampolines. Er is
een overdekt luchtkussen, een ballenbad, de "Berenboot", glijbanen
spektakel waar drie hele grote glijbanen aan zitten, eigenlijk teveel om op te
noemen. Zo is er ook een grote klimberg waar je tegen op kan klimmen en je
jezelf daarna weer naar beneden kunt laten glijden. Vlakbij de klimberg is de
airtrampoline, daar kunnen je met wel 25 kinderen tegelijk op springen.
Verder is er een helikopterbaan waarmee je door de lucht kunt fietsen en het
piraten avontuur waar je heerlijk kunt spelen (en met zachte balletjes op elkaar kunt schieten).
Naast de buitenspeeltuin en het overdekte Kabouter Klauterkasteel zijn er allemaal grote attracties! Er is natuurlijk
ook een sprookjespark en een kinderboerderij.
Het Sprookjesbos is een belevenis op zich. Hier komen bekende sprookjesfiguren tot leven: Hans en Grietje,
Sneeuwwitje en de zeven Dwergen, Doornroosje, de Smurfen, Roodkapje en nog vele anderen. Onze bezoekers
kunnen maar liefst 25 verschillende sprookjes tot leven brengen, met maar één druk op de knop!
En als dat nog niet genoeg is, er kan ook nog een rondvaart worden gemaakt over het Zuidlaardermeer!
Van spelen krijg je dorst en trek. Je kunt hiervoor op diverse plekken in het Sprookjeshof terecht.

Museum Roesd – Giclee shop
Adres:

Museum Roesd
De Holm 34
Tolbert
0594-549707
www.roesd.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

volwassenen
ca. 11 km
gratis
gehele jaar geopend
woensdag t/m vrijdag
zaterdag
zondag

10.00 t/m 17.30 uur
10.00 t/m 17.00 uur
13.00 t/m 17.00 uur

Roesd is een uniek, nieuw concept, dat onder een opvallend dak van corten staal een tentoonstellingsruimte, een
brasserie en een winkel herbergt. Een centrum dat werk in reproductie toont en verkoopt van een selecte groep
Nederlandse realistische kunstenaars. Variërend van ingelijste Giclée’s; hoogwaardige reproducties op papier of
canvas, tot kunstboeken, kunstkalenders en kunstkaarten. Daarnaast vind je bij RoesD een uitgelezen collectie
bijzondere woonaccessoires en cadeauartikelen.
Het unieke aan RoesD is dat het behalve aan een tentoonstellingsruimte en een winkel, ook onderdak biedt aan een
gezellige brasserie. Waar je in een sfeervolle omgeving kunt genieten van een exclusief assortiment hapjes en
drankjes.

Ballorig (meerdere vestigingen)
Adres:

Ballorig Drachten
Dopplerlaan 26A
Drachten
0512-541324
www.ballorig.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

vanaf 'kruip-/loopleeftijd' tot ca. 10 jaar
ca. 39 km
kinderen tot 1 jaar gratis
1 t/m 12 jaar
€7,50
vanaf 18 jaar
gratis
gehele jaar door
maandag t/m vrijdag
09.00 t/m 18.00 uur
zaterdag & zondag
10.00 t/m 19.00 uur
Kijk voor openingstijden van een vestiging op de website of informeer bij de receptie.

Openingsdata:
Openingstijden:

Ballorig Heerenveen
Pim Mulierlaan 51
Heerenveen
0513-682431

Ballorig Groningen
Bieskemaar 1
Groningen
050-5496715

Bij Ballorig zijn er heel veel leuke dingen te doen! Je kunt er springen op de mega trampoline, klimmen op de
klimmuur en een spannend potje Lasergamen. Als het weer het toelaat kun je er zelfs lekker buitenspelen. Voor de
allerkleinsten is er een speciaal peutergedeelte en er is gratis wifi voor de ouders. Door de overzichtelijke opzet is
het leuk, maar vooral ook veilig.
Spelen, springen, klimmen, klauteren, kruipen en glijden. Kinderen kunnen urenlang spelen en hebben een eindeloze
fantasie. Al 16 jaar lang is Ballorig het leukste overdekte speelparadijs van Nederland en Duitsland! Omdat Ballorig
speciaal voor kinderen is betalen ouders en begeleiders geen entree. Bovendien is Ballorig ideaal voor
kinderfeestjes!

Kabouterland Exloo
Adres:

Kabouterland Exloo
Zuiderhoofdstraat 11
7875 BW Exloo
0591-549843
www.kabouterland.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

vanaf 4 jaar
ca. 58 km
0 t/m 1 jaar
gratis
vanaf 2 jaar
€ 8,50
april t/m oktober
april, mei, juni, september, oktober: 10.00 t/m 17.00 uur, maandags gesloten
juli en augustus: dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

In het hart van het Drentse dorpje Exloo ligt Kabouterland. Een leuke dag uit vol met kabouters, trollen, dieren en
volop speelgelegenheid in diverse speeltuinen zowel binnen als buiten.
Ga mee op avontuur! Dolend door een geheimzinnig konijnenhol kun je de kabouters van dichtbij bespieden. Maak
een spannende tocht door de trollengrot, loop via een overdekt wandelpad langs bijzondere planten en leuke kleine
exotische dieren naar de raadselachtige kasteelruïne. Heb jij de mysterieuze kaboutersteen al gevonden? Hij ligt toch
echt -ergens- verscholen in Kabouterland. Zoek en wie weet vind jij hem wel!
Kabouterland heeft volop speeltuin plezier; zowel binnen als buiten, omgeven door gezellige terrasjes en
picknickplekken. Neem ook een kijkje in de onderaardse winkel.

De Sûkerei
Adres:

De Sûkerei
Trekwei 8a
9104 AB Damwâld
0511-420936
www.desukerij.nl

Aantal km:
Prijs:

ca. 27 km
t/m 5 jaar
6 t/m 12 jaar
vanaf 12 jaar
2 april t/m 26 oktober
dinsdag t/m zondag

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€2,50
€5,50
13.30 uur t/m 17.00 uur

Het leven en wonen in de Noordelijke Friese Wouden rond het jaar 1900 staat centraal in het Cultureel Historisch
Centrum ‘De Sûkerei’.
Op het terrein zijn drie 'wâldhúskes' (woudhuisjes) opnieuw opgebouwd. De 'wâldhúskes' zijn in deze streek een
karakteristieke historische woonvorm, die vrijwel geheel is verdwenen. Ze vinden hun oorsprong in de plaggenhut en
de latere spitkeet.
De 'wâldhúskes' op het terrein stonden oorspronkelijk in 'De Falom', 'De Westereen' en 'Rinsumageast'. Elk huisje
heeft een specifiek thema.
In 'De Falom' ligt de nadruk op vissen, jagen en stropen. In 'De Westereen' is de situatie herschapen van een gezin
wat leeft van ambacht en handel. En in 'Rinsumageast' is een 'wâldspultsje' met een gezin dat leeft van een
gemengd vee- en akkerbouw bedrijf.
De poldermolen "De Mearmin", komt oorspronkelijk uit Roodkerk (1892) en als de molen draait, dan bemaalt deze het
museumterrein.
De drogerij die op het terrein is herbouwd, stond vroeger aan de Falomsterfeat in De Falom. Dit gebouw fungeert als
bezoekers- en expositiecentrum. Je kan het hele productieproces volgen in deze oude chichoreidrogerij.
Hier zijn ook 2 droogovens (eesten of jisten) gereconstrueerd.
Met een persoonlijke rondleiding in de drogerij en over het terrein met de woudhuisjes en de poldermolen, krijg je
meer informatie over het leven en wonen rond 1900.

SanjesZoo
Adres:

SanjesZoo
De Sânjes 8
9269 AH Veenwouden
0511-472885
www.sanjeszoo.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

tot ca. 12 jaar
ca. 20 km
0 t/m 2 jaar
2 t/m 11 jaar
vanaf 12 jaar
gehele jaar geopend
1 mei t/m 1 september:
dagelijks

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€8,00 (in combinatie met Sanjesfertier)
€8,00 (in combinatie met Sanjesfertier)

10.00 tot 18.00 uur en vrijdag tot 19.00 uur

Dierenpark SanjesZoo is landelijk gelegen tussen De Westereen en Feanwâlden. Het park opende haar deuren in
2012 en is in de weekenden en de schoolvakanties geopend. Het bevindt zich op loopafstand van Sanjesfertier, een
leuk speelparadijs voor kinderen.
Momenteel zijn er 40 diersoorten te bewonderen en het heeft de kenmerken van zowel een (kinder)boerderij als ook
een dierentuin. Kom langs en laat je rondleiden door Pier het rendier. Kom ervaren hoe het is om oog in oog te staan
met een stokstaartje of met een Lori op je hand. Een bezoekje aan SanjesZoo is goed te combineren met
Sanjesfertier.

Dierenpark Taman Indonesia
Adres:

Taman Indonesia
Kallenkote 53
8345 HE Kallenklote
0521-511189
www.taman-indonesia.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor alle leeftijden
ca. 65 km
0 t/m 2 jaar
Vanaf
april t/m oktober
dagelijks

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€9,50 (Online ticket € 1,00 korting)
10.00 tot 18.00 uur

Taman Indonesia is een prachtig exotisch dierenpark, waar de natuur en cultuur van Indonesië centraal staan. Een
wandeling door deze tuin is als een ontdekkingstocht. Je ziet onder andere bekende Indonesische vogels zoals de
Beo, de Balispreeuw en de Djalak. Je komt oog in oog te staan met kleine Aziatische zoogdieren zoals de Muntjak,
Kleinklauw-Otters, Maleisische Stekelvarkens, tropische eekhoorntjes en nog veel meer bijzondere bewoners.
Je wandelt door grote buitenvolières waar je tussen de planten en dieren doorloopt.
In de overdekte tropische specerijentuin vind je een speciale specerijenroute met allerlei kruiden, specerijen, fruit en
andere planten uit Indonesië.
In het park is ook een leuke speeltuin aanwezig en een restaurant, waar je lekker kunt genieten van een hapje en
een drankje, natuurlijk ook van Indische gerechten!

Avontoer Burgum (In- en Outdoor Fun)
Adres:

Avontoer Burgum
Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 22G
9251 GA Burgum
0511- 464578
www.avontoer.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

voor alle leeftijden
ca. 60 km
alleen betaling per activiteit, park is vrij toegankelijk
gehele jaar
verschillend, kijk op de website

Een spectaculair park met indoor– en outdooractiviteiten, waarbij je vrij naar binnen kan en vervolgens per activiteit
betaalt. Hierbij een greep uit het grote aanbod:
✓ Led Bowlen
✓ 7D Cinema
✓ Lasergame
✓ Mission Impossible
✓ Glow in the dark golf
✓ Klimpark
✓ Flying Fox
✓ Abseilen en nog veel meer
In het park is ook een leuke speeltuin aanwezig en diverse eetgelegenheden, waar je lekker kunt genieten van een
hapje en een drankje!

Natuurmuseum Fryslan
Adres:

Natuurmuseum Fryslan
Schoenmakersperk 2
8911 EM Leeuwarden
0582-332244
www.natuurmuseumfryslan.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor alle leeftijden, maar met name geschikt voor 6- 14 jaar.
ca. 30 km
0 t/m 3 jaar
gratis
4 t/m 15 jaar
€ 10,00
vanaf 16 jaar
€ 13,00
65+
€ 11,00
Museumkaart geldig
€ 4,00
gehele jaar geopend
dinsdag t/m zondag
10.00 tot 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

Van de kleinste bij tot het enorme skelet van een potvis: in het Natuurmuseum Fryslân ontdek je van alles over de
natuur. Steeds wisselende tentoonstellingen en een uitgebreid programma met diverse activiteiten zorgen ervoor dat
er altijd iets nieuws te beleven is.
Een geweldig museum speciaal voor kinderen, ouders en grootouders, natuurliefhebbers en iedereen die wel eens
een potvis van dichtbij wil zien, een rondje boven Fryslân wil vliegen of over de bodem van een sloot wil lopen (en
naar de onderkant van alle dieren kijken). Door middel van een speurtocht ga je door het hele museum en kan je echt
van alles doen!
Zelf doen en beleven staat centraal. Drie verdiepingen vol informatie, bijzondere dieren en planten, opdrachten,
proefjes, spelletjes en andere verrassingen nodigen uit om ontdekt te worden.
De OnderWatersafari in het museum is een echte interactieve ride.
Bezoekers stappen in een voertuig waarmee ze een reis maken door de
onderwaterwereld van Nederland. Van het zoete water van sloot en
plas naar het zoute water van de Waddenzee. Onderweg zien ze wat
er allemaal onder de waterspiegel leeft en gaan ze op zoek naar de
Big Five van de onderwaterwereld van Nederland: de bever, otter,
meerval, zeehond en bruinvis!

Maar ook de Swim Fish Swim is geweldig. Deze interactieve tentoonstelling
voor het hele gezin gaat over een zeer actueel onderwerp: vismigratie. Ga
mee op reis en volg de trekroutes die Harry de Haring, Steve de Steur en Sam
de Zalm afleggen. En neem zelf ook een kijkje onderwater in een echte
helikopterduikboot!
Kijk op de website voor de huidige exposities en belevenissen. Het museum is gehuisvest in een oud weeshuis. Ook
daar is aandacht aan besteed. In museumcafé ’t Nest kun je terecht voor o.a. een lekker kopje koffie/thee.

Klooster Museum Sint Bernardushof
Adres:

Klooster Museum Sint Bernardushof
Hofstraat 45
9831 RA Aduard
050-4032109
www.kloostermuseumaduard.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor alle leeftijden
ca. 25 km
0 t/m 4 jaar
gratis
5 t/m 12 jaar
€2,00
vanaf 13 jaar
€4,00
hele jaar geopend m.u.v. feestdagen
april t/m oktober
dinsdag t/m zaterdag
10.00 t/m 17.00 uur
zondag
13.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

Nog geen tien kilometer ten westen van de stad Groningen ligt het dorpje Aduard. Het ligt in het gebied
Middag/Humsterland, één van de oudste cultuurlandschappen van Europa. Middeleeuwse kerkjes en oeroude
rivierbeddingen hebben er de eeuwen doorstaan. In Aduard zijn nog verschillende huizen te vinden, die met
kloostermoppen van het oude klooster zijn opgebouwd. Door een bezoek aan het museumpand word je de
geschiedenis verteld van de St. Bernardusabdij. Je krijgt ook een rondleiding door de vroegere ziekenzaal van het
klooster.
Je kunt van het verblijf in Aduard een echt dagje ‘Middeleeuwen’ maken. Je bezoekt niet alleen het kloostermuseum,
maar je kunt ook eten in het restaurant. Daar kun je een monnikenmaal nuttigen.
Het is een prachtige omgeving en daarvan kun je genieten door een heerlijke wandeling te maken door het bos.
Rondleidingen zijn mogelijk, evenals een bezoekje aan de museumwinkel.

Wijngaard de Frysling
Adres:

Wijngaard de Frysling
Egypte 7
9286 EX Twijzel
0511-402859 / 06-46658884
https://frysling.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

alle leeftijden
ca. 17 km
variërend
rondleidingen en proeverijen op afspraak iedere 1e zondag van de maand
open van 14.00 t/m 17.00 uur

De Frysling is de meest noordelijke wijngaard van Nederland en biedt nu een primeur: de eerste Friese mousserende
wijn. Daarnaast verkopen ze ook eerlijke en heerlijke witte en rosé wijnen: "Friese wijnen met karakter!".
Douwe en Jantiene Broersma zijn de trotse eigenaren van deze wijngaard van Nederland. De Frysling is de
noordelijkste wijngaard van Nederland, gelegen net buiten het dorp Twijzel, in de Friese gemeente Achtkarspelen.
Hier, op de 53ste breedtegraad, in de buurt van de Waddenzee en in de beschutting van het prachtige Friese
woudengebied, is er sinds 2009 een weelderige wijngaard ontstaan. Wat ooit een droom was, is op deze bijzondere
plek met veel passie en reële ondernemerszin, gestalte gegeven. De naam ‘Frysling’ is een combinatie van de
provincie naam Fryslân en het druivenras Riesling, welke in Duitsland ook wel de koningin van de druiven wordt
genoemd.
De Frysling verbouwt op 1,5 hectare grond zes druivenrassen (4700 stokken): Johanniter, Solaris, Souvignier Gris,
Pinotin, Carbernet Cortis en Cabernet Noir. Dit zijn relatief nieuw ontwikkelde rassen die goed tegen het Nederlandse
klimaat kunnen en een hoge mate van resistentie hebben tegen valse meeldauw en andere ziektes. Door geschikte
onderstammen voelen deze rassen zich zeer thuis in de Friese zandgronden. Hier worden elk jaar smaakvolle Frysling
witte wijnen, rosé wijnen, mousserende wijnen (Brûswyn) en een prosecco (Frysante) van gemaakt, dit vormt de
basis voor onze onderneming. Maar er is meer!
Begin juni zijn er weer proeverijen en zijn de nieuwe wijnen beschikbaar. Kom langs en bemachtig een fles van de
overheerlijke mousserende wijn!
Ze verzorgen rondleidingen, wijnproeverijen, wandeltochten, plukdagen voor familie, vrienden en/of collega’s. Ook
kun je deelnemen aan buitenschilderdagen of andere workshops.

De Parken Galerie en Kunsthandel
Adres:

Galerie De Parken
Parkweg 1
9865 VN Opende
0594-658338

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:

alle leeftijden
ca. 3 km
kleine groepen tot ca 15 personen
gehele jaar door m.u.v. speciale feestdagen

Galerie De Parken bevindt zich in het dorp Opende en is een kleine galerie met een redelijk grote verscheidenheid
aan kunst en kunstnijverheid.
Naast workshops schilderen, kleien/keramiek, sieraden maken en porselein schilderen, organiseren zij ook workshops
‘werken met pretex’, ‘decopatch’, bloemschikken en kerststukjes maken.
Daarnaast is het een prima startplaats voor het maken van natuurwandelingen in de omgeving, met of zonder
begeleiding. Voor een workshop neem je contact op met 0594-658338.

Waddentochten ‘Uitwaaien op het Wad’
Adres

Waddentochten
Kaakhornsterpad 13
Westernieland
0595 528 390
06 51858450 (specifieke wensen)
www.waddentochten.nl

Leeftijd:
Prijs:
Openingsdata-/tijden:

alle leeftijden
voor specifieke prijzen, bel gerust
varieert

Voor de rondvaarten en dagtochten kun je tot een half uur voor vertrek reserveren door het aantal passagiers, naam,
woonplaats en telefoonnummer door te geven. Deze tochten kunnen starten vanaf Lauwersoog, Schiermonnikoog,
Ameland en Simonszand. Vanaf Schiermonnikoog kun je ook aan de VVV-balie reserveren.
Wil je met een eigen groep op een van de schepen (MS Boshwad of MS Noordster) het prachtige wad op? Neem dan
contact op met schipper Louis de Jonge via bovenstaand telefoonnummer.
Het weer kan een spelbreker zijn, zodat een tocht moet worden afgelast. Soms op de dag zelf.
De organisatie probeert je dan telefonisch te bereiken.

Martinitoren
Adres:

Martinitoren Groningen
Martinikerkhof 3
9712 JG Groningen
050-3135713

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 26 km
0 t/m 11 jaar
€2,00
vanaf 12 jaar
€3,00
Kaartjes verkrijgbaar bij de VVV (in het Forum).
gehele jaar door geopend
april t/m oktober
maandag
van 12.00 - 17.00 uur
dinsdag t/m zaterdag
van 11.00 - 17.00 uur
zondag
van 12.00 - 16.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

Tijdens een bezoek aan de binnenstad van Groningen is de onlangs van binnen gerenoveerde Martinitoren niet te
missen. Al eeuwenlang kijkt d´Olle Grieze uit over de stad met de Grote Markt aan zijn voeten. Deze 97 meter hoge
toren beklimmen kan tot de eerste trans. Hier kan je vanaf de zuidzijde over de stad uitkijken. Je kan nog verder naar
boven tot achter de klokken, waar je vrij zicht hebt over de hele stad.
Eenmaal boven aangekomen, kun je heerlijk neerploffen op de onlangs geplaatste bank achter de klok. Zo kun je nog
langer van het prachtige uitzicht genieten. Ook nieuw is de filmzaal bovenin, waar de geschiedenis van de toren op
een groot panoramascherm te zien is.
Een toegangskaartje is te verkrijgen bij de VVV in het Forum.
De Martinikerk (achter de Martinitoren) is een bezoek meer dan waard. Het is een kerkgebouw met een rijk verleden,
dat al begint in het jaar 1220. Binnen herken je bouwstijlen uit verschillende eeuwen en er zijn prachtige muur- en
gewelfschilderingen.
Het orgel, uit 1480, behoort tot de mooiste en bekendste barokorgels ter wereld.
Als de kerk open is zijn er rondleidingen. Speciaal voor kinderen is er een zoektocht naar de schat van Sint Maarten
en je kunt de kerk beleven met het vergeten verhaal over de arm van Johannes de Doper. Een spannende
ontdekkingstocht door het gebouw waarin film en werkelijkheid met elkaar verweven worden.

Adventure Zoo Wildlands Emmen
Adres:

Wildlands Emmen
Ermerweg 28
7812 BG Emmen
0591-850855
www.wildlands.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 80 km
0 t/m 2 jaar
gratis
3 t/m 9 jaar
€ 23,00 (Online ticket € 19,50)
10 t/m 64 jaar
€ 27,50 (Online ticket € 22,50)
65+/minder valide
€ 26,00 (Online ticket € 21,50)
gehele jaar
10.00 t/m 17.00 uur
weekenden mei & juni
10.00 t/m 18.00 uur
1 juli t/m 31 aug
10.00 t/m 18.00 uur
11 juli t/m 15 aug, woe & za
10.00 t/m 21.30 uur

Openingsdata:
Openingstijden:
Afwijkende tijden:

In Wildlands Emmen zijn de dieren ondergebracht in themaparken:
✓ Jungola: Bepaal zelf hoe je deze mysterieuze, groene wereld vol prachtige dieren en spannende avonturen gaat
ontdekken. Hoog in de lucht, via torens, touwbruggen en – wie weet! – een onverwachte ontmoeting met een
gibbon. Stap in de boatride over de Rimbula River en komt heel dicht langs acrobatische slingerapen en
imposante olifanten. Of loop gewoon met je twee benen op het pad door het oerwoud. Je
tocht brengt je via de Olifantenvallei aan de rivierbedding naar de overwoekerde
Vlindertempel aan de rand van Jungola. Pas op dat je
niet verdwaalt in het Bamboedoolhof en …. houd je
hoofd koel op het Koppensnellerspad.
✓

Serenga: Avontuur, natuur en cultuur, in Serenga vind je
het allemaal. Stap in de Serenga Safari en verken de
uitgestrekte savanne met zijn giraffes, neushoorns en
andere dieren. Hoog op de Leeuwenberg houdt de
koning der dieren je in de gaten. In de verte doemt de
verlaten Arena op, ooit gebouwd door mensenhanden,
nu het domein van de bavianen. In deze wereld kom je
echt héél dicht bij de dieren. Kijk diep in de ogen van
een vijf meter lange giraffe… of een 50 cm groot stokstaartje. Je reis brengt je
langs dansende nijlpaarden onder water, dwars door het gebied van de grappige
prairiedogs. Maak kennis met de bewoners van het Dogondorp en beproef je geluk
bij de goudzoekers. Serenga. Een onvergetelijke belevenis!

✓

Nortica: Met deze expeditie duik je in een wereld van ruige rotsen en koude kusten. Maak kennis met dieren die
zich perfect hebben aangepast aan het leven boven en onder water. Hier is de natuur de baas. Je reis begint in
de haven, waar je de pelsrobben en zeeleeuwen lenig door het water ziet schieten. De route leidt je dwars door
het leefgebied van de pinguïns. Wel opletten: de dieren hebben voorrang!
In het Poolstation observeer je de imposante ijsberen boven én onder water. Help de onderzoekers en doe de
duizelingwekkende 4D-testride door het poolgebied met de Arctic 1… maar alleen als je durft. Nortica. Een
wereld om te ontdekken!
Vanzelfsprekend zijn overal eet- en drinkstops, speelterreinen en nog veel meer.

Hof van Arcadia
Adres:

Hof van Arcadia
Kolonieweg 26a
9865 VZ Opende
06-53444927
www.hofvanarcadia.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

alle leeftijden
ca. 1 km
gratis
gehele jaar door geopend m.u.v. feestdagen
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 16.00 uur

Het Hof van Arcadia is een grote werktuin waarin de deelnemers alle facetten van het hoveniersvak leren en
uitvoeren onder begeleiding van een betrokken en deskundig team. Het aangeboden werk is erg veelzijdig en wordt
uitgevoerd naar eigen tempo en mogelijkheden.
De locatie wordt op deze manier goed onderhouden en beschikt over een bedrijfslocatie met 3 hectare grond,
gelegen in een rustige, natuurlijke, omgeving, waar een veelheid aan bezigheden en werkzaamheden worden
uitgevoerd. En, waar dieren leven, planten groeien en seizoenen wisselen. Er is geen dag hetzelfde!
Diverse mogelijkheden om met je gezin of familie er even er op uit te trekken. Je kunt er wandelingen maken, een
koud en/of warm buffet eten, gezellig barbecueën met familie, koffie en thee drinken, kruisboog schieten of met
elkaar een de wijnproeverij ervaren.

Frytsjam Natuurlijk
Adres:

Frytsjam Fruit en Fruitverwerking
De Wedze 22a
9286 EV Twijzel
06-22916758
www.frytsjam.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

alle leeftijden
ca. 17 km
gratis toegang.
mei tot september m.u.v. feestdagen
iedere maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur
in het oogstseizoen (juli tot september) dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur

Ben je op zoek naar een fruitpluktuin? De fruitkwekerij van Frytsjam is van
mei tot september geopend voor bezoekers en heeft een pluk- en
beeldentuin. Frytsjam heeft een grote pluktuin met allerlei soorten bessen
(blauw/rood/zwart/kruis) en duindoorn, een boomgaard en een moestuin
met rabarber, kolen, courgettes en pompoenen. Afhankelijk van het seizoen
kun je hier zelf biologisch fruit en groenten komen plukken. Leuk én
voordelig! Ook is er een maïsveld-doolhof, dit is natuurlijk erg leuk om te
doen met de kinderen en/of kleinkinderen.
Je kunt er zelfs paalkamperen!
In de oogstperiode (juli tot september) kun je naar eigen inzicht en smaak fruit plukken. Het geplukte fruit wordt
afgewogen per gewicht. Op verzoek kunnen er rondleidingen voor groepen worden gegeven. Deze duren ongeveer
een uur.
Je kunt ook vers fruit bestellen. Bestellingen kun je doorgeven aan bovenstaand telefoonnummer.
TIP: bel even van te voren om te horen of er genoeg fruit hangt. Bij natuurproducten wisselt de hoeveelheid rijp fruit
namelijk per dag.

Simmerfruit
Adres:

Simmerfruit
Zomerweg 94
9257 MG Noardburgum
0511-473470
www.simmerfruit.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

alle leeftijden
ca. 17 km
gratis toegang.
zolang de voorraad strekt
maandag t/m zaterdag van ca. 09.30 uur tot 17.00 uur

Kom de vruchten plukken en proef ondertussen de lekkere zongerijpte aardbeien en andere vruchten van het seizoen.
Kinderen vinden het ook leuk om mee te helpen met plukken.
Ideaal om er naartoe te fietsen en even uit te rusten na een fietstocht of wandeling.
Geen zin om zelf te plukken? In de marktkraam aan de weg verkopen ze vers geplukte aardbeien, bessen,
jam van eigen fruit en ook wordt er honing verkocht.
Vanaf ca. eind mei staan de eerste aardbeien weer in de marktkraam.

Atelierroute 99
Contact:

Hans Sas 06 22371463
www.route99.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

volwassenen - cultuurliefhebbers
ca. 23 km
gratis
elke laatste zondag van de maand
van 12:00 t/m 17:00

Adressen kunstenaars:

Aly van der Wal
Strandweg 17a
9974 SM Zoutkamp
06-30609330

Noor Agter
Oosterstraat 29
9967 RV Eenrum
0595-491830

Ans Schuiling
Kerkstraat 10
884 PC Niehove
06-47508845

Margreet Doornbos
Hoogstraat 14
9967 SC Eenrum
0595-491830

Hans Sas
Baron van Asbeckweg 22
963 PC Warfhuizen
06 22371463
Sibrich Veenland
Waffumerweg 2
9955 VP Rasquert
06 13870804

Marjanne Sorgdrager
Oosterweg 4
9892 PJ Feerwerd
06 81137045
Lea Laarakker
E.H. Woltersweg 23
9831 TG Aduard

Flos Pol
Damsterweg 3
9979 RG Kloosterburen

De Atelierroute 99 is een route door de provincie Groningen, waar verschillende kunstenaars elke laatste zondag van
de maand hun atelier openstellen voor bezichtiging. De kunstenaars hebben allemaal hun eigen kunststroming en
stijl.

Museum Martena
Adres:

Museum Martena
Voorstraat 35
8801 LA Franeker
0517-392192
www.museummartena.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

volwassenen - cultuurliefhebbers
ca. 60 km
kinderen
€3,00
Combikaart met Planetarium
volwassenen
€6,00
Combikaart met Planetarium
museumkaart
geldig
het gehele jaar
dinsdag t/m zondag
11:00 t/m 17:00 uur
maandag gesloten

Openingsdata:
Openingstijden:

€ 6,00
€ 8,50

In het hart van de prachtige historische binnenstad van Franeker staat de Martena Stins. Een stadskasteel gebouwd
in 1506 door edelman Hessel van Martena. Hier is sinds 2006 Museum Martena gevestigd.
Het museum laat allerlei aspecten van de geschiedenis van Franeker zien. De Universiteit van Franeker en de
allereerste vrouwelijke student, de 17de eeuwse Anna Maria van Schurman, komen aan bod in de vaste
tentoonstellingen. De tijdelijke tentoonstellingen zijn gewijd aan de hedendaagse Friese kunst of de Friese
geschiedenis.
Op de bel-etage proef je de sfeer van voorbije tijden in de schilderijenzaal en de porseleinzaal.
Een prachtig uitje in Franeker! Voor buitenlandse bezoekers is er een gids in het Engels of Duits.
Voor actuele tentoonstellingen en activiteiten kijk je op de website.

Museum Helmantel
Adres:

Museum Helmantel
Abt Emopad 2
9922 PJ Westeremden
0596-551415
www.helmatel.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

jong en oud
ca. 50 km
kinderen t/m 12
gratis
vanaf 12 jaar
€ 5.00
inclusief gratis koffie, thee of limonade
2 mei t/m 26 oktober
donderdag, vrijdag en zaterdag 13.00 t/m 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

Precies 50 jaar geleden in april van het jaar 1967 was het zover. De lang gekoesterde wens van Henk Helmantel ging
in vervulling. Hij werd kunstschilder van beroep. Het begin van een schilderscarrière die tot op de dag van vandaag
voortduurt. Dat zijn werk hier én tot ver over de landsgrenzen wordt gewaardeerd blijkt uit de vele tentoonstellingen
in binnen- en buitenland met als voorlopig hoogtepunt een grote Helmantel tentoonstelling in het Che-mei museum in
Taiwan in het begin van 2018.
Na het afronden van de Academie Minerva in Groningen en het vervullen van zijn dienstplicht, begon Henk Helmantel
professioneel te schilderen. Veel thema’s werden door Helmantel ter hand genomen en afwisselend in
impressionistische of realistische stijl geschilderd. Al snel kwam ook het middeleeuws kerkinterieur in beeld.
Zijn eerste atelier was in een arbeiderswoninkje bij boerderij Bottemaheerd aan de Huizingerweg in zijn
geboortedorp Westeremden. Al na een paar maanden was hij naar eigen zeggen: “Gelukkig genoodzaakt te
verhuizen”. Hij betrok de grote in 1914 gebouwde pastorie van de 13e eeuwse Andreaskerk in Westeremden, die al
enkele jaren leegstond. Het was een enorme verbetering qua ruimte en vooral - voor schilders belangrijk - de lichtval
uit het noorden.
In 1974 brak Helmantel de pastorie uit 1914 af en verving deze door een volledige reconstructie van de in 1912
afgebroken middeleeuwse pastorie boerderij, een zo genaamde ‘Weem’. Het achterste deel van de huidige Weem
doet in de zomermaanden al 31 jaar dienst als expositieruimte van zijn eigen schilderijen en voor thematentoonstellingen waaraan vaak andere kunstenaars deelnemen.
Samen met zijn vrouw Babs heeft Henk een kunst- en antiekverzameling aangelegd die is uitgegroeid tot een
collectie van museaal niveau. Eens per maand is er voor geïnteresseerd publiek de mogelijkheid in te schrijven voor
een rondleiding door het voorste gedeelte van de Weem. De belangrijkste speerpunten zijn beeldende kunst uit de
20e eeuw; middeleeuwse religieuze kunst, aangevuld met talloze voorwerpen variërend van romeins glas, via
aardewerk tot Chinese bronzen. Al deze objecten figureren regelmatig in zijn stillevens.

Puur Natuur – groenten en fruit
Adres:

Puur Natuur
Groningerstraat 37
9231 CJ Surhuisterveen
0512-362332
https://volsmaak.nl/uw-agf-specialist/1312/puur-natuur-surhuisterveen

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

alle groente- en fruitliefhebbers
ca. 4,5 km
variërend
gehele jaar behalve zondag
maandag t/m vrijdag
van 08.00 t/m 18.00 uur
zaterdag
van 08.00 t/m 16.00 uur

Heerlijke verse groenten- en fruit, salades, toetjes, sappen en verse maaltijden, op steenworp afstand van de
camping.
Vol Smaak producten zijn groenten, fruit en aardappelen waar smaakbeleving centraal staat! Deze producten zijn
bewust verbouwd en bevatten essentiële voedingsstoffen. Kortom het smaakt zoals het hoort te smaken! Overtuig
jezelf en kijk snel bij de ‘Vol Smaak’-telers om zelf te zien hoe een aantal van deze heerlijke producten wordt geteeld.

Spijkerdorp bouwspeelplaats
Adres:

Spijkerdorp Drachten
Tjaarda 444
9202 LA Drachten
0512-522488
www.spijkerdorp.nl

Leeftijd:

ca. 6-13 jaar
(< 6 jaar met begeleiding van een volwassene)
ca. 12 km
per persoon
€ 4,00
het gehele jaar, behalve op zondag en maandag
dinsdag t/m vrijdag
van 09.30 t/m 17.00 uur
zaterdag
van 09.30 t/m 16:00 uur

Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

Het bedenken en vervolgens bouwen van je eigen hut kan in het Spijkerdorp. Vanaf 6 jaar mag je een hut gaan
bouwen en krijg je een ‘bouwvergunning’.
Spijkers kun je kopen op Spijkerdorp of zelf meebrengen. De palen, planken en natuurlijk de gereedschappen om een
hut te bouwen (hamers en zagen) zijn ruimschoots aanwezig (tegen betaling van € 0,50 borg per gereedschapstuk).
Waar nodig geeft de leiding hulp of advies bij het bouwen en bij het gebruik van de gereedschappen.
Verder zijn er nog speelattributen zoals bandenkarren, loopski’s, stelten e.d. Ook zijn er twee skelters voor de
allerjongsten en is er op het terrein een basketbal-paal aanwezig.
Bij regen en/of koud weer kan er in het gebouw worden gespeeld. Er zijn daar diverse spelletjes aanwezig en je kan
kleuren, knippen plakken e.d.
Tip: bel van tevoren even of er direct de mogelijkheid is tot het bouwen van een (gedeeltelijke) hut of dat alle
‘bouwkavels’ op dat moment al bezet zijn.

LEGIO Museum + Victory Museum en Museum Drukkerij
Adres:

Museumplein Grootegast
Legolaan 1c
9861 AT Grootegast
0512-522488
www.museumpleingrootegast.nl/legio-museum

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

jong en oud
ca. 12 km
vanaf 3 jaar
Openingsdata:
woensdag en vrijdag
zaterdag en zondag
maandag, dinsdag en donderdag

Openingstijden:

€ 8,00
het gehele jaar
13.00 t/m 17.00 uur
10.00 t/m 17.00 uur
gesloten
open op feestdagen van 11:00 t/m 17:00 uur

Het LEGIO museum gaat over alles wat te maken heeft met LEGO®. Het museum is
gevestigd in een gedeelte (900 m2) van het voormalige LEGO Nederland pand aan
de Legolaan te Grootegast. Een historische plek van LEGO, aangezien het bedrijf hier
gevestigd is geweest van 1963 tot 1998.
Hun slogan is niet voor niets ‘Kijken, bouwen, spelen’. Er is dus ook heel veel LEGO in
het museum om zelf mee aan de slag te kunnen!
Het museum is een op zichzelf staande stichting en is geen onderdeel van de LEGOgroup. Het museum beschikt over een eigen collectie, maar ook stellen diverse verzamelaars hun materiaal
beschikbaar om zo een zo breed mogelijk beeld te kunnen bieden over LEGO.
Er zijn wisselende exposities, kijk daarvoor op de website.
Het Victory Museum beeldt door middel van een aantal diorama’s verschillende
facetten van de Tweede Wereldoorlog uit:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

De Bevrijding van Noord-Nederland door de Canadezen en Polen
Een vliegveld van de RAF (Royal Air Force)
Genisten van de TAF (Tactical Air Force), een ondersteunende tak voor operaties
van de RAF
Duitse troepen in Nederland
Red Ball Express, de Geallieerde aanvoerroute tussen Normandië en het
bewegende front
Logistieke ondersteuning door de US Navy
Canadese veldradio operaties
Afrika, het gevecht in de Sahara
Verbaas je in het Drukkerij Museum over het vele werk wat verzet moest worden om een boek,
krant of folder te drukken in de tijd dat er nog geen computers en printers waren. Een heuse
drukkerij uit het verleden, waar de ambacht gedemonstreerd wordt. Elke zaterdag en zondag is
er iemand van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig voor demonstraties. In de typemachinehoek mag je
ook zelf aan de slag om je eigen brief te typen!

Museum De Grutterswinkel
Adres:

Museum De Grutterswinkel
Nieuwesteeg 5
8911 DT Leeuwarden
058-2153427
www.museum-de-grutterswinkel.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

jong en oud
ca. 40 km
vrij toegankelijk
het gehele jaar
dinsdag t/m zaterdag

10.00 t/m 17.00 uur

In de goede oude tijd waren supermarkten nog kleine knusse grutterswinkeltjes waar de kassa nog rinkelde en echte
kruidenierswaren in papieren puntzakken over de toonbank gingen. In hartje Leeuwarden bestaat nog zo’n
authentiek kruidenierswinkeltje. De Grutterswinkel is gevestigd in een 17-e eeuws pand in de Nieuwesteeg 5.
Vanaf 1900 deed ‘heel’ Leeuwarden inkopen voor koloniale en grutterswaren in de winkel van de familie Feenstra.
In 1973 liet mevrouw IJsbranda Feenstra de kassa voor het laatst rinkelen en de winkel dreigde voor het nageslacht
verloren te gaan.
Onder het motto ‘Ons winkeltsje mut blieve’ werd in 1991 een actie gehouden voor het behoud van het laatste
authentieke kruidenierswinkeltje in de Leeuwarder binnenstad. De Stichting Nieuwesteeg Vijf werd opgericht en
dankzij de inzet van veel vrijwilligers en financiële ondersteuning van sponsoren en donateurs kreeg de winkel een
cultuurhistorische museumfunctie en kon de winkel blijven bestaan.
Per jaar bezoeken ongeveer 15.000 bezoekers Museum de Grutterswinkel. De echte ouderwetse kruidenierswinkel
met alles wat daarbij hoort, spreekt bezoekers buitengewoon aan. Herinneringen van vroeger komen weer boven en
opa’s en oma’s nemen hun kleinkinderen mee terug naar hun jeugd. Ook de exposities zijn een tijdreis en voeren je
mee naar het ontstaan en de ontwikkeling van de detailhandel aan de hand van het verhaal van de familie Feenstra.
Een verlangen naar gemoedelijkheid en naar minder jachtige tijden dan die waarin we nu leven, brengt gasten
regelmatig terug voor een ouderwets kopje koffie met Friese oranjekoek.

Fries Museum
Adres:

Fries Museum
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden
058-2555500
www.friesmuseum.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 40 km
t/m 17 jaar
vanaf 18 jaar
museumkaart
het gehele jaar
dinsdag t/m zondag

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€ 15,00
geldig
11.00 t/m 17.00 uur

Stoer, stug en eigenzinnig? Ontdek de Fries in jezelf in het Fries Museum! Je gaat ernaartoe voor een kop koffie, een
origineel cadeautje of een filmbezoek, maar vooral voor het museum natuurlijk. Hier ontdek je alles over de elf steden
en het platteland, de haat-liefdeverhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van
Friesland in de wereld.
Dans met de mysterieuze Mata Hari, duik in haar dagboek en ontdek haar trieste lot als mogelijk dubbelspionne.
Strijd met de 16de-eeuwse rebel Grutte Pier tegen de Hollanders of val ten prooi aan zijn enorme zwaard als je geen
‘bûter brea en griene tsiis’ kunt zeggen. Voel je even de koning of koningin van Friesland met het fonkelende goud en
zilver uit de terpen. Geniet van werk van (wereld)beroemde kunstenaars en slow design van toonaangevende
ontwerpers, stoer en duurzaam, met oog voor traditie en vakmanschap. In het Fries Verzetsmuseum maak je kennis
met hongerkinderen die werden ondergebracht op het Friese platteland om aan te sterken.
Bezoek een van de vele tentoonstellingen, stort je in een verrassende workshop of kijk mee met een artist in
residence. Tijdens de schoolvakanties is het een dolle boel in het Fries Museum. Als een archeoloog potscherven bij
elkaar zoeken of een zelfportret schilderen in Gouden Eeuw-stijl, het kan allemaal. En vergeet niet om een bijzonder
souvenir mee naar huis te nemen. In de museumwinkel vind je de leukste cadeaus met een Fries tintje: vilten werk van
kunstenaar Claudy Jongstra en handbeschilderde dienbladen uit Hindeloopen, maar ook dat ene bijzondere
Friestalige kinderboek.

Keramiekmuseum Princessehof
Adres:

Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
058-2948958
www.princessehof.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 40 km
t/m 17 jaar
vanaf 18 jaar
museumkaart
het gehele jaar
dinsdag t/m zaterdagzondag

Openingsdata:
Openingstijden:

gratis
€ 12,50
geldig
11.00 t/m 17.00 uur

Midden in de historische binnenstad van Leeuwarden staat het 18 de-eeuwse stadspaleis van Maria Louise van
Hessen-Kassel, prinses van Oranje Nassau, voorouder van Koning Willem-Alexander. Hier vind je het Keramiekmuseum
Princessehof. De collecties, van keizerlijk porselein uit China en prachtige art-nouveaukeramiek tot het iconische Delfts
Blauw en werk van kunstenaars als Picasso, laten zien dat keramiek van alle tijden is en van iedereen. Naast de
vaste presentatie Van Oost en West zijn er in het museum altijd wisselende, spraakmakende tentoonstellingen te
zien. In 1898 werd in hetzelfde pand bovendien de wereldberoemde kunstenaar M.C. Escher geboren.
Keramiekmuseum Princessehof is ondergebracht in een serie rijksmonumenten die met elkaar verbonden zijn.
Het museumgebouw wordt verder gevormd door een 16de-eeuwse stins, een 19de-eeuws wijnpakhuis, de 17deeeuwse Stadhouderlijke Rijschool en het pand aan de Grote Kerkstraat 9. Het Princessehof is een waar doolhof van
zalen, kamers, trappenhuizen en zolders, ieder met een eigen datering, stijl en functie.
Het museum heeft ook een theesalon en een museumwinkel.

Beleef Lauwersoog
Adres:

Beleef Lauwersoog
Strandweg 1
9976 VS Lauwersoog
0519-349133
www.lauwersoog.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

alle leeftijden
ca. 36,5 km
check website

Openingsdata:
Openingstijden:

kijk hiervoor op de weekkalender op de website
kijk hiervoor op de weekkalender op de website

Beleef Lauwersoog organiseert een groot aanbod van activiteiten op individuele inschrijving. Het is voor iedereen
mogelijk om van het activiteitenaanbod gebruik te maken voor niet-camping gasten. Het is het hele jaar rond
mogelijk om deel te nemen aan de wekelijks terugkerende activiteiten.
Om het je makkelijker te maken hebben ze onderscheid gemaakt tussen activiteiten op het water, op het land en
activiteiten speciaal voor kinderen. Ook hebben ze nog een groot aanbod groepsactiviteiten die speciaal voor
groepen en gezelschappen worden georganiseerd.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zeehondenexpedities en Zandplaatexpedities
Rescuebootexpeditie
Wadlopen
Dark Sky Expeditie
Wrakduiken
Landrover Safari
Wildlife Fietstocht
Zout Zoet wandeling
Ochtendwandeling
Mountainbiken
Indoor- en Outdoor Speeltuin

Ook zijn er meerdere gelegenheden om te eten en te drinken, zoals Resaturant Het Booze Wijf, Waddenpaviljoen De
Noorman en Eetcafé De Werf.

Gouden Wokpaleis Opeinde
Adres:

Gouden Wokpaleis
Kommisjewei 123
9218 PE Opeinde
0512-370909
www.goldenwokpaleisopeinde.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor alle leeftijden
ca. 12 km
ma t/m do
vr t/m zo
speciale dagen
kinderen 0 t/m 2
kinderen 3 t/m 12
gehele jaar geopend
maandag t/m zondag

Openingsdata:
Openingstijden:

€27.95
€28.95
€29.95
gratis
€1,80 per levensjaar
16.00 tot 22.00 uur

In dit wokpaleis te Opeinde kun je heerlijk wokken! Lekker en gezellig onbeperkt dineren!
Geniet onbeperkt van een ruime keuze aan verschillende wereldkeukens. Denk hierbij aan wokken, tepanyaki, pizza,
diverse gerookte vissoorten, dagverse sushi en nog veel meer! Het arrangement is inclusief onbeperkt bier, wijn,
frisdrank, verse jus d'orange, slush-puppie, koffie en thee (overige alcoholische drank is verkrijgbaar tegen een
gereduceerd tarief).
Daarnaast zijn er heerlijke desserts om na te genieten met onder andere een chocolade fontein! Voor de kleine
gasten is er een speciaal kinderbuffet. Je hebt de keuze uit verschillende gangen en met het ruime assortiment is er
voldoende keus en voor ieder wat wils. Niet mokken, lekker wokken.

China Garden Wok Restaurant
Adres:

China Garden
West 1a
9285 WB Buitenpost
0511-541297
www.chinagardenbuitenpost.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor alle leeftijden
ca. 13 km
maandag t/m donderdag vanaf
vrijdag t/m zondag vanaf
kinderen 3 t/m 11
65+
gehele jaar geopend
maandag t/m donderdag
Vrijdag t/m zondag

Openingsdata:
Openingstijden:

€19,75
€ 30,00
€ 2,25 per levensjaar
€ 2,00 korting
17.00 t/m 21.30 uur
16.30 t/m 22.00 uur

Beleef de all-in keuken in Buitenpost.
In dit moderne restaurant met 400 zitplaatsen kun je genieten van de uitgebreide all-in keuken. Dat betekent een
wereldkeuken met gerechten uit verschillende landen. Eten is een belevenis bij China Garden.
China Garden is groter, biedt meer mogelijkheden en een uitgebreid assortiment. China Garden is een uitstekend
adres voor een gezellig avondje uit of het vieren van een feest!

Restaurant In de Klaver
Adres

Restaurant In de Klaver
Molenweg 2
9365 PD Niebert
0594-549104
www.wegrestaurantindeklaver.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

voor alle leeftijden
ca. 14 km
vanaf ca.
gehele jaar geopend
maandag t/m zondag

€ 22,90 tot € 38,00
12.00 t/m 21.00 uur

Het restaurant is in het weekend geopend voor het hele gezin, familie of groepen. Tijdens werkdagen kun je
genieten in de serre van een heerlijk diner. Broodmaaltijden, gourmetten, luxe-, barbecue- en standaard buffetten,
maar je kunt ook kiezen uit de ‘a la carte’ menukaart.
In drukkere perioden worden er karaokeavonden gehouden en Oud Hollandse Spelen georganiseerd.

Brasserie Kolkzicht
Adres:

Brasserie Kolkzicht
De Kolk 23
9231 CV Surhuisterveen
0512-361327
www.kolkzicht.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

voor alle leeftijden
ca. 4 km
vanaf € 8,50 tot ca. € 25,50
gehele jaar geopend
maandag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur
zondag gesloten

Bij Kolkzicht kun je terecht voor een lunch of diner, maar ook voor een kopje koffie met appelgebak of een borreltje zit
je hier prima. Ook voor de kinderen is er een speciaal kindermenu.
Aan de voorzijde van de brasserie bevindt zich het verwarmde terras, tot laat in de zomer kun je hier lekker buiten
zitten. Aan de zijkant is het terras uitgebreid met lounge-meubels, voor een extra ontspannende zit.
De brasserie zelf bestaat uit een restaurant-bargedeelte en een grote zaal, die beschikbaar is bij bijzondere
gelegenheden of voor georganiseerde feesten en partijen.
Een gratis WiFi hotspot is aanwezig.

't Pannekoekschip Groningen
Adres:

't Pannekoekschip
Schuitendiep 1017
9711 RB Groningen
050-3120045
www.pannekoekschip.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

voor alle leeftijden
ca. 25 km
vanaf € 5,75 tot ca. € 14,75
gehele jaar geopend
Kombuis dagelijks van 12.00 t/m 21.00 uur

In het gezellige centrum van Groningen ligt ‘t Pannekoekschip. Het schip is al meer dan 100 jaar oud (gebouwd in
1908). Of je nu in het ruim zit, aan het zwaard of aan stuurboord, in de machinekamer of midscheeps, overal proef je
die typische sfeer van een zeilschip. Zomers is er een uitgebreid terras met uitzicht op het Schuitendiep.
Het pannenkoekschip heeft een uitgebreide menukaart met wel 100 verschillende soorten pannenkoeken, van naturel
tot een super dikke gevulde pannenkoek.
Je kunt kiezen uit menu’s voor de Lichtmatroos, voor de Ketelbink, Van over zee, Aan de Kap’teins Tafel, Hartig en
Zoet.
Met minimaal 7 personen kun je zelfs kiezen voor een Piratenbanket of Boekaniersbanket!
Maar ook zijn er soepjes en broodjes te bestellen.
De kinderen vermaken zich tijdens het maken van de pannenkoeken in de kinderhoek.

Pannenkoekenburcht Nienoord
Adres:

Pannenkoekenburcht
Midwolderweg 19
9351 PG Leek
0594-580898
www.pannenkoekenburchtnienoord.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

voor alle leeftijden
ca. 17 km
vanaf € 6,95 tot € 16,50
gehele jaar geopend
woensdag t/m vrijdag 16.00 t/m 20.00 uur
zaterdag en zondag
12.00 t/m 20.00 uur

Pannenkoekenburcht Nienoord is gelegen aan de rand van het historisch Landgoed Nienoord in Leek. De kasteelheren
en- dames zorgen ervoor dat je niets te kort komt en je direct thuis voelt in de betoverende omgeving. Maak ook
eens een wandeling in de omgeving van de burcht en ervaar de rust en de prachtige natuur.
De pannenkoeken worden gemaakt volgens een goed bewaard historisch recept dat recent werd teruggevonden in
een van de kerkers van de burcht.
Alle pannenkoeken worden ambachtelijk bereid met pannenkoekmeel van de Korenmolen "De Hoop" uit Sumar.
Dit was oorspronkelijk een rosmolen (een molen die door een paard in beweging wordt gehouden). In deze molen
wordt tegenwoordig bij geschikte wind door de vrijwillige molenaars volkorenmeel gemalen. Door dit onbewerkte
meel, dat op ambachtelijke manier wordt gemaakt, de verse melk van melkveebedrijf van Leeuwen uit Tolbert, verse
scharreleieren van Klaas de Vries uit Grootegast en specerijen krijgen de pannenkoeken hun heerlijke, unieke smaak.
Ook voor plateservice kun je hier uitstekend terecht.
Voor de kinderen is er de spannende legende van de verdwenen pot met toverstroop. Veel te lezen dus en ook nog
met leuke kleurplaat.

Kruisweg Marum
Adres:

Kruisweg Marum
Kruisweg 1
9363 AA Marum
0594-641202
www.kruiswegmarumhoreca.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

voor alle leeftijden
ca. 6 km
vanaf € 16,00 tot €27,50
gehele jaar geopend
maandag t/m vrijdag
08.00 t/m 21.00 uur
zaterdag
vanaf 11.00 uur
zondag
vanaf 16.00 uur

Een kopje koffie, persoonlijke lunch of diner, bowlen of een spetterend familie- of themafeest. Kruisweg Marum staat
bekend om de goed verzorgde evenementen voor elke doelgroep, maar ook het drie-gangen streekmenu is zeer aan
te raden! Je kunt fijn op het terras genieten van de zon en hier lunchen of dineren.
De keuken werkt met overheerlijke streekproducten en je hebt keuze uit vlees- en visgerechten of verse salades.

C'est la Vie Pizzeria/ Grillrestaurant
Adres:

Cést la Vie
De Wending 65
9363 AZ Marum
0594-642299
www.claviemarum.com

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

voor alle leeftijden
ca. 8 km
maaltijden van € 5,50 tot ca. € 22,00
gehele jaar geopend
maandag t/m zondag 16.00 t/m 23.00 uur

C’ést la Vie is een restaurant met een uitgebreid assortiment. Je kunt er pizza, shoarma, schotels, pasta, spareribs,
grillgerechten, salade’s etc. bestellen.
Je kunt de bestelling afhalen of ter plekke eten onder het genot van een drankje.
De pizza’s worden hier heerlijk bereid, met zelfgemaakt deeg…dat ga je proeven! Ook de lasagne is hier aan te
bevelen, deze wordt vers bereid bij elke bestelling.
De spareribs zijn ook van zeer goede kwaliteit, diverse soorten kipgerechten en andere heerlijke schotels. Deze
worden geserveerd met gebakken aardappelen en salade.
Steaks van de grill, tosti’s, kebab, kofte, lahmacun, mixed grill etc... geniet van de maaltijd.
Eet smakelijk!

Chinees Indisch Restaurant Nieuw China
Adres:

Chinees Indisch Restaurant
Wendtsteinweg 19
9363 AK Marum
0594-641552

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

voor alle leeftijden
ca. 8 km
maaltijden va. € 10,95 tot ca. € 18,50
gehele jaar geopend
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag, zondag en feestdagen

16.30 t/m 21.00 uur
11.30 t/m 22.00 uur

Restaurant "Nieuw China" is gevestigd in het centrum van Marum. Je kunt hier terecht voor een groot assortiment aan
Chinese en Indische gerechten, maar ook voor vis en verse broodjes. Het is mogelijk om een lopend buffet te
reserveren (in het weekend wordt dit standaard aangeboden). Afhaalmogelijkheden zijn ook aanwezig.

Chinees Restaurant Empress
adres:

Empress
Hoofdstraat 70
9681 AJ Grootegast
0594-613739
www.hapsalons.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

voor alle leeftijden
ca. 8 km
maaltijden va. €6,00 tot ca. €15,00
gehele jaar geopend
dinsdag t/m vrijdag
11.30 t/m 13.00 uur en 16.30 t/m 21.00 uur
zaterdag t/m zondag
11.30 t/m 14.00 uur en 16.30 t/m 21.00 uur

Ook hier kun je terecht voor alle gangbare Chinese maaltijden, zoals vermeld hierboven.

‘t Zielhoes
Adres:

‘t Zielhoes
Zijlweg 4
9988 TD Usquert
0595-423058
www.zielhoes.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

voor alle leeftijden
ca. 25 km
vanaf €5,00
april t/m oktober
woensdag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag en zondag

12.00 t/m 17.00 uur
12.00 t/m 18.00 uur
10.00 t/m 18.00 uur

Nog geen tien kilometer ten westen van de stad Groningen ligt het dorpje Aduard. Het ligt in het gebied
Middag/Humsterland, één van de oudste cultuurlandschappen van Europa. Middeleeuwse kerkjes en oeroude
rivierbeddingen hebben er de eeuwen doorstaan. In Aduard zijn nog verschillende huizen te vinden die met
kloostermoppen van het oude klooster.
In de voormalige sluiswachterswoning van Noordpolderzijl, gelegen aan de voet van de zeedijk, is sinds jaar en dag
het nostalgisch bruin café ’t Zielhoes gevestigd, waar je lekker een broodje of een plate kunt eten.

De Zoete Inval
Adres:

De Zoete Inval
De Warren 2
9203 HT Drachten
0512-238119
www.dezoeteinvaldrachten.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor alle leeftijden
ca. 20 km
maaltijden va. €5,00 tot ca. €14.75

Openingsdata:
Openingstijden:

het gehele jaar
maandag
dinsdag
woensdag t/m vrijdag
zaterdag en zondag

gesloten
gesloten, wel open in de schoolvakanties
16:00 t/m 20:00 uur
12:00 t/m 20:00 uur

Sinds oktober 2016 is er een pannenkoekenboerderij in Drachten, waar je kunt genieten van heerlijke pannenkoeken
in een sfeervol en karakteristiek pand op de hoek van de Burgemeester Wuiteweg en De Warren. Je kunt zelf je
pannenkoek samenstellen of een keuze maken uit één van de Friese 11 steden-pannenkoeken.
En natuurlijk ontbreekt de ‘Drachtster pannenkoek’ niet op het menu.
Jong en oud voelen zich er prima thuis.

De Piramide
Adres:

De Piramide
Provincialeweg 2
9865 AH Opende
0594- 659345
www.piramide-opende.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor alle leeftijden
ca. 3 km
kinderen tot 3 jaar
buffet 3 t/m 8 jaar
buffet 9 t/m 12 jaar
buffet ouder dan 13 jaar

gratis
€ 11,00
€ 16,00
€ 23,95

Openingsdata:
Openingstijden:

gehele jaar geopend
maandag t/m dinsdag
woensdag t/m donderdag
vrijdag, zaterdag en zondag

gesloten
17.00 t/m 22:00 uur
16.00 t/m 22.00 uur

De Piramide op een prachtige locatie op de grens van Friesland en Groningen gelegen in de plaats Opende.
’s Avonds kun je er in een gezellige ambiance genieten van een heerlijk buffet gebaseerd op de Hollandse keuken,
voornamelijk bereid met verse producten uit de regio.
Overdag kun je er terecht voor lunch, a la carte, diverse snacks of gewoon een kopje koffie. De Piramide is ook een
prima locatie voor bruiloften, partijen, vergaderingen, workshops of andere groepsactiviteiten.
Voor de kinderen is er een prachtig speelhuis, waar ze zich prima kunnen vermaken.

Wereldrestaurant Breed
Adres:

Wereldrestaurant Breed
Nieuwe Streek 35
9351 BZ Leek
0594-696128
www.leek.restaurantbreed.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

voor alle leeftijden
ca. 14 km
kinderen t/m 11 jaar
€2,10 per levensjaar
volwassenen (ma t/m do)
€27.95 (2 uur) - €30,50 (2,5 uur) – 32,95 (3 uur)
volwassenen (vr t/m zo)
€29.95 (2 uur) - €32,50 (2,5 uur) – 34,95 (3 uur)
Er zijn ook vroege vogel arrangementen (zie de website)

Openingsdata:
Openingstijden:

gehele jaar geopend
ma, woe, do, vrijdag
zaterdag en zondag

17.00 tot 22.00 uur
16.00 tot 22.00 uur

Bij Wereldrestaurant Breed hanteren ze een ‘all-you-can-eat’ concept. Dat betekent onbeperkt eten en drinken voor
een vast bedrag. Zo weet je vooraf precies wat je betaalt en word je achteraf nooit verrast.
Neem je gezin en familie mee, kom met vrienden of vier een overwinning met je sportteam. Laat je verrassen bij
Breed, met wie je ook komt!
Terwijl je wacht, maken de koks van Wereldrestaurant Breed jouw gerechten klaar. De koks bereiden het eten op
verschillende manieren. Ga voor de afwisseling eens voor Teppanyaki. Of heb je voorkeur voor de Tandoori-oven? Het
kan allemaal. Ook de lava-grill en de Chinese wok zijn ontzettend populair bij de gasten. Geniet van heerlijke sushi of
andere verse visgerechten.
Neem als afsluiter heerlijk vers fruit of geniet van ons luxe Italiaanse schepijs. Ook voor de kinderen is er allerlei
lekkers. Denk bijvoorbeeld aan pannenkoeken, pizza’s of natuurlijk lekkere frietjes.
Wat ook een echte toevoeging is: de speelkelder voor de kinderen! Hier kunnen ze worden geschminkt en zich heerlijk
uitleven, terwijl anderen (nog) zitten te eten.

Forum Groningen
Adres:

Nieuwe Markt 1
9712 KN
Groningen
www.forum.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:
Openingsdata:
Openingstijden:

Alle leeftijden
31 km
gratis (op Storyworld en de bioscoop na)
na 1 juni: zie de website voor openingstijden
na 1 juni: zie de website voor openingstijden

Sinds eind 2019 nieuw in Groningen: het Forum! Een uitje voor jong en oud, voor elk wat wils.
Het Forum is een opvallend gebouw (maar toch niet zo duidelijk te zien, de ingang is even zoeken, volg de stroom
mensen) midden in het centrum van Groningen. Het gebouw is 45 meter hoog, heeft 10 verdiepingen en een
dakterras. Vanaf dit dakterras heb je een fantastisch uitzicht over de stad én op de Martinitoren.
Het gebouw bestaat uit twee ‘torens’, die kris-kras verbonden zijn met roltrappen. Alleen de vele roltrappen zijn al
een belevenis op zich (of neem de glazen lift, ook een bijzondere ervaring). In het Forum vind je o.a. expositieruimtes,
een bibliotheek voor volwassenen en kinderen met leuke actieve en interactieve spellen, de VVV, werkruimtes, een
medialab, een bioscoop en het stripmuseum (Storyworld). Elke verdieping is voorzien van veel ramen, dus vanaf elke
verdieping blijft het uitzicht geweldig.
Helemaal boven aangekomen kun je koffie, thee, lunchen, borrelen in het NOK-restaurant en een kijkje nemen op het
aangrenzende dakterras. Op de weg terug vind je op de vijfde verdieping een filmcafé en op de begane grond
STACH, een eetwinkel.
Ga het beleven!

Fries Scheepvaart Museum
Adres:

Kleinzand 16
8601 BH
Sneek
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Leeftijd:
Aantal km:
Prijs:

Leuk vanaf ca. 4 jaar.
55 km
Volwassen:
€7,50 (incl. 1x koffie/ thee)
6 t/m 18 jaar:
€3,00
0 t/m 5 jaar:
gratis
Museumjaarkaart
gratis
CJP
€2,00
Alle dagen, behalve: 1e Paas-, Pinkster- en Kerstdag, Hemelvaart, Koningsdag
en Nieuwjaarsdag.
Maandag t/m zaterdag
10.00 – 17.00 uur
Zondag
12.00 – 17.00 uur
2e Paas-, Pinkster- en Kerstdag
12.00 – 17.00 uur

Openingsdata:
Openingstijden:

Het Fries Scheepvaartmuseum is echt een aanrader, zowel voor kinderen als voor volwassenen.
In het Fries Scheepvaartmuseum staat de geschiedenis van de Friese scheepvaart centraal. Maar ook de geschiedenis
van de stad Sneek (‘Snits’, op z’n Fries) en omgeving komen in het museum aan bod. Het gaat dus niet alleen over
skûtsjesilen, de Sneekweek en de Friese zeemacht, maar ook over de Elfstedentocht en over de Sneker Waterpoort.
En er is een prachtige verzameling zilver te zien. Ook zijn er wisselende exposities.
Voor de kinderen is een speciale speelzolder ingericht; hier kunnen ze puzzelen, tekenen, spelletjes doen, bouwen,
klimmen, gamen en lezen. Tegen betaling zijn speurtochten te verkrijgen, o.a. een stickertour, een vikingsroute of ga
schatzoeken. Zo is er voor iedereen wat te beleven!
Geniet na (of tijdens) het bezoek lekker van een kop koffie, thee of ranja in het museumcafé. Neem een leuk souvenir
mee uit de museumshop, om je bezoek aan Snits niet meer te vergeten!
Wandel ook eens door de gezellige straatjes in Sneek, bekijk de boten, beklim de Waterpoort en in begin augustus
kun je zwieren, zwaaien en misselijk worden op de Sneker kermis.

