
ROUTE 35 KM            
START TUSSEN 9.00 & 12.00 UUR
KOSTEN DEELNAME € 4,00 P.P. & KINDEREN T/M 12 JAAR GRATIS
START & FINISH OP DE MARKT IN BEILEN

BELEEF DE
BOERDERIJEN

FIETSPUZZELTOCHT
BEILEN OP 16 MEI
2e PINKSTERDAG



Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/assen-nd

Ook vrijwilligers leveren topprestaties. Van wedstrijdformulieren invullen tot

verkeersregelaar. Geen vereniging draait zonder deze helden. Juist daarom

verdienen ook zij onze support. Veel succes met de boerenfietstocht! 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe helpt mee!

Samen op de
fiets.

Lokale
projecten

ondersteunen.
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REGLEMENT

1 De fietstocht wordt aangegeven door de route in dit programmaboekje 
 en wordt ook bewegwijzerd middels routeborden.
2 De te bezoeken bedrijven worden in de routebeschrijving genoemd. 
 maar zijn ook herkenbaar aan de vlag van de Boerderijen fietspuzzeltocht,  
 die als markeringspunt bij de bedrijven staat.
3 Op de te bezoeken bedrijven zijn geen controleposten aanwezig. Evenmin  
 is er iemand van de organisatie aanwezig. U wordt zoveel mogelijk 
 ontvangen door de desbetreffende ondernemers en/of gezinsleden.
4 U ontvangt een vragenformulier over de betreffende bedrijven. De 
 antwoorden op deze vragen dienen bij het betreffende bedrijf te 
 worden ingevuld en kunnen gelden als bewijs dat u langs het bedrijf 
 bent gefietst.
5 U bent niet verplicht ieder bedrijf daadwerkelijk te bezoeken. Daarin bent  
 u vrij. Er wordt wel gevraagd om de route volledig te fietsen. 
6 Fiets altijd goed rechts van de weg en bij het oversteken goed uitkijken. 
 Indien verkeersbegeleiders aanwezig zijn, dient u hun aanwijzingen op 
 te volgen.
7 De organisatie en andere medewerkers kunnen op generlei wijze
 aansprakelijk worden gesteld voor schade e.d.
8 Deelname is op eigen risico.
9 U kunt uw antwoordenformulier met antwoorden op de Markt in Beilen
 inleveren tot 18.00 uur. 
10 Roken in of dicht bij de deelnemende bedrijven is niet toegestaan.
11 Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen op de erven van de 
 deelnemende bedrijven.
12 Op ieder bezoekadres is een bandenreparatieset aanwezig.
13 Op veel bedrijven is een toiletvoorziening aanwezig. Dit wordt in de 
 route aangegeven met het teken       .
14 Deze Boerderijen fietspuzzeltocht is georganiseerd door de 
 werkgroep boerderijenfietspuzzeltocht van de Stichting Beleef Beilen.
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VOORWOORD

Welkom bij de derde Boerderijen fietspuzzeltocht in Beilen. Deze fietstocht
voert u op deze 2e Pinksterdag door de omgeving van Beilen. Vandaag fietsen 
we door het prachtige Midden-Drentse land, over mooie landweggetjes 
langs de akkerbouwvelden waar het LTO Noord gewasborden heeft 
geplaatst. En misschien fietst u wel op plaatsen waar u nog niet eerder bent 
geweest. Variatie genoeg.
Deze dag staat in het teken van gezellig en leerzaam fietsen. Op de 35 km 
route geniet u van het prachtige landschap in de fietsgemeente Midden-
Drenthe. Dit jaar mag iedereen een kijkje nemen tussen de paarden en ook 
worden de deelnemers meegenomen in de wereld van de zorgboerderij. 
Ook de biologische leghennen, melkveehouderij en de enorm imponerende 
machines bij een mechanisatiebedrijf zijn opgenomen op de route.
We hopen dat u geniet van deze dag en dat deze Boerderijen fietspuzzeltocht
zo goed gaat bevallen dat het voor u een jaarlijkse traditie wordt op 
2e Pinksterdag. De commissie wenst u voor vandaag heel veel plezier.

NOG LEUKER, OOK VOOR KINDEREN
Dit jaar zal er speciaal voor de kinderen op de route nog iets uitgezet worden. 
Naast dit extra item voor de kinderen, is er ook aandacht gegeven aan 
speciale aandachtspunten. Dit zijn geen deelnemende bedrijven maar 
wel zeker de moeite waard om te bezoeken voor iedereen die er in is 
geïnteresseerd. Wat net als voorgaande jaren ook dit jaar niet ontbreekt, 
zijn de puzzelvragen waarvan de antwoorden gevonden kunnen worden 
bij de deelnemende bedrijven.

ROUTE
Er is een een 35 km route met onderweg veel bezienswaardigheden. Tevens 
zijn er veel rustpunten, waardoor de route ook erg geschikt is voor gezinnen 
met kinderen. 

BEDRIJVEN STELLEN ZICH VOOR
In dit boekwerkje zijn prachtige verhalen over de agrarische bedrijven 
opgenomen. Van bedrijfshistorie tot aan de toekomstvisie. Zodra u begint 
met lezen kruipt u in het bedrijf en ervaart u wat deze ondernemers beweegt. 
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PUZZELVRAGEN
U heeft een puzzelvragenformulier ontvangen. De vragen hebben betrekking 
op de te bezoeken bedrijven. Het is dus zaak om ogen en oren goed de kost 
te geven. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

LEUKSTE BEDRIJF
Op het puzzelvragenformulier kunt u, indien gewenst, aangeven welk bedrijf 
het meeste indruk op u heeft gemaakt of het meest gastvrij of simpelweg het 
leukste was. Het bedrijf met de meeste stemmen bezorgen we nog een leuke 
attentie. 

PECHHULP 06 55 77 08 02
U kunt als deelnemer gebruik maken van onze pechhulp. Deze wordt 
verzorgd door Leon Doorten Fietsservice, Stationslaan 11, Beilen. In geval van 
(fiets)pech kunt u bellen met 06-55770802 (Astrid Belt - secretariaat). 

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Voor snelle en goede hulp is het 
belangrijk dat u duidelijk aangeeft waar u zich bevindt en wat het probleem 
is. Indien het probleem niet direct te verhelpen valt, kunt u de tocht 
voortzetten op een leenfiets. 

BELANGRIJKSTE TELEFOONNUMMERS
Secretariaat (tevens noodnummer)  06 55 77 08 02 
Reservenummer (in geval noodnummer bezet is)  06 83 79 56 67 
Huisartsenpost  0900 112 0112 
Alarmnummer  112
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ADMINISTRATIE · BELASTING · ADVIES



LIEVING 45   -   9411 TC BEILEN   -   0593-582020   

“VOOR ELKE TUINKLUS HET JUISTE GEREEDSCHAP” 

   Alles voor een geslaagd feest of evenement,

gewoon uit Beilen!  Wel zo dichtbij!

• tent inrichting
• partytenten
• meubilair
• bar en biertaps
• glaswerk en servies
• horecaondersteuning

Romhof 12, tegenover Egbert Jan catering

0593-54 37 34  www.burgerpartyverhuur.nl



MAATSCHAP BOELEN-VORDING 

DE KIPPEN TEVREDEN WIJ TEVREDEN

U wordt van harte welkom geheten op de biologische leghennen boerderij 
van de familie Boelen (Aaldert, Anita, Elise en Jacco), Brunsting 35.
 
Bedrijfshistorie
Aaldert is geboren en getogen op Brunsting 35, zijn vader had daar een 
gemengd bedrijf met melkvee en vleeskuikens. In 1995 heeft hij het bedrijf sa-
men met Anita overgenomen. In 2003 was de vleeskuikenstal toe aan vervan-
ging. Het was niet mogelijk om uit te breiden. Omdat markt voor biologische 
eieren groeiend was is gekozen om verder te gaan met biologische leghen-
nen. In 2007 is gestopt met de melkveehouderij omdat uitbreiding van het 
melkquotum etc. te kostbaar en arbeidsintensief was. Naast de kippen werkte 
Aaldert ook nog in het Loonwerk. 
In 2014 mocht uitbreiding plaatsvinden met een nieuwe stal voor biologische 
leghennen. Hier heeft Aaldert nu een dagtaak aan.

Grootte/werkzaamheden
De biologische leghennen hebben vanwege de strenge regelgeving veel 
ruimte. In beide stallen lopen elk twee groepen van 3000 kippen. In de stal 
betekent dit ca. 6 kippen per vierkante meter.  Scharrelkippen daarentegen 
lopen met 9 kippen op een vierkante meter. Daarnaast is er een uitloop naar 
buiten van 4.8 hectare land wat neerkomt op zo’n 6 vierkante meter per kip. 
De kippen (17 weken oud) komen van een biologisch opfokbedrijf op het 
bedrijf, na een eerste week gewenning mogen ze naar buiten. Wanneer ze 
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rond de 27-28 week oud zijn hebben ze een topproductie van 95-96%. Na 54 
weken (bijna anderhalf jaar oud) gaan de kippen naar een biologische vlees-
verwerker. De kippen worden gevoerd met biologisch voer en de mest wordt 
weer afgezet naar biologische akkerbouwers. Zo is de cirkel weer rond. Verder 
is er nog opfok van jongvee voor derden.

Wat valt er te zien?
Het bedrijf laat u zien hoe de kippen binnen in de stal rondscharrelen en het 
afdraaien van de eieren. U zult zien dat deze kippen een volledige snavel heb-
ben en ook heerlijk buiten kunnen rondscharrelen. Ook zal te zien zijn voor 
welke diversiteit aan producten eieren worden gebruikt.

Toekomstvisie
Door de regelgeving is er veel externe druk. Op dit moment is er een tekort 
aan bio-producten. Daardoor is er nu een goede boterham in te verdienen. 
Door de kleinschaligheid (12.000 hennen) is het overzichtelijk, het werk kan 
als familie gedaan worden. Het zou mooi zijn als de mest afgezet kan wor-
den op of eigen land of in de naaste omgeving om hier het voer te kunnen 
produceren. Nu wordt de mest afgevoerd naar diverse plaatsen in Duitsland 
en moet het voer daar ook vandaan komen.

De kracht van dit bedrijf
Door de nu jarenlange opgebouwde ervaring en ontwikkeling is het mogelijk 
om een gezonde pluimveestapel te houden met hoge productie. In het begin 
was het nieuw en aftasten maar nu lukt het om zonder medicijnen, kippen 
met scherpe snavels met een hoge weerstand te houden. 
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MAATSCHAP VAN DIJK-STREEFKERK 

BLIJVEN BOEREN MET PLEZIER

Van harte welkom op het Melkveebedrijf van de familie Van Dijk, Beilervaart 
44. Dit bedrijf is vandaag ook deelnemer van de Campina Open Boerderij dag 
2016. Voor het programma www.campina.nl/boerderijdagen2016

Bedrijfshistorie
In 2002 hebben Bart en Colinda het melkveebedrijf overgenomen van de ou-
ders van Bart. Toen was het nog gevestigd in Naarden. Dit bedrijf was weinig 
efficiënt en door de ruilverkaveling in het gebied ontstond de mogelijkheid 
te verplaatsen. Toen is besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie 
buiten de streek. Met name het goede gevoel over de plek en de efficiënte 
ligging van het land met een grote huiskavel bracht de familie naar de Beiler-
vaart. Een nieuwe  stal voor melkkoeien werd gebouwd, evenals sleufsilo’s, 
erfverharding en een kavelpad. Op 5 april 2003 zijn de koeien en de familie 
verhuisd naar Beilen. Het jongvee bleef achter en werd grootgebracht op de 
boerderij van Colinda’s ouders in Muiden. Nadat in 2009 aan de Beilervaart 
een tweede locatie gekocht kon worden, zijn Colinda’s ouders verhuisd naar 
deze boerderij. Op de Beilervaart 21 wordt nu het jongvee grootgebracht.
 
Grootte/werkzaamheden
De stal heeft plaats voor 150 melkkoeien; er wordt twee keer per dag in een 
zij-aan-zij melkstal gemolken. Op de nevenlocatie wordt ongeveer 100 stuks 
jongvee gehouden. De koeien en het jongvee gaan zomers in de wei. Bij de 
boerderij hoort 80 hectare grond waarvan ongeveer 15 hectare bebouwd 
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wordt met mais, de rest is grasland. De werkzaamheden op de boerderij 
bestaan dagelijks uit het voeren en melken van het vee. Het uitrijden van de 
mest, inkuilen en mais teelt wordt uitbesteed aan de loonwerker. De overige 
werkzaamheden worden voornamelijk zelf gedaan. De familie heeft naast de 
hulp van schoonvader, vier zzp-ers die meewerken bij het melken ’s avonds. 
Verder biedt het bedrijf stageplaatsen aan. Zij vinden het belangrijk en leuk 
om jonge mensen op te leiden. Naast de werkzaamheden op de boerderij 
heeft Bart nog enkele bestuursfuncties binnen de agrarische sector. Dit geeft 
nieuwe interesses, vooruitzien bij veranderingen en kennis verbreding.

Wat valt er te zien?
In de moderne stal kunt u zien hoe het melkvee gehuisvest wordt. De verschil-
lende groepen koeien, met de jongste kalfjes, hun voeding en verzorging, en 
wat daarbij komt kijken. Ook de melkstal zal open zijn voor publiek. Verder 
zullen de landbouwmachines te zien zijn die gebruikt worden. In het kader 
van duurzaam produceren is in 2012 het ECO 200 systeem aangeschaft 
waarbij de vrijkomende warmte van de melk gebruikt wordt voor opwekken 
van warm water en verwarming van de woning, wat een grote besparing op 
aardgas geeft. Daarnaast zijn in 2015 zonnepanelen gelegd op de jongveelo-
catie waardoor deze stroom neutraal is.

Toekomstvisie
De toekomstplannen gesteld in 2003 zijn op dit moment behaald. Afgelopen 
jaar is het laatste deel van de bedrijfsovername van Colinda’s ouders (neven-
locatie) gerealiseerd. Voor de komende jaren is het beleid continueren en 
optimaliseren. Uitdaging blijft om binnen de randvoorwaarden van het milieu, 
dierenwelzijn en duurzaamheideisen, een economisch verantwoorde bedrijfs-
voering te kunnen behouden.

De kracht van dit bedrijf
In 2003 is vooral gekeken naar een efficiënte ligging van het land en het 
opzetten van een goede bedrijfsstructuur.  De ontwikkelingen daarna hebben 
geresulteerd naar een schaalgrootte waar bij veel melk wordt geproduceerd 
per arbeidskracht. Door het enthousiasme, de gedrevenheid en een goed stuk 
management van de ondernemers, de hulp van gemotiveerd, betrouwbaar 
en kundig personeel, een gezonde veestapel met goed gefokt jongvee is het 
bedrijf klaar voor de toekomst.   
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LOON- GRONDVERZET- EN MECHANISATIEBEDRIJF VINK B.V. 

SAMEN STERK

De familie Wijntjes heet u van harte welkom op hun Loon- Grondverzet en 
Mechanisatie bedrijf, Lhee 103 te Dwingeloo.

Bedrijfshistorie
De ouders van Rick, Richard, Danny en Daphne (nu 27, 26, 23 en 21 jaar) 
hadden een minicamping in Boijl, vader was vrachtwagenchauffeur. Rick zat 
inmiddels in het loonwerk en Richard was zoekende. Vader zat voorheen 
ook in het loonwerk. Het gezin heeft rond de tafel gezeten en een plan voor 
de toekomst uitgestippeld. Het loonwerk zat in het bloed van de familie en 
de ouders wilden een goede toekomst voor hun kinderen. Bekend werd dat 
Loonbedrijf Vink in Dwingeloo geen directe opvolging had en te koop stond. 
Hier lag de mogelijkheid voor de familie Wijntjes. In 2007 is het bedrijf over-
genomen, de minicamping verkocht. Vader ging van de vrachtwagen naar het 
kantoor samen met moeder. De oudste broers op de trekker, de jongsten nog 
naar school. Door een tragisch ongeval is in 2011 moeder om het leven geko-
men. Richard heeft haar functie op het kantoor zo goed mogelijk opgepakt. In 
2012 is de grasdrogerij in Oosterwolde overgenomen, om zo breed mogelijk 
inzetbaar te zijn voor de toekomst. Helaas is in 2014 vader overleden waar-
door de kinderen er samen voor kwamen te staan. Inmiddels verzorgt Danny 
de gehele mechanisatie en studeert Daphne in Groningen. Ondanks alles is 
het bedrijf groeiende en innovatief!! Door het doorzettingsvermogen en de 
toewijding van het personeel!  
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Grootte/werkzaamheden
Op het moment van overname in 2007 telde het bedrijf 18 vaste personeels-
leden. Inmiddels is dit uitgegroeid naar 40 mensen. Het bedrijf heeft ongeveer 
16 tractoren en 25 kranen. Verder allerhande machines en werktuigen om 
voornamelijk de veehouderij van loonwerk te voorzien. Zoals bemesting, maai-
en, oogsten en landverbetering. De kranen worden voornamelijk ingezet voor 
Infra techniek, graafwerkzaamheden uitvoeren voor bijv. aanleg van kabels en 
riolering etc. Verder worden er ook werkzaamheden voor particulieren gedaan 
zoals het uitgraven van paardenbakken en aanleg van tuinen.

Wat valt er te zien?
De familie Wijntjes en het personeel zullen hun best doen om hun materieel 
dusdanig te tonen dat het voor iedereen duidelijk is wat de werkzaamheden 
zijn die voor de veehouders en Infra en particulieren gedaan worden.

Toekomstvisie
Doorgroeien in alle facetten van het bedrijf! Specialisatie om zo het verschil te 
maken om hoge kwaliteit te leveren met innovativiteit. Zoals bijvoorbeeld de 
nieuwe techniek om met de sleepslang het land te bemesten; niet alleen voor 
de eerste snede gras, maar ook later in het jaar.

De kracht van dit bedrijf
Het enorme doorzettingsvermogen van dit gezin. Nee zeggen is geen optie!!  
Door de grootte van het bedrijf heeft het, mede door de overname van de 
grasdrogerij, een hoge capaciteit wat betreft machines en personeel. De ge-
bundelde kracht van flexibiliteit en de inzet van het gemotiveerde personeel.

WWW.VINKBV.NL
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DE SPIEKER VAN LHEE 

Je houdt er van of je vindt het niks. Feit is wel dat Niels Barkhuysen u van 
harte welkom heet op zijn domein in Lhee waar hij u in geuren en kleuren kan 
en wil vertellen over de Spieker van Lhee. Wat nog rest van de spieker zijn de 
fundamenten.

In de Spieker van Lhee werden de belastingen bewaard
Een spieker is een middeleeuwse opslagplaats van graan en andere producten.  
In die tijd verbouwden de boeren rogge, gerst en haver maar ook tuinbonen, 
erwten en vlas. Boeren in die tijd betaalden hun belastingen aan de heerser 
(de bisschop van Utrecht) veelal in natura. In de spieker werden die “belastin-
gen” bewaard. Het woord spieker is afkomstig van het Latijnse woord ‘spica’, 
wat aar betekent. Archeologen uit Groningen hebben in 1954 de fundamen-
ten van de spieker teruggevonden en hersteld. Het is het enige overblijfsel van 
een dergelijk bouwwerk in Drenthe. De fundamenten zijn waarschijnlijk de 
laatste resten van de kelder van een houten, torenachtig gebouwtje. Tijdens 
de opgraving vonden de archeologen scherven uit 1200 na Christus; het ge-
bouwtje stamt dus uit die tijd. De boerderijen in die tijd waren al knap groot, 
zo’n 30 bij 13 meter. In feite was de grondvorm van de huidige boerderijen in 
Oost-Nederland toen al bepaald.

Stuifzand onttrekt laatste resten aan het oog
De spieker werd al in de Middeleeuwen gesloopt, waarna stuifzand zelfs de 
laatste resten aan het oog onttrok. Na de opgraving zijn de fundamenten 
verstevigd en opengesteld voor publiek. In landen als Spanje en Portugal vor-
men spiekers nog steeds onderdeel van het landschap en worden nog steeds 
gebruikt voor de opslag van graan en andere producten. 
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 ROUTE 35 KM 

Startpunt: Markt Beilen

• Verlaat de Markt en sla rechtsaf op het fietspad
• Houdt rechts aan en sla linksaf de Brunstingerstraat in
• Ga rechtdoor en sla op de kruising (3e afslag links) de Grote Drift in
• Volg de Grote Drift en sla na het viaduct rechtsaf het fietspad op
• Volg het fietspad en vervolg de Ossebroeken op de klinkerweg
• Sla op de viersprong linksaf richting Brunsting
• Neem de 2e weg links (Brunsting) en ga direct naar de eerste stop.

Eerste stop: Maatschap Boelen-Vording
Brunsting 35, Beilen

• Vervolg Brunsting, later overgaand in Brunstingerveld

Tweede stop: Maatschap van Dijk-Streefkerk
Beilervaart 44, Beilen

• Rechtdoor over de brug, de Beilervaart oversteken (!) en rechtdoor
• 1e weg links 
• Rechtsaf fietspad op
• De weg De Mussels oversteken (!) 
• Einde van het fietspad de weg Lheebroek oversteken 
 en fietspad in het bos volgen

Bezienswaardigheid: Klompen maken (Lute van der Bult)

• Fietspad volgen, rechtsaf de Spieregerweg oversteken (!)  
• 1e fietspad rechtsaf (bij Paddestoelnummer 21372)

Bezienswaardigheid: Schaapskooi

• Na de Schaapskooi 1e weg rechtsaf Oude Hoogeveensedijk op
• 3e weg op de viersprong linksaf (Lhee)
• 1e weg links

  (!) Gevaarlijk punt
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Derde stop: Loonbedrijf Vink
Lhee 103, Dwingeloo

• Vervolg de weg vanaf het bedrijfsterrein rechtsaf
• Kruising rechtdoor
• De volgende kruising rechtdoor 
• Links aanhouden op de splitsing en na 20 meter rechts aanhouden (bij 
bord fietspad 100m)

Bezienswaardigheid: de Spieker van Lhee

• Links aanhouden richting fietspad
• Rechtsaf het fietspad op
• Fietspad volgen en linksaf Achter Het Zaand op
• Aan het eind van de weg linksaf fietspad op
• 3e weg tegenover de speeltuin rechtsaf de Lheebroekerweg op

Vierde stop: Stal de Brinkhof
Lheebroekerweg 6, Dwingeloo

• Weg vervolgen
• Rechts aanhouden Lheebroek op
• Linksaf afbuigen en Lheebroek volgen
• Na de camping rechtsaf Lheebroek volgen
• Rechtsaf het zandpad volgen

Vijfde stop: Taribush Kamp de Marke
Lheebroek 30a, Dwingeloo

• Linksaf fietspad op
• Aan het eind van het fietspad rechtsaf Lheebroek op
• Einde van de weg, rechtsaf het fietspad op
• 1e fietspad rechts, Koninginnepad op
• 1e verharde weg links, Terhorst op
• Terhorst oversteken en fietspad volgen
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• 1e weg links de Koekoeksbloemlaan op
• Eind van de weg, rechtsaf Zeepkruidlaan op
• 1e fietspad linksaf
• Eind van het fietspad rechtsaf Smalbroek op
• 6e stop aan linkerzijde (!) 

Zesde stop: Zorgboerderij De Hanse Hof 
Smalbroek 14, Beilen

• Smalbroek vervolgen
• Einde van Smalbroek, de Domoweg oversteken en Gentiaan op  (!) 
• Rechtdoor fietspad volgen
• Voor de rotonde rechtsaf het fietspad van de Linthorst Homanweg op 
• 3e weg rechts richting de Markt

Finish: Inleveren vragenformulieren
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STAL DE BRINKHOF

DOE MAAR GEWOON DAN DOE JE AL GEK GENOEG!!

De familie Mulder (Bert, Trea en Jos) heten u van harte welkom op Stal de 
Brinkhof, Lheebroekerweg 6 te Dwingeloo

Bedrijfshistorie
Trea heeft de Nederlandsche Hippische beroepsopleiding gevolgd in Deurne. 
In 1994 kwamen ze in contact met meneer de Weerd die op de huidige 
locatie een boerderij had. Hier mocht Trea haar paardenhobby voortzetten. 
In 2003-2004 is de boerderij overgenomen en is langzamerhand het bedrijf 
gegroeid naar het hippisch centrum wat er nu staat. 

Grootte/werkzaamheden
De stallen bieden plaats voor gemiddeld 50 paarden. Er is een perceel van 2 
hectare beschikbaar voor het buiten laten lopen van de paarden. Het hooi en 
voer wordt ingekocht.
De Brinkhof is een veelzijdig bedrijf. Paarden worden afgericht (evenals ‘toe-
komstige’ ruiters), er wordt voornamelijk dressuur gereden. Verder is het een 
manege waar iedereen op zijn/haar paard lessen kan volgen. Daarnaast wordt 
er gefokt met paarden en wordt er handel bedreven. Door deze veelzijdigheid 
en een gezonde bedrijfsvoering, was het mogelijk om een aantal jaar geleden 
door de crisis te komen.
De paarden worden opgeleid van begin tot eind, evenzo de mensen. Kinderen 
vanaf 6 jaar tot talenten uit de regio zijn op de Brinkhof opgeleid. Trea zelf 
rijdt nog steeds paard op hoog niveau. Daarnaast is ze een opleiding begon-
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nen tot Coach 5, zodat ze meer diepgang kan geven in de trainingen.
Wekelijks komen er zo’n 100 mensen over de vloer van de Brinkhorst. De 
paarden worden dagelijks verzorgd door Trea en een vaste werknemer. Verder 
zijn er veel vrijwilligers en stageplaatsen. De dagelijkse verzorging van de paar-
den staat voorop zoals voeren en het uitmesten van de stallen. De mest wordt 
afgevoerd naar Amco (champignon teelt).
 
Wat valt er te zien?
Door rond te lopen op het terrein van de Brinkhorst zult u merken met welke 
toewijding de paarden worden verzorgd. De stallen, voeropslag, buitenbakken 
waar de paarden lopen. De binnenbak waar de lessen worden gegeven en bij 
goed weer is het mogelijk om voor de kinderen een ritje te maken op een van 
de pony’s.

Toekomstvisie
Mede door de nieuwe opleiding is Trea voorbereid op de toekomst. Ze zal 
minder zelf gaan rijden maar kan met deze opleiding meer diepgang geven 
voor zowel paard als ruiter. Om zo op deze manier een nog hoger niveau uit 
beide te halen. Verder zal er mee aandacht geschonken worden aan de fok-
kerij.

De kracht van dit bedrijf
De Brinkhof mag dan relatief klein zijn maar de veelzijdigheid die het bedrijf 
te bieden heeft op elk niveau geeft dat er voor ieder zijn of haar passie in de 
paardensport ruimte is.

WWW.DEBRINKHOF.NL
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TARIBUSH 

VOOR LEUKE MENSEN

De medewerkers van Taribush heten u van harte welkom op de locatie ‘Kamp 
de Marke’

Bedrijfshistorie
Tentenkamp de Marke is een kamp met een rijke historie.  De Marke is in 
juli 1952 geopend en is opgericht door een christelijke jongerenvereniging. 
Jongeren konden er kamperen op een unieke en mooie locatie. In november 
1997 werd het tentenkamp landelijk bekend. De Raad van Kerken in Neder-
land en kerken uit de regio boden onderdak aan 21 uitgeprocedeerde asiel-
zoekers op het kamp. Dit als protest tegen het beleid van de overheid. Op 1 
april 2004 is het kamp in eigendom gekomen van Taribush Events. Na een 
aantal verbouwingen o.a. noodzakelijk vanwege achterstallig onderhoud en 
een metamorfose in 2010/2011 is het geworden zoals u het nu aantreft. Een 
gezellige accommodatie die plaats biedt voor groepen, tal van activiteiten en 
festivals.

Grootte/werkzaamheden
Taribush heeft op dit moment 3 locaties waar activiteiten in de ruimste zin 
van het woord gehouden kunnen worden. ‘Kamp de Marke’, Lheeboek 30a, 
Dwingeloo. ‘De Boerderij’, Kanaal OZ-3, Wijster en ‘De Jachthut’, Emelangen 
2, Wijster. Het Taribush-team bestaat uit 13 personen en een aantal vrijwilli-
gers die met al hun enthousiasme groepen van diverse pluimage een gezellige 
tijd willen geven. Dit gebeurt op unieke locaties aan de rand van de natuur 
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zoals het ‘Dwingelderveld’ en landgoed ‘De Vossenberg’. Naast de uitleg die 
u krijgt op locatie ‘Kamp de Marke’ verwijzen wij u graag naar de site www.
taribush.nl waar u wegwijs wordt gemaakt in alle mogelijkheden wat Taribush 
u kan bieden.

Wat valt er te zien?
U komt op een unieke locatie op steenworp afstand van het Dwingelderveld 
waar talloze activiteiten georganiseerd kunnen worden. Zo wel bij goed als 
slecht weer. Laat u verrassen.

Toekomstvisie
Taribush is een serieus bedrijf die allerlei arrangementen, activiteiten en een 
drietal leuke evenementen organiseert op unieke locaties in Drenthe. De me-
dewerkers blijven energie houden om nieuwe dingen te ontwikkelen. Zoeken 
naar kleinschalige locaties, nieuwe plekken in de natuur, platteland. Welke 
kant het precies op gaat is een verassing maar organiseren van meerdaagse 
trektochten door de Nederlandse natuur en verhuur van unieke vakantiehuis-
jes behoren zeker tot de toekomstplannen.

De kracht van dit bedrijf
Het mooiste van werken bij Taribush is dat je bijdraagt aan het plezier van 
mensen. Taribush zorgt voor een gezellige sfeer en de bezoekers zorgen voor 
de gezelligheid.

WWW.TARIBUSH.NL
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DE HANSE HOF 

DOEN WAAR JE GOED IN BENT

Namens Stichting De Hanse hof, heet Hans Nijland u van harte welkom op de 
(ont)zorgboerderij en Landwinkel, Smalbroek 14 te Beilen.

Bedrijfshistorie
Hans was tot 2005 varkenshouder in Hooghalen. Mede door wet- en regel-
geving bleken hiervoor geen economische toekomstmogelijkheden te zijn. 
Ook was er geen directe opvolging. In 2000 is de dagbesteding opgestart op 
de boerderij in Hooghalen en in 2005 verhuisd naar Smalbroek 14 om daar te 
starten met de zorgboerderij met Landwinkel. De locatie kwam in aanmerking 
om dat het relatief klein was en dus niet geschikt voor intensieve veehouderij 
en goed bereikbaar.

Grootte/werkzaamheden
De Hanse hof is een multifunctioneel bedrijf in de agrarische sector met een 
zorgdeel. Het voedsel word zoveel mogelijk in de vorm van de kringloop 
geproduceerd. De mest afkomstig van de eigen veestapel wordt over het land 
gebracht, zodat het voedsel voor de dieren zoveel mogelijk zelf kan worden 
verbouwd. Ook wordt de eigen mest gebruikt op de moestuinen voor de teelt 
van diverse groenten en fruit.  In de landwinkel worden de eigen producten 
(vlees, eieren, groenten en fruit) verkocht naast streekgebonden producten. 
De Hanse hof heeft ongeveer 16 ha. grond in gebruik. Het biedt ruimte en 
werk voor de 12 cliënten waarvan er dagelijks 7 aanwezig zijn op het bedrijf 
om als dagbesteding mee te werken op de boerderij. De cliënten worden 
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begeleid door 4 parttimers. Verder zijn er nog 5 vrijwilligers die op en om de 
boerderij meehelpen. Verder biedt De Hanse hof stageplaatsen aan leerlingen 
van het bijzonder onderwijs, AOC-Terra en SAW-opleidingen. Op de boerde-
rij loopt rundvee (vleesras Hereford). De kalveren worden gezoogd en lopen 
zomers buiten samen met de moeder koeien (ongeveer 50 stuks). Verder 
wordt er gefokt met varkens (gemiddeld 80 per jaar). Verder zijn ongeveer alle 
soorten dieren aanwezig die men zich voor kan stellen op een boerderij.  

Wat valt er te zien?
Op De Hanse hof kunt u zien hoe en waar de dieren verblijven. U krijgt een 
indruk van wat de werkzaamheden zijn voor de cliënten. De moestuinen en 
omliggende ruimte geven u een idee van vrijheid en gezelligheid. De Landwin-
kel is open evenals de multifunctionele ruimte.

Toekomstvisie
De nieuwe multifunctionele ruimte biedt mogelijkheden voor de dagopvang 
van ouderen. Ook voor kinderfeestjes en vergaderingen etc. is het een ideale 
ruimte. Waardoor verbreding van inkomsten gegenereerd kan worden. Het 
lichaam bepaalt voor Hans wanneer hij stopt. De stichtingsvorm geeft conti-
nuïteitsmogelijkheden voor de toekomst.

De kracht van dit bedrijf
Het bedrijf is transparant, natuurlijk en gewoon. Zowel begeleiders en vrijwil-
ligers als cliënten staan hier midden in de samenleving. Mensen hebben de 
ruimte. Er is een vaste groep cliënten en begeleiders met vrijwilligers. Dit geeft 
een stabiele structuur zodat mensen die anders achter een hek zouden ver-
dwijnen een doel en plezier hebben in het werk op deze (ont)zorgboerderij.

WWW.DEHANSEHOF.NL
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DE KLOMPHOEK

Een van oudsher in de wijde omgeving van Beilen bekend adres voor klompen 
demonstreert vandaag het vak klompenmakerij hier nabij Spier.

Historie
Omstreeks 1900 werd de klompenmakerij opgezet door grootvader Lute 
van de Bult. Kleinzoon en ook klompenmaker Lute van de Bult uit Beilen is 
opgegroeid tussen de klompen en in de klompenmakerij. Hij speelde tussen 
het zaagsel en zag zijn opa en vader dag in dag uit klompen maken. “In de 
avond deed mijn opa het fijne werk aan de klompen. Hij boorde en schuurde. 
Zijn handen stonden nooit stil.” In 1930 kocht Van de Bult een elektrische, 
Franse klompenmachine. Even later werd ook het bijbehorende deel voor het 
uithollen van de klomp erbij gekocht. Vanaf dat moment kon er geproduceerd 
worden.

Al is de bedrijfsmatigheid verdwenen en is Van de Bult voornamelijk nog een 
demonstratie klompenmaker. Vroeger stond op het bedrijf alles in het teken 
van de klompenmakerij. Het ophalen van hout, het ontvangen van mensen 
en het maken van klompen. Dit was een arbeidsintensief werk en ook nog 
eens heel zwaar ambachtelijk werk. “Eigenwijs als mijn opa was, kocht hij een 
elektrische machine waarmee klompen konden worden gemaakt.” 

Van de Bult demonstreert het maken van klompen op veel braderieën in bin-
nen- en buitenland en op afspraak in de klompenmakerij De Klomphoek aan 
de Brunstingerstraat 43 in Beilen. Heeft u daarvoor interesse dan is Lute vast 
bereid om zijn contactgegevens aan u mee te geven.
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Agrarische Dienstverlening 
Oranjekanaal N.Z. 36 Hijken 06-15190915
2 stuks grootpakpersen met gestuurde tandem

Balen wikkelen met Mc Hale 998

Ploegen met 5 schaar wentelploeg met vorenpakker



Duizelt 
het u 
soms 
ook? 
Wij zorgen 
voor overzicht.

0593 56 59 70
info@we-support.nl
www.we-support.nl
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Hout in de TuinHout in de Tuin
•  Steigerhout  •  ** NIEUW** Lariks hout  •  Geïmpregneerd 

Tuinhout  •  Hardhout  •  Beton (schuttingsysteem)  

•  Tuinschermen en deuren  •  Gaaspanelen en tuingaas  

•  Poortframes  •  IJzerwaren  •  Dakbedekking  •  Buitenspelen  

•  kit-lijm en houtbescherming  •  Picknicktafels  •  Tuintafels  

•  Tuinbanken  •  Tuin stoelen

‘t Smalbroekerhout
Smalbroek 23
9411 TS  te Beilen
Tel. 06-24233780

www.houtindetuin.nlwww.houtindetuin.nl
Onze Afhaaltijden zijn:
Maandag tot en met vrijdag: 
09.00 uur tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 09.00 tot 16.00 uur.
Zondag: gesloten
(Onze afhaaltijden kunnen wijzigen, 
houd u daarvoor de website in de gaten)

Wij bezorgen ook!
Maar u kunt het ook gewoon bij ons afhalen

•  Steigerhout  •  ** NIEUW** Lariks hout  •  Geïmpregneerd 

Tuinhout  •  Hardhout  •  Beton (schuttingsysteem)  

•  Tuinschermen en deuren  •  Gaaspanelen en tuingaas  

•  Poortframes  •  IJzerwaren  •  Dakbedekking  •  Buitenspelen  

•  kit-lijm en houtbescherming  •  Picknicktafels  •  Tuintafels  

•  Tuinbanken  •  Tuin stoelen





www.frieslandcampina.com

FrieslandCampina voorziet mensen 

wereldwijd van al het goede van melk. 

Baby- en kindervoeding, zuiveldranken, 

kaas, melk, yoghurts, toetjes, boter, 

room, melkpoeder, zuivelingrediënten en 

vruchtendranken zijn producten die een 

belangrijke rol spelen in de voeding en 

het welzijn van mensen. Wij zijn samen 

met onze leden-melkveehouders expert 

in melk en breiden onze kennis over 

toepassingen ervan voortdurend uit;  

van de kwaliteit van het grasland waarop 

de koeien grazen tot het op de markt 

brengen van smakelijke en gezonde 

producten. En alle stappen daartussen. 

Wij zorgen voor  gezonde voeding, 
elke dag...

...voor een miljard mensen wereldwijd
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Jumbo Mulder

wenst u een fijne

fietstocht!
Na het fietsen

nog zin in wat lekkers?
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Alleen vandaag op vertoon

van deze advertentie

bij € 15,00 boodschappen

een ovenverse appeltaart

GRATIS!
Alleen geldig op

2e pinksterdag 16 mei 2016

bij Jumbo Mulder in Beilen.

Wij zijn elke zondag, 

dus ook vandaag

geopend van 13 tot 18 uur!


