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Het mooiste lifestylemagazine  over Noord- Nederland



Ontdek het noorden. Dat staat 
centraal in lifestylemagazine 
Noorderland. Noorderland 
schrijft al meer dan 15 jaar 
over het goede (buiten)-

leven in Friesland, Drenthe en 
Groningen. Noorderland is een 
regionaal tijdschrift dat landelijk 

verkocht wordt bij alle grote 
verkooppunten, boekhandels 
en supermarkten. Het is het 

magazine voor iedereen die 
Noord-Nederland een warm 

hart toedraagt.
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 Maar liefst acht keer per 
jaar genieten lezers van 

verhalen over verrassende 
bezienswaardigheden, 

schitterende natuurgebieden, 
culturele hoogtepunten en 

van interviews met bijzondere 
noorderlingen. Geniet met 
Noorderland van prachtige 
(natuur)fotografie en doe 

inspiratie op met de tientallen 
uittips over het noorden.  

Abonnementsprijs: m30 per jaar 
Losse verkoop: m5,99 per nummer

Noorderland
Over

8x PER JAAR 
MEER DAN 100  

PAGINA’S



PRINT 
frequentie 8x per jaar
oplage  20.000 
bereik   50.000 mensen
 
ONLINE 
19.000 
volgers op social media

10.000 
nieuwsbrief-abonnees 
wekelijkse verschijning op 
vrijdag

NOORDERLAND.NL
20.000
pageviews per maand

15.000
unieke bezoekers per maand 

Cijfers van
NOORDERLAND



EROPUIT
De mooiste wandel- en 
fietstochten door unieke 

(natuur)gebieden, dorpen en 
steden in Noord-Nederland. 

 

NATUUR 
Reportages over 

bijzondere dieren, 
natuurgebieden en 

natuurverschijnselen 
in het noorden.

CULTUUR 
Verhalen over culturele 

hoogtepunten en unieke 
uittips in stad en land.

LIFESTYLE 
Inspirerende 
rubrieken over 
wonen, eten  
en reizen in  
het noorden.  

REDACTIONELEpijlers



Noorderland-lezers 
bevinden zich in de 
hogere welstandsklasse 
en zijn vaak ouder dan 
40 jaar. Een groot deel 
van de lezers is vrouw, 
maar ook mannen 
lezen Noorderland. 
De lezers gaan graag 
eropuit, houden van 
natuur, cultuur en 
culinaire verrassingen. 
Ze zijn nieuwsgierig, 
actief en gaan op zoek 
naar kwaliteit.

LEZERSprofiel



1   11 januari 14 november Winterpret
2 22 februari  9  januari  In weer en wind
3  5 april 20  februari  Geloof, hoop en liefde
4  17 mei  3  april   Onderweg
5 28 juni 15  mei   Water en verkoeling
6 23 augustus   3 juli   Culinair
7  4 oktober 21  augustus  Beestenboel
8 15 november  2  oktober  Magische dagen

Jaar
PLANNING

EDITIE VERSCHIJNT AANLEVERDATUM THEMA



Een speciale uitgave van 
Noorderland in samenwerking 

met uw bedrijf en/of merk? 
Noorderland biedt custom 

branded content, zoals specials 
en (mini)gidsen in de stijl van 
Noorderland. Als bedrijf en/
of merk draag je bij aan de 

redactionele inhoud. 

Neem contact op met de 
redactie van Noorderland voor  

alle mogelijkheden. 

redactie@noorderland.nl 
tel. 088 – 65 44 013
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Noorderland organiseert jaarlijks 
diverse evenementen voor 

lezers, in samenwerking met 
commerciële bedrijven en 

partijen. De invulling en het soort 
event wordt in overleg bepaald. 

Benieuwd naar de 
mogelijkheden om samen met 
Noorderland een event op te 
zetten? Neem dan contact op 

met de redactie.
 

redactie@noorderland.nl
tel. 088 – 65 44 013

SAMEN MET 
NOORDERLAND

Events



Events

In 2019 was er een speciale  
Noorderland Lezersdag bij 
Museum Nienoord in Leek. Daar 
werden 50 lezers getrakteerd 
op diverse demonstraties, 
lezingen, rondleidingen en een 
smakelijke lunch. 

In 2018 organiseerde 
Noorderland in 
samenwerking met 
Museum De Buitenplaats 
in Eelde een speciale 
dag, gevuld met 
rondleidingen en 
een lunch, voor 50 
enthousiaste lezers.
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Adverteren in
HET MAGAZINE

ADVERTENTIETARIEVEN*
1/1 pagina 2.500
½ pagina 1.400
¼ pagina 800
Cover 3 3.000
Cover 4 3.000

Er zijn verschillende mogelijkheden om te 
adverteren op www.noorderland.nl. 
Neem hiervoor contact op met de 
salesafdeling.

* Genoemde tarieven zijn excl. btw  
 en technische kosten.

SALES NOORDERLAND
T: 088 – 65 44 013
E: sales@noorderland.nl 

TECHNISCHE GEGEVENS
Papiersoort binnenwerk 100 gram
Papiersoort omslag 300 gram
Bladspiegel 230 x 275 mm
Zetspiegel 210 x 262 mm

ADV AFMETING
1/1 pag. breedte x hoogte
 230 x 275 mm
 (excl. 3 mm overvul)
1/2 pag. liggend 210 x 129 mm
1/4 pag. staand 103 x 129 mm
1/8 pag. liggend 103 x 63 mm
1/16 pag. staand 50 x 63 mm

ADVERTENTIEMATERIAAL 
Certified PDF omgezet conform
onderstaand kleurprofiel:

Omslag
ISOcoated_v2_300_eci.icc
Binnenwerk
ISOcoated_v2_300_eci.icc

NOORDERLAND
Verschijningsfrequentie 8 keer per jaar
Losse nummerprijs 5,99
Bereik 50.000 mensen



advertorial
ADVERTEREN IN
HET MAGAZINE

Profiteer met uw bedrijf van het 
grote bereik en betrokkenheid van 
Noorderland. Naast advertenties 

bieden wij ook op maat gemaakte 
advertorials. Deze zijn geschreven 

in de stijl van Noorderland en 
zijn bedoeld om uw bedrijf op 

aantrekkelijke en krachtige wijze te 
promoten. Neem contact 

op met de redactie voor de 
mogelijkheden.

 
redactie@noorderland.nl

tel. 088 – 65 44 013

lei en het noordoosten waren in mijn hoofd met  
elkaar verkleefd. Die vruchtbare bodem lag daar 
goed, onder de landelijke graanschuur, en waar  
anders vond je de uitgestrektheid van de Reider-

wolderpolder, de C.C.-polder, de Johannes Kerkhoven- 
polder? De grond- en gebiedversmelting zaten zo diep dat ik 
sprakeloos was, die ene wintermiddag. Eén keer reden we 
erdoorheen, onopzettelijk waren we er verzeild geraakt. 
Waar? Electra.
Op Google Maps ziet het eruit als een brug, 
ik kwam ook omschrijvingen tegen van een 
schiereiland. Het water dat erlangs stroomt 
is van het Reitdiep, waarin, precies bij  
Electra, de Kommerzijlsterriet uitmondt. Zo 
drijft Electra in een driesprong van water-
wegen, op de grens tussen Westerkwartier 
en Hunsingo. Een gehucht in niemandsland. 
De naam werd ontleend aan het waterschap 
dat een eeuw geleden net zo heette en dat 
een gemaal (elektrisch aangedreven) in be-
heer had. Dat gemaal is nog altijd in bedrijf 
en laat zich aanhoren als een reputatie: De 
Waterwolf. Het bouwsel bij naam noemen is 
een beeld oproepen; pootafdrukken in voch-
tige velden. 
Hier, op de grens van Groningse land- 
streken, tussen aarde en water, waren wij 
slechts op doorreis naar onze eindbestemming. Maar rond 
Electra werd er iets aangeboord. Onder een zilvergrijs 
zwerk lag links en rechts de klei te glimmen in vette voren. 
De wegen waren hier alleen niet kaarsrecht, zoals in de 
Oost-Groningse polders, maar slingerden van het ene wier-
dedorp naar het andere. En misschien was dat wel wat de 

ontmoeting met dit landschap onvergetelijk maakte: de 
combinatie van weidse klei en innemende kronkelingen. Ik 
voelde hoe ik in opstand kwam. Er kon toch geen land van 
klei bestaan dat, jawel, nóg mooier was? Maar Electra en 
haar toegangswegen hadden me al betoverd, er was geen 
ontkomen aan. Electra overkwam me. 
In mijn mond woog ik de naam. In de verte murmelden 
Griekse tragediedichters en de Ierse romanschrijver Colm 

Tóibín, die in Het huis van de namen het 
geslacht van koning Agamemnon, waar- 
onder diens dochter Elektra, een stem geeft. 
Terwijl mijn vriend ons door de klei toerde 
en ik onder hoogspanning om me heen bleef 
kijken – om maar niks te missen van akkers, 
sloten, bruggen, een enkele boerderij – had 
ik ons hele leven al verplaatst. We zouden ’s 
winters onze modderlaarzen uitstampen op 
de mat en ’s zomers urenlang in de achter-
tuin naar de sterren kijken. Ik proefde de 
rode wijn al, rook het haardvuur en luisterde 
naar de vraag: ‘Waar woon je?’ En ik zou ant-
woorden met twee woorden die klonken als 
een naamvaloefening: ‘In Electra,’ en de 
mensen zouden om mijn hoofd een vonken-
krans zien opflakkeren. 
‘Het enige huis van Electra staat te koop,’ 
overdreef mijn vriend een paar weken later, 

rondklikkend op Funda. Hij vond het niks. En ik moest toe-
geven, het was natuurlijk ook helemaal geen realistische ge-
dachte. Een zinnetje Tóibín dan nog maar. ‘Ik werd van hun 
wereld, de wereld van spraak, echte tijd en louter menselijke 
driften, getrokken naar een wereld die altijd heeft bestaan.’ 
Zo zweef ik in gedachten, af en toe, naar Electra. 

'Er was geen 
ontkomen 

aan: ik was 
betoverd'

Ankie Lok (1981) werd geboren in Groningen en groeide op in Drenthe.  
Ze woont en werkt in Amsterdam en komt nog geregeld in het Noorden.
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COLUMN

www.noorderschrift.nl
ankie@noorderschrift.nl

Sociale media: @noorderschrift
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In Electra

p 6 april opent Hans Wiegel een uniek 
miniatuurpark in Wedde. In dit park zijn zo’n  
80 schaalmodellen (schaal 1:25, net als in 
Madurodam) te zien van karakteristieke 

huizen, toren, molens en andere bouwwerken uit de 
provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Van 1989 tot 
2007 stonden de meeste van deze miniaturen in een 
park in Appelscha. Dat park moest de deuren sluiten en 
de miniaturen lagen tien jaar lang in een loods in 
Stadskanaal. Tot ze in 2018 gekocht werden door dhr. 
Oudemans, eigenaar van Landgoed Tenaxx in Wedde.

Ook al waren de miniaturen beschadigd, het was 
overduidelijk dat ze met veel liefde, vakmanschap en 
oog voor detail gemaakt waren: de Martinitoren, station 
Groningen, het planetarium in Franeker, kasteel 
Coevorden, de kerk van Wieuwerd (inclusief 
mummies!). Maar ook: een Jaknikker uit Schoonebeek, 
een hunebed, de veerboot de Friesland van rederij 
Doeksen en een boortoren van de NAM.

Dhr. Oudemans kwam in contact met een van de 
oorspronkelijke makers van de miniaturen. Onder zijn 
leiding zijn ze gerestaureerd. Deze miniaturen laten zien 
waar Noord-Nederland trots op kan zijn. Daarom heeft 
het park de naam ‘Het Grootse Noorden’ gekregen. De 
drie noordelijke provincies hebben ieder een rijke historie 
en het doel van Miniatuurpark ‘Het Grootse Noorden’ is 
om de betekenis daarvan meer bekendheid te geven.  

In het park kun je niet alleen kijken, maar ook van alles 
doen. Kinderen kunnen door een druk op de knop of door 
te fietsen elektriciteit opwekken en daarmee molens doen 
draaien, geluiden laten klinken en andere verrassende 
effecten teweeg brengen. Maar naast serieuze informatie, 
biedt het park ook vermaak en ontspanning. Met de 
opgeknapte dieseltrein uit Appelscha kun je een rit over 
het landgoed maken. Ook is er een speeltuin. En bij de 
entreeprijs zijn frietjes, snacks en ranja inbegrepen. Deze 
succesvolle formule wordt ook toegepast in het ernaast 
gelegen Dinopark en wordt door de bezoekers enorm 
gewaardeerd. Het Miniatuurpark en het Dinopark zijn 
twee aparte parken op Landgoed Tenaxx, maar er zijn wel 
voordelige combikaarten verkrijgbaar.

Landgoed Tenaxx in Wedde werd in 2015 voor het publiek 
geopend als bomenpark. Er werd een uniek arboretum 
aangeplant met de grootste treurbomencollectie ter 
wereld. Om het onderhoud van deze bomenverzameling te 
kunnen bekostigen en meer bezoekers te trekken, 
ontstond het idee om er een Jurassic Park van te maken. 
Sinds 2016 kan het publiek genieten van levensgrote 
modellen van dino’s, die ook nog brullen wanneer je ze 
nadert. Daarnaast is er een tentoonstelling van 
dinoskeletten en modellen uit het voormalige Noorder 
Dierenpark in Emmen. En bezoekers kunnen zelf 
dinobotten en -eieren opgraven, roeien in een bootje op 
de vijver, jagen op dino’s met een lasergun of hun 
uithoudingsvermogen testen op een survivalparcours.

Zo minuscuul als je je voelt naast de dinosauriërs, zo 
reusachtig waan je je als je naast de Brandaris of het 
Klooster Ter Apel staat!  
Op www.landgoedtenaxx.nl is meer informatie te vinden.

in Wedde

Miniatuurpark 
‘Het Grootse Noorden’ 

ADVERTORIAL
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Landgoed Tenaxx, 
Borgesiusweg 1,  
9698 XS Wedde
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Wilt u uw bedrijf in Noorderland promoten? 
Dat kan onder andere in onze vaste 
rubriek Noordermarkt. Neem voor de 
mogelijkheden contact op via  
sales@noorderland.nl of 
tel. 088 – 65 44 013.

 
 

CURSUSSEN/WORKSHOPS

NOORDERLAND84NOORDERLAND

NOORDERMARKT

NOORDERMARKT 
SPELREGELS
Ook adverteren in Noordermarkt? Een 
advertentie kost €100 voor een tekstblok (max. 
300 tekens inclusief spaties) en een foto. Het 
genoemde bedrag is exclusief BTW. De foto 
mag digitaal worden aangeleverd, minimaal 
300 dpi (een foto van in ieder geval 1 MB of 
groter). Noorderland behoudt het recht 
advertenties en/of foto’s te weigeren.

OPGAVE
Advertenties voor het oktobernummer van 
Noorderland worden aangeleverd via email: 
sales@noorderland.nl. Vermeld de gewenste 
rubriek, de naam en de contactgegevens. Nog 
niet bestaande rubrieken kunnen in overleg 
worden toegevoegd. Bel voor meer informatie 
op telefoonnummer: 050 - 20 53 130.

Noorderland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 
advertenties. Zetfouten voorbehouden.

HUNEBEDCENTRUM 
Het Hunebedcentrum brengt je dichtbij de  
oermens. Waan jezelf in de prehistorie, de tijd 
van je vroegste voorouders, in het vernieuwde  
Hunebedcentrum. Op steenworp afstand van 
het grootste hunebed liggen de verhalen voor 
het oprapen, kom in contact met de hunebed-
bouwers. Met deze nieuwe expositie geniet je 
volop. En buiten, in het Oertijdpark, sta je oog 
in oog met de oermens. 
•  Adres: Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger
•  Geopend: dagelijks 10.00-17.00 uur
•  Tel: 0599 – 23 63 74
•  Info: www.hunebedcentrum.eu

LANDGOED VERHILDERSUM LEENS  
Proef het verleden... Nieuwsgierig naar het  
leven in de 19e eeuw? Kom, ontdek en ervaar 
de verhalen uit een andere tijd en laat u  
verrassen. Niet alleen een prachtige, compleet 
ingerichte borg, maar ook het arbeidershuisje, 
mooie exposities en een tuin met beelden van 
Eddy Roos maken een bezoek waard. De 19e 
eeuw komt hier tot leven. Een ontdekkingsreis 
naar het verleden. En in Ons Schathoes kunt u 
terecht voor lekker eten en drinken.
•  Info: www.verhildersum.nl

KUNST & EXPOSITIES

ROESD - GICLÉE SHOP  
Exposeert Giclées van abstracte kunst.  
Prachtig kleurrijk werk van onder andere Hope,  
Maria Megens, Mrs More, Henri Vogel en  
Laetitia Broersma. De expositie is te bewonde-
ren van 21 augustus t/m 12 oktober. Daarnaast 
kunt u komen genieten van al het moois en lek-
kers in de kunstwinkel en brasserie van Roesd! 
U vindt er betaalbare kunst en kunstzinnige 
cadeautjes zoals Giclée kunstreproducties, 
kunstkaarten, kunstboeken, kinderboeken, 
kunstkalenders en glaskunst.  
•  Adres: De Holm 34, 9356 VB Tolbert  
•  Geopend: woe t/m za & laatste  

zondag vd maand 
•  Info: www.roesd.nl 

NOORDERMARKT

LINDA’S WORKSHOP PARADIJS 
Op boerderij Lamkumaheerd in Uithuizermee-
den bieden wij u op onze sfeervolle locatie  
diverse Creatieve Workshops aan voor jong  
& oud. Ons aanbod is o.a. fleurige schilderijen, 
dikke dame beeldje pimpen, tekstborden  
maken, dotting, glas etsen etc. Samen  
plannen we met u een datum en tijdstip waar-
op u wilt komen workshoppen. U bent welkom 
vanaf 2 personen tot max. 20 personen.    
•  Adres: Berend Haikesweg 2,  

9982 XS Uithuizermeeden 
•  Tel: 06 – 36 03 18 24
•  Info: www.workshop-paradijs.nl 

DI VETRO GLASKUNST-GALERIE 
DI VETRO is een Galerie en -Tuin waar  
de Glaskunst van Jannie Slootweg centraal 
staat en het gehele jaar door te bezoeken is. 
Gelegen aan de rand van het centrum in 
Winschoten, met kleurrijke, abstracte of  
juist ingetogen Glaskunst-objecten en design 
glasproducten op maat uit eigen atelier. Ieder 
seizoen, waar kleur en licht elkaar ontmoet  
en daardoor steeds een verrassende 
uitstraling krijgt. 
•  Adres: Hortensiastraat 7,  

9675 GP Winschoten
•  Geopend: dinsdag op afspraak, woe t/m 

vrij 10.00-17.00 uur, za 12.00-17.00 uur,  
iedere 1e zondag van de maand  
13.00-17.00 uur.

•  Tel: 0597 – 41 32 21
•  E-mail: info@divetroglaskunst.nl
•  Info: www.divetroglaskunst.nl 

 
 

EVENEMENTEN

RECREATIE
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ANTIEK EN CURIOSA

NOORDERMARKT

BLOMSTERSTUGA 
Blomsterstuga: Specialist op Scandinavisch 
(textiel) gebied. Open dag op 4 september: 
presentatie cursusprogramma met Zweeds en 
botanisch borduren, poppen maken en meer.
(Web)winkel met zelfmaak-pakketten, boeken, 
Zweedse stoffen en (handgeverfde) borduur-
garens. Actuele info staat op de site. Of meld 
je daar aan voor de nieuwsbrief.
•  Adres: Industrieweg 19,  

9919 JE Loppersum
•  Geopend: woensdag 09.00-17.00 uur, 

donderdag en vrijdag 09.00-12.00 uur
•  Tel: 0596 – 57 19 19 
•  Info: www.blomsterstuga.nl 

BROCANTE EEXTERVEEN 
Altijd meer dan 50 gerestaureerde authentieke 
kroonluchters (kristallen groot, klein en  
kleurrijk) laten hun licht schijnen. Noorderlicht 
schijnt op z’n Frans bij Brocante Eexterveen. 
Bekijk voor een sfeerimpressie ook eens het 
filmpje op onze website. Bijna iedere middag 
open even bellen voor de zekerheid. Op bijna 
alle brocante: 30% korting! 
•  Adresgegevens: zie hieronder 

BROCANTE EEXTERVEEN  
SCHITTERING IN EEXTERVEEN. 
Schitterend glaswerk en oprecht Frans  
aardewerk. Karaffen en kruiken in een  
omgeving waar de kroonluchters schijnen  
over wat Frankrijk mooi maakt. Zo dichtbij  
kan Frankrijk zijn.
•  Adres: Kruisweg 5, Eexterveen
•  Info: www.brocanteeexterveen.nl /  

Facebook Brocante Eexterveen 
•  Tel: 0598 - 46 86 40

DE ORANJERIE 
Brocante op zijn Brits met een vleugje  
vintage van 22 sept. tot 12 okt. Servies, glas, 
silverplate, bestek, hoeden, sieraden, linnen,  
spiegels, lampen, oude tasjes enz. In de  
theeschenkerij zal o.a. een heerlijke Cream  
Tea worden geserveerd. Zondag 22 sept  
taxatiedag door taxateur Geert Ziengs. Er 
worden 2 items p.p. getaxeerd.
•  Adres: Noorderstraat 1, 9491 AJ Zeijen
•  Geopend: di t/m za 13.00-17.00 uur, zo 22 

en 29 sept en 6 okt 11.00-17.00 uur.
•  Info: www.de-oranjerie.nl

BROCANTE HERFSTFAIR ORVELTE  
Heerlijke fair op een unieke locatie. Monumen-
tendorp Orvelte is hét decor voor deze sfeer-
volle herfstfair. Zo'n 70 smaakvol ingerichte 
stands, professionele muziek en de entourage 
van een prachtig dorp. Tijdens de fair zijn alle 
winkeltjes en terrasjes geopend. Tevens rijdt 
de nostalgische paardentram. Sfeer  
gegarandeerd. Za 31 aug en zo 1 sept.
•  Adres: Brink, Orvelte
•  Geopend: 10.00-17.00 uur
•  Info: www.hetbrokantien.nl  

WADVISTOCHTEN & VISWERKPLAATS  
Geniet van het Wad en ontdekt wat er zwemt. 
De vissers van ‘t Ailand Lauwersoog bieden 
grote en kleine activiteiten in alle prijsklassen. 
Leer fileren, vis roken, oesters steken, fuiken 
legen en meer. Lees ons programma op de 
website of mail ons.
•  Adres: Haven 49, 9976 VN Lauwersoog 
•  Tel: 0519 – 34 90 33
•  E-mail: wadvistochten@goedevissers.nl
•  Info: wadvistochten.nl
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BED & BREAKFASTS IN NOORDERLAND

LAUWERSMEERPLEZIER

Op een unieke plek in Nat. Park 
Lauwersmeer en op loopafstand van 
Werelderfgoed de Waddenzee vindt u  
B&B LauwersmeerPlezier! Slaaphuisjes  
in maritieme sfeer. Prachtig uitzicht!

LANDGOEDLOGIES PÁBEMA 

Rust en ruimte in de smaakvolle  
logiesgelegenheid met separate slaapkamer 
op de begane grond met eigen entree én 
tuin met de stad Groningen op 15 min. 
afstand. Dat wordt volop genieten! 

B&B GASTVRIJ ONTHAAL

Op steenworp afstand van het punt waar 
Drenthe, Friesland en Groningen elkaar 
ontmoeten, ligt B&B “Gastvrij  
Onthaal”, in een landelijke boerderij 
in Een-West. Sinds 2016 bieden wij gasten 
een sfeervol, schoon en gastvrij onthaal. 

Wolddijk 103A, 9738 AD Groningen
Tel: 050 – 57 97 330
• www.woldstee.nl

Oosterdorpsstraat 141, 3871 AC Hoevelaken
Tel. 06 – 22 50 96 24
• www.grootpepersgoed.nl

Schansweg 13, 9343 TE Een-West  
Tel: 06 – 41 08 12 72 

Barkhoornweg 1, 9591 TR Onstwedde 
Tel: 06 – 22 77 92 23 / 06 – 53 70 98 26 
• www.natuurlijkmooionstwedde.nl 

Veldstreek 15, 9354 VA Zevenhuizen (GN)
Tel. 050 – 50 10 943 / 06 – 22 46 26 16
• www.lelievansharon.nl

Kustweg 30, 9976 VP Lauwersoog
Tel: 06 – 30 08 34 94
• www.chaletverhuurlauwersoog.nl

Zuiderweg 12, 9801 TD Zuidhorn 
Tel. 06 – 22 694 544 
• www.landgoedlogiespabema.nl

Wittelterweg 15, 7986 PL Wittelte
Tel. 06 – 82 25 00 24
info@witholterhof.nl 
• www.witholterhof.nl

Pieter Venemakade 209, 
9605 PP Kiel-Windeweer
Tel. 0598 – 35 25 85
•  www.romala.nl

Hoofdweg 68, 9698 AH Wedde
Tel. 0597 – 56 21 13 / 06 – 13 46 08 88
• www.zweedshoes.nl 

Molkenbosweg 16, 8894 KJ Formerum 
(Terschelling)
• www.hekkeland.nl

Hogebrinksweg 1, 9442 PP Elp
Tel: 0593 – 56 69 38
•  www.devijfsuites.nl

Broerdijk 39, 1678 HA Oostwoud 
E-mail: info@campingvalkenhof.nl

B&B DE "LELIE VAN SHARON"
Wees welkom in onze gastvrije B&B de 
"Lelie van Sharon”. Onze kamers komen 
uit op een gemeenschappelijke ruimte met 
keuken en een mooie buitenruimte met  
terras en mini-camping. 

B&B JOARUM

B&B Joarum ligt aan de rand van Kubaard 
centraal in Friesland. Landelijk gelegen. 
Onze mooie kamers liggen op de 1e  
verdieping. Voor rustzoekers en natuur-
liefhebbers en actief recreëren..

NATUURLIJK 
MOOI ONSTWEDDE 
Huidverzorging en Bed & Breakfast. 
Loslaten, ontspannen en zich absoluut 
prettig voelen. Overnachten in een blokhut 
met heerlijke boxspringbedden. Wij bieden 
lunch, diner, behandeling, sauna en jacuzzi. 

B&B WEST-FRIESLAND

Ruim opgezet accommodatie voor 2 tot 
4 personen in Oostwoud in het hart van 
West-Friesland. Mooie historische dorpen 
zoals Twisk, Medemblik, Hoorn. Van alle 
gemakken voorzien: keuken, smart televisie 
en WiFi. Alleen te huur van vrij t/m ma. 

B&B WITHOLTERHOF
De Witholterhof: rust, ruimte, historie, 
hedendaags, stilte, verbazingwekkend  
middeleeuws landschap. Niet na te vertellen. 
Stilte graag!

B&B ROMALA’S HOEVE
Natuurhuisjes-rusthuisjes-relaxhuisjes… 
noem het maar. Het ligt in een oase van 
rust en heerlijk bij de twee natuurvijvers 
omringd door bamboe en siergrassen.  

DE PODS… TERSCHELLING
Op ons park hebben we 4 twee pers. Pods 
voorzien van heerlijke bedden en stroom. 
Ook een familie pod voor 2 volw. En twee 
kinderen. Koken kan in ons Finse grillhuis. 
Douche en toiletten op steenworp afstand. 

WILT U OOK UW 
BED&BREAKFAST 

PROMOTEN OP DEZE  
PAGINA? 

NEEM DAN CONTACT  
OP VIA E-MAIL: 

SALES@NOORDERLAND.NL 

OF OP TELEFOONNUMMER: 
050 - 20 53 130

B&B WOLDSTEE

Ontdek aan de rand van de stad Groningen 
het beste van twee werelden: rust en ruimte 
door het weidse landschap. Maar ook het 
centrum ligt op fietsafstand.

Joarumerleane 21, 8732 EC Kubaard
Tel. 06 – 23 81 86 38
• www.joarum.nl

B&B GROOT PEPERSGOED

Een gezellige B&B gevestigd aan de rand 
van Hoevelaken. Onze 5 sfeervol ingerichte 
kamers bevinden zich op de voormalige 
hooizolder en op het oude deel. De kamers 
zijn van alle gemakken voorzien. 

LOGEMENT DOOSJE  
Voor genieters eten, drinken, slapen. 
Op vertoon van deze advertentie  
10% korting op een overnachting  
of een diner! 

B&B ZWEEDS HOES

Aan de poort van het mooie Westerwolde 
kunt u overnachten in een van onze 
appartementen, met eigen badkamer en 
kamer/keuken. Alles op de begane grond 
met uitzicht op onze grote tuin.

DE VIJF SUITES

In De Vijf Suites belandt u in een inspireren-
de omgeving, vol kunst en design. De suites 
zijn luxe en enkele hebben een bubbelbad. 
Tijdens uw verblijf kunt u ontspannen in de 
sauna, de galerie en de bibliotheek. Ooster Nieuwkruisland 1,  

9852 TE Warfstermolen
Tel: 06 – 51 95 17 88 
• www.logementdoosje.nl

ADVERTEREN IN
HET MAGAZINE

Bed  Breakfast
Wilt u uw B&B in Noorderland 
promoten? Dat kan onder andere op 
onze speciale Bed & Breakfast-pagina. 
Neem contact op met via sales@
noorderland.nl of tel. 088 – 65 44 013 
voor alle mogelijkheden.
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ADVERTEREN

Bespreek de 
mogelijkheden voor een 
artikel of advertorial op 

noorderland.nl en/of een 
item in de (wekelijkse) 
nieuwsbrief met sales 
Noorderland (sales@
noorderland.nl of tel. 

088 – 65 44 013).

online
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