Mensen hebben hel druk, zijn gehoqsl en
hèbben gêên tiid mêêÍ. Noosl êen hêclÈ
sche bocn, moel er lijd vÍiigêmookl woÍden vooÍ de kinderen, moor ook de sociqle
conlqêlên zijn bêlqngÍijk om nog mqol le
zwijgen oveÍ êen bezoek oon dê sporlschool. Wal êÍ bii de meesle mensen op de
'To Do list'ontbÍeekl is: onlhooslen,
Ílieslqnd biedl vele mooie plekken wqoÍ ie
lekkêÍ dqgdÍomênd in eèn inspiÍelènde
omgeving kunt Íondzwolken.

kundigeop dit gebied. HUstelïdot Frieslond
uitermoiegeschiktisom Íe genieten von
ruimteen rust.De mooie merên,hislorische
steden,tollozemuseo,hêt weidselondschop,
de bossenen de Woddeneilondenwerken ols
Bovendiengeefi
een mogneet op rustzoekers,
wondelen oÍ fietsenin een groen noïuurlijke
omgêvingje stêmmings-en energiêniveou
een geweldige oppepper.Door in het nÍ te
leven.kunje êven vergeten wot êr gisierênis
gebeurd en wot je morgen nog moeï doen.

Strêssisvon olle tiden. Allesmoet morgen
sneller,groter,beter don gisterenen vondoog.
Het volt de 58-jorigeHenkde Boeruit
Beetstezwoogop dot steedsmeer mensen
bezwÍkenonder deze olsmoortoenemende
druk.Hijverdieptezich in de moteÍie en
ontdekte dof mensenin de huidigesomenleving ook hun vrijetijd nuttig willenbestêden,
,,Ontsponnenniksdoen wordt olsverlorenlijd
beschouwd.De vrijheidom nietsïe doen
wordl meer de verplichlingom ÍetsÍe doen",
zegï De Boerdie een websiïemookle over
lonterfonten.Dit iseen veredelde vorm von
onthoostenen een primo middel tegen de
mogelijkegevolgen von een ïe vol leven,
Lonterfontenkon een korte pouze von enkele
minutenzijnin een hectischeomgeving,moor
ook een vokontiewoorin nielsmoêl en je je
mee loot voeren door wot zich oondienl.
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GEESï
Dê Boernoemt zijneigen woonplooïs
Beetstezwoogolsvoorbeeld von een inspirerende plek om wêlverdiendle lonterfonten.
,,Alleingrediéntenvoor onthoostenliggen hieÍ
ogloopofsÍond bij elkooÍ" Hêl cenirum von
Beetstezwoogbèstoot voor een groot deel
uit indrukwekkendehistorischeponden in
combinotie met prochtig oongelegde tuinen,
DoornoosïheeÍt Beetstezwoogmeerdere
golerieën.met wisselêndeexposiïiesen vele
De door de odel
culincireeetgelegenheden.
lonen
met
imposonte
sïotige
oongelegde
nodigên
uil
tot
een
onfspannen
bomen
wondeling.Ook historischepoden ols
KerkepodOostzijnvolgensDe Boerde moeite
woord.,,lnplootsvon te denkendot morgen
ollesbeïer moet, is het verstondigerom
vondoog ol te stortenmet lonterfontenom
goed in je vêl te blijvenzitlen met een fiite
geest,Ziehet qls ietszinvolsvoor zowelde
geeslelijkerusïolsvoor de creoÍieve gedoch-

