
Inloopworkshop bij 
Atteljee Kalibu 

 
Tegenover "De Buorskip" in Atteljee Kalibu aan  
De Bou 33 wordt van  10.00 tot 16.00 uur een inloop 
WORKSHOP gehouden.  
Hier kan men sieraden maken, glas/porselein 
beschilderen of iets voor de tuin maken.  
Iedereen  vanaf  8 jaar kan meedoen. 
Meer weten over Atteljee Kalibu:  www.kalibu.nl 

 

 
 

Tropische Kas 
 

De TROPISCHE KAS is deze dag  geopend 
van 12.00 tot 16.00 uur. 
De achteringang vind u aan het Kerkepad Oost, dit is 
een zijstraat van de Vlaslaan. 
De hoofdingang is t.o. het gemeentehuis, in de 
hoofdstraat. 

 
 

 
 
Meer lezen over deze kas bezoek dan onze website :  
www.tropischekas.nl 

 

Drie Tuinen tocht 
 
Deze geweldige wandeltocht laat u genieten van 
de tuinen van Beetsterzwaag die omstreeks 1825 
en de laatste in 1832 zijn ontworpen door de 
bekende tuinarchitekt Lucas Pieters Roodbaard 
(1782-1851). 
De start is bij de Tropische  Kas om 12.00 uur en 
14.00 uur. De wandeling  duurt 1,5 uur. 
Kosten € 2.50 p.p. 
De achteringang van de kas vind u aan het 
Kerkepad Oost, dit is een zijstraat van de Vlaslaan. 
 
Meer info op www.lanterfanten.nl  
 

 
 

Fiets- en wandeltochten 
 
Ook aan wandelen en fietsen hebben we gedacht 
Mooie wandel- en fietsroutes kunt u halen bij het 
speciaal voor deze dag ingericht  VVV punt bij : 
Atteljee  Kalibu  (tegenover  De Buorskip) 
 
 

Fietsverhuur 
bij Tweewielercentrum Krist 

 
Voor fietsverhuur kunt u terecht bij 
Tweewielercentrum Krist,  Kerkepad Oost 17. 
Kosten zijn  € 7,50 euro per dag. 
Reserveren niet nodig. 
 

BEETSTERZWAAG  

 
PAKT UIT 

 
 
 

 

 
 

 ZATERDAG  
26 Mei 

 
Kijk voor het actuele programma 

op de website: 

 
 

www.lanterfanten.nl 
 



Nordic Walking 
 

Nordic Walking is de ideale buitensport voor iedereen 
die vooral gezond en effectief wil bewegen.  
Door het gebruik van 'wandelpoles' tijdens het lopen 
wordt ruim 90% van de spieren in beweging gezet en 
wordt het lichaam door het gebruik van de poles 40% 
minder belast. 
  
Wandelschool de Wissel onder leiding van Janneke 
Horjus zal  deze dag twee proef lessen geven. 
 
De start is bij het extra VVV punt aan De Bou 33 
tegenover De Buorskip 
Er wordt gestart om: 13.30 en 15.00 uur. 
 
De kosten hiervoor zijn € 7,50 p.p.  
(inclusief gebruik poles) 
 
Inschrijven vooraf is nodig  en kan via  
 
Wandelschool De Wissel 
Tjonger 89, 
9204 AN Drachten 
Tel.: (0512) 524455 
info@wandelschooldewissel.nl  
 
 

 

 
Extra VVV Punt 

 
Een extra VVV informatiepunt is ingericht bij  

Atteljee Kalibu aan  De Bou 33 (t.o. de Buorskip) 

29e Friese Radiomarkt 
 
Op 26 mei houdt de VERON afd. 63 weer haar 
jaarlijkse Radiomarkt. Natuurlijk ook deze keer 
in en rondom zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 
26 te Beetsterzwaag. 
 
Openingstijd:  09.00 tot 15.30 uur. 
Entreeprijs  € 2,00 p.p. 
 
Deze Radiomarkt  staat bekend als een van de 
gezelligste radiomarkten van Nederland. 
U kunt bekenden en onbekenden ontmoeten op 
deze markt en kopen wat u elders nog niet had 
gevonden. 
Ook is er informatie over de cursus voor 
zendamateur. 
 
Meer informatie over onze afdeling kunt u vinden 
op :   www.a63.org 
 

 
 

 
Dorpswandeling met gids 

 
Voor wie benieuwd is naar de Rijke Historie van 
Beetsterzwaag is er een dorpswandeling van 
+/-60 min. onder leiding van een gids. 
Startpunt:  Restaurant De Freule  (op het west- 
einde van de Hoofdstraat) 
Tijden:      10.00 uur en 12.00 uur 
Kosten:      € 2,50 p.p. 
Voor meer informatie 
rondleidingbeetsterzwaag@hotmail.com 

GPS wandelen 
SKATE Event / Speurtocht 

 
Maak kennis met GPS wandelen! 
De start is bij extra VVV punt, de Bou 33 (t.o. Buorskip)  
10.00, 11.00, 13.30, 14.30 & 15.30 uur. 
 
Onder leiding van Marthe Matahelumual van B-actief, 
wordt aan de hand van GPS (Global Positioning System) 
een route gelopen. Tijdens de wandeling  krijgt u uitleg 
over het lopen op GPS coördinaten en het werken met een 
GPS apparaat. 
GPS wandelen: introductieprijs € 4,50 p.p.  
inclusief gebruik van GPS apparaten 
 
Naast het GPS wandelen organiseert B-actief  deze dag 
verschillende activiteiten voor jongeren waaronder 
SKATE Event begeleid door sport2support en een 
speurtocht rond de radiomarkt. 
 
SKATE Event tussen 10.00 en 16.00 bij voetbalvelden 
Kosten € 2.50 p.p. (inclusief gebruik materiaal) 
 
Speurtocht: 10.00, 12.00, 14.00 uur, start voetbalvelden. 
Kosten: € 2.00 p.p.   
 
Meer informatie op www.bactief.nl 
 
 

 
 

 
Deze flyer is gesponsord door: 

 
de Carolinahoeve, www.carolinahoeve.nl 
Het Witte Huis, www.wittehuisolterterp.nl 
Goudsmidse Van der Velde, www.goudsmidse.nl 


