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In de ulïgêslÍeHe bossen von Bêêfslerrwoog looP je rustig eên heêl
eind zondeÍ iemond legen le komên' Heêl onders
is dot in het dorp wqor het een drukle vqn belong
kon zijn. De Heerlijke Hoofdslrool,zo schreef loolsl
j, , sg6 6qgblodjournolisi'Resfouronlste kusl en le kêur'
mel noluurliiklondgoed Louswollols meesl bekènde
noom. Moor ook de onderen qls LyÍ's,Dê Freulêen
Prinsheerlïckbereiken een heel hoog culinoir ni-
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vêou. OoÍdeell u zelf.
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U kunt zich overigensheel goed ierecht' von ontiek
vio de site lot moderndesign'von besnelinformêÍen
'voor die ene
DooÍ- ioolboor lol
www.lonterfonten.nl.
klein sloot hoe je het lonter- keer" En notuuÍliikook
fonien* in Beelsier^voogin ding, von counfrystyle toi
de proktijkbrengt. Het goot
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Grootstekeusin
in
Barometers
Noord-Nederland
HooÍdstraat67
Beetsterzwaag
TeleÍoon0512-381955

bÍvoorbeeld over "odellïk
wondelen" longsde prochtige gebouwen en door de
oude porken. En woi voor
lêukewinkelser z'Ín.
De heerl'ljksiewijnen en

een feestelijkeouïfii'
Beetsterzwoog ligï op 30
minuten snelweg vonuit
Groningenen Lêeuwqroen'
Moor doet u voorql rustig
@
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dronkên, een hippe koffie* Lonterfonïen is een verwinkeldie ín een grole stod
edelde vorm von onthoosniet zou misstoon.Ook voor
mooie dingenin huiskun je
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ln het rustiekeEeetsktzwoog
vindt u ftstounnt Pnns
Heqlikk het zin eigen
lendeconloftobeteen
ptivdcytiikeuintn en

Hoófdstlaát 23 . 9244 CL Bêetst€rzwaas
jck nl
Têl: 0512 3a24s5. M.prlnshêefli
ran funàas t/d nad"Ibg t e. 11 30 M
ot#
17.30 w
fi op 4Etd4ta.

Meer dan 600m'?
sÍeervol wonen
in landelijke stijl
voor groot & klein

,Iode in stiil
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