
     
 

 

 
Verslag van onze fietstocht op 5 september 2017 

gemaakt door Cobi ten Kate. 
Foto ’s Willy Mulder. 
 

Om twintig voor tien vertrokken we met 19 dames richting Bloemberg. Daar werden we hartelijk ontvangen 
bij café Poortman, dat officieel nog niet open was maar speciaal voor ons de deuren had geopend. Koffie met 
een mega appelpunt genuttigd en wat een lik verf kan doen hebben we daar gezien. Gewoon keurig. 

Nog even in het kiekschuurtie van Sandra gekeken en toen weer op de fiets naar de Punthorst, ons volgende 
adres, het Biologisch-Dynamisch bedrijf de Zonnehorst.  

Mevrouw Hillie  Bunskoek had een korte inleiding over hun bedrijf. Ze zijn een bio dynamische tuinderij met 
een winkel, een camping en werkweken voor scholieren, zinvolle dag besteding en brengen groente tassen 
naar bepaalde punten o.a in de Jumbo in Zuidwolde. 
Hier konden we onze eigen boterham opeten met een biologisch drankje naar keuze. 
Daarna konden we het bedrijf bekijken. 

Verder op de fiets langs de kabouter tuin, een tuin met geiten, schapen, paarden, varkens en een huisje vol 
Staphorster poppen en natuurlijk kabouters. Dit moet je zelf gezien hebben, heel bijzonder, heel apart. Je 
wordt er eigenlijk een beetje sprakeloos van zo apart.  

Nu moesten we 
een drukke weg 
oversteken en via 
“de Mele “naar 
Nieuwleusen 
waar we het 
grammofoon 
museum 

bezochten. Hier werden we welkom  geheten met muziek van ABBA. We kregen uitleg en demonstratie over 
fonografen, grammofoons en bandrecorders, dit noemt men het analoge tijdperk. Nu hebben we de CD, hele 
goede kwaliteit dus in vergelijk met honderd jaar geleden. Ook werden we verrast met muziek uit de jaren 
zestig, Blue Diamonds, Willeke Alberti, de Selvera’s, allemaal muziek  die ons hart sneller deed kloppen.  
Koffie en cake gehad en tot slot een rondleiding door het 
museum. Heel interessant, meneer wist er heel veel van te 
vertellen, eigenlijk kun je daar wel een dag rondbrengen. 
Verder op de fiets over weggetjes en fietspaden en nog een 
stukje crossen door het bos naar de Huuskamer van Zuudwolde 
waar we heerlijk hebben gegeten. 
 
Een mooie dag met prima fietsweer.  

Cobi en Femmie namens ons bedankt voor de mooie en gezellige fietstocht, op naar volgend jaar.  

 
 
 

    

 
 


