
KUINRE EN MEER

HORECA

* café/ restaurant  Kuinderzwaai:   eten en drinken bij de sluis op het 
   Sasplein in Kuinre
* café/restaurant Kuindermeer: binnen en buiten terras met uitzicht over 
   het Kuindermeer
* sapjes en smooties uit eigen keuken bij Jacobs en dochters, 
   Hoeve Berkum aan de Uiterdijkenweg
* zelf koken (en eten) met oude Hollandse of exotische groenten uit de 
  kassen van  de Oost Frisiahoeve aan de Hammerdijk 2
* eten en drinken als een ridder bij café/restaurant de Ridderburcht in het 
   museum in het Kuinderbos (bij de voormalige burcht)
* hapjes en drankjes bij recreatieboerderij de Pels aan de Havendijk,
   hoek Wagenweg

KUNST EN CULTUUR

INFORMATIE

NATUUR EN HISTORIE

* juli en augustus iedere zondagmorgen gratis klassieke openlucht
   concerten op het waterpodium voor  café/restaurant Kuindermeer, 
   aanvang 11 uur. 
   Vanaf 16.00 uur een gevarieerd poppodium.
   Iedere woensdagavond van 21.00 uur tot 22.30 uur jamsessies
* dinsdagavonden in augustus: zomeravond toneel van 21.00 uur tot 23.00 
   uur in het openluchttheater in het Kuindercultuurbos bij het museum.
* juli en augustus: iedere woensdag van 15.00 uur tot 17.00 uur 
   improvisatie toneel op locatie en spelworkshops in het kultuurbos. 
   Verzamelpunt en informatie bij het museum.
* museum Van toen en nu in het kultuurbos, juni tot en met september   
   dagelijks geopend van 10.00 uur tot 19.00 uur
* Kunst in delen: het thema voor de kunstroute van dit jaar. 
   Landelijke kunstenaar hebben met dit thema buitenkunst ontworpen op
   een door hen zelf uitgezochte locatie. 
   Dagelijks vrij te bezoeken. Start en info VVV Kuinre.
   Iedere zondagmorgen kunt u de route met een van de deelnemende 
   kunstenaars op de � ets bezoeken. 

* VVV Kuinre aan het Sasplein, voor overnachtingen en allerhande info. 
  0527- 112233
* Fietsenverhuur: Sasplein 10 Kuinre 0527- 111222
  recreatieboerderij De Pels Havendijk 30 telefoon 0527- 222333 en bij 
  SBB Kuinderbos  Schansweg 10 telefoon 0527-333444 
  (kantoor in museum)
* Botenverhuur: recreatieboerderij De Pels,  jachthaven Kuinrehaven aan de
   Havendijk 0527- 888666
* paardrijden Roheshoeve, ingang Hammerdijk 8 telefoon 0527 888111
* kookworkshops  Oost Frisiahoeve Hammerdijk 2 telefoon 0527  888222
* start wandel en � etsroutes Sasplein Kuinre en museum Kuinderbos
* verkoop streekproducten bij de verschillende bedrijven aan de 
   Hammerdijk en op het Sasplein in Kuinre

* Met een kano, een � uisterboot, op de � ets en wandelend kunt u 
  afwisselende routes op, door en langs bossen, landerijen moerassen of  
  open water volgen.  U kunt uiteraard ook zonder route op pad. 
  De VVV heeft talloze suggesties. Jaarrond excursies door SBB.
* Speciaal aanbevolen: Rondje wind mee. Goed voor een hele dag op pad.
  Met de � ets gaat u vanaf het  Kuinderbos met de Marknesservaart en de
  Zwolse vaart aan uw ene zijde en het bos aan uw andere zijde naar 
  Vollenhove. 
  Vandaar � etst u over de prachtige  oude historische zeedijk terug naar 
  Kuinre. Onderweg kunt u zich tegoed doen aan allerlei streekproducten  
  bij de boerenbedrijven langs deze dijk of u gaat binnen bij een van de 
  opengestelde landbouwbedrijven om meer te weten te komen . 
  Zorg voor wind mee op de dijk!!
* Met een kano of � uisterboot kunt u heerlijke tochten en tochtjes maken 
  over klein en wat groter water. Verhuur boten  en routes via VVV en 
  boerderij De Pels.

* hotel Kuinre aan de Cranestraat 25
* slapen op het water:
   botel Buitenpolder in de jachthaven Kuinre
   botel Havenhoofd bij recreatieboerderij De Pels
* slapen op het eiland Kuinderhoekje Buitendijksveld
* diverse B en B en kamperen bij de boer
* camping De Kuilen Kuinderbos, SBB
* camping De Pels

SPORT EN SPEL

* klimbos Kuinre, ingang Hopweg 23 
  zes routes, hoog of  wat lager, leiden je door het bos.
  zowel voor ervaren als voor onervaren klimmers.
  Met instructie en begeleiding voor de junioren.
* waterspeelplaats, vrij toegankelijk bij het strand aan de Havendijk
* mountainbike routes, start bij museum in Kuinderbos
* kabouterpad in het Kuinderbos, start parkeerplaats Hopweg

OVERNACHTINGEN




