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Fijne dingen doen

Fraeylemaborgh - Slochteren
 
Prachtige Groninger Borgh met parktuin en bos om in te dwalen,  
expositieruimte en gezellige theeschenkerij.

Hoofdweg 30, Slochteren

Appingedam

Een klein stadje van middeleeuwse oorsprong. Wandelend door het cen-
trum kun je daar nog duidelijk de sporen van zien: oude gevels, smalle 
steegjes en een centraal plein waaraan de kerk, het raadhuis en de recht-
bank gelegen waren.

www.museumstadappingedam.nl

Ennemaborgh - Midwolda
In prachtige Groninger borgh gelegen kleurrijke galerie van Maya Wilde-
vuur.
Ook kun je een wandeling maken in het bos van de borgh en theedrinken 
in het oude koetshuis.

Hoofdweg 100
9681 AJ Midwolda
www.mayawildevuur.nl

Waarkunst

Na een ingrijpende verbouwing aan de statige Oldambtster boerderij zijn 
bij Galerie Waarkunst een nieuwe charmante theeschenkerij en ruime 
beeldentuin ingericht. Bij mooi weer is het terras, gelegen aan de tuin met 
groot gazon, bossages en bosvijver, geopend. Huiskamerrestaurant Verse 
Aarde serveert op afspraak biologische, seizoensgebonden, streekgerichte 
en overwegend vegetarische diners. Iedere vrijdag kunt u aanschuiven 
aan de grote tafel. De rest van de week is het restaurant ook beschikbaar 
voor personeelsuitjes, vergaderingen en familiebijeenkomsten.

Hoofdweg 1
9942 PA T Waar
www.waarkunst.nl
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groeiplek voor ideeën, 

een stilteplek voor 

rustvinders,

een inspirerende plek 

voor ontmoeting en 

verdieping, en bovenal:

een plek die leeft.



Het Schildmeer

Zwemmen in het Schildmeer, watersport, een rondje Schildmeer fietsen, of 
een kop thee drinken bij De Otter. Een prachtig meer met fijne mogelijkhe-
den. En bij strenge winters.. kun je er fantastisch schaatsen! 
Op slechts een paar minuten afstand.  

Punt van Reide

Aan het einde van de Groninger wereld ligt schiereiland de Punt van 
Reide. Deze smalle buitendijkse landtong, ter grootte van 53 hectare, is 
het restant van het ooit zo welvarende Reiderland. In de loop der tijd is 
vrijwel het hele oorspronkelijke gebied weggeslagen door de zee. Nu heeft 
de natuur er vrij spel: zowel zeevogels als weidevogels doen het dan ook 
goed in deze oase van rust. 
 
Wadvogels en zeehonden zij aan zij
De plantengroei op de Punt is kenmerkend voor een hoge kwelder die nog 
maar af en toe overspoeld wordt door het zeewater. Er zijn broedkolonies 
van de noordse stern en de visdief en er nestelen veel tureluurs. Tijdens 
hoog water zoeken de wadvogels er graag hun toevlucht. Het aangrenzen-
de wad is een geliefde kraamkamer voor de zeehond. De Punt van Reide 
biedt je een unieke beleving op de grens van land en zee! 
 
Unieke buitendijkse vogelkijkhut
Een must voor de vogelliefhebber is een bezoek aan de Kiekkaaste. Op de 
grens van kwelder en wad, bij Nieuwe Statenzijl, staat deze veelbezochte 
vogelkijkhut. De enige buitendijkse kijkhut van Nederland: hij brengt je 
bovenop het wad, waar je van heel dichtbij het tij kunt beleven en de 
vogels observeren. Je wandeling ernaartoe over het vlonderpad door het 
manshoge riet is al een belevenis op zich!

www.groningerlandschap.nl/natuur/dollard/punt-van-reide/

‘t Roegwold

Rietmoerassen, veenplassen, bossen en graslanden vol kruiden. In ‘t Roeg-
wold komen oude en nieuwe natuur samen. 
 
www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/roegwold/activiteiten
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De Heemtuin in Muntendam 

De Heemtuin is een uniek landschap bestaande uit tuin en bos in Munten-
dam. De Heemtuin grenst aan het natuurgebied Tussen de Venen. Je vindt 
hier afwisselende landschappen en bijzondere flora en fauna.

De Heemtuin is een gebied waar prachtig gewandeld kan worden.
Tijdens elk jaargetijde en op elk moment van de dag. De Heemtuin biedt 
verschillende wandelroutes voor jong en oud met variërende thema’s. Na 
een wandeling is het goed toeven in ons paviljoen.

www.heemtuinmuntendam.nl

Groningen
Wij hebben ons hart verloren aan Groningen stad! 
“De beste binnenstad, de leukste studentenstad en de meest fietsvrien-
delijke stad: Groningen is het allemaal. Groningen biedt dagjesmensen, 
toeristen en winkelend publiek alles wat je van een stad mag verwachten 
en is het culturele hart van de provincie.”

Oh, en hadden we al verteld dat mensen hier bovengemiddeld gelukkig 
zijn?

Groningen heeft ongelooflijk veel leuke plekken waar je terecht kunt voor 
een heerlijke kop koffie of thee, een lunch of early diner. Laat je verrassen 
door de veelzijdigheid, bruisende energie en lichtheid van Groningen. 
Hieronder een paar tips om een start te maken, om daarna zelf nog veel 
meer te ontdekken!

Cultureel 

Het Groninger Museum
Een bezoek aan het Groninger Museum is zeker de moeite waard!
Iconisch museum voor moderne kunst, mode en design.

www.groningermuseum.nl
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Noorderlicht 

Fotogalerie voor documentaire fotografie.
Organiseert het tweejaarlijks toonaangevende en internationale  
fotofestival Noorderlicht.

https://www.noorderlicht.com

Het Forum  

Het Forum is een spectaculair gebouw aan de Nieuwe Markt. Een ont-
moetingsplaats voor nieuwsgierige mensen, met exposities, films, (literaire) 
evenementen, talkshows, de bibliotheek, horeca, de Groningen Store (VVV) 
en meer.
 
Als je naar de allerhoogste verdieping gaat vind je naast een restaurant 
café ook een dakterras (vrij toegankelijk) met rondom uitzicht over de 
stad. Zeker leuk om eens rond te dwalen.
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www.thelandofnow.com

Welkom bij The Land of Now

Wij zijn optimisten,  
filosofen en  
kunstenaars.

Dromers,  
bruggenbouwers  
en doeners.
The Land of Now zet de kracht van  
verwondering in om uit te nodigen tot reflectie, 
dialoog en maatschappelijke verandering. 
 
We inspireren tot positieve ontwikkelingen voor 
een vrije en humane samenleving en bieden 
ruimte voor essentie.

Warme groet en tot ziens,
Juliette Reniers & Frank Eijkelkamp

Een levende plek  
die ruimte biedt  
voor essentie.

Een plek voor  
de pionier in  
ieder individu.
Een plek die persoonlijke en exclusieve klein-
schaligheid met de grootsheid van ruimte  
combineert.
Een plek die inspireert, verwondert en aanzet 
tot het scheppen van nieuwe werkelijkheden.

We bieden je een uitnodigende plek die open-
staat voor de essentie van ieder individu en 
hopen je binnenkort welkom te heten als gast 
bij ons thuis: op The Land of Now.

Je bent welkom.


