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In het dorp Oldeberkoop in Zuidoost-Friesland
vindt ook deze zomer de Open Stal plaats. De
Open Stal is een kunst- en kijkmanifestatie en
wordt nu voor de 20ste keer gehouden. Dit jaar is
als thema 'milieu, water en lucht' gekozen. Een
aantal aktiviteiten tijdens de Open Stal wordt in
samenwerking met Noorderbreedte verzorgd.
De manifestatie duurt van 27 juni tot 11 augustus.
In de 'doorreed' van het café-restaurant' 't
Wapen' in Oldeberkoop konden reizigers vroe-
ger gratis hun paarden stallen. In deze 'open
stal' werd twintig jaar geleden door drie kun-
stenaars een expositie georganiseerd. In latere
jaren kreeg dit initiatief een vervolg op meerdere
lokaties in het dorp. Inmiddels is de Open Stal
uitgegroeid tot een populaire kunst- en kijk-
manifestatie waar bekende en minder bekende
kunstenaars hun werk gedurende zes weken
exposeren in 15 ruimtes. Het streven is om alle
vormen van kunstuitingen aan bod te laten
komen.

Oldeberkoop ligt midden in de Stellingwerven
tussen de riviertjes de Linde en de Tjonger. Het is
het enige brinkdorp in Friesland. De lommerrijke
kern behoort tot de beschermde dorpsgezichten.
Rond de uit de 12de eeuw stammende kerk met
zadeldaktoren staan fraaie monumentale pan-
den. In 1986 was dit centrum Monument van de
Maand net zoals de in de direkte omgeving
liggende Saksische boerderij dat in 1987 was.
Andere bezienswaardigheden zijn o.a. het uit
1672 daterende en in oktober 1979 op de Bek-
hofschans teruggevonden kanon en het geite-
beeld, symbool van de eerste officiële oude-
jaarsploeg in Nederland, de roemruchte 'Geite-
fok'.
De landelijke omgeving van Oldeberkoop biedt

veel mogelijkheden voor fiets- en wandeltochten.
Binnen een straal van enkele kilometers liggen
interessante natuurgebieden zoals de Dellebuur-
sterheide waarop Drentse heideschapen en
Exmore-ponys vrijelijk grazen. Verder is er het
Diaconieveen, een restant van het woeste terrein-
type zoals dat hier vroeger veel voor kwam. Ook
het Koepelbos en hetStuttebos zijn aantrekkelijk.
De flora en fauna bloeien in deze gemengde
bossen. Bij het Koepelbos ligt tevens een herte-
kamp.
Het coulissenlandschap in de direkte omgeve-
ving van Oldeberkoop heeft internationale
betekenis. De houtwallen en de eikehakhout-
bosjes die er onderdeel van uitmaken hebben
een grote landschappelijke, kultuur-historische
en natuurwetenschappelijke waarde.
Wie langs deze karakteristieke landschaps-
elementen rijdt kan zich daar zelf van over-
tuigen. Wij nodigen u uit dat eens te doen. Zowel
liefhebbers van kunst en kuituur als zij die hou-
den van natuur en landelijke rust, kunnen in 'het
hart van de Stellingwerven' ruimschoots aan hun
trekken komen. Naast kunst zijn er ook op-
merkelijke verzamelingen of foto-exposities te
bewonderen.
De ruimtes waarin wordt geëxposeerd worden
beschikbaar gesteld door partikulieren en in-
stanties en liggen verspreid door het hele dorp.
De Open Stal-manifestafie wordt geheel door
vrijwilligers verzorgd en de hele dorpsgemeen-
schap is erbij betrokken. In de Open Stalperiode
wordt er nog een aantal extra aktiviteiten ge-
organiseerd: een ringrijderij, een ambachten-
markt, een nationale klederdrachtendag en de
'Berkoper Markt', de grootste jaarmarkt van
Zuidoost-Friesland. *
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Aktiviteiten

Zaterdag 13 juli van 11.00 uur -17.00 uur: 6de
Nationale Klederdrachtendag.
• show van meer dan 35 klederdrachten
• ambachten en folkloremarkt(± 15 stands)
• volksdansdemonstratie

Zaterdag 27 juli: mini Kerkepad langs de kerken
van de Nederlandse Hervormde streekgemeente
in Z.O. Friesland. De route kan zowel gemotori-
seerd als per fiets worden afgelegd.

Woensdag 31 juli: Bercoper markt, van 14.00 uur
— 21.00 uur: grootste jaarmarkt in Z.O. Friesland
met meer dan 150 kooplieden, tal van attrakties.

Donderdag 8 augustus, aanvang 19.30 uur:
traditionele ringrijderij, met authentieke aan-
spanning (meer dan 40 kombinaties).

Dinsdag 2,9,16, 23, 30 juli en 6 augustus: Open
Stal Bridges Drives, aanvang 19.30 uur; opgave
via tel. 05164-1919.

Zondag 30 juni, 7,14, 21,28 juli en 6 augustus:
concerten door Wim Mennes te Noordwolde op
het orgel van de N.H. kerk te Oldeberkoop.
Bekend van radioconcerten en Matthaus Passion
in het Concertgebouw te Amsterdam.

30 juni: Watermusic van Handel

7 juli: vokale begeleiding van Ankie de Boer te
Oldeholtpade.
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