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FIETSEN

Welkom!
Welkom op Waterpark de Bloemert ,
niet zomaar een bungalowpark in
de natuur….

Uitzichten zover je kunt kijken. Leuke
dorpjes en grote boerderijen midden in
het veld. In het noorden de Waddenzee.

Ons park kenmerkt zich door de unieke
ligging op de grens van Groningen en
Drenthe, op de flank van de Hondsrug,
direct aan het water. Niet een groot park
met alle voorzieningen, maar juist een
park met mooie moderne en (zeer) luxe
huisjes direct aan het water, maar ook
leuke comfortabele bungalows in een
meer bosrijke omgeving.
Allemaal als uitvalsbasis om de bijzondere omgeving te gaan verkennen. Het
ontdekken van “tegenstellingen”…

Fietsen door de natuur en de bossen.
Rustig op de toerfiets via het bekende
knooppunten netwerk of crossen door
de bossen op de mountainbike.
Heerlijke wandelingen maken door één
van de nationale parken en even neerstrijken op een klein terrasje in het dorp.
Maar ook een bezoek aan de levendige
studentenstad Groningen. Een compacte
stad met een bijna autovrij centrum met
alles binnen loopafstand.. Bijzondere
winkeltjes in de leukste straatjes of lekker
borrelen in één van de vele cafés die de
stad rijk is. Ook op culinaire heeft de stad
alles. Ook voor bijzondere musea en
leuke evenementen kunt u terecht in DE
stad van het Noorden

Het park is gelegen op de grens van
Groningen en Drenthe. Het typische
Drenthe met de bossen, velden, heide en
hunebedden. Karakteristieke sfeervolle
dorpen en gezellige mensen. De brinken
en de mooie kleine boerderijtjes, soms
midden in het dorp. Groningen met de
stad en ommeland. De culturele bruisende stad en het weidse platte land..
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Het park ligt aan de ene kant tegen
de Hondsrug, met de kleine dorpjes
Midlaren en Noordlaren en van oudsher
de doorgaande weg van Coevorden naar

Groningen. Aan de andere kant
het Zuidlaardermeer. Een meer met
rondom unieke oever en rietlanden.
Onder andere zeearenden, roerdompen,
bever en otters hebben hier hun habitat.
Het is ook een meer met geweldige
mogelijkheden om te recreëren.
Zonnen op het strand, varen met een
(huur) bootje of zeilen en surfen bij een
lekkere bries. Niet extreem toeristisch
en druk, maar wel ruim en veilig door
de relatieve ondiepte.
Het bungalowpark met veel moderne
huisjes direct aan het water, maar ook
huisjes in een meer bosrijke omgeving.
Eenvoudige maar comfortabele
woningen, maar ok zeer luxe woningen
met een eigen indoor zwembad.
We hopen dat u geniet van uw verblijf
op ons prachtige park en alles wat de
omgeving biedt!

Het complete team van de Bloemert.

3

Facts & Figures
starten,
Vanaf ons park kunt u een mooie fietsroute
rwege
het rondje Zuidlaardermeer is 17 km. Halve
deze
deze fietstocht komt u een fietspontje tegen,
is te
brengt u naar de overkant van het meer en
gebruiken van 1 april tot 1 oktober.

Check snel onze p.
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In alle accommodaties is
gratis wifi beschikbaar.

Ons park biedt 135 bungalows,
verdeeld over water en bosgedeelte
s.
Sommige zelfs met een eigen zwem
bad..

Hebt u onze campingplaat
sen al gezien?
Ze zijn uitgerust met water
, electra en wifi en tv.
U vindt de campingplaatse
n achter de
5C woningen op het water
park.

t diverse
Ons park ligt aan het Zuidlaardermeer, me
eid.
gezellige horeca gelegenheden en gezelligh
onze
Voor het huren van bootje kunt u terecht bij
zeilschool. Maar een rondvaart kan ook.

Ook boven de stad Groningen is veel te beleven.
Haal de gratis Groningen envelop af bij de
receptie. Neem de citybus vanaf Haren.

Wist u da
t
vrijwel lan het Pieterpad
gs ons pa
rk loopt?
Aan de overkant van het meer ligt strand
Meerwijck waar u heerlijk kunt recreëren.
Elke zaterdag een markt met
streekproducten in de omgeving.
Vraag de receptie naar de locaties.
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r echt in een uniek
UNESCO Geopark de Hondsrug. Je staat hie
te IJstijd. De hune
gebied in Europa, ontstaan in de voorlaats
die IJstijd. De keien zijn
bedden die je hier tegenkomt, stammen uit
en. De rivierstromen
door de enorme kracht van het ijs meegekom
en) in het landschap.
onder het ijs zorgden voor de heuvels (rugg
daan.
Daar komt de naam Hondsrug dus ook van
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Zoo Bizar
Een leerzame maar vooral leuke
belevenis voor kinderen én volwassenen

Een dierentuintje
maar dan nét even anders ...
		

Bijzondere d

ieren van
heel dichtbij
b

“EEN PRIKKELEND UITJE!”

ekijken!

Zoo Bizar | Dorpsstraat 2, Orvelte | Tel: 0593-322400
Kijk voor actuele openingstijden en info: www.zoobizar.nl of Facebook: Zoo Bizar

Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Spiegels op de heide
Kom naar bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen
en beleef de natuur! Wil je informatie over wandeltochten
en fietstochten in het Dwingelderveld?
Dan helpen we je graag met interessante tips. Maar ook
na een wandeling of fietstocht is het bezoekerscentrum
de plek om even helemaal tot rust te komen.
In de zomerperiode zijn er dagelijks leuke activiteiten
en excursies voor jong en oud. Er zijn onder andere
reeënexcursies, huifkartochten, schapendagen en
natuurontdektochten. Ook zijn er leuke speurtochten
waarmee je alles van dieren én de natuur te weten komt.

sies?
Wil je deelnemen aan één van de vele activiteiten of excur
Meld je dan aan via
www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld.
en excursies.
Hier staat ook een compleet overzicht van alle activiteiten

Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Benderse 22, 7963 RA, Ruinen
T. 0522 – 472951
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en eetcafés is namelijk enorm. Italiaans,
Scandinavisch, Hollandse pot, met of
zonder Michelinster en in alle prijsklassen. Groningen heeft op culinair gebied
alles te bieden wat een fijnproever zich
maar wensen kan. Begin dus maar vast
met oriënteren, want het kan nog knap
lastig worden om te kiezen uit al die fijne
restaurants.
CULTUURSNUIVEN

STAD GRONINGEN
De geur van suikerbieten, het geluid van rammelende studentenfietsen, de klokken van de Martinitoren
waaruit de bekende melodie van My Favorite Things klinkt. Wie ooit in de stad Groningen geweest is,
weet onmiddellijk wat bedoeld wordt met het ‘Groningen gevoel’. Een aantal factoren speelt een wel

Ook voor cultuursnuivers is Groningen
een luilekkerland want het cultureel
aanbod is zeer divers. Een citytrip naar
Groningen leent zich bij uitstek voor een
bezoek aan een van de vele musea die
de stad rijk is. Een van de pronkstukken
van cultureel Groningen is te vinden
tegenover het centraal station. Hier staat
het indrukwekkende Groninger Museum,
bekend om haar veelzijdige collectie
en internationale allure. Naast diverse
musea, telt Groningen ook verschillende cultuurfestivals waaronder het
Noorderzon Performing Arts Festival, Een
ietwat curieus kunstenfestival dat elk jaar
gehouden wordt in een vrij toegankelijk
plantsoen.

heel belangrijke rol bij het tot stand brengen hiervan. Hier lees je wat de stad zo bijzonder maakt en
MARKT

hoe het ‘Groningen gevoel’ bij menigeen getriggerd wordt.
Tekst Peggy Bouwer

SHOPPEN
Wie van winkelen houdt, kan in Groningen zijn of haar hart ophalen. Met zowel
grote modewinkels afgewisseld met
knusse boetieks, biedt de stad volop keus
voor een nieuwe garderobe. Sterker nog:

Groningen is meervoudig landskampioen
als het om winkelen gaat. Zo werd de
Zwanestraat – Kromme Elleboog in 2016
door het grote publiek verkozen tot Leukste Winkelstraat van Nederland. Twee
jaar eerder ging de Folkingestraat er met
de felbegeerde titel vandoor. Omdat er in
Groningen bijna wekelijks nieuwe winkels
bij komen, is de kans groot dat er na jouw
laatste bezoek aan de stad weer veel
nieuws te ontdekken valt op shopgebied.
UITGAAN
Als er iets is dat in Groningen goed kan,
dan is het wel uitgaan. Groningers houden van gezelligheid, en dus zijn er veel
cafés te vinden. De Ellebogenbuurt is een
populaire plek om gezellig te borrelen.
Het wilde Groninger nachtleven speelt
zich met name af rondom de Grote Markt.
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Het bijzondere aan Groningen is dat de
kroegen en clubs geen sluitingstijden
kennen. Zo is er altijd wel een plek waar
je door kunt feesten tot de zon weer op
komt. Groningers zijn overigens ook niet
vies van een lekker vette midnight snack.
Toe aan iets anders dan een traditionele
frikandel? Probeer dan eens de eierbal,
een typisch Groningse snack die na
middernacht nóg lekkerder smaakt.
Vergeet niet om ook een Gronings biertje
te proeven. De lokaal gebrouwen bieren
hebben de laatste jaren een flinke opmars
gemaakt. Een greep uit de Groninger
stadsbrouwerijen: Baxbier, Brouwerij
Martinus en Rockin´ Ludina.
ETEN
Echte foodies kunnen hun geluk niet op
in Groningen. Het aanbod restaurants

Groningen heeft een rijke traditie in de
markthandel en zowel in de stad als provincie strijken regelmatig marktkramen
neer. De Vismarkt en Grote Markt zijn
de meest bekende en meest frequente
markten, maar ook de kleinere streekmarkten zijn een terugkerende bron van
gezelligheid.

MARTINITOREN
Tijdens een bezoek aan de binnenstad
van Groningen is de Martinitoren niet
te missen. Al eeuwenlang kijkt D´ Olle
Grieze uit over de Grote Markt aan zijn
voeten en de Groninger Ommelanden
aan de horizon. De Martinitoren is te
beklimmen door fanatieke bezoekers.
Eenmaal boven aan gekomen, kun je genieten van een prachtig uitzicht. De toren
heeft in al die jaren heel wat gebeurtenissen aan zich voorbij zien trekken,
maar de verhalen van de toren zelf zijn
minstens zo kleurrijk.
DIEPENRING
Waar de grachten, of op zijn Gronings
‘diepen’, in de Hanzetijd het transport
ter water mogelijk maakten, zorgen ze
tegenwoordig voor veel recreatie. Een
blik vanaf een kano, waterfiets of sloep
op het water levert prachtige en bovenal
verrassende stadsgezichten op. Onder
een aantal bruggen hebben diverse
kunstenaars hun stempel achtergelaten.
Vanaf het water zie je bovendien de
middeleeuwse patriciërs huizen, torens
en pakhuizen van een andere kant. Maar
ook vanaf de kade vormt het water een
prachtig decor. Een van de mooiste plekken van de binnenstad zijn de kades van
de Hoge- en Lage der A, waar het hele
jaar diverse festivals gehouden worden.
HOFJES
Vroeger werden hofjes gebouwd om zieken, armen en reizigers op te vangen en

te verzorgen. Groningen telt nog ongeveer dertig van dit soort idyllische hofjes
en gastenverblijven. Het zijn fleurige
tuinen vol bomen, bloemen en kruiden
die je direct doen denken aan vroeger.
De meeste hofjes zijn vrij toegankelijk,
en zeker de moeite waard tijdens een
bezoek aan Groningen. Voor een mooie
wandelroute en leuke wetenswaardigheden over de hofjes kun je terecht bij het
VVV kantoor.
MUZIEKSTAD
Groningen houdt van muziek, en
muzikanten houden van Groningen.
Jaar in jaar uit bieden theaters als de
Stadsschouwburg, De Oosterpoort
en het Grand Theatre uiteenlopende
kunstenaren een podium. Podia Simplon
en Vera zetten specifiek de popmuziek
in Groningen op de kaart. Januari is overigens het muzikale hoogtepunt, want
dan is Groningen de pophoofdstad van
Europa en nemen talentvolle bands vier
dagen lang de binnenstad over tijdens
Eurosonic Noorderslag.
NOORDERPLANTSOEN
In het centrum, daar waar in de 17e
eeuw de verdedigingswallen van de stad
lagen, vind je het Noorderplantsoen. Een
bijzonder fraai park in Engelse stijl, aangekleed met diverse kunstwerken, een
horecapaviljoen, speelweide en muziekkoepel. Het Noorderplantsoen is al jaren
lang een geliefde plek onder studenten,
gezinnen, sportievelingen, recreatieve
wandelaars en zonaanbidders.
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LAND VAN DE ZWARTE FARAO’S
16 DECEMBER 2018 T/M 5 MEI 2019 | DRENTSMUSEUM.NL

IN SAMENWERKING MET

HOOFDSPONSORS
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SPONSOR

SUBSIDIEGEVER

BEGUNSTIGERS

SUBSIDIËNT TENTOONSTELLING

DRENTS MUSEUM
Het Drents Museum in Assen heeft alles in zich voor een leuk en bijzonder dagje uit voor jong én oud en
Boven: Standbeeld van koning Senkamanisken, 643–623 v. Chr. | Onder: Mohammedani Ibrahim Ibrahim, Gebel Barkal: piramides 1-8 | Harvard University – Boston Museum of Fine Arts Expedition, Photographs © Museum of Fine Arts, Boston

BESTEL
TICKETS
ONLINE!

voor families met kinderen. Je vindt er grote internationale tentoonstellingen en vaste presentaties op
het gebied van archeologie, hedendaags realisme en kunst uit de periode 1885-1935. In Het Grootste
Poppenhuis van Nederland maak je kennis met het Drenthe van de 18de eeuw. Als bezoeker maak je
kennis met de Nederlandse wortels in het oude gedeelte van het Drents Museum. Bekijk indrukwekkende
mammoetbotten, objecten uit hunebedden en veenlijken. Ontdek alles over het drama van het Meisje van
Yde, bekijk de alleroudste boot ter wereld, bewonder Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid van
rond het jaar 1900. Vergeet niet de grote, wisselende tentoonstellingen te bezoeken!

NUBIË Land van de Zwarte Farao’s

EGBERT STREUER - Nederlands
meest succesvolle wegracecoureur

SPREZZATURA - Vijftig jaar
Italiaanse schilderkunst (1860-1910)

t/m 5 mei 2019
Farao’s uit Egypte kennen we allemaal.
Maar dat ten zuiden van Egypte - in het
Nijlgebied van het huidige Soedan – koningen en farao’s woonden die de macht van
de Egyptenaren evenaarden, is minder bekend. De archeologische tentoonstelling
Nubië – Land van de Zwarte Farao’s geeft
een nieuwe kijk op de oudheid van Nubië.
Lange tijd werd Nubië vooral neergezet als
een kolonie van Egypte. Het Drents Museum presenteert Nubië als een Afrikaanse
grootmacht met een rijke cultuur. Ruim
300 objecten uit de Nubische collectie van
het Museum of Fine Arts in Boston leggen
die cultuur bloot en onthullen het mysterie van het oude Nubië. De collectie is nog
maar zelden in Europa te zien geweest.

10 februari t/m 1 september 2019
De tentoonstelling Egbert Streuer Nederlands meest succesvolle motorcoureur neemt je mee op reis door het
leven van Streuer. Aan de hand van
onder andere zijn zijspan, motorblokken, trofeeën, motorpakken, origineel
beeldmateriaal en anekdotes vertelt
het museum het verhaal van zijspancoureur Streuer. De tentoonstelling is
opgedeeld in vier thema’s: de persoon,
coureur, professor en held. De expositie is een eerbetoon aan deze Drentse
snelheidsduivel, die drie keer wereldkampioen werd en als enige Nederlander ooit twee keer de TT in Assen won.
In 2019 viert Streuer bovendien zijn
65ste verjaardag.

2 juni t/m 3 november 2019
Bij Italiaanse kunst denken we vooral
aan de kunst uit het verre Italiaanse verleden. Het Drents Museum vindt het de
hoogste tijd om de verborgen Italiaanse
kunstschatten eind 19de eeuw aan het
publiek te tonen. Circa 70 schilderijen
van kunstenaars als Antonio Mancini,
Giovanni Segantini en Federico Zandomeneghi zijn in het museum te bewonderen. Een groot deel is nog nooit in
Nederland te zien geweest.
Bezoekers worden meegevoerd in de
schoonheid en kwaliteit van de Italiaanse kunst en komen in aanraking met de
enorme cultuurhistorische rijkdom van
deze periode.

Drents Museum
Brink 1, Assen | T (0592) 377 773 | E info@drentsmuseum.nl | I www.drentsmuseum.nl
Toegangsprijzen en openingstijden:
Dinsdag t/m zondag en feestdagen van 11.00 – 17.00 uur. In de schoolvakanties ook op maandag open!
Tot 18 jaar is de toegang gratis. Volwassenen betalen € 15
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Een lijstje om niet te vergeten
16 - 19 januari

17 februari

1 maart

Erosonic Noorderslag
Locatie: diverse locaties Groningen
www.esns.nl

Masha en de Beer (2+)
Locatie: Hoogeveen
www.detamboer.nl

HobbyEvenT
Hobbybeurs voor het hele gezin
Locatie: Assen
www.expoassen.nl

10 februari

17 februari
t/m 10 maart

1 maart

Glow in the dark midgetgolf
Locatie: Coevorden
www.kinderspeelparadijscoevorden.nl

Koloniediner
Locatie: Veenhuizen
www.gevangenismuseum.nl

13 en 14 februari

24 februari

3 maart

Guus Meeuwis – GELUK
Locatie: Assen
www.dnk.nl

Ooggetuigenlezing
Locatie: Hooghalen, 14.00 uur
www.kampwesterbork.nl			
			

Radio Westerbork
Locatie: Hooghalen, 15.00 uur
www.kampwesterbork.nl			
			

16 februari

24 februari

14 maart

Opvliegers 4
Locatie : Hoogeveen
www.detamboer.nl

Ernst, Bobbie en de rest (4+)
Locatie: Assen
www.dnk.nl

Ali B – Koorts
Locatie: Assen
www.dnk.nl

Kolonieconcert
Lendvai Strijktrio
Locatie: Wilhelminaoord
www.kolonieconcerten.nl

Lente
Buitencentrum
Boomkroonpad
Over de bomen
het bos zien?
Wandel eens door boomtoppen!
En beleef het Drentse Bos op een andere
manier. Een sfeervolle tocht langs
wortels, boomstam en takken eindigt op
de uitkijktoren. Met een adembenemend
bosuitzicht als beloning.

Contact: Staatsbosbeheer
Buitencentrum Boomkroonpad
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen

Telefoon: (0592) 37 73 05
E-mail: boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl
Website: www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Vind mooie gebieden en leuke activiteiten op www.staatsbosbeheer.nl
14
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Welkom in

De Hondsrug
UNESCO Global Geopark

De Hondsrug UNESCO Global Geopark
Het Hondsruggebied strekt zich uit van de stad Groningen aan
de noordkant tot Coevorden aan de zuidkant. Het gebied is zo’n
150.000 jaar geleden ontstaan door een gigantische ijsmassa
die het vlakke landschap veranderde in heuvels, dalen en stromende
beken. Bos, open terrein en water maakten het landschap tot een
ideaal leefgebied voor mens en dier.
Hunebedden, boerderijen, dorpen en archeologische vondsten …
ze geven ons informatie over de geschiedenis van het schitterende
Hondsruggebied.
SPANNENDE VERHALEN
De Hondsrug UNESCO Global Geopark
nodigt je uit voor een reis door de tijd.
We vertellen je over de ijstijden en de harige mammoet die in het gebied leefde.
We vertellen over de prehistorische mensen die hun doden begroeven in heuvels
onder enorme zwerfstenen. We vertellen
hoe boeren het landschap bewerkten en
hoe veenarbeiders in armoede de kost
verdienden. Je maakt het allemaal mee in
De Hondsrug UNESCO Global Geopark.

Creatieve realisatie arjensnijder.design

Er is hier n.
van alles te beleve

16

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

www.dehondsrug.nl

UNESCO
Het geologische en historische belang van
het Hondsruggebied is door UNESCO erkend
en benoemd als geopark.
De Hondsrug UNESCO Global Geopark maakt
onderdeel uit van 120 vergelijkbare geoparken, verspreid over de hele wereld.

Van alle tijden...

WAT WIL JE DOEN?
Waar ben jij in geïnteresseerd en wat zou
je tijdens je bezoek aan De Hondsrug
UNESCO Global Geopark willen doen?
Dwalen door zalen van een museum en
je mee laten voeren naar tijden van toen?
Een dag fietsen met de kinderen en
onderweg zwemmen in een bosvennetje
met pannenkoeken en ijs toe? Samen
met vrienden de hotspots bezoeken die
jullie als fans van geologie en archeologie niet willen missen? Ben jij van het
sportieve soort en wil je paardrijden,
mountainbiken of roeien? Zou je willen
logeren in een hotel, in een bed and
breakfast of op een camping om je

meerdaagse bezoek tot een onvergetelijke ervaring te maken? Je bent van harte
welkom in De Hondsrug UNESCO Global
Geopark.
WAAR BEN JE NAAR OP ZOEK?
De Hondsrug UNESCO Global Geopark
is een geologisch en cultuurhistorisch
rijk en boeiend gebied. Het landschap
kenmerkt zich door de aanwezigheid van
bossen, heidevelden en beekjes die de
glooiende velden doorsnijden. Je vindt er
hunebedden, grafheuvels en restanten
van karrensporen. De hooggelegen es-

dorpen met hun karakteristieke Saksische
boerderijen ademen de sfeer van het
leven van kleine boerengemeenschappen uit het verleden. Aan de oostkant
bevinden zich de veenkoloniën, ontstaan
door het afgraven van veen dat na droging als brandstof (turf) werd verkocht.
Archeologische vondsten zoals potten
van aardewerk, gereedschap van steen
en zelfs een uitmuntend bewaard gebleven veenlijk (Drents Museum, Het Meisje
van Yde) zijn in de collecties van musea
te bewonderen. Je vindt het allemaal in De
Hondsrug UNESCO Global Geopark.
SAFARI EN EXCURSIE
In De Hondsrug UNESCO Global
Geopark is veel te beleven.
Wat te denken van een Geopark
Safari voor het hele gezin? Of een
compleet verzorgde dagexcursie
voor groepen? Een deskundige gids
wijst je op sporen en tekenen van
de geschiedenis van het Hondsruglandschap en vertelt er alles over.

www.dehondsrug.nl
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MUSEUM COLLECTIE BRANDS

Pannenkoekenrestaurant De Strohoed

Thema’s:

Pannenkoeken en meer

Drentse geschiedenis | Geschiedenis van Nederland | Tweede Wereldoorlog
Theologie en kerkgeschiedenis | Begrafenisrituelen | Recht en wet | Almanakken
Letterkunde en taalwetenschap | Oude handschriften en drukwerken | Metrologie
Archeologie | Munten en penningen | Historische voorwerpen | Industrieel erfgoed

Kom genieten van ambachtelijke pannenkoeken
bij De Strohoed in Elp. Onze keuken kan voor vrijwel
elk speciaal dieet pannenkoeken bereiden, zodat
iedereen aan tafel kan genieten van dit heerlijke
oud-Hollandse gerecht. Naast pannenkoeken kunt u
ook kiezen voor één van onze plategerechten.
Voor de kids hebben we een speelhoekje in het
restaurant en buiten kunnen ze zich vermaken in de
speeltuin. Ook wordt er een speciaal kindermenu
aangeboden met een leuke ijsbeker als cadeau.

“Wij brengen
verhalen over Drenthe
en emoties bij erfgoed.”
Schoonloërweg 19, Elp | T. 0593-346467

Reserveren in vakanties en de weekenden is gewenst

www.destrohoed.nl

0592 34 72 56 | Borgstee 9, Assen | www.yankeedoodle.nl

Museum Collectie Brands
Herenstreek 11
7885 AT Nieuw-Dordrecht

Dicht bij Emmen!
Gratis toegang met museumkaart

T.: 0591-393400
info@collectie-brands.nl
www.collectie-brands.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 11:00 – 17:00 uur
Zaterdag en zondag 13:00 – 17:00 uur

Museum Vosbergen
Entree
€ 7,50

Museum voor muziekinstrumenten
Museum Vosbergen toont muziekinstrumenten in
historisch perspectief en is gevestigd in een statige
villa in het fraaie landgoed Vosbergen. De ca 800
instrumenten zijn gedurende meer dan zestig jaar
verzameld en gerestaureerd door Dick Verel, die
samen met zijn echtgenote Rieteke het museum tot
stand bracht.

Escape
AMERICANrooms
FUNRESTAURANT
ALL YOU CAN EAT

Kijk voor meer informatie over het museum en de
prachtige omgeving van landgoed Vosbergen op
www.museumvosbergen.nl.

Bekijk onze FUNdiners op www.yankeedoodle.nl

Cowboy & Indianen Speelreservaat
Waar gaat het dagje uit naar toe?
Avontuur, uitdaging, vermaak, lekker eten en drinken.
Bij Cowboy & Indianen Speelreservaat vind je het
allemaal onder één dak. Er valt zowel voor de allerkleinsten
als de grotere kinderen meer dan genoeg te beleven.
Naast het overdekt speelparadijs met ballenbaden,
trampolines, voetbalkooi en klimwand, hebben wij
ook een buitenspeeltuin, een kinderboerderij,
glow-in-the-dark midgetgolf en een Western midgetgolf.

www.kinderspeelparadijscoevorden.nl
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Vosbergerlaan 35 | 9761 TJ Eelde | Tel.: 050-3081291
www.museumvosbergen.nl

Openluchtmuseum Ellert en Brammert
Monierweg 2 | 7741 KT Coevorden
T. 0524 523003

Ga op reis in het verleden van Drenthe in
Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kijk binnen
in de plaggenhutten, school, kerk, gevangenis en
drukkerij. Rusten met een hapje en drankje kan in
de oude Drentse Boerenherberg. De kinderboerderij
en speeltuin maken het uitje compleet.
Geopend:
30 maart -31 oktober 2019 van 09.00 -18.00 uur
Entreeprijzen: kinderen t/m 3 jaar gratis
kinderen t/m 11 jaar € 5.00 - volwassenen € 8.50
Honden aangelijnd toegestaan. Rolstoelvriendelijk.
Gratis parkeren.

Tramstraat 73, 7848BJ Schoonoord | 0591 382421
www.ellertenbrammert.nl | info@ellertenbrammert.nl
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Een lijstje om niet te vergeten
13 en 14 april

4 mei

15 en 16 juni

Amherst festival
Locatie: Zuidlaren

Dodenherdenking
Locatie: Hooghalen, 19.30 uur
www.kampwesterbork.nl			
			

Alles kids festival
(gratis)
Locatie: Marktplein in Emmen
www.alleskidsindrenthe.nl

19 april
Bloemenjaarmarkt
Locatie: Groningen
www.bloemenjaarmarkt.nl

Zomer

t/m 5 mei
Chilhuly
Locatie: Groninger Museum
www.groningermuseum.nl
				

1 mei
Tentoonstelling Nubie/
land van de zwarte farao’s
Locatie: Drents Museum – Assen
www.drentsmuseum.nl

3 mei
DI-RECT
Locatie: Theater de Tamboer/
Hoogeveen
www.drenthe.nl

5 mei
Bevrijdingsfestival
Locatie: Stadspark Groningen
www.bevrijdingsfestivalgroningen.nl

19 mei
Herdenking Zigeunertransport
19 mei 1944
Locatie: Hooghalen
www.kampwesterbork.nl

25 mei

22 juni
Midzomernacht
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
www.natuurmonumenten.nl

28 t/m 30 juni
TT Assen
www.ttcircuit.com

5 t/m 7 juli

Festival der Aa
Locatie: Schipborg
Swinging Zuidlaardermeer
www.festivalderaa.nl
Locatie: Zuidlaren
www.zuidlaardermeer.nl/swing-in		
			
20 en 21 juli
15 juni
Herders van Balloo
Schapen scheren
Bajes dag
www.herdersvanballoo.nl/agenda
Locatie: Veenhuizen
www.gevangenismuseum.nl

SPEEL- EN IJSBOERDERIJ DE DRENTSE KOE
Heerlijk spelen met een boerengevoel? Dat kan bij de Drentse Koe!
Nabij Meppel in Zuidwest Drenthe vind je Speel- en IJsboerderij
de Drentse Koe. Een ideale buiten- én binnenlocatie, geschikt
voor mooi en minder mooi weer!
Rondom de speelschuur ligt een fantastisch buitenterrein. Naast vele
traptrekkers, skelters en coole airtrampoline, is er natuurlijk ook een
dierenweide. Ook in de grote speelschuur is het boerengevoel
aanwezig! Uniek zijn de Glow-in-the-Dark kelder en fantastische
speelmanege. Maar ook de bouwzolder trekt vele kids aan!
NIEUW waterplaats en klimexperience

in 2017 zijn in de voormalige koeienstal een interactief
waterspeelplein én klimplaats boven de koeien geopend.
Natuurlijk eindigt de dag met een lekker huisgemaakt ijsje
van de boerin!
Het hele jaar geopend!
Wolddijk 23 • 7961 NA Ruinerwold

www.drentsekoe.nl
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Robin Hood Ribhouse
Samen gezellig genieten
Word enthousiast onthaald, neem plaats op middeleeuwse tronen
en laat u op uw wenken bedienen. Een uitgebreide kaart herbergt
de fijnste grillgerechten. Een bijzondere inrichting,
open keuken en een ongedwongen sfeer kenmerken dit grandioze
familierestaurant. Gerechten verhalen van middeleeuwse mythes
en smaken als een feest. In het kleine dorpje Drouwen staat dit
middeleeuwse Ribhouse als een baken van gastvrijheid.

ONGEDWONGEN
De jonkvrouwen en vogelvrijen ontvangen jullie gastvrij
en uitermate vriendelijk. Geen vraag is hen te veel.
De braadmeesters zorgen voor smakelijke gerechten in
middeleeuwse porties. Mals biefstuk, verrassende spiesen,
maar ook gegrilde zalmmoot of een vegetarische tortilla.
Ook voor kinderen is het Robin Hood Ribhouse een
belevenis op zich.
Openingstijden: Di. t/m vrij. 17:00 uur • Za. 16:00 uur • Zo. 14:00 uur • In de schoolvakanties ook op maandag geopend!
Robin Hood Ribhouse • Gasselterstraat 7, Drouwen (naast attractiepark Drouwenerzand) • Tel. (0599) 56 48 25 • www.robinhoodribhouse.nl

Dierenpark Taman Indonesia
Waan je in het Oosten bij
dierenpark Taman Indonesia
Wel eens gehoord van katten die de duurste
koffiebonen uitpoepen? Of Binturongs die 30 meter
hoog in de boom wonen? Deze en andere dieren
uit Indonesië vind je in ons park. Daarnaast kun je
genieten van Indische hapjes, een kijkje nemen
in een traditionele paalwoning, of je verkleden als
Javaanse prinses!

NIEUW: Indonesische specerijentuin
Nieuw dit jaar is de tropische kruidentuin.
Hier vind je allerlei kruiden om mee te koken, zoals
gember, laos en sereh, maar ook fruitbomen
zoals pisang en papaya. En kijk goed om je heen
in de tuin, want misschien kom je onderweg ook
nog wel een Indonesische batikspin tegen of een
jagende wateragaam!

Drenthe,
dé fietsprovincie van Nederland

www.taman-indonesia.nl | kallenkote 53 | Kallenkote (nabij steenwijk)
Geopend van 1 april tot 1 november, elke dag van 10.00 – 18.00 uur • Van 1 nov tot 1 april speciale openingstijden, zie onze website.
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DRENTHE
In Drenthe kun je eindeloos fietsen over meer dan 2.100 km aan fietspaden, met onderweg de
mooiste plekjes, schilderachtige brinkdorpen en de leukste dagjes uit. Kom heerlijk tot rust, of zoek
juist het avontuur op. In Drenthe valt er voor iedereen veel te beleven.
In een provincie waar je door zo’n mooi
en afwisselend landschap kunt fietsen,
liggen natuurlijk de mooiste routes
voor je klaar. Fiets één van de talloze
themaroutes. Wil je terug in de tijd?
Pak dan een route langs de hune
bedden. Of fiets een kinderroute
met leuke activiteiten en opdrachten
onderweg. De mooiste routes langs
alle hoogtepunten van Drenthe zijn
alvast voor je klaargezet en kun je gratis
downloaden op drenthe.nl/fietsroutes.

is dat je het ene moment snelheid maakt
in het bos en daarna door een open
heideveld in los zand over een singletrack
fietst. Drenthe biedt je uitdagende mountainbikeroutes. Dwars door de natuur,
zonder ook maar één oversteek te hoeven
maken. Singletracks, brede paden, kuilen
en heuvels wisselen elkaar af. Zowel voor
de beginneling als voor de gevorderde
fanatiekeling vind je de mooiste routes.
Je vindt ze op drenthe.nl/mtb.
FIETSEVENEMENTEN

MOUNTAINBIKEROUTES
Op zoek naar wat meer avontuur? Spring
dan op je mountainbike en cross door de
Drentse natuur. Het mooie aan Drenthe
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Drenthe biedt de meest uiteenlopende
evenementen voor de fietsliefhebbers. Van toertocht tot een mountainbike-evenement of een professionele

wielerwedstrijd. De parel onder de
fietsevenementen is de Drentse Fiets4Daagse. Met s peciale kinderroutes en
een MTB-variant, kan iedereen hieraan
meedoen. Het hele fietsseizoen worden
er d
 iverse fietstochten georganiseerd.
Voor de sportieve fietser worden er
verschillende MTB-evenementengeorganiseerd, waaronder het Bike Festival
en de Drenthe200. Bekijk de vele fiets
evenementen op drenthe.nl/fietsen.
De prachtige natuur, de rijke cultuur
historie en de leuke attracties bieden
volop mogelijkheden om onderweg
even af te stappen of om naast het
fietsen een leuk dagje uit te plannen.

AFWISSELENDE NATUUR
Nergens vind je zo’n afwisselend
landschap als in Drenthe. Drenthe telt
maar liefst drie Nationale Parken en
vele prachtige natuurgebieden.
Al fietsend door deze natuurgebieden
trekt er allerlei moois aan je voorbij.
Paarse heidevelden, bossen, beekdalen, zandverstuivingen of weidse
vergezichten. Laat je verrassen door
wat je onderweg allemaal tegenkomt.
Oog in oog met een Schotse hooglander,
een heideschaap of wild zwijn.
Welke route je ook neemt, je bent
altijd omgeven door de natuur.
CULTUURHISTORIE
Drenthe kenmerkt zich door een rijke
cultuurhistorie. De hunebedden en het
Hunebedcentrum vertellen het verhaal
van de hunebedbouwers. Ook het
Drents Museum, waar je o.a. het Meisje
van Yde kunt zien, is een bezoek waard.
In Herinneringscentrum Westerbork
komt de Tweede Wereldoorlog tot leven.
Maar even verderop ben je ineens
terug in het heden, als je oog in oog
staat met de grote telescopen van de
Radiosterrenwacht.

UIT IN DRENTHE
Of je nu jong bent of oud, Drenthe
heeft voor iedereen wel iets te bieden.
Brullende motoren op het TT Circuit,
grote muziekfestivals, verrassende,
kleinschalige theater- en muziekfestivals
midden in de natuur of sportieve

evenementen. Drenthe barst van de
bruisende evenementen.
Ook biedt Drenthe de leukste
dagjes uit voor het hele gezin, zoals
attractieparken, schaapskooien
en klimbossen.

25

4 Redenen

om te mountainbiken in drenthe

1

Fiets in een decor van prachtige natuur

Duik de natuur in! Drenthe telt maar liefst drie Nationale Parken [drenthe.nl/natuur]. Het Dwingelderveld:
het grootste aaneengesloten natte heidegebied van Nederland, dat prachtig paars wordt in de nazomer. Het
Drents-Friese Wold, dat na de Hoge Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland is en waar je
het donkerste stukje vasteland vindt. En de Drentsche Aa, met de gelijknamige beek, vele es- en brinkdorpen en
de grootste schaapskooi van Drenthe. Naast deze drie indrukwekkende Nationale Parken vind je in Drenthe vele
verschillende natuurgebieden.
Kortom: je zit niet zómaar ergens op de mountainbike, je bevindt je midden in een spectaculair stukje natuur!
Singletracks, hoogteverschillen, kombochten, je komt het allemaal tegen. En dat in een oerbos of zandafgraving.
Durf jij het aan?

Alle informatie over de Nationale Parken en de meer dan 45 natuurgebieden in Drenthe vind je op drenthe.nl/natuur

Ontdek nieuwe verhalen
Als je dan toch op de mountainbike in Drenthe zit, kun je net zo goed wat cultuur opsnuiven. Drenthe barst van de
historie [drenthe.nl/cultuur], met unieke en indrukwekkende verhalen. Uiteraard het verhaal over de hunebedden
(grafkamers), de oudste monumenten van Nederland. Hoe zijn ze hier eigenlijk terecht gekomen? En ken je het
verhaal over de Koloniën van Weldadigheid? Armen, bedelaars en landlopers uit de grote steden kregen 200 jaar
geleden een kans op een beter bestaan, in Drenthe. Stil word je in Herinneringscentrum Kamp Westerbork, hier
vandaan zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 100.000 Joden en Roma gedeporteerd.
Stap dus af en toe van je mountainbike en luister naar alle indrukwekkende verhalen. Pas dán komt de Oerprovincie van Nederland tot leven. Het geeft je MTB-tocht ineens een hele andere dimensie!

3

Alles over cultuur en werelds erfgoed in Drenthe vind je op drenthe.nl/cultuur. Of duik in de mystieke wereld van hunebedbouwers: drenthe.nl/hunebedden

Doe mee aan de tofste MTB-evenementen
Gedurende het hele jaar worden er vele MTB-evenementen georganiseerd in Drenthe. De bekendste zijn natuurlijk
de: Superprestige Gieten, de oudste veldrit van Nederland met (internationale) toppers aan de start; de Veldslag
om Norg, een échte MTB-uitdaging voor zowel wedstrijdrijders als recreanten; of de Drenthe 200, een extreme
marathon voor MTB-ers. Naast deze wedstrijden, worden er ook veel MTB-tochten georganiseerd in de mooiste
natuurgebieden. Hier kun je zó aan meedoen.
Je leest het al: in Drenthe worden de spectaculairste MTB-tochten en -wedstrijden georganiseerd. En dat is niet
voor niets!

Nieuw: ‘Col du VAM’
Sinds kort is iedereen van harte welkom op het nieuwe fietsparcours op de ‘Col du VAM’: dé berg van Drenthe. Er
zijn drie verschillende fietslussen aangelegd op deze berg in Wijster, met een stijgingspercentage tot 15%.
In maart 2019 vindt de officiële opening plaats van de VAM-berg met een uitdagend mountainbikeparcours.
Durf jij het aan om de Col du Vam te beklimmen?

Ontdek de Oerprovincie van Nederland
Drenthe verkennen op de mountainbike? Slinger over de beste singletracks, maak snelheid

2

4

Alles over mountainbiken in Drenthe: routes, arrangementen, evenementen en meer. drenthe.nl/MTB

in de bossen en trotseer menig heideheuvel. Je hoofd leegmaken tijdens een mooie

26

mountainbiketocht in de ruige natuur. Mét modderspetters op je gezicht en adrenaline in je lijf.

Toch liever een tourfietstocht of ‘gewoon’ een stukje fietsen? Vele verschillende routes, fietsevenementen,

Lees het zelf! Vier redenen waarom je hier moet mountainbiken.

fietsarrangementen en praktische informatie. drenthe.nl/fietsen
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Fietsroute
Dwingelderveld

Fietsroute
Puur Drenthe
De cultuurhistorische Fietsroute Puur Drenthe (67 kilometer)
laat een diepe indruk bij je achter. Deze route verbindt een

In Dwingeloo spring je op je fiets, want hier start één van de mooiste
fietsroutes (45 kilometer) van Drenthe. Het begint al goed, want de
prachtige groene brink van Dwingeloo is een beschermd dorpsgezicht. Het Dwingelderveld is één van de drie Nationale Parken van
Drenthe, dus de mooiste natuurlandschappen trekken tijdens het
fietsen van de Dwingelderveldroute allemaal aan je voorbij.

De natuur van het Dwingelderveld is
overweldigend. Bos, vennetjes en
heidelandschap wisselen elkaar af.
Bijzondere vogels en vlinders vliegen
langs je heen en reptielen kruipen door
de natte heide. Elk seizoen heeft zijn
charme op het Dwingelderveld, dus het
is zeker weten genieten geblazen.
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In Pesse werd in 1955 de oudste
boot ter wereld opgegraven. Deze is
te bezichtigen in het Drents Museum.
Trap lekker door naar Ruinen en duik de
prachtige natuur van het Dwingelderveld weer in. Stap van je fiets bij bezoekerscentrum Dwingelderveld, met een

speelbos en een waterspeelplaats voor
jonge avonturiers. In het wilgenhuttendorp kun je fantastisch verstoppertje
spelen!
In de verte hoor je het geblaat van de
Drentse heideschapen van de Schaapskooi. Check van tevoren de vertrek- en
aankomsttijden van de kudde om de
heideschapen van dichtbij te kunnen
begroeten. Zin in een kopje koffie
of thee met vers gebak, voordat je
terugfietst naar Dwingeloo? Dat kan bij
Theehuys Anserdennen, waar je op je
gemak kunt genieten van het mooiste
uitzicht over het Dwingelderveld.

aantal culturele toppers in Drenthe. De hunebedden mag
en kan je niet missen. Verlaat Drenthe vooral ook niet zonder
een bezoek te brengen aan het Drents Museum en
Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
De route start in de Drentse hoofdstad
Assen. Begin met een bezoekje aan
het Drents Museum. Hier vind je vele
archeologische vondsten, zoals de
oudste boot ter wereld en prehistorische
veenlijken, waaronder het bekende
meisje van Yde. Bovendien organiseert
het Drents Museum spraakmakende
tentoonstellingen.

Onderweg naar Spier, ook wel de poort
van het Dwingelderveld genoemd, sta je
al gauw oog in oog met de indrukwek
kende Dwingeloo Radiotelescoop.
Wist je dat deze telescoop twee kleine
sterrenstelsels heeft ontdekt? Vervolgens
peddel je dwars door het Dwingelderveld, met het grootste natte heidegebied
van West-Europa. Zodra de heide in
bloei staat kleurt deze prachtig paars! Je
komt hier bovendien de eerste schaapskooi op de route tegen.

Vanaf Assen fiets je door een gevarieerd
landschap van bossen, beekdal en weidse vergezichten richting Hooghalen.
Hier stap je van je fiets voor het indrukwekkende Herinneringscentrum
Kamp Westerbork. Sta stil bij de
tragische geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog, die hier tot leven komt.
Vlakbij het Herinneringscentrum staan
grote de grote telescopen van de Radiosterrenwacht. Spring gauw weer op
je fiets richting het levendige brinkdorp
Westerbork, waar je even lekker bij kunt
komen op een sfeervol terras.

De fietstocht zet zich voort richting het
zuiden, naar Pesse en Fluitenberg.

Schuilt er een ware kunstenaar in jou?
In Westerbork kun je het Museum van

de Papierknipkunst vinden. Probeer
het zelf! Van Westerbork gaat de tocht
verder naar Grolloo. Wist je dat Harry
Muskee van Cuby & the Blizzards hier
jarenlang gewoond heeft? Het Cuby &
the Blizzards Museum blaast de herinnering aan Muskee nieuw leven in.

Hunebedden kunnen tijdens deze
route niet ontbreken. Op de es van
het karakteristieke dorp Rolde kom je
hunebed D17 en hunebed D18 tegen.
Hunebed D18 is één van de grootste
exemplaren.
De laatste bezienswaardigheid op
de route is het Asserbos, één van de
oudste bossen van Nederland. In het
Asserbos kunnen de jongsten lekker
ravotten op de speelweide. Breng ter
afsluiting van deze fascinerende route
een bezoekje aan de theeschenkerij,
terwijl jonge ontdekkers nog even
kunnen spelen op de kinderboerderij.
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SmaakFietsRoute
Veenhuizen

Fietsroute
Ellertsveld
De fietsroute Ellertsveld (51 kilometer) is een aanrader voor het hele
gezin. Waterpret, hunebedden en de spannende sage over rovende

De meest smakelijke manier om kennis te maken met de Kop
van Drenthe is de SmaakFietsRoute Veenhuizen (33 kilometer).
Deze fietsroute volgt grotendeels de fietsknooppunten, maar
voor deze culinaire hoogstandjes en heerlijke streekproducten
fiets je graag een stukje om, door bossen en langs zandver
stuivingen en heidevelden.
Onderweg kom je Schotse hooglanders
en landgeiten tegen. Natuurliefhebbers
combineren de route met het Fochte
loërveen, waar je kunt genieten van een
adembenemend uitzicht vanaf één van
de uitkijktorens.
De route start bij hotel-restaurant Bitter
en Zoet. Neem een kijkje in de moestuin, kruidentuin en boomgaard. Hier
groeien alle biologische ingrediënten die
gebruikt worden voor de gerechten die
hier geserveerd worden. Verser kan niet!
Waar geniet je meer van een speciaalbiertje, dan in het proeflokaal van de
brouwerij zelf? Bij Bierbrouwerij
Maallust in Veenhuizen vertellen ze
je hoe het bier wordt gebrouwen.
Vanaf hier fiets je naar het pittoreske
Westervelde, waar je aanschuift voor
een ambachtelijke lunch bij de Jufferen
Lunsingh. Hier wordt de vis ter plekke
gerookt en hangen de hammen te
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drogen. Je smult van een verwenkoffie met advocaat en huisgemaakte
bonbons op het bosterras van koffieen theehuis De Bosrand in Norg.
Toe aan iets hartigs? Bij Jachtlust in
esdorp Steenbergen serveren ze de

lekkerste seizoensgerechten met
verse streekproducten. Tegenover het
gevangenismuseum in Veenhuizen
vind je de Tuinen van Weldadigheid,
waar je de meest uiteenlopende
soorten groente, fruit, kruiden en
bloemen treft. Mooi en lekker!
Kun je geen genoeg krijgen van deze
heerlijke Drentse specialiteiten? Sluit af
met de lekkerste Machedoux of boerenkazen van biologische geitenhouderij
De Oude Streek in Zevenhuizen.
Het is een stukje verder fietsen vanaf
de route, maar zeker de moeite waard
voor kaasliefhebbers.

reuzen Ellert en Brammert vallen bij jong en oud in de smaak.
De start van deze route is in Emmen, dat vooral bekend staat om het
indrukwekkende WILDLANDS Adventure Zoo Emmen.

Klaar om meteen de natuur in te
duiken? In het Valtherbos liggen talloze
grafheuvels en op een open plek in het
bos spot je maar liefst drie hunebedden
bij elkaar. Als je goed om je heen kijkt,
vind je zelfs een onderduikershol uit de
Tweede Wereldoorlog.

bossen van natuurgebied Sleenerzand
fietst. Kijk goed om je heen, want je
ziet hier vennetjes en heide, maar met
een klein ommetje zijn ook hunebed de
Papeloze Kerk en grafheuvel de Galgenberg te vinden.

In de verte doemt de kerktoren van
Sleen op. Wist je al dat dit de hoogste
kerktoren van Drenthe is? De idyllische
brinkdorpen Sleen en Noord-Sleen
nodigen uit tot een kopje koffie op het
terras, voordat je richting Erm peddelt.
De echte waterratten die geen genoeg
kunnen krijgen van al dat spetter
plezier maken nog een tussenstop
bij recreatieplas Ermerstrand, waar je
heerlijk kunt zwemmen of waterskiën.
Als je vervolgens op je fiets springt, rijd
je alweer het bruisende stadsleven van
Emmen tegemoet.

Vergaap je aan de prachtige Saksische
boerderijen, als je door Valthe richting
Odoorn fietst. Vanuit Odoorn fiets je
door naar Schoonoord. Een bezoekje
aan openluchtmuseum Ellert en
Brammert in Schoonoord is absoluut
de moeite waard. Hier komt de Drentse
geschiedenis tot leven. Je waant je
terug in de tijd bij het zien van oude
ambachten of tijdens het passeren van
een plaggenhut. Kinderen vermaken
zich uitstekend op de kinderboerderij of
in de speeltuin.
Tussen Schoonoord en Noord-Sleen
ligt recreatieplas Kibbelkoele. Om even
lekker pootje te kunnen baden of zelfs
een frisse duik te nemen, wijk je iets van
de route af. Dit is één van de mooiste
stukjes van de route, waarbij je door de
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Een lijstje om niet te vergeten
1, 8, 15 augustus

17 augustus

14 september

Brinkmarkten
Locatie: Zuidlaren op de Brink

Etstoel Anloo
Anloo
www.etstoelanloo.nl

Wildman Run
Locatie: Sleen
www.wildmanrun.nl

28 augustus

14 en 15 september

6, 13, 20, 27 augustus
Vlindermarkten
Locatie: Emmen
www.emmen.nu

15 t/m 25 augustus

Open monumenten dag
Gronings ontzet
Locatie: Groningen
Groningen
www.volksvermakengroningen.nl		www.openmonumentendag.nl
				

Noorderzon
Locatie: Groningen Stadspark
www.noorderzon.nl

31 augustus

13 oktober

Bloemencorso Eelde
www.bloemencorsoeelde.nl

4 mijl van Groningen
www.4mijl.nl

17 en 18 augustus

13 t/m 15 september

15 oktober

Gamma Racing Day
Locatie: Assen
www.gammaracingday.nl

Stoer Drenthe
Locatie: Sleen
www.drenthe.nl/evenementen

Zuidlaardermarkt
Locatie: Zuidlaren
www.evenementenzuidlaardermarkt.nl

Herfst
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werd gebruikt als ‘weidegebied’ voor de
schaapskuddes. Anloo is zo’n esdorp. De
boeren werkten op de omliggende essen.
Rond de brink staan nog oude beuken
en eiken, die samen met de kerktoren de
dorpscontouren aangeven. Balloo is van
een ander type, een kransesdorp zonder
brink. Het dorp ligt in een krans om de es.
DE BEEK ZOEKT ZIJN EIGEN WEG

De Drentsche Aa
Lopen door het landschap de Drentsche Aa, is als lopen door een
spannend boek. Elke pagina vertelt een stukje over de boeiende
geschiedenis. Als je goed kunt lezen, kun je heel veel sporen herkennen in de Drentsche Aa van nu.
Het gebied kent een lange en boeiende
geschiedenis. De basis van het
landschap is tijdens de laatste ijstijden
gelegd. De mensen hebben het
landschap vervolgens eeuwenlang,
met respect voor de natuur, ingericht.
Zo ontstond het huidige beek- en
esdorpenlandschap Drentsche Aa,
rijk aan natuur- en cultuurhistorie.

Nationaal Park Drentsche Aa
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VOEL DE IJSTIJD IN JE BENEN
Fiets eens van Loon naar Balloo, dan
merk je de hoogteverschillen wel in je
benen. De basis van dit reliëf is grotendeels gevormd tijdens de voorlaatste
ijstijd 200.000 tot 130.000 jaar geleden.
Een dikke, zware laag landijs schoof
als een bulldozer vanuit Scandinavië
over Noord-Nederland. Er wordt
beweerd dat het ijspakket meer
dan een kilometer dik was.
Aan het einde van de ijstijd
zorgde het smeltende ijs voor
kolkende smeltwaterbeken.
Ze slepen metersdiepe geulen uit
in de ondergrond van keileem.
Zo ontstonden de beekdalen van
de Drentsche Aa.
Tijdens de laatste ijstijd, 100.00010.000 jaar geleden, kwam het
landijs niet verder dan Hamburg.
De ondergrond was wel permanent bevroren. IJzige zandstormen
vulden de diepe smeltwatergeulen deels met zand. Het landschap werd als het ware bedekt
met een deken van zand. Door de
kou groeiden hier nog weinig of
geen planten. Nadat het ijs zich
terugtrok, steeg de temperatuur.

Het planten- en dierenleven kwam weer
heel langzaam op gang.

NA DE IJSTIJDEN KWAMEN
DE MENSEN
Met de dieren trokken ook de eerste
mensen (jagers) naar Noord-Nederland.
Vanaf dat moment maakte de mens
gebruik van het landschap. Na de jagers
kwamen de landbouwers en werd
het landschap steeds verder ingericht.
Eeuwen van bewoning hebben overal
sporen in het Drentsche Aa-gebied
achtergelaten. Zo vind je er bijvoorbeeld
grafheuvels, raatakkers en hunebedden
uit de prehistorie maar ook middel
eeuwse oude brinkdorpen en karrensporen. Van de eerste jagers zijn zelfs vuur
plaatsen in de grond teruggevonden.
Hier maakten ze ooit vuurstenen
voorwerpen rond een kampvuur. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat het eerste
archeologische reservaat van Nederland
in Nationaal Park Drentsche Aa ligt.

De beek nam altijd een centrale rol in
het landschap in. De mens accepteerde
haar grillen maar maakte er ook dankbaar gebruik van. Zo zocht ze eeuwen
lang haar weg, kronkelend door het
landschap. Door het hoogteverschil
zorgt de Drentsche Aa voor een
natuurlijke afwatering. Oevers kalfden
af in de buitenbochten en groeiden
aan in de binnenbochten. Dankzij goed
beheer groeien op de oevers planten
die zich hier van nature thuis voelen.
De bloemrijke hooilanden met
orchideeën en de zwartblauwe rapunzel
spreken tot de verbeelding. Vispassages
in de beek zorgden ervoor dat zeldzame
vissoorten zoals de rivierprik de weg
naar de paaiplekken weer terug hebben
gevonden. Ook de bever zwemt weer
door de ‘waaier van beken’.

‘ALS IK IN DE BEEK SPUUG…’
Het oppervlaktewater van de Drentsche
Aa wordt in de Punt gezuiverd tot

drinkwater voor de stad Groningen. Dat
is uniek in Nederland. Mede daarom
besteden we zoveel aandacht aan de
waterkwaliteit. Na een mindere periode
in de vorige eeuw, werd de kwaliteit van
het beekwater steeds beter.
Onder andere door goed grondgebruik
langs de beek en het stopzetten van
lozingen van afvalwater. Maar we zitten
nog niet op de gewenste kwaliteit. In de
Nationaal Park onderwijsprogramma’s
staan we daarom stil bij het unieke
karakter van de beek en de kwetsbaarheid. Eén druppel vervuiling kan grote
gevolgen hebben voor het kwetsbare
ecosysteem in de beek. Bewustwording
is erg belangrijk. Zoals een middelbare
scholier lachend ontdekte: ‘Dus als ik
hier in de beek spuug, dan komt dat
straks in Groningen uit de kraan?’

NATURA 2000
Planten en dieren houden zich niet aan
grenzen. Daarom koppelen we natuurgebieden zo aan elkaar, dat planten
en dieren zo min mogelijk obstakels
tegenkomen tijdens hun reis van het
ene naar het andere gebied. Binnen
Nederland maar ook internationaal. Een
deel van het Drentsche Aa landschap
ligt binnen de zogenaamde Natura
2000 gebieden. Natura 2000 richt zich
op het beschermen en ontwikkelen van
natuurgebieden in heel Europa.
Volgens deze Europese richtlijnen

moeten de deelnemende landen
bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermen om de
biodiversiteit te behouden.
SAMENWERKEN,
IETS BIJZONDERS ...
‘
‘We doen het sámen.’ Dat is het
uitgangspunt van de Nationaal Park de
Drentsche Aa. Samenwerken aan een
goed evenwicht tussen economie en
ecologie. Zeker in een N
 ationaal Park
als de Drentsche Aa, waar wonen en
werken belangrijke beleidsthema’s
zijn. Economische activiteiten moeten
passen binnen de draagkracht van de
natuur. Economie en natuur hebben
elkaar nodig en k unnen elkaar
versterken. Daarom werken meer dan
20 belanghebbende partners in
Nationaal Park Drentsche Aa samen
aan het beschermen en ontwikkelen
van het gebied.
- Andre Brasse

WONEN EN WERKEN ROND
DE BRINK
Het Drentsche Aa-landschap werd steeds
meer door de mens in gebruik genomen.
Vanaf de middeleeuwen kregen de
dorpen vaste vorm. Deze typisch Drentse
esdorpen bestaan uit boerderijen rond
een brink met eiken. Vaak liggen de
dorpen op de rand van een rug langs het
beekdal. Op de es werd het voedsel verbouwd en het gemeenschappelijke veld
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NATIONAAL GEVANGENISMUSEUM VEENHUIZEN
MUSEUM LAAT JE

HET GEVANGENIS

Het leukste real life-spel
van dit moment!
www.prisonisland.nl/assen

Prison Island is een real life game. Het
speelt zich af in een gevangeniscomplex,
waar je als team codes kraakt, raadsels
oplost en fysieke uitdagingen aangaat.
Soms moet je slim zijn, soms sterk en
soms wordt er een beroep gedaan op
je reactievermogen en behendigheid.
Bedenk wel, er is maar één manier om
tot het beste resultaat te komen: SAMEN.

Escape From Pirates bay

In de Escaperoom Assen beleven jullie een spannend avontuur. Jullie zijn met zijn allen op het
piraten eiland Pirates Bay gevangen genomen en
moeten een uitweg zien te vinden binnen een uur.
Voor meer informatie en reserveringen:
www.escapefrompiratesbay.nl

Sportsbar Kings & Queens

16 pooltafels, 1 snookertafel, 1 biljarttafel, 1 pingpong tafel, 8 dartbanen en verschillende games.
www.kandqassen.nl

Kings & Queens Assen
Nieuwehuizen 10A, 9401JT Assen - Telefoon: 0592-820383
e-mail: info@kandqassen.nl - web: www.kandqassen.nl - facebook: kandqassen
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VRIJ!

Van met z’n allen in een zaal, tot eenzaam in de cel. Van lijfstraffen
tot keihard werken. En van opvang voor weeskinderen tot dorp
vol criminelen. In het Gevangenismuseum in Veenhuizen ontdek
je alles over misdaad en straf. En wie durft, kan zelfs ontdekken
hoe het is om in de cel te zitten. Het Gevangenismuseum vertelt
verhalen over de gevolgen van normafwijkend gedrag. Verhalen
over verpaupering, misdaad en straf. We dagen je uit een mening
te vormen en laten je vrij om te ontdekken wat jij vindt.
MET DE BOEVENBUS
DOOR VEENHUIZEN

KINDEREN IN HET
GEVANGENISMUSEUM

Maak een rondrit door Veenhuizen in
een echte oude boevenbus! Met deze
bus zijn tienduizenden gevangenen
vervoerd tussen woon- en werkgesticht.
Iedere woensdag- en zondagmiddag en
in de schoolvakanties dagelijks, kunt u
onder begeleiding van een ervaren gids
een verassende rit door het voormalige
justitiedorp maken.

Voor kinderen is er ook van alles te beleven en te doen in het Gevangenismuseum. Kinderen van 4 t/m 6 jaar kunnen
de Lange Leo kinderroute volgen: samen
met (groot)ouders kan er met behulp van
de gratis plattegrond gespeurd worden
naar ons gevangenisboefje Lange Leo.
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen de spannende speurtocht ‘De Vloek van Veenhuizen’ doen. Zal het ze lukken de Vloek
te ontrafelen en Gaius te bevrijden? In de
tentoonstelling Rust Roest kunnen kinderen een tekenfilm bekijken in de Bajesbios, of meedoen aan de Rust Roest
kleurwedstrijd.

BEZOEK EEN
ECHTE GEVANGENIS
Altijd al willen weten hoe het voelt om in
de gevangenis te zitten? Onder leiding van
een gids bezoekt u de strafgevangenis de
Rode Pannen. In de beruchte gevangenis
zien een aantal cellen eruit alsof de bewoners elk moment kunnen terugkeren.

een belegd broodje? U bent van harte
welkom in ons sfeervolle café-restaurant.
Samen met onze zalen is dit trouwens
een unieke locatie voor familiedagen,
feesten, bedrijfsuitjes, ect. Bij mooi weer
is het heerlijk vertoeven op het beschutte
buitenterras. De kinderen kunnen ondertussen naar hartenlust buiten spelen in
onze Klauterbajes.

PAUPERPARADIJS
Strafkolonie, pauperparadijs en gevangenisdorp: Veenhuizen was het allemaal. Het
Gevangenismuseum vertelt het verhaal
van het dorp als kolonie voor weeskinderen en bedelaars, als rijkswerkinrichting
en als gevangenisdorp. In het Gevangenismuseum beleef je dit bijzondere verleden
zelf. Stap in de trekschuit, speel het interactieve wezenspel, slaap in een slaapkooi,
maak je eigen signalementskaart of kijk in
de doodskist van een gevangene …brrr!

MUSEUMRESTAURANT
Trek in een kopje koffie met gebak of

Oude Gracht 1 | 9341 AA Veenhuizen | www.gevangenismuseum.nl
www.vakantieveenhuizen.nl | info@gevangenismuseum.nl
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Het klooster werd in 1602 opgeheven.
Het hoofdgebouw werd in gebruik genomen als vergaderplaats voor onder meer
het College van Gedeputeerden. Pas in
de 17e eeuw ontstond er een echt dorp
binnen de singels. Laat in de 18e eeuw
werd er buiten de singels gebouwd.
Huize Overcingel (over de singel) is een
mooi voorbeeld hiervan. Hoewel er tekenen en vondsten zijn van leven van Ne-

anderthalers tussen 80.000 en 55.000
jaar geleden, hanteert Assen het jaar
1259 met de vestiging van het klooster
Maria in Campis als geboortejaar.
Assen is een stad. Koning Lodewijk Napoleon verleende op 13 maart 1809 in
het Ontvangershuis aan de Brink in Assen stadsrechten aan het dorp Assen.
De plaats telde toen slechts 150 huizen

en minder dan 700 inwoners. Lodewijk
Napoleon gebruikte de stadsrechten om
belangrijke steden onder controle te krijgen of houden. De koning benoemde de
leden van het stadsbestuur. In Assen waren dat familieleden en vertrouwelingen
van landdrost Petrus Hofstede. Assen
zou zijn benoeming gebruiken om zich
de hoofdstád van Drenthe te kunnen
noemen. (bron: www.ditisassen.nl)
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ASSEN
Slechts uit enkele boerderijen bestond Assen, toen de nonnen uit het Klooster Maria in Campis zich
hier in 1259 vestigden. Het klooster stond oorspronkelijk in de buurt van Coevorden. Vanwege de
slechte ligging – moerasgrond – verhuisde de abdij naar een betere en hoger gelegen plek.
Het klooster stond waar nu het Drents Museum is. In de zuidmuur van de Abdijkerk van het Drents
Museum en de westelijke muur van het Drents Archief zitten nog stukken muur uit de kloostertijd.
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ASSEN
TT Assen
De TT (Tourist Trophy) Assen is een jaarlijkse motorrace op het Circuit van Drenthe bij Assen, in de Nederlandse provincie Drenthe. Vanaf 2016 wordt de TT
Assen verreden op de zondag in plaats
van op zaterdag.
Alle Grand-Prixklassen komen hier aan
bod. Door de inkrimping van het aantal
klassen zijn dit thans Moto3, Moto2 en
MotoGP. Voorafgaand aan de Dutch TT

zijn er enkele trainingsdagen en kwalificatieraces voor goede startposities. In de
week voor de racedag is er in Assen de
zogenoemde SPEEDWEEK , waarin verschillende aspecten van de motorsport
te zien zijn. Verder is er een kermis en
het (nu nog) drie dagen durende TT Festival, met onder meer de beroemde TT
Nacht te bezoeken.
De TT meemaken is meer dan een mo-

torrace bezoeken: de TT beleef je. Sinds
1925 wordt in Assen op het hoogste
niveau gereden: alle kampioenen reden en wonnen in de Kathedraal van de
motorsport. De TT is al decennia lang het
grootste ééndaagse sportevenement
van Nederland met meer dan 100.000
bezoekers. De TT is sfeer proeven, je vergapen aan mooie motoren en genieten
van de glitter en glamour op en rond de
baan. (bron: www.ditisassen.nl)

Het Asserbos
Aan de rand van het centrum van Assen ligt het Asserbos. Het is een van de
oudste bossen van ons land en beslaat
een oppervlak van ruim 100 hectare.
Ongeveer 10 hectare hiervan is altijd
bos geweest. Dit is een van de laatste
restanten van het eiken-hulstbos waar
ooit een groot deel van Drenthe mee
was bedekt.

bos. De rest van het bos is op initiatief
van Wolter Hendrik Hofstede aangeplant in 1760.

op verschillende functies zoals natuur,
cultuurhistorie, educatie en als laatste
houtproductie.

Lopend onder de eeuwenoude eiken
waant u zich voor even in de middeleeuwen. Het klooster Maria in Campis
was de eerst bekende eigenaar van het

Het Asserbos is een gemengd loofbos, met een openluchttheater en een
hertenkamp dat dateert uit 1842. Het
beheer van het Asserbos is gestoeld

Er lopen 4 uitgezette routes door het
bos. Start- en eindpunt is het Duurzaamheidscentrum Assen.
(bron: www.ditisassen.nl)

Het Drents Museum
Het Drents Museum is een museum met
internationale allure dat jong én oud inspireert met verhalen over archeologie,
kunst en geschiedenis.

gel, de vaste collectiepresentaties en het
Kindermuseum Boordevol Energie in
het historische museumgebouw.
Het Drents Museum is trots op zijn geva-

Het museum is een echte publiekstrekker, bekend van zijn grote blockbusters
op het gebied van archeologie, hedendaags realisme en kunst 1885-1935.
Het trekt bezoekers uit het hele land. Met
een oppervlakte van ruim 4600 vierkante meter is er voor iedereen wat te zien
en te beleven.
De grote tentoonstellingen worden gepresenteerd in de nieuwe museumvleu-

rieerde en verrassende tentoonstellingsprogramma voor de komende tijd en
hopen u binnenkort in ons mooie museum te begroeten! (tekst: site Marketing
Drenthe - www.drenthe.nl)

Bartje
Het boek Bartje, geschreven door Anne
de Vries (in 1904 in Kloosterveen bij
Assen geboren) verscheen in 1935. Het
boek is geen autobiografie, maar geeft
wel een beeld van het Drentse platteland
tijdens de kindertijd van de schrijver.
Bartje is een kind uit een groot gezin
dat op het platteland woont. Het boek
beschrijft het leven van de volwassenen
gezien door de ogen van een kind. Het
is een leven van hard werken in armoede. Het meest bekende fragment uit
het boek Bartje is het moment waarop
Bartje niet wil bidden voor bruine bonen
die hij niet lekker vindt omdat z’n moeder hem iets anders heeft beloofd.

In 1954 werd ter ere van de vijftigste
verjaardag van Anne de Vries het beeldje
van Bartje onthuld aan de Oostersingel.
Het originele kalkstenen beeld staat in
de hal van het Stadhuis aan de Noordersingel. Op de plek aan de Oostersingel staat nu een bronzen exemplaar.
In de jaren zeventig is het boek Bartje
verfilmd en door de NCRV uitgezonden
in een televisieserie.
Bartjes verjaardag wordt begin september door de jeugd van Assen gevierd.
(bron:www.ditisassen.nl)

www.ditisassen.nl • www.drenthe.nl
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Een lijstje om niet te vergeten
1 november

Elke dinsdag t/m zaterdag

t/m 18 december

Daan Remmerts de Vries/
‘Liefde’, je kunt me vinden
Locatie: Museum de Buitenplaats Eelde
www.museumdebuitenplaats.nl

Flardenpad Holtingerveld
Locatie: Havelte
www.hetnationaleparkvandrenthe.nl

Speelparadijs Cowboy
en Indianen
Locatie: Coevorden
www.kinderspeelparadijscoevorden.nl

2 november

1 december
Rondleiding
Natuurbegraafplaats Hillig
Locatie: Eext
www.hilligmeer.nl

20 t/m 22 december

Bezichtiging de Wieker Meule
Locatie: De Wijk
www.drenthe.nl

9 november

1 dec. t/m 18 december

22 en 23 december

Reichskristallnachtherdenking
Locatie: Hooghalen
www.kampwesterbork.nl

Glow in the dark midgetgolf
Locatie: Coevorden
www.kinderspeelparadijscoevorden.nl

Dickens Markt
Locatie: Assen
www.wintersassen.nl

16 november

18 december

Sinterklaas intocht
Locatie: Groningen
www.sinterklaas.groningen.nl			
			

Rondje Eendracht
Locatie: Assen
www.eendrachtassen.nl

Winterwelvaart
Locatie: Groningen
www.winterwelvaart.nl

Winter
Miramar Zeemuseum
Ooit gedacht in Drenthe de zee tegen
te komen? Dat kan bij Miramar Zeemu
seum. Dit museum is opgericht door
‘mejuffrouw’ Jeanne Warners en gevestigd in Vledder sinds 1966. Het museum
laat het bijzondere verhaal van de
stichtster zien aan de hand van objecten
die ze over de hele wereld verzameld
heeft met haar grote reiskoffers, zoals
schelpen, koralen en zelfs schildpadden.

Benieuwd? Kom dan vooral een kijkje
nemen. Kijk voor meer informatie en

openingstijden op onze website:
www.miramar-zeemuseum.nl

Haar unieke collectie is de vaste
tentoonstelling in het museum en het
hele jaar door te bewonderen. Tevens is
er tweejaarlijks een grote wisselexpositie
te zien, met nu de tentoonstelling over
de Diepzee (t/m 31 oktober 2019)
en de vreemde dieren die daar leven.

Vledderweg 25 | 8381 AB Vledder | Tel: 0521-381300
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Warenhuis Wassen
Warenhuis Wassen, de specialist en vakhandel
op het gebied van koken, bakken, tafelen en huishouden.
Beleef de sfeer van kwalitatief hoogwaardige
producten voor uw huishouden, in uw keuken
of op uw tafel. En op onze bovenverdieping hebben
wij de speelgoedwinkel Top1toys.
Beide winkels hebben een assortiment waarbij
kwaliteit voor een goede prijs vooropstaat.
Bij Warenhuis Wassen vind je alles onder één dak.
Proef de sfeer en geniet!

Het team van Warenhuis Wassen
heet u van harte welkom.

Download GRATIS de
Trots Op Eigen Streek app
Westeinde 49, Westerbork • Tel. 0593-331336 • warenhuiswassen.nl

Boordevol informatie over de streek.
Ook vind je hier de leukste uitjes om
te ondernemen tijdens uw verblijf.

www.trotsopeigenstreek.nl

Escape rooms

Rondvaartbedrijf Kool
Welkom bij Rondvaartbedrijf
Kool in Groningen
Wij bieden toeristen al 50 jaar de gelegenheid
om door (en buiten) de stad Groningen te varen.
Zo kunt u de geschiedenis van de stad vanaf het
water bewonderen.

Museum van Papierknipkunst
Het museum van Papierknipkunst te Westerbork
presenteert originele, nationale en internationale
papierknipkunst van bekende knipkunstenaars.

Valt er iets te vieren met familie, vrienden,
collega’s of heeft u bijvoorbeeld een jubileum?
Doe dit op een unieke manier tijdens een rondvaart!

Of wat dacht u er van om letterlijk in
het huwelijksbootje te stappen?

Velen van ons hebben misschien nog wel een geknipt
silhouet liggen, het was vroeger de goedkoopste
manier om iemand af te beelden. In het museum
zijn veel werken geknipt door Wiechter Lever.
Ook hebben wij doorlopende demonstraties
van het knippen. U kunt zelf knippen onder
leiding van onze ervaren knipsters: ook heel
leuk voor uw kleinkinderen.
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Ook zakelijk bieden wij de kans om aan boord te
vergaderen, presenteren, dineren of lunchen.
De kapitein en zijn bemanning staan voor u klaar!
Kijk voor de afvaarttijden op www.rondvaartbedrijfkool.nl
Burg. G. van Weezelplein 10 | 9431 AG Westerbork
Tel. 0593 332924 | www.papierknipmuseum.nl

Rondvaartbedrijf Kool | Stationsweg 1012 | 9726 AZ Groningen | www.rondvaartbedrijfkool.nl
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Maak uw vakantie compleet met
een bezoekje aan de regio
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HARDENBERG
PLEZIER VOOR GROOT EN KLEIN
Op vakantie met de kinderen? De regio
Hardenberg kent tal van leuke uitjes voor
gezinnen met kleine en grote kinderen.
Deze zin aanpassen in: Of je nou op zoek
bent naar een originele speeltuin, een
bioscoop, zwemstrand, gezellig terrasje
of pretpark, regio Hardenberg heeft het!
Lees meer op www.visithardenberg.nl

ALTIJD WAT TE BELEVEN
Wie zin heeft in een actieve dag, kan zijn
geluk niet op. Het Vechtdal en het Reestdal zijn wandel- en fietsgebieden, maar
er zijn nog tal van andere manieren om
actief bezig te zijn. Zo kun je er op een

stepbike met gps door de omgeving
crossen of midden in een weiland een
potje boerengolf spelen. Maak ook eens
een kanotocht op de Vecht!

Natuurinformatiecentrum De Wheem,
Startpunt Bas de Das
Oud Avereest 22, Balkbrug, T. 0523-656721
De Rheezerbelten, Startpunt Knof de Pad
Grote Beltenweg 1, Rheeze,
T. 0523-270012 • www.rheezerbelten.nl

WANDELEN MET KIDS
Speciaal voor kinderen zijn er in de regio
Hardenberg een aantal spannende,
leuke en uitdagende routes. Bas de Das
is een speel-, ontdek- en belevingspad
voor kinderen in het Reestdal. Knof de
Pad is een speurtocht van ongeveer 1,5
uur door het leefgebied van de knoflookpad en is geschikt voor kinderen van 7
tot 12 jaar. Je krijgt een knapzak te leen
met een verrekijker, loopzak, balansspel
en een springtouw.

OP DE MOUNTAINBIKE
Houd je van wat meer actie en snelheid?
Vanaf recreatieplas de Oldemeijer in
Hardenberg start een mooie mtb-route.
De route (401) heeft een lengte van 23
kilometer en voert door de boswachterij
Hardenberg. Het bos bestaat uit naald- en
loofbomen en op enkele plaatsen wordt
het bos afgewisseld met heidevelden.
www.mtbroutes.nl

IDYLLISCH REESTDAL WANDELROUTE
STARTPUNT: NATUURINFORMATIECENTRUM DE WHEEM, OUD AVEREEST 22, BALKBRUG
Droomt u weleens van ridders te
paard en jonkvrouwen in koetsen, van
glooiende graanakkers vol klaprozen en
korenbloemen? Van rust en romantiek
die niet worden verstoord door mobiele
telefoons, geronk van motoren en
andere moderne geluiden? Een reis
in de tijd is onmogelijk, maar een
wandeling door het Reestdal is hiervoor
een goed alternatief. Het essenlandschap straalt een bepaalde woestheid
uit, die doet denken aan de middel
eeuwen. Je vindt er bos- en houtwallen
en veel hoogteverschillen, veroorzaakt
door oude ophogingen van boerderijen
en weilanden. De rode route is geschikt
voor buggy’s. De oranje route is een

WWW.VISITHARDENBERG.NL
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laarzenpad en kan hier en daar drassig
zijn. Deze oranje route is ook uitermate
geschikt voor Nordic Walking.

De route is te vinden op www.visithardenberg.nl/wandelen
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LAUWERSMEER
EVEN HELEMAAL WEG, EN TOCH ZO DICHT BIJ HUIS

daar zijn, mede dankzij Beleef Lauwersoog, diverse avontuurlijke en culinaire
manieren voor.

zie daar! Allemaal kapot gelopen hoeken en gaten. Daar schuilen de dieren
in de luwte.’

van horizon tot horizon. Waanzinnig!
Dat kun je bijna nergens zo goed zien.’

LANDROVER NATUUR SAFARI

DARK SKY PARK

Vandaag neemt Jelle ons mee op
Landrover natuur safari door het ruige
Lauwersmeergebied. Een stoere Landrover met plek voor maximaal acht
passagiers brengt ons over harde en
minder harde wegen. Paden waar je
normaal onmogelijk kunt komen, want
alleen Staatsbosbeheer, Jelle en zijn
collega-rangers hebben toegang tot dit
uitgestrekte natuurgebied. Zodra het
eerste hek van zijn slot ontdaan wordt,
en de Landrover voor het eerst echt offroad gaat, klinkt vanachter het stuur
een zucht: ‘wat een verademing!’.

We stappen uit de Landrover en gaan
verder te voet. Het is er werkelijk muisstil. Je hoort alleen het kraken van je
jas en je schoenzolen die de drassige
grond raken. Een uiterst rustgevende
stilte, niet alleen aan de oren, maar als
we lang genoeg zouden wachten, ook
aan de ogen. Het Lauwersmeergebied
draagt het predicaat van Dark Sky Park,
een waardering voor de zeldzame nachtelijke duisternis. ‘Van de zomer gaan
we hier veldbedjes neerzetten. Op een
heldere zomeravond zie je hier sterren

We vervolgen onze rit in de hobbel
wagen om even verderop op de grens
van het Lauwersmeer en de Marnewaard te belanden, waar het militair
oefenterrein huist. Het water is aan de
ene kant lager dan aan de andere kant.
‘De Marnewaard is een gemaal dat het
water op peil houdt’, vertelt Jelle. Het is
echt een uithoek van het Lauwersmeer,
met veel riet en reewild. ‘Het Lauwersmeergebied kenmerkt zich door het
weidse uitzicht. Behalve de Afsluitdijk
is er geen plek in Nederland waar je zo
weids kunt kijken.’

WEIDS LANDSCHAP

Op Landrover safari met een stoere ranger, wegdromen
onder een heldere sterrenhemel en genieten van verse vis,
zo uit de zee op je bord. Deze en andere exclusieve ingre
diënten voor een avontuurlijke vakantie vind je niet alleen
in verre, tropische vakantieoorden maar ook ‘gewoon’ in
het Nationaal Park Lauwersmeer.

‘Laat je niet tegen houden door het
weer, want in de winter is het hier net
zo mooi als in de zomer. Het Nationaal
Park Lauwersmeer verdient echt Hollands weer, met regen en harde wind.
Als je dan op de Engelsmanplaat staat
en je ziet de natuurelementen om je
heen, voel je je zo nietig. Prachtig!’,
vertelt Jelle Bos, recreatieondernemer
in Lauwersoog. Zijn Beleef Lauwersoog
organiseert meerdere keren per week
een Landrover natuur safari en diverse
zeehonden-, rescueboot- en Dark Sky
expedities. En daar blijft het niet bij.
Sleepnetvissen op een viskotter, duiken
naar oude scheepswrakken, niets is te
gek. Jelle is een man met een duidelijk
missie, namelijk de mensen het bijzondere Lauwersoog laten beleven. En
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WILD
Nog geen tien minuten later staan we
oog in oog met een kudde Schotse
Hooglanders. Dat belooft nog een boel
goeds. Naast Schotse Hooglanders
trekken vervolgens ook koningspaarden en rotganzen voorbij. Deze dieren
leven hier in het wild, maar worden
door Staatsbosbeheer verzorgd als er te
weinig eten is, als ze in de problemen
raken of als ze ziek zijn. Jelle wijst richting het voorruit: ‘Zie je die gaten in de
grond? Daar hebben de paarden hun
hoeven schoongemaakt in het zand. En
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ER OP UIT!
Met de Kinderen naar het Gevangenismuseum

Warenhuis Vanderveen

Winkelparadijs van het Noorden

Voor kinderen is er van alles te beleven en te doen in het Gevangenismuseum.
Kinderen van 4 t/m 6 jaar kunnen de Lange Leo kinderroute volgen; samen met
(groot)ouders kan er met behulp van de gratis plattegrond gespeurd worden naar
ons gevangenisboefje Lange Leo. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen de spannende
speurtocht ‘De Vloek van Veenhuizen’ doen. Zal het ze lukken de Vloek te ontrafelen en Gaius te bevrijden?
Zie voor meer info: www.gevangenismuseum.nl

Warenhuis Vanderveen Assen bestaat sinds 1897 en
is hét winkelparadijs van het Noorden. Het warenhuis
beslaat maar liefst 17.000 m² verkoopvloeroppervlak
en behoort hiermee tot de top 3 van grootste
warenhuizen van Nederland. De zestig afdelingen
vormen samen het shop-in-shop winkelparadijs, met
álle keus van de wereld in mode & beauty, vrije tijd,
wonen, diensten en vers & horeca.

Beleef het in Assen

Westerbork
In Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt het verhaal van meer dan
honderdduizend Joden, Sinti en Roma verteld. Het is het verhaal van Anne Frank,
Settela Steinbach, Leo Meijer en alle andere kinderen en volwassenen die in
doorgangskamp Westerbork verbleven.
Op drie kilometer van het Herinneringscentrum ligt het voormalige kampterrein.
De commandantswoning, barak 56, de wagons en de monumenten herinneren
aan de tijd dat hier duizenden mensen op transport naar het Oosten werden gezet.
Velen keerden nooit terug. Meer informatie? www.kampwesterbork.nl.

Zoo Bizar

Modeshows, workshops, signeersessies van schrijvers

Bijzondere dieren van heel dichtbij bekijken !
In het pittoreske, Drentse dorp Orvelte is het kleinste dierentuintje van Nederland gevestigd.
Je kunt hier de dieren van héél dichtbij bekijken en voor wie dat wil zelfs aanraken.
Doordat er over de dieren word verteld staat dit leuke uitje garant voor een leerzame
belevenis voor kinderen en volwassenen.
Zoo Bizar is ook heel geschikt voor een stoer en origineel kindefeestje of als onderdeel
van een familiedag.

en bandoptredens zijn bij Warenhuis Vanderveen aan
de orde van de dag. Het warenhuis heeft een eigen
restaurant, minispeelparadijs, evenementenzaal, VVV
en galerie met prachtige tentoonstellingen.

Dorpsstraat 2a, Orvelte • Tel; 0593-322400 • www.zoobizar.nl

Topattracties

Warenhuis Vanderveen
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A Warenhuis Vanderveen

D Paleis van Justitie

G De Gouverneurstuin

Het pand is een architectonisch hoogstandje van de
internationaal geroemde, Amsterdamse architect

Warenhuis Vanderveen Assen bestaat sinds 1897 en

J Huize Overcingel

Hunebedcentrum

Kolk liggen om de hoek, dus ga zeker even langs bij
Warenhuis Vanderveen gedurende uw bezoek aan
Drenthe.

Naast het grootste hunebed van Nederland, ligt het Hunebedcentrum waar in
januari 2019 een volledig nieuwe exposite is geopend over de hunebedbouwers.
Verder kunt u het Oertijdpark en de poort van het UNESCO Hondsruggebied
bezoeken. Stap in de wereld van de hunebedbouwers en verbaas u.
Kijk voor meer informatie op de website:

www.hunebedcentrum.nl
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Meer dan een herinnering
MONUMENTEN
...maar ook Barak 56, de commandantwoning uit 1939 en twee historische wagons, roepen op deze historische plek
midden in Drenthe een bijzondere herinnering op aan de meer dan honderdduizend slachtoffers van de Holocaust,
die werden gedeporteerd vanuit kamp Westerbork.

IN HET MUSEUM
...van Kamp Westerbork wordt de geschiedenis van het kamp verteld: van Centraal Vluchtelingenkamp tot Woonoord
Schattenberg. Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief gratis door je aan te melden via
info@kampwesterbork.nl. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram.

kijk op www.kampwesterbork.nl
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