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Bakker Joost in Odoorn
7 dagen in de week Liefde voor Lekkers
Regelmatig kom ik in het gezellige Odoorn, bekend van de Drentse Wan-

del4daagse en nog meer aantrekkelijke activiteiten. Het is een prachtig 

dorp, waarin hotels en restaurants erg hun best doen gasten naar de zin 

te maken. Vandaag bezoek ik er Bakker Joost. Ik weet al dat ze heerlijk 

brood en lekkere taart maken. Zelfs op zondag bakken ze vers. Uit erva-

ring weet ik dat je je vrije dag heerlijk ontspannen kunt beginnen met 

een ontbijtje in het gezellige lunchlokaal. 

Dubbel Drents 

Het is rond lunchtijd en als ik al die bezette tafeltjes met vrolijke parasols zie, 

kom ik in de vakantiestemming. De fietsenrekken staan dan ook goed vol. Het 

is duidelijk dat dit een geliefde pauzeplaats is voor sportievelingen die van het 

Drentse landschap genieten. 

De deur staat open naar de bakkerij en het lunchlokaal. Een aardige dame heet 

mij welkom en terwijl  chef Richard wordt geroepen, vertelt ze me dat de bak-

kers Drentse granen gebruiken en dat die granen door een regionale molenaar 

worden gemalen. Dat idee vind ik wel heel sympathiek! 

Liefde voor het bakkersvak  

Vanuit het winkelgedeelte kijk je zo de bakkerij in, een bakker staat bollen 

brood te vormen. En ja, gewoon nog met zijn handen. Er komt dus geen ma-

chine aan te pas. Ik heb een afspraak met eigenaar Richard Martens, die bijge-

staan door zijn vrouw en een enthousiast team, dit bedrijf runt. Als hij begint 

te vertellen over zijn onderneming en liefde voor het bakkersvak stijgt mijn 

bewondering voor het assortiment en de sfeer die hier is gecreëerd. 

Feestje op het bord 

Richard had bij het arrangeren van deze afspraak al voorgesteld om dit ge-

sprek te combineren met een lunch. Natuurlijk zeg ik daar geen ‘nee’ tegen! Als 

ik de lunchkaart zie, heb ik daar zeker geen spijt van. Naast een heerlijke kop 

koffie krijg ik een bord met een feestje voorgeschoteld. Dit keer kies ik voor 

de veganistische variant met avocado en humus. Met de originele en lekkere 

garnering (alles is even vers, ik lever het bord dan ook helemaal schoon op) 

ziet het er smakelijk uit. Richard legt uit: ‘Dit is een mooi voorbeeld: wij willen 

jou graag verwennen. Elk product dat wij gebruiken en alles wat wij verkopen, 

is met aandacht en liefde gemaakt. Van de chocolade in de taarten, het lang-

zame rijsproces van de broden en het vlees van de hamburgers. Elk bord, ook 

dat van een taartje of een koek, wordt vrolijk opgemaakt. Je mag je verwend 

en goed verzorgd voelen, alsof je bij ons op visite bent.” 

Elke keer een ander thema 

Het valt mij op dat alles zorg uitstraalt. De wanden in de bakkerswinkel zijn 

met krijtbordverf beschilderd: het is een zomers tafereel. Op elke tafel in het 

lunchlokaal staan verse bloemen. Buiten staan gezellig beschilderde borden. 

Ik vraag me af of ze dit nu elk seizoen aanpassen. Richard begint te lachen: 

‘Ja, dat klopt. Elke 3 maanden ga ik met de zwarte roller over de wanden en 

borden heen. Dan komt er op een zaterdagmiddag een creatieve jonge dame 

uit ons dorp en daarmee wordt het nieuwe thema ingeluid. Daarvoor hebben 

we al met het team bedacht welke nieuwe producten daarbij horen. Zo is er 

vanaf dit voorjaar een heerlijke frambozentaart nieuw in het assortiment: erg 

lekker! Ook bedenken we er activiteiten bij, zoals de Lekkere Wandeling. We 

zetten een route uit van zo’n 10 kilometer met ‘proefplekken’ in het bos. De 

wandelaars sluiten af met een uitgebreide lunch op het terras.  We proberen 

onze gasten elke keer weer te verrassen met een variërend assortiment én met 

originele activiteiten”. 

Mijn buikje is rond, eigenlijk wil ik hier het liefst de hele dag blijven. Het voelt 

als vakantie. Maar ik moet weer terug naar mijn werk. Met tegenzin sluit ik het 

gesprek af met deze bevlogen ondernemer en bedank hem voor de heerlijke 

lunch. Natuurlijk neem ik nog enkele broden mee en wat lekkers voor mijn 

collega’s. Want ik wil er alles aan doen om deze vrolijke ‘Joost stemming’ te 

behouden! 

Bakker Joost  |  Hoofdstraat 6  |  7873 BC Odoorn  |  Telefoon 0591-580280

www.bakkerjoost.nl
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Kado’s, streekproducten en een kop koffie in het centrum van Borger

Lekker Hip
Benieuwd naar wat 
Drenthe nog meer te 
bieden heeft? U bent 
van harte welkom in 
onze inspirerende ca-
deauwinkel Lekker Hip 
aan Hoofdstraat 20 in 
Borger. Hier wordt met 
veel plezier gewerkt 
door enthousiaste jon-
geren met afstand tot 
de arbeidsmarkt, die met 
hulp, hele mooie dingen maken. Geniet van onze welbekende losse thee, zoete en 
hartige delicatessen en Home Deco artikelen, Blond serviezen, hobbyartikelen en 
nog veel meer. Maar in het bijzonder van onze prachtige met zorg samengestelde 
cadeaupakketten.

Lekker Drents
Deze productlijn vol kwali-
tatieve artikelen is met veel 
plezier gemaakt en samen-
gesteld met de enthousiaste 
hulp van onze bijzondere me-
dewerkers. Bewonder onze 
unieke streekproducten zoals 
kniepertjes, bier, warme wieven wijn of Drentse Turf. Leuk om te geven, te krijgen 
én ervan te genieten! Alle producten van Lekker Drents zijn met veel zorg en liefde 
gemaakt en dat proef je.  

Hunebedcity
In het zomerseizoen heb-
ben we een pop-up terras 
in het centrum van Borger, 
direct naast de kerk. Kom 
hier lekker genieten van  
een hapje en een drankje 
terwijl de kinderen zich 
heerlijk vermaken met het 
aanwezige speelgoed.

Lekker Hip
Hoofdstraat 20, Borger
0599-855684
www.lekker-hip.nl

Vind ons ook op Facebook!

Open: Dinsdag t/m zater-
dag van 10.00 tot 17.00.
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Festival der Zoete Verleidingen in Sleen (Drenthe)
 
Van vrijdag 2 t/m zondag 4 augustus wordt het Fes-
tival der Zoete Verleidingen gehouden in de tuin van 
de Sleenerhoeve in Sleen. Dit festival is een must voor 
taartenbakkers en zoetekauwen die zich willen ver-
gapen aan allerlei lekkers en bekende patissiers in het 
echt willen zien in het baktheater. Dit jaar zijn dat o.a. 
Rutger van den Broek van Heel Holland Bakt, Meester 
Patissier Hidde de Brabander, bekend van 24Kitchen 
en Bakmeisje Saakje, bekend van het TV programma 
Koffietijd. 

Bezoekers kunnen rondstruinen in de grote tuin van 
de Sleenerhoeve in het centrum van brinkdorp Sleen. 
Rondom de authentieke Drentse hoeve met kap-
schuur, overal word je verrast door vrolijke stands, 
sfeervolle terrasjes en originele activiteiten. Ter plekke 
wordt graan gemalen. Er zijn heel veel workshops. 
Zoete workshops zoals koken met karamel en bakken 
met thee, maar ook andere creatieve workshops. Denk 
aan handletteren, gebaksbordjes decoreren, servies-
goed bestippen, zeepgebak maken en nog veel meer. 

Verder zijn er ruim 90 stands met zoete en leuke 
zaken. Van bakbenodigdheden tot serviesgoed, van 
bakboeken tot jams. Maar ook originele hebbedingen, 
woonspullen, brocante, hoeden, mooie sieraden, fleu-

rige jurkjes en boodschappenmanden. Alles met zorg 
geselecteerd en goedgekeurd. Kinderen hoeven zich 
ook niet te vervelen. Er is theater en muziek om van 
te genieten. En ze kunnen de handen uit de mouwen 
steken bij allerlei workshops. 

Met de taartenbakwedstrijd op zaterdag wordt geld 
ingezameld voor Stichting De Opkikker. 

Het Festival der Zoete Verleidingen wordt gehouden 
van vrijdag 2 augustus t/m zondag 4 augustus, alle 
dagen van 10-18 uur. Locatie: Sleenerhoeve, Brink 20 
in Sleen. De entree voor volwassenen is € 8,50; 
kinderen van 4 – 12 jaar € 3,50 (inclusief limonade). 
www.festivalzoet.nl
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Albert Heijn Borger draagt zorg voor een zorgeloze vakantie

De ene supermarkt is de andere niet en als je de beste 
wilt zijn, dan vraagt dat de juiste mindset van iedere 
medewerker. Sebastian Boerema, supermarktma-
nager van Albert Heijn in Borger, is in elk geval zeer 
content met zijn team. “We zijn een jong en ambitieus 
team, die bovendien erg resultaatgericht is. Dat vind 
ik belangrijk, want hoe beter je het als een team voor 
elkaar hebt, des te meer voordeel heeft de winkelende 
bezoeker.”

Toen enkele jaren geleden de positie vrijkwam als as-
sistent-supermarktmanager maakte hij voor het eerst 
kennis met het filiaal in Borger en sinds het najaar van 
2017 is Sebastian bedrijfsleider van de grootste super-
markt in de Hunebedhoofdstad. “Het bevalt nog elke 
dag, kan ik eerlijk zeggen. Het klinkt misschien wat 
cliché, maar werken in een supermarkt is elke dag an-
ders. Werken bij de Albert Heijn in Borger helemaal. Ik 
vind het elke dag weer een genot om mensen te kun-
nen helpen en waar kun je dat beter doen dan hier?”

Borger is met name in het voorjaar en in de zomer een 
populaire bestemming voor toeristen. Weekendjes weg 
met de familie op één van de nabijgelegen vakantie-

parken zorgt al voor een extra dynamiek, merkt ook 
Sebastian. “Tijdens de zomervakantie is het voor ons 
wel een verschil in vergelijking met de wintermaanden, 
maar dat weten we en daar zijn we goed op voor-
bereid. Dat we als franchisenemer een zekere mate 
van vrijheid hebben om ons filiaal van Albert Heijn zo 
optimaal mogelijk in te richten, dat draagt er zeker aan 
bij dat we de vele toeristen van dienst kunnen zijn. Bo-
vendien hebben we altijd nog de inwoners van Borger 
en omgeving die we ook graag van dienst willen zijn. 
Vergeet nooit je vaste klanten.”

Wie de supermarkt binnenloopt, die zal het al snel 
opvallen dat de winkel niet alleen groot is (en dus veel 
te bieden heeft), maar ook zeer opgeruimd en schoon 
overkomt. Sebastian: “Een nette winkel is zo ontzet-
tend belangrijk. Ik denk wel net zo belangrijk als het 
assortiment dat je te bieden hebt. Dus ja, voor ons is 
dat een paradepaardje. Ik weet van mijn team dat we 
hetzelfde voor ogen hebben. Ja, het is hard werken, 
maar dat hoort erbij. Uiteraard is er ook ruimte voor 
een geintje. Als je plezier hebt op de werkvloer, dan is 
de sfeer beter en daarmee het resultaat ook.”

Albert Heijn Borger is gedurende het hele jaar, zeven 
dagen per week geopend. U kunt er voor van alles 
terecht. Versgebakken brood, barbecuepakketten, 
een ruim assortiment kwaliteitswijn; alles dat u nodig 
heeft, is er. De winkel staat in de wijde omgeving 
bekend door het vriendelijke personeel en ook als u 
‘slechts op bezoek’ bent, dan zult u merken dat Albert 
Heijn Borger een topwinkel is voor iedereen.

Albert Heijn Borger
Hoofdstraat 35  |  9531AB Borger  |  0599-234443
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APRIL
Dinsdag 2 april
13.00 uur: Op pad met de archeoloog 
langs de topstukken bij het Hunebed-
centrum. Met de archeoloog bekijkt u 
topstukken van het museum en hoort u 
het unieke verhaal om het object heen. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Donderdag 4 april
13.00 uur: De conservator vertelt.... Met 
de conservator loopt u door het museum, 
bekijkt u de objecten en hoort u het 
verhaal achter de objectkeuze en het tot 
stand komen van de museale collectie. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Vrijdag 5 april
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 6 april
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 6 april
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 6 april
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 6 april
13.00 – 14.00 uur: Beleef  de prehistorie 
incl. rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 6 april
18.30 – 21.30 uur: Spirit of  Nature: Zin 
in de seizoenen. Wandel bewust het aar 
door: de seizoenen zijn een mooie me-
tafoor voor het lven. Na elke wandeling 
sluit je af  met verhalen bij het kampvuur. 
€ 25,- p.p. vanaf  16 jaar. Aanmelden: 
www.staatsbosbeheer.nl/Boomkroon-
pad. Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen. 
0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zaterdag 6 april
20.30 uur: Aosem; Drentstalige Coun-
try-Rock/Pop/Blues band. Kunst- & 
Cultuurpodium De Verrekieker in 
Drouwenermond. Kijk voor entreekos-
ten, reserveringen en meer informatie op 
www.verrekieker.nl 

Zondag 7 april
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 7 april
13.00 – 14.00 uur: Ontdek de Oertijd met 
een rondleiding door het Oertijdpark bij 
het Hunebedcentrum in Borger. Aanmel-
den via communicatie@hunebedcentrum.
nl. Kosten € 2,50 p.p. Hunebedcentrum, 
Hunebedstraat 27 Borger. 0599-236374 
of  kijk op www.hunebedcentrum.eu

Zondag 7 april
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 7 april
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 9 april
13.00 uur: Op pad met de archeoloog 
langs de topstukken bij het Hunebed-
centrum. Met de archeoloog bekijkt u 
topstukken van het museum en hoort u 
het unieke verhaal om het object heen. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk
op www.hunebedcentrum.eu

Woensdag 10 april
13.30 uur: Stenenspreekuur bij het 
Hunebedcentrum. Ontrafel het geheim 
van de kei. Keiendokter Harrie Huisman 
houdt spreekuur bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Hij geeft gratis uitleg bij stenen 
die door de bezoekers zijn meegenomen. 
Iedereen mag stenen meenemen, het is 
voor jong en oud. Wie weet zit er achter 
jouw steen een heel bijzonder verhaal. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Donderdag 11 april
13.00 uur: De conservator vertelt.... Met 
de conservator loopt u door het museum, 
bekijkt u de objecten en hoort u het 
verhaal achter de objectkeuze en het tot 
stand komen van de museale collectie. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Donderdag 11 april
19.00 - 21.30 uur: Bios Dichtbij – The 
Theory of  Everything. In deze film wordt 
het verhaal over de beroemde natuurkun-
dige Stephen Hawking verteld. Het ver-
haal focust zich op Hawkings vroege jaren 
op de Universiteit van Cambridge waar 
hij verliefd wordt op Jane, waar hij later 
mee trouwt. Net na het huwelijk wordt 
Hawking gediagnosticeerd met ALS, een 
ongeneeslijke spierziekte.Kosten: €5,- per 
persoon. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu. Bios Dichtbij is 
een initiatief  van diverse partijen binnen 
de gemeente Borger-Odoorn om films in 
eigen omgeving te bekijken.

Vrijdag 12 april
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 13 en zondag 14 april
11.00 – 18.00 uur: Voorjaarsmarkt met 
optredens van diverse artiesten op en 
rond het historische marktplein van de 
Vesting Bourtange. Entree € 2,50 vanaf  
6 jaar. Koopt u een kaartje voor onze 
musea, dan betaalt u niets extra’s voor een 
bezoek aan de markt. Parkeren is gratis, 
volg de borden P-Bourtange. Vestiging 
Bourtange, Willem Lodewijkstraat 33, 
9545 PA Bourtange. Tel. 0599-354600 of  
kijk eens op www.bourtange.nl. Ook te 
volgen via Facebook: 
www.facebook.com/bourtange 

Zaterdag 13 april
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 

in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 13 april
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 13 april
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 13 april
20.00 uur: Lenny Kuhr treedt op bij Stich-
ting Oringer Kerk en Cultuur (SOKC). 
Kerk is open om 19.30 uur. Kaarten: € 
15,- aan de kassa of  in de voorverkoop: 
h.klein@sokc.nl. Info: www.sokc.nl 

Zaterdag 13 april
20.00 – 22.30 uur: Iers concert van The 
Lasses bij Het Kleine Kerkje Gieterveen. 
De vorige keer was het uitverkocht, dus 
wees er snel bij! U kunt uw kaartjes (10 
euro pp) reserveren via 0599-648574 / 
0592-855601 of  info@hetkleinekerkje.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
www.hetkleinekerkje.nl 

Zaterdag 13 april
20.30 uur: Laroux; hij brengt verhalen 
onderweg en kantelt wereldmuziek op 
zijn eigen wijze. Kunst- & Cultuurpodium 
De Verrekieker in Drouwenermond. Kijk 
voor entreekosten, reserveringen en meer 
informatie op www.verrekieker.nl 

Zondag 14 april
11.00 – 17.00 uur: Braderie en Vlomarkt 
op de sfeervolle brink aan De Boshof  
in Odoorn. Kijk voor alle informatie op 
www.huurkraam.nl

Zondag 14 april
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 14 april
11.00 – 17.00 uur: Braderie en Rommel-
markt op ’t Perron in Valthe. Kijk voor 
meer informatie op 
www. oost-groningen.net

Zondag 14 april
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 14 april
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 16 april
13.00 uur: Op pad met de archeoloog 
langs de topstukken bij het Hunebed-
centrum. Met de archeoloog bekijkt u 
topstukken van het museum en hoort u 
het unieke verhaal om het object heen. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Donderdag 18 april
13.00 uur: De conservator vertelt.... Met 
de conservator loopt u door het museum, 
bekijkt u de objecten en hoort u het 
verhaal achter de objectkeuze en het tot 
stand komen van de museale collectie. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Vrijdag 19 t/m maandag 22 april
10.00 – 17.00 uur: Open dagen bij de 
“Brocante en Antiekroute door heel 
Drenthe”. Voor de route en deelnemende 
bedrijven zie 
www.brocanteroute.com/drenthe

Vrijdag 19 t/m maandag 22 april
10.00 – 17.00 uur: De Weeghals Eext 
geopend voor publiek tijdens de Open 
Dagen van de “Brocante en Antiekroute 
door heel Drenthe”. Zie www.brocante-
route.com/drenthe. De Weeghals, Hoofd-
straat 24, Eext. www.weeghals.nl

Vrijdag 19 t/m maandag 22 april
11.00 – 17.00 uur: Oerweekend bij het 
Hunebedcentrum. Levende geschiedenis 
Kom oog in oog te staan met oermen-
sen die je allerlei dingen laten zien uit 
de prehistorie, en probeer zelf  ook om 
de oermens in je naar boven te halen. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Vrijdag 19 april
06.00- 09.00 uur: Spirit of  Nature: Volle 
maanwandeling in de ochtend. Wandel 
mee door bos en heide, rond de tijd dat 
de maan onder gaat en de zon op komt. 
Je neemt afscheid van de nacht en heet 
de dag welkom. Een mooi moment om 
je een te voelen met de natuur. Kosten: € 
25,- p.p. vanaf  16 jaar. Aanmelden: www.
staatsbosbeheer.nl/Boomkroonpad. Bui-
tencentrum Boomkroonpad, Steenhopen-
weg 4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Vrijdag 19 april
Vanaf  19.00 uur: Oriëntatie Wandeltoch-
ten bij 25 Graden Noord in Drouwe-
nerveen. Gewapend met kaart, kompas 
(en goede zaklamp die je zelf  mee moet 
nemen!) loop je deze tochten in kleine 
groepjes van 2 tot 5 personen. Met behulp 
van de kaart zoeken jullie controlepunten 
in het landschap. Sommige punten zijn al-
leen met een kompas te vinden en maakt 
de opdracht een stuk lastiger. Kosten: 
€ 12,50 p.p. (incl. thee/koffie, lekkernij, 
soep, brood en een consumptie fris). 
Aanmelden is noodzakelijk en kan via 
info@25gradennoord.nl of  06-30574714. 
Verzamellocatie: Zuideind 25, 9525 TJ 
Drouwenerveen. Voor meer informatie: 
www.25gradennoord.nl

Zaterdag 20 april
Opening van het nieuwe seizoen en de 
tentoonstelling Van Vlas tot Linnen en 
Lijnolie bij Museum de Wachter. Kijk 
voor alle informatie op www.dewachter.
nl of  bel voor meer info tijdens ope-
ningsuren (woe. 13.30 tot 16.30 uur en 
zaterdag 10.00 – 16.30 uur) 050-4090308 
(b.g.g. 06-31385631). Bolwerk 11, 9471 
AT Zuidlaren. Entree volw. € 6,25 en 
kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,50. 

Zaterdag 20 april
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 20 april
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 21 en maandag 22 april
12.00 – 17.00 uur: Open Dagen bij Harwi 
Keramiek aan de Kanaalstraat 9 te Eeser-
veen. Tel. 0599-287269 of  kijk voor meer 
informatie op www.harwikeramiek.nl

Zondag 21 april
10.00 – 17.00 uur: Paasmarkt in Museum-
dorp Orvelte. De markt vindt plaats in 
hartje Orvelte op de Brink (Dorpsstraat 
1a) van diverse diversiteit aan standhou-
ders tot het zoeken naar eieren. Entree is 
gratis! Kijk voor meer informatie op de 
facebookpagina van Judith’s Landleven.

Zondag 21 april
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 21 april
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 21 april
13.00 en 15.00 uur: Hunebedranger fos-
sielen bij Hunebedcentrum Borger aan de 
Hunebedstraat 27. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Zondag 21 april
13.30 – 15.00 uur: Eieren zoeken bij 
Buitencentrum Boomkroonpad. Geen 
paaseieren, maar eieren in de natuur! Ga 
mee met de gids van Staatsbosbeheer en 
ontdek alle eitjes in de natuur! Kosten: 
volw. € 6,-, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. 
Info en opgave: 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 
jaar, honden niet toegestaan en niet ge-
schikt voor kinderwagens. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zondag 21 april
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zondag 21 april
13.45 – 14.30 uur: Paaseieren zoeken op 
Recreatiepark De Tien Heugten aan de 
Westdorperstraat 29 te Schoonloo. Tel. 
0592-501220 of  www.detienheugten.nl

Maandag 22 april
11.00 – 13.00: Eetbare wilde plantenwan-
deling Assen. Kosten: € 15,00 volwasse-
nen, € 7,50 kinderen. Inclusief  wildpluk-
versnapering. Opgave 06-14136734 of  
info@inhetwildeweg.nl. Meer informatie 
www.inhetwildeweg.nl

Maandag 22 april
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt 
in het centrum, rondom de oude brink 
met schaapskooi, in Exloo. Kijk voor 
meer informatie op www.huurkraam.nl

Maandag 22 april
13.30 – 15.00 uur: Eieren zoeken bij 
Buitencentrum Boomkroonpad. Geen 
paaseieren, maar eieren in de natuur! Ga 
mee met de gids van Staatsbosbeheer en 
ontdek alle eitjes in de natuur! Kosten: 
volw. € 6,-, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. 
Info en opgave: 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 
jaar, honden niet toegestaan en niet ge-
schikt voor kinderwagens. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad
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Dinsdag 23 april
13.00 uur: Op pad met de archeoloog 
langs de topstukken bij het Hunebed-
centrum. Met de archeoloog bekijkt u 
topstukken van het museum en hoort u 
het unieke verhaal om het object heen. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Woensdag 24 april
14.00 – 17.00: Wildplukexcursie Eko-
tours Exloo. Kosten: € 29,50. Inclusief  
wildplukversnapering en wilde kruiden-
thee. Opgave en meer informatie www.
eko-tours.nl

Donderdag 25 april
13.00 uur: De conservator vertelt.... Met 
de conservator loopt u door het museum, 
bekijkt u de objecten en hoort u het 
verhaal achter de objectkeuze en het tot 
stand komen van de museale collectie. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Vrijdag 26, zaterdag 27 en 
zondag 28 april
Wisselende tijden: Veenbraand Bluesfes-
tival met o.a. Flavium, Greg Copeland 
en AJ Plug & Band bij Café ’t Keerpunt 
aan de Oostermoer 1 te Spijkerboor. Tel. 
0598-491422. Kijk voor meer informatie, 
aanvangstijden en prijzen op 
www.tkeerpunt.nl 

Zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei
11.00 – 17.00 uur: Meivakantie bij het 
Hunebedcentrum. Levende geschiedenis 
Ontmoet in het Oertijdpark prehistori-
sche mensen in levende lijve. Ze nemen u 
mee in hun wereld en laten u zien hoe het 
er aan toe ging in de prehistorie. Kosten: 
gratis op vertoon van een geldig entreebe-
wijs. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 27 april
Brandweerdag met opstelling historisch 
brandweermateriaal/voertuigen. Kijk 
voor alle informatie op www.dewachter.
nl of  bel voor meer info tijdens ope-
ningsuren (woe. 13.30 tot 16.30 uur en 
zaterdag 10.00 – 16.30 uur) 050-4090308 
(b.g.g. 06-31385631). Bolwerk 11, 9471 
AT Zuidlaren. Entree volw. € 6,25 en 
kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,50. 

Zaterdag 27 april 
10.00 – 17.00 uur: Koningsmarkt aan de 
Stationsweg in Zuidlaren (aansluitend op 
de Brink). Kijk voor meer informatie op 
www. oost-groningen.net

Zaterdag 27 april
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 27 april
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 28 april
10.00 – 17.00 uur: Braderie en Rommel-
markt op de Brink in Zuidlaren. Kijk voor 
meer informatie op www. oost-groningen.
net

Zondag 28 april
10.30 – 17.00 uur: Lammetjesdag bij de 
schaapskooi aan de Crabbeweg in Balloo. 
Er is beschuit met muisjes en in het Wola-
telier is heel veel te zien. Toegang is gratis. 
Kijk voor meer informatie op 
www.herdersvanballoo.nl

Zondag 28 april
11.00 – 17.00 uur: Europese dag van de 
megalitische cultuur i.s.m. AWN bij het 
Hunebedcentrum. Op deze Europese dag 
van het hunebed die in het teken staat 
van vrijwilligers en er zal een nog nader te 
bepalen programma uitgevoerd worden 
i.s.m. de AWN, de vrijwilligersorgani-
atie in de archeologie. Hunebedcentrum, 
Hunebedstraat 27 Borger. 0599-236374 
of  kijk op www.hunebedcentrum.eu

Zondag 28 april
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 
27 Borger. 0599-236374 of  kijk op www.
hunebedcentrum.eu

Zondag 28 april
11.00 - 15.00 uur: Kanotocht Zuid-
laardermeer. Kosten: € 32,50. Opgave 
06-40148237 of  info@inhetwildeweg.nl. 
Meer informatie www.inhetwildeweg.nl 

Zondag 28 april
13.00 - 16.30 uur: Braakballen pluizen en 
samen met een zoekkaart ontdek je wat 
de uil op zijn menu heeft staan. Kosten € 
1,- per kind (contant betalen). Buitencen-
trum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 
9533 PN Drouwen. 0592-377305. www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zondag 28 april
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 28 april
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. www.staatsbos-
beheer.nl/boomkroonpad

Maandag 29 april
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Dinsdag 30 april
10.00 – 13.30 uur: Buitendag: Robin de 
Roodborst. Leuke speurtocht over Robin 
de Roodborst door het bos, die u zelf  met 
uw gezin kunt lopen. Ontdek onderweg 
van alles over Roodborstjes! Na afloop 
kan er een huisje voor de Roodborst ge-
timmerd worden. Kosten: € 9,50 per kind, 
volw. betalen enkel entreekaartje voor het 
Boomkroonpad € 4,50 p.p. Info en op-
gave: 0592-377205 of  boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 30 april
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

MEI
t/m zondag 5 mei
11.00 – 17.00 uur: Meivakantie bij het 
Hunebedcentrum. Levende geschiedenis. 
Ontmoet in het Oertijdpark prehistori-
sche mensen in levende lijve. Ze nemen u 
mee in hun wereld en laten u zien hoe het 

er aan toe ging in de prehistorie. Kosten: 
gratis op vertoon van een geldig entreebe-
wijs. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Woensdag 1 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
bij het Hunebedcentrum in Borger aan de 
Hunebedstraat 27 Borger. 0599-236374 
of  kijk op www.hunebedcentrum.eu

Woensdag 1 mei 
14.00 – 16.00 uur Themamiddag krui-
denthee maken Assen. Kosten: € 17,50 
volwassenen, € 10,00 kinderen. Opgave 
06-14136734 of  info@inhetwildeweg.nl. 
Meer informatie www.inhetwildeweg.nl

Donderdag 2 mei
10.00 – 13.30 uur: Buitendag: Robin de 
Roodborst. Leuke speurtocht over Robin 
de Roodborst door het bos, die u zelf  met 
uw gezin kunt lopen. Ontdek onderweg 
van alles over Roodborstjes! Na afloop 
kan er een huisje voor de Roodborst ge-
timmerd worden. Kosten: € 9,50 per kind, 
volw. betalen enkel entreekaartje voor het 
Boomkroonpad € 4,50 p.p. Info en op-
gave: 0592-377205 of  boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 2 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
bij het Hunebedcentrum in Borger aan de 
Hunebedstraat 27 Borger. 0599-236374 
of  kijk op www.hunebedcentrum.eu

Vrijdag 3 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
bij het Hunebedcentrum in Borger aan de 
Hunebedstraat 27 Borger. 0599-236374 
of  kijk op www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 4 mei
Stoomdag met stoom en demonstra-
ties stationaire motoren. Kijk voor alle 
informatie op www.dewachter.nl of  bel 
voor meer info tijdens openingsuren 
(woe. 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag 
10.00 – 16.30 uur) 050-4090308 (b.g.g. 06-
31385631). Bolwerk 11, 9471 AT Zuid-
laren. Entree volw. € 6,25 en kinderen 5 
t/m 11 jaar € 3,50. 

Zaterdag 4 mei
10.00 – 16.00 uur: Carving Cup. Een 
tweedaags festijn waar motorzaagkunste-
naars uit heel Nederland het tegen elkaar 
opnemen. Gratis toegang, tip gehoorbe-
scherming meenemen! Info: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen. 
0592-377305.
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zaterdag 4 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 4 mei
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 4 mei 
15.30 – 19.00 uur Kookworkshop eten 
uit de natuur Nieuw Annerveen. Kosten: 
€ 35,00 volwassenen, € 20,00 kinderen. 
Opgave 06-14136734 of  info@inhetwil-
deweg.nl. Meer informatie 
www.inhetwildeweg.nl

Zondag 5 mei
10.00 – 16.00 uur: Carving Cup. Een 
tweedaags festijn waar motorzaagkunste-
naars uit heel Nederland het tegen elkaar 
opnemen. Gratis toegang, tip gehoorbe-

scherming meenemen! Info: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen. 
0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zondag 5 mei
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt 
in het centrum, rondom de oude brink 
met schaapskooi, in Exloo. Kijk voor 
meer informatie op www.huurkraam.nl 

Zondag 5 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 5 mei
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 5 mei
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. www.staatsbos-
beheer.nl/boomkroonpad

Zondag 5 mei 
13.30 – 16.00 uur Wilde waterwande-
ling Duunsche landen. Deelname gratis. 
Opgave 06-14136734 of  info@inhetwil-
deweg.nl. Meer informatie 
www.inhetwildeweg.nl

Dinsdag 7 mei
12.00 – 15.00 uur Wildplukexcursie Eko-
tours Exloo. Kosten: € 29,50. Inclusief  
wildplukversnapering en wilde kruiden-
thee. Opgave en meer informatie 
www.eko-tours.nl 

Woensdag 8 mei
13.30 uur: Stenenspreekuur bij het 
Hunebedcentrum. Ontrafel het geheim 
van de kei. Keiendokter Harrie Huisman 
houdt spreekuur bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Hij geeft gratis uitleg bij stenen 
die door de bezoekers zijn meegenomen. 
Iedereen mag stenen meenemen, het is 
voor jong en oud. Wie weet zit er achter 
jouw steen een heel bijzonder verhaal. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Vrijdag 10 mei
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 11 en zondag 12 mei
10.30 – 16.30 uur: Stationaire motoren en 
oldtimertractoren bij het Smalspoor Mu-
seum. Verzameling van Stationaire moto-
ren, old timers en trekkers en natuurlijk 
het smalspoor museum met rondrit, 
bezoek fijnfabriek, remise en treinenloods. 
U vindt het Smalspoor Museum aan de 
Griendtveenstraat 140 in Erica. Kijk voor 
meer informatie op 
www.smalspoorcentrum.nl 

Zaterdag 11 mei
Nationale Molendag met Mills on the Air 
(zendamateurs). Kijk voor alle informatie 
op www.dewachter.nl of  bel voor meer 
info tijdens openingsuren (woe. 13.30 tot 
16.30 uur en zaterdag 10.00 – 16.30 uur) 
050-4090308 (b.g.g. 06-31385631). Bol-
werk 11, 9471 AT Zuidlaren. Entree volw. 
€ 6,25 en kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,50. 

Zaterdag 11 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 11 mei
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 11 mei
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 11 mei
14.00 – 19.00 uur: 12e Run van Gieten. 
Start en finish locatie: Brink Gieten. Kijk 
voor meer informatie op 
www.runvangieten.nl

Zaterdag 11 mei
20.30 uur: Edwin Jongedijk; Het leven, 
de liefde en verlangen, dat is wat Edwin 
Jongedijk met zijn warme, donkere stem 
bezingt. Kunst- & Cultuurpodium De 
Verrekieker in Drouwenermond. Kijk 
voor entreekosten, reserveringen en meer 
informatie op www.verrekieker.nl 

Zondag 12 mei
10.30 – 16.30 uur: Stationaire motoren 
en oldtimertractoren bij het Smalspoor 
Museum. Verzameling van Statio-
naire motoren, old timers en trekkers 
en natuurlijk het smalspoor museum 
met rondrit, bezoek fijnfabriek, remise 
en treinenloods. U vindt het Smalspoor 
Museum aan de Griendtveenstraat 140 in 
Erica. Kijk voor meer informatie op www.
smalspoorcentrum.nl

Zondag 12 mei 
11.00 – 17.00 uur: Braderie en Vlomarkt 
op de sfeervolle brink aan De Boshof  
in Odoorn. Kijk voor alle informatie op 
www.huurkraam.nl

Zondag 12 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 
27 Borger. 0599-236374 of  kijk op www.
hunebedcentrum.eu

Zondag 12 mei
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 12 mei
13.00 – 17.00 uur: Lange afstandswande-
ling langs de Hunze, door een deel van 
het Annermoeras, richting Zuidlaren en 
door het natuurontwikkelingsgebied Tus-
schenwater. Wandeling duurt maximaal 4 
uur, uiterlijk 17.00 uur terug. Start: Café 
’t Keerpunt, Oostermoer 1 te Spijker-
boor. Kosten: € 20 p.p. incl. consumptie 
(deelname vanaf  12 jaar). Aanmelden 
voor 8 mei bij J. Kuiper 06-23444405 of  
jaap2.kuiper@planet.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.drenthe.nl

Zondag 12 mei
13.30 – 15.30 uur: Zondag-Moeder-
dagexcursie. Tijdens de wandeling is er 
speciale aandacht voor alles wat met het 
moederschap te maken heeft in de na-
tuur. Na afloop kunnen de moeders met 
hun gezin nog lekker nagenieten van een 
heerlijke kop koffie/thee (voor kinderen 
limonade) met vers appelgebak. Kosten: 
€ 9,- volw. en € 6,- kinderen t/m 12 jaar. 
Info: 0592-377305 of  boomkroonpad@
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staatsbosbeheer.nl. Aanmelden en info: 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad. 
Honden niet toegestaan en niet geschikt 
voor kinderwagens. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 0592-377305. 

Dinsdag 14 mei
18.00 – 21.00 uur: Band Midlive treedt 
op bij Terras Restaurant Poolshoogte in 
Odoorn. Kijk voor meer informatie op 
www.poolshoogte.nl of  bel 0591-549952. 
Terras Restaurant Poolshoogte vindt u 
aan de Boswachter Meelkerlaan 5, 7873 
TE Odoorn. 

Vrijdag 17 mei
21.00 uur: Hannah Alridge (USA) treedt 
op bij Café ’t Keerpunt aan de Ooster-
moer 1 te Spijkerboor. Entree €10,00 
p.p. Tel. 0598-491422 of  kijk voor meer 
informatie op www.tkeerpunt.nl

Zaterdag 18 mei
9.00 – 18.00 uur: Omloop door het 
Land van Bartje. Prachtige wedstrijd 
voor nieuwelingen-meisjes en jongens en 
junior-vrouwen en mannen door de mooi-
ste dorpen van onze prachtige provincie. 
Natuurlijk ontbroken de typische Drentse 
flintenstroken ontbreken op 18 mei 2019 
natuurlijk niet in het parcours. Uitreiken 
van rugnummers en kaderplaatjes vanaf  
7:30 uur voor de nieuwelingen, vanaf  
10:30 uur voor de nwl.m/jun.v en vanaf  
13:00 uur voor de junioren in de kantine 
IJsbaan Boddeveld 17, 9461 JA te Gieten 
tel.0592-263120. Kijk voor meer informa-
tie op www.drenthe.nl 

Zaterdag 18 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 18 mei
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 18 mei
19.30 – 22.30 uur: Spirit of  Nature: De 
volle maan-magie. Tijdens deze wande-
lingen gaat de zon onder en de maan 
komt op; we ervaren hoe de sfeer in het 
bos verandert en wat dat met ons doet. 
Kosten: € 25,- p.p. vanaf  16 jaar. Aan-
melden en info: www.staatsbosbeheer.nl/
Boomkroonpad. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 

Zaterdag 18 mei
20.30 uur: Henriëtte van Dijk; een 
ingetogen liedjesprogramma. Kunst- 
& Cultuurpodium De Verrekieker in 
Drouwenermond. Kijk voor entreekosten, 
reserveringen en meer informatie op 
www.verrekieker.nl 

Zondag 19 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 19 mei
11.00 – 17.00 uur: Braderie en Rommel-
markt op ’t Perron in Valthe. Kijk voor 
meer informatie op 
www. oost-groningen.net

Zondag 19 mei
11.00 – 16.00 uur: Boerderijfair bij de 
Blauwe Bessen Boerderij aan de Gas-
selterboerveen 30 in Gasselternijveen. 
Entree en parkeren gratis. Kijk voor meer 
informatie op 
www.blauwebessenboerderij.nl 

Zondag 19 mei
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 19 mei
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 21 mei
Dagtocht met Dekker Rondvaarten door 
de Graanrepubliek. Varen in de Blauwe-
stad, lunchen op locatie, rondrit Graanre-
publiek met klassieke bus. Kosten € 39,95 
p.p. Reserveren kan via 
www.dekkerrondvaarten.nl | 0597-561717

Donderdag 23 mei
19.30 – 22.30 uur: GigaG Festival in 
Pesse. Kijk voor de artiesten, kaarten en 
meer informatie op www.gigagfestival.nl

Vrijdag 24 mei
Dagtocht met Dekker Rondvaarten naar 
Bourtange. Incl. vaartocht Westerwolde, 
lunch Kosten € 35,00 p.p.  en een Mid-
dagvaartocht van Wedderveer naar de 
Blauwestad, bus terug. Kosten € 18,50 p.p. 
Reserveren kan via 
www.dekkerrondvaarten.nl | 0597-561717

Zaterdag 25 en zondag 26 mei
11.00 – 18.00 uur: Slag om Bourtange. 
De vesting wordt geheel teruggebracht 
naar het tijdsbeeld van de 80-jarige oorlog. 
Entree: volw. € 8,50 p.p., kinderen € 4,50 
p.p., gezinskaart € 22,00. Parkeren gratis. 
Kinderen tot 6 jaar geen entree. Tip: laat 
uw hond thuis, de knallen en drukte zijn 
niet prettig voor een dier. Vestiging Bour-
tange, Willem Lodewijkstraat 33, 9545 PA 
Bourtange. Tel. 0599-354600 of  kijk eens 
op www.bourtange.nl. Ook te volgen via 
Facebook: www.facebook.com/bourtange

Zaterdag 25 mei
Demonstraties door de Ver. van Hout-
draaiers afd. Noord. Kijk voor alle 
informatie op www.dewachter.nl of  bel 
voor meer info tijdens openingsuren 
(woe. 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag 
10.00 – 16.30 uur) 050-4090308 (b.g.g. 06-
31385631). Bolwerk 11, 9471 AT Zuid-
laren. Entree volw. € 6,25 en kinderen 5 
t/m 11 jaar € 3,50. 

Zaterdag 25 mei
10.30 -20.00 uur: Runforestrun Gasselte 
rondom het Gasselterveld. Locatie: Hout-
vester Jansenweg 1, 9462 TB Gasselte. 
Kijk voor alle informatie en aanmelden 
op www.runforestrun.nl

Zaterdag 25 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 25 mei
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 26 mei
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt 
in Gasteren. Huurkraam.nl organiseert 
samen met De Gasterije deze braderie 
met vlomarkt vanaf  de sfeervolle brink 

tot aan het dorpshuis De Gasterije. In de 
Gasterije zelf  wordt deze dag een creatief  
evenement gehouden. Kijk voor meer 
informatie op www.huurkraam.nl

Zondag 26 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 
27 Borger. 0599-236374 of  kijk op www.
hunebedcentrum.eu

Zondag 26 mei
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 26 mei
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 28 mei
14.00 – 17.00 uur Wildplukexcursie Eko-
tours Exloo. Kosten: € 29,50. Inclusief  
wildplukversnapering en wilde kruiden-
thee. Opgave en meer informatie 
www.eko-tours.nl 

Woensdag 29 mei
22.00 – 00.00 uur en 00.00 tot 18.00 uur: 
Kennedymars georganiseerd door de 
Drentse Wandel4Daagse. Wandeling van 
80 km en start om 22.00 uur. ’s Nachts 
wandelt u de eerste 40 km en aanslui-
tend daarop overdag de overige 40 km. 
Inschrijven kan t/m 30 april op www.
dw4d.nl. Daarna kan inschrijven nog voor 
het volle tarief  voorafgaand aan de start. 
Kosten € 22 tot € 28 (bij start € 28)

Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni
11.00 – 17.00 uur: Hemelvaartweekend bij 
het Hunebedcentrum. Levende geschiede-
nis. Ontmoet in het Oertijdpark prehisto-
rische mensen in levende lijve. Ze nemen 
u mee in hun wereld en laten u zien hoe 
het er aan toe ging in de prehistorie. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni
31e Drentse Wandel4Daagse vanuit 
Odoorn. Doet u mee aan de Drentse 
Wandel 4-daagse dan kunt u gedurende 
één, twee, drie of  vier dagen 10, 15, 20, 30 
of  40 km wandelen. Alleen, met vrien-
den, met het hele gezin of  samen met 
uw hond. Inschrijven voor de complete 
vierdaagse kan t/m 30 april 2019 op www.
dw4d.nl. Daarna kan inschrijven, ook 
voor minder dan 4 dagen, bij de start op 
het evenemententerrein aan de Torenweg 
in Odoorn. Kosten € 6,50 per dag tot € 22 
voor een complete 4daagse (voor volwas-
senen). Voor kinderen gelden gereduceer-
de tarieven. Zie www.dw4d.nl/tarieven 

Donderdag 30 mei
05.00 – 08.00 uur: Spirit of  Nature: 
Dauwtrappen bij Boomkroonpad. In de 
loop van de tijd is dauwtrappen verbon-
den geraakt aan Hemelvaartsdag en dat 
is een mooie stimulans om in ieder geval 
één keer per jaar echt heel vroeg op te 
staan voor een wandeling. Deze trail duurt 
ongeveer 3 – 4 uur. Kosten: € 25,- per 
persoon, incl. je Eigen weg-wijzer. Aan-
melden en info: www.staatsbosbeheer.nl/
Boomkroonpad. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 

Donderdag 30 mei
10.00 – 17.00 uur: Hemelvaartmarkt 

Braderie en rommelmarkt op de Brink in 
Zuidlaren. Kijk voor meer informatie op 
www. oost-groningen.net

Donderdag 30 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
bij het Hunebedcentrum in Borger aan de 
Hunebedstraat 27 Borger. 0599-236374 
of  kijk op www.hunebedcentrum.eu

Donderdag 30 mei
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt 
in het centrum, rondom de oude brink 
met schaapskooi, in Exloo. Kijk voor 
meer informatie op www.huurkraam.nl

Donderdag 30 mei
12.30 – 17.30 uur: Lange afstandskano-
tocht. Start bij de Hunze in Spijkerboor, 
richting Gieterveen-Bonnerklap-Gassel-
ternijveen (indien haalbaar). Eindpunt 
Gasselternijveen bij molen De Juffer. 
Onder begeleiding en toezicht van 2 
gidsen. Bij eindpunt wordt men per auto 
teruggebracht naar Café ’t Keerpunt, 
uiterlijk 17.30 uur terug. Kosten € 25 
p.p. incl. consumptie, deelname vanaf  12 
jaar. Start: Café ’t Keerpunt, Oostermoer 
1 te Spijkerboor. Opgave voor 27 mei 
bij J. Kuiper (Hunzezwerftochten), 06-
23444405 of  jaap2.kuiper@planet.nl. Kijk 
voor meer info op www.drenthe.nl 

Donderdag 30 mei
14.00 – 16.00 uur Wandeling eten uit de 
natuur Assen. Kosten: € 15,00 Inclusief  
wildplukversnapering. Opgave 06-
14136734 of  info@inhetwildeweg.nl. 
Meer informatie www.inhetwildeweg.nl

Donderdag 31 mei t/m maandag 
10 juni
90e editie Nationaal Concours Hippique 
in Eext met Internationale uitstraling. Kijk 
voor alle informatie en tijden op 
www.cheext.nl 

Vrijdag 31 mei
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
bij het Hunebedcentrum in Borger aan de 
Hunebedstraat 27 Borger. 0599-236374 
of  kijk op www.hunebedcentrum.eu

Vrijdag 31 mei
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Van 31 mei t/m 10 juni
90e Editie van het Nationaal Concours 
Hippique Eext met als thema Nationaal 
Concours met Internationale uitstraling. 
Kijk voor meer informatie op 
www.cheext.nl

JUNI
Zaterdag 1 juni
Dagtocht met Dekker Rondvaarten langs 
de vele kolken. Incl. vaartocht Blauwestad, 
streeklunch en na de middag bezoeken we 
enkele kolken. Kosten € 39,95 p.p. Reser-
veren kan via www.dekkerrondvaarten.nl  
of  0597-561717

Zaterdag 1 juni
Historische TT Wandeltocht over de 
route van de TT in 1925. Kijk voor alle 
informatie en inschrijving op 
www.tt-tocht.nl 

Zaterdag 1 juni
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 1 juni
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 1 juni
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-

bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 2 juni
11.00 – 17.00 uur: Braderie en Vlomarkt 
op de sfeervolle brink aan De Boshof  in 
Odoorn tijdens de intocht van de Drentse 
Wandel4daagse. Kijk voor alle informatie 
op www.huurkraam.nl

Zondag 2 juni
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 2 juni
11.00 – 15.00 uur Kanotocht Zuid-
laardermeer. Kosten: € 32,50. Opgave 
06-40148237 of  info@inhetwildeweg.nl. 
Meer informatie op www.inhetwildeweg.nl

Zondag 2 juni
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 2 juni
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 4 juni
18.00 – 21.00 uur: Band Midlive treedt 
op bij Terras Restaurant Poolshoogte in 
Odoorn. Kijk voor meer informatie op 
www.poolshoogte.nl of  bel 0591-549952. 
Terras Restaurant Poolshoogte vindt u 
aan de Boswachter Meelkerlaan 5, 7873 
TE Odoorn. 

Vrijdag 7 juni
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 8 t/m maandag 10 juni
10.00 – 17.00 uur: Trekkershow Ellert 
en Brammert georganiseerd door de 
Historische Trekker- en Motorengroep 
Odoornerveen. Ruim honderd oude 
tractoren van verschillende uitvoeringen 
zijn te bezichtigen en ook zijn er vele 
landbouwwerktuigen te zien. Er worden 
demonstraties verzorgd en ook aan de 
kinderen is gedacht. De bezoektijden zijn 
op alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur. 

Zaterdag 8 t/m maandag 10 juni
11.00 – 17.00 uur: Pinksterweekend bij 
het Hunebedcentrum. Levende geschiede-
nis. Ontmoet in het Oertijdpark prehisto-
rische mensen in levende lijve. Ze nemen 
u mee in hun wereld en laten u zien hoe 
het er aan toe ging in de prehistorie. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 8 en zondag 9 juni
10.00 – 15.00 uur Weekendcursus eetbare 
wilde planten Assen. Kosten: € 85,00. 
Inclusief  lunch, thee, koffie en lesmateri-
aal via de mail. Opgave 06-14136734 of  
info@inhetwildeweg.nl. Meer informatie 
www.inhetwildeweg.nl 

Zaterdag 8 juni
11.00 – 16.00 uur: Schaapscheerdersfeest 
in Exloo aan de Hoofdstraa 58a. Tevens 
de Exloërjaarmarkt en vele optredens 
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en vertier. Kijk voor meer informatie op 
www.dorpsbelangenexloo.nl/
schaapscheren.html

Zaterdag 8 juni
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 8 juni
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 8 juni
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 8 juni
19.00 – 02.00 uur: Nacht van Toen 
“Borger” met gave line-up en hits uit de 
vrogere jaren. Kijk voor meer informatie 
op www.nachtvantoen.nl

Zondag 9 en maandag 10 juni
11.00 – 17.00 uur: Kunstmarkt bij Harwi 
Keramiek aan de Kanaalstraat 9 te Eeser-
veen. Tel. 0599-287269 of  kijk voor meer 
informatie op www.harwikeramiek.nl

Zondag 9 juni
10.00 – 17.00 uur: Pinstermarkt in Muse-
umdorp Orvelte. De markt vindt plaats 
in hartje Orvelte op de Brink (Dorps-
straat 1a) met diverse leuke standhouders. 
Entree is gratis! Kijk voor meer infor-
matie op de facebookpagina van Judith’s 
Landleven.

Zondag 9 juni
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 9 juni
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 9 juni 
13.30 – 15.00 uur: Pinksterwandeling bij 
Boomkroonpad voor het hele gezin vanaf  
4 jaar. De natuurgids laat u alle facetten 
van de natuur ontdekken! Kosten: € 6,00 
volw, € 3,- kinderen t/m 12 jaar. Info en 
opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Honden niet 
toegestaan en niet geschikt voor kinder-
wagens. Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen. 
0592-377305. www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad

Maandag 10 juni
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt  
op vakantiepark De Tien Heugten in 
Schoonloo. Kijk voor meer informatie op 
www.huurkraam.nl

Maandag 10 juni
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
bij het Hunebedcentrum in Borger aan de 
Hunebedstraat 27 Borger. 0599-236374 
of  kijk op www.hunebedcentrum.eu

Maandag 10 juni
13.00 – 18.00 uur: Bever-kanotrail. Men 
dient geheel zelfstandig een route af  
te leggen, deels te voet, deels per kano 
(kano-ervaring vereist) in het Ooster-
moergebied tussen Spijkerboor en Zuidla-
ren. Elke deelnemer krijgt bij de start een 

routebeschrijving. Als men dit nauwkeurig 
volgt, dan verdwaal je niet. Hulpposten 
zijn tijdens de route beschikbaar. Een 
pittige tocht met obstakels. Echt iets voor 
avonturiers. Geniet van de natuur, kijk 
en luister naar hetgeen je ziet en hoort. 
Let op beversporen in de walkanten… 
Uiterlijk terug bij Café ’t Keerpunt 
(aanlegsteiger brug over de Hunze in 
Spijkerboor) tegen 18.00 uur. Aanmelden 
voor 5 juni bij J. Kuiper (Hunzezwerf-
tochten) 06-23444405 of  jaap2.kuiper@
planet.nl. Kosten € 27,50 incl. consumptie 
(deelname vanaf  12 jaar).

Maandag 10 juni 
13.30 – 15.00 uur: Pinksterwandeling bij 
Boomkroonpad voor het hele gezin vanaf  
4 jaar. De natuurgids laat u alle facetten 
van de natuur ontdekken! Kosten: € 6,00 
volw, € 3,- kinderen t/m 12 jaar. Info en 
opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Honden niet 
toegestaan en niet geschikt voor kinder-
wagens. Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen. 
0592-377305. www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad

Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni
Avondvierdaagse Rolde. Er wordt gelopen 
in 3 groepen: 3, 5 en 10 km. Start en 
finish is elke avond bij de Stationskof-
fiehuis, aan de Stationsstraat 14 in Rolde. 
Starttijden voor 3 en 5 km tussen 18.30 en 
18.45 uur en voor 10 km tussen 18.15 en 
18.30 uur. Inschrijfgeld per deelnemer in 
voorverkoop € 5 en aan de kassa € 6 p.p. 
Inschrijven (naam, aantal deelnemers en 
afstand) kan t/m 7 juni via avond4daag-
se@ras-rolde.nl en op de dag zelf. Voor 
meer informatie: www.ras-rolde.nl

Woensdag 12 juni
13.30 uur: Stenenspreekuur bij het 
Hunebedcentrum. Ontrafel het geheim 
van de kei. Keiendokter Harrie Huisman 
houdt spreekuur bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Hij geeft gratis uitleg bij stenen 
die door de bezoekers zijn meegenomen. 
Iedereen mag stenen meenemen, het is 
voor jong en oud. Wie weet zit er achter 
jouw steen een heel bijzonder verhaal. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Donderdag 13 juni
Dagtocht met Dekker Rondvaarten met 
bezoek Siepco in Oude Pekela, alles over 
de strokartonfabrieken. Incl. lunch en 
busrit langs historisch perspectief  ge-
plaatste ambachten en industrieën. Kosten 
€ 35,00 p.p. Reserveren kan via 
www.dekkerrondvaarten.nl | 0597-561717

Vrijdag 14 en zaterdag 15 juni
Holland International Blues Festival in 
Grolloo. Dagkaart € 75 en weekendkaart  
€ 135. Reserveren aangeraden. Hoofd-
straat 11 te Grolloo. Kijk voor meer 
informatie en kaarten op www.hollandin-
ternationalbluesfestival.com

Zaterdag 15 juni
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 15 juni
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt 
tijdens het Concours op het terrein van 
het Hippisch Centrum in Exloo. Kijk 
voor meer informatie op 
www.huurkraam.nl

Zaterdag 15 juni
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 16 juni

10.00 – 16.00 uur Cursus Natuurbeleving 
Torenveen. Kosten: één dag € 85,- ; twee 
dagen € 170,- (bij boeking van twee cur-
susdagen ontvang je een gratis firesteel). 
Opgave 06-40148237 of  info@inhetwil-
deweg.nl. Meer informatie op 
www.inhetwildeweg.nl

Zondag 16 juni
10.00 – 17.00 uur: De Boeren-Burgers- en 
Buitenfair “In ’t Gras” te Valthe. Voor de 
23e keer wordt deze mooie fair georgani-
seerd  op de zondag na Pinksteren. Kijk 
voor meer informatie op www.intgras.nl 

Zaterdag 16 juni
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 16 juni
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt 
in het centrum, rondom de oude brink 
met schaapskooi, in Exloo. Kijk voor 
meer informatie op www.huurkraam.nl

Zondag 16 juni
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 16 juni 
13.30 – 15.30 uur: Vaderdagbelevings-
tocht bij Buitencentrum Boomkroonpad. 
Speur samen met de gids van Staatsbos-
beheer naar voedsel uit de natuur. Een 
uitdagende, leuke tocht voor alle vaders 
(en moeders) met hun kinderen! Kosten: 
€ 8,- volw, € 5,- kinderen t/m 12 jaar. 
Info: 0592-377305 of  boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl. Aanmelden en info: 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad. 
Honden niet toegestaan en niet geschikt 
voor kinderwagens. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 

Dinsdag 18 juni
12.00 – 15.00 uur Wildplukexcursie Eko-
tours Exloo. Kosten: € 29,50. Inclusief  
wildplukversnapering en wilde kruiden-
thee. Opgave en meer informatie 
www.eko-tours.nl 

Woensdag 19 juni
Middagvaartocht van Blauwestad naar 
Wedderveer, bus terug. Kosten € 18,50 
p.p. Reserveren kan via www.dekkerrond-
vaarten.nl  of  0597-561717

Vrijdag 21 juni
Dagtocht met Dekker Rondvaarten door 
de Graanrepubliek. Varen in de Blauwe-
stad, lunchen op locatie, rondrit Graanre-
publiek met klassieke bus. Kosten € 39,95 
p.p. Reserveren kan via 
www.dekkerrondvaarten.nl | 0597-561717

Vrijdag 21 t/m zondag 23 juni
Feestweek Nieuw-Buinen met o.a. een 
seniorenmiddag met een bingo gepresen-
teerd door Bert Drenthe, R&M Events 
met het FIFA spel en voor de kleinere 
jeugd Jos Tipker als jongleur, goochelaar 
enz., een Hollandse avond met o.a. Burdy 
en Arjen Boltjes en een dart toernooi. 
Kijk voor alle informatie en opgave voor 
bepaalde onderdelen op 
www.feestweeknieuwbuinen.nl

Vrijdag 21 juni
Festival GrondToon. Festivalterrein bij de 
sluis van Borger open van 13.30 tot 22.06 
uur.  Familievoorstelling WaterWerk. 
Aanvang 14.30 uur / 19.00 uur / 21.00 
uur. Kijk voor kaarten en meer informatie 
op www.festivalgrondtoon.nl

Vrijdag 21 juni
18.30 – 21.30 uur: Spirit of  Nature: Voel 
je verbonden. Magische momenten in de 
natuur. Laat je verwachtingen thuis en stel 
je open voor wat er is. Kosten: € 25,- p.p. 
vanaf  15 jaar. Aanmelden en info: www.

staatsbosbeheer.nl/Boomkroonpad. Bui-
tencentrum Boomkroonpad, Steenhopen-
weg 4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 

Zaterdag 22 juni
Honing slingeren en korven vlechten. 
Kijk voor alle informatie op www.
dewachter.nl of  bel voor meer info tijdens 
openingsuren (woe. 13.30 tot 16.30 uur en 
zaterdag 10.00 – 16.30 uur) 050-4090308 
(b.g.g. 06-31385631). Bolwerk 11, 9471 
AT Zuidlaren. Entree volw. € 6,25 en 
kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,50. 

Zaterdag 22 juni
11.00 uur: Natuurwandeling door het 
Amsterdamsche bos onder begeleiding 
van een medewerker van Staatsbosbeheer 
bij het  Smalspoor Museum, Griendt-
veenstraat 140 in Erica. Kijk voor meer 
informatie op www.smalspoorcentrum.nl

Zaterdag 22 juni
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 22 juni
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 22 juni
20.00 uur: Reeënsafari op de fiets. We 
gaan in de schemer op zoek naar sporen 
van het ree, maar hopen ze ook in levende 
lijve tegen te komen. Bij voldoende 
deelnemers gaan we in twee groepen op 
pad. Tip: Neem een verrekijker mee en 
trek warme kleding aan! Kosten € 8,- 
volwassenen, € 5,- kinderen t/m 12 jaar.  
Info: 0592-377305. Aanmelden en info: 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad. 
Vanaf  6 jaar. Honden niet toegestaan. 
Buitencentrum Boomkroonpad, Steenho-
penweg 4, 9533 PN Drouwen. 0592-
377305. 

Zondag 23 juni
Bluegrass Poolshoogte bij Terras Res-
taurant Poolshoogte in Odoorn. Kijk 
voor tijden en meer informatie op www.
poolshoogte.nl of  bel 0591-549952. Ter-
ras Restaurant Poolshoogte vindt u aan 
de Boswachter Meelkerlaan 5, 7873 TE 
Odoorn. 

Zondag 23 juni
9.00 – 17.00 uur: Drentse Dag bij Open-
luchtmuseum Ellert en Brammert. Een 
dag vol historie, mede dankzij Drentse 
vereniging ’t Aol’Volk. Openluchtmuseum 
Ellert en Brammert, Tramstraat 73, 7848 
BJ Schoonoord. 0591-382421 of  kijk op 
www.ellertenbrammert.nl 

Zondag 23 juni
10.00 – 17.00 uur: Jaarmarkt en vlomarkt 
tijdens de Truckrun in 2e Exloërmond. 
Kijk voor meer informatie op 
www.huurkraam.nl

Zondag 23 juni
10.00 – 17.00 uur: Braderie en Rom-
melmarkt op De Brink in Zuidlaren. Kijk 
voor meer informatie op 
www. oost-groningen.net

Zondag 23 juni
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag  23 juni
Truckrun 2e Exloërmond. De start van de 
Truckrun is om 11.30 uur. De route gaat 
van 2e Exloëmond via Valthermond naar 
Musselkanaal terug naar het vertrekpunt. 
Om ongeveer 14.30 uur is de terugkomst. 

Daarna is er een muziekfeest met arties-
ten vanaf  een truck met oplegger. Meer 
informatie over de truckrun vindt u op 
de website van de Stichting Truckrun2e-
mond: www.truckrun2emond.nl

Zondag 23 juni
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 23 juni
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zaterdag 29 juni
Dagtocht met Dekker Rondvaarten naar 
Bourtange. Incl. vaartocht Westerwolde, 
lunch Kosten € 35,00 p.p.  Reserveren 
kan via www.dekkerrondvaarten.nl  of  
0597-561717

Zaterdag 29 juni
Donateursdag. Kijk voor alle informatie 
op www.dewachter.nl of  bel voor meer 
info tijdens openingsuren (woe. 13.30 tot 
16.30 uur en zaterdag 10.00 – 16.30 uur) 
050-4090308 (b.g.g. 06-31385631). Bol-
werk 11, 9471 AT Zuidlaren. Entree volw. 
€ 6,25 en kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,50.

Zaterdag 29 juni
9.00 – 16.30 uur: Jaarmarkt Valthermond. 
Braderie, rommelmarkt, kindermarkt, 
Muziek & Vertier en nog veel meer. Kijk 
voor meer informatie opwww.facebook.
com/JaarmarktValthermond 

Zaterdag 29 juni
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 29 juni
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 30 juni
10.00 – 16.00 uur Cursus Natuurbeleving 
Torenveen. Kosten: één dag € 85,- ; twee 
dagen € 170,- (bij boeking van twee cur-
susdagen ontvang je een gratis firesteel). 
Opgave 06-40148237 of  info@inhetwil-
deweg.nl. Meer informatie op 
www.inhetwildeweg.nl

Zondag 30 juni
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 30 juni
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 30 juni
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
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hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

JULI
Zaterdag 6 juli t/m Zondag 1 sep-
tember: Zomervakantie bij het Hune-
bedcentrum 11.00 – 17.00 uur: Levende 
geschiedenis. Ontmoet in het Oertijdpark 
prehistorische mensen in levende lijve. 
Ze nemen u mee in hun wereld en laten u 
zien hoe het er aan toe ging in de prehis-
torie. Kosten: gratis op vertoon van een 
geldig entreebewijs. Hunebedcentrum, 
Hunebedstraat 27 Borger. 0599-236374 
of  kijk op www.hunebedcentrum.eu

Dinsdag 2 juli
18.00 – 21.00 uur: Band Midlive treedt 
op bij Terras Restaurant Poolshoogte in 
Odoorn. Kijk voor meer informatie op 
www.poolshoogte.nl of  bel 0591-549952. 
Terras Restaurant Poolshoogte vindt u 
aan de Boswachter Meelkerlaan 5, 7873 
TE Odoorn. 

Woensdag 3 juli
13.00 – 21.00 uur: Jaarmarkt braderie & 
Rommelmarkt met oude ambachten in de 
Dorpsstraat e.o. in Onstwedde. Kijk voor 
meer informatie op 
www. oost-groningen.net

Woensdag 3 juli
19.30 uur: Try-out voorstelling De 
Boevenkoningin bij het Openluchttheater 
Borger. Entree €5,- per persoon en €3,- 
voor kinderen tot 12 jaar. Zie ook 
www.openluchttheater-borger.nl

Vrijdag 5 t/m zondag 7 juli
Festival der Aa in Schipborg. Theater en 
muziek in de Drentsche natuur! Kijk voor 
het complete programma, tarieven en 
kaartjes op www.festivalderaa.nl 

Vrijdag 5 juli
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 6 juli
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 6 juli
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 6 juli
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 6 juli
19.30 uur: Première voorstelling 
De Boevenkoningin bij het Openlucht-
theater Borger. Entree €8,- per persoon 
en €5,- voor kinderen tot 12 jaar. Zie ook 
www.openluchttheater-borger.nl

Zaterdag 6 juli
21.00 uur: Travelin Band treedt op bij 
Café ’t Keerpunt aan de Oostermoer 1 te 
Spijkerboor. Entree €10,00 p.p. Tel. 0598-
491422 of  kijk voor meer informatie op 
www.tkeerpunt.nl

Zondag 7 juli

10.00 – 18.00 uur: Runforestrun Cross 
Triathlon 2019 rondom het buitenlands 
aandoend Gasselterveld. Locatie: Hout-
vester Jansenweg 1, 9462 TB Gasselte. 
Kijk voor alle informatie op 
www.runforestrun.nl
 
Zondag 7 juli
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 7 juli
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 7 juli
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zondag 7 juli
14.00 uur: Voorstelling De Boevenko-
ningin bij het Openluchttheater Borger. 
Entree €8,- per persoon en €5,- voor 
kinderen tot 12 jaar. Zie ook
www.openluchttheater-borger.nl

Maandag 8 juli
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
bij het Hunebedcentrum in Borger aan de 
Hunebedstraat 27 Borger. 0599-236374 
of  kijk op www.hunebedcentrum.eu

Dinsdag 9 juli
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Woensdag 10 juli
10.30 – 12.30 uur Wildplukwandeling 
Borger. Kosten: € 15,00. Inclusief  ver-
snapering en wilde kruidenthee. Opgave 
06-14136734 of  info@inhetwildeweg.nl. 
Meer informatie www.inhetwildeweg.nl

Woensdag 10 juli
13.30 uur: Stenenspreekuur bij het 
Hunebedcentrum. Ontrafel het geheim 
van de kei. Keiendokter Harrie Huisman 
houdt spreekuur bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Hij geeft gratis uitleg bij stenen 
die door de bezoekers zijn meegenomen. 
Iedereen mag stenen meenemen, het is 
voor jong en oud. Wie weet zit er achter 
jouw steen een heel bijzonder verhaal. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Woensdag 10 juli
13.30 – 15.00 uur: Zomerwandeling bij 
Buitencentrum Boomkroonpad. Kosten: 
€ 6,00 volwassenen, € 3,- kinderen t/m 12 
jaar. Informatie en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl. 
Vanaf  4 jaar. Honden niet toegestaan en 
niet geschikt voor kinderwagens. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Woensdag 10 juli
19.30 uur: Voorstelling De Boevenkonin-
gin bij het Openluchttheater Borger. 
Entree €8,- per persoon en €5,- voor 
kinderen tot 12 jaar. 
Zie ook www.openluchttheater-borger.nl

Woensdag 10 juli
20.00 uur: Zintuigenwandeling bij Bui-
tencentrum Boomkroonpad. Kosten: € 
8,- volwassenen, € 5,00 kinderen t/m 12 
jaar. Informatie: 0592-377305 of  www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad (en 
aanmelden). Vanaf  8 jaar. Honden niet 
toegestaan en niet geschikt voor kinder-
wagens. Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen. 
0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 11 juli
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 11 juli
13.00 – 15.00 uur: Wandeling langs gra-
ven, stenen en stenengraf. Gerrit Eggink 
neemt u mee op pad langs diverse soorten 
stenen, langs graven en langs het grootste 
stenengraf  van Nederland! Hij zal u 
vertellen hoe de stenen in Drenthe terecht 
zijn gekomen, waarom deze zo belangrijk 
zijn en wat onze voorvaderen met deze 
stenen gedaan hebben. De wandeling 
duurt zo’n twee uur waarbij u onder 
andere door het centrum van Borger 
komt, maar ook het prachtige Honds-
rug-landschap ervaart. Aanmelden via 
svanwijk@hunebedcentrum.nl . Kosten 
gratis. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 
27 Borger. 0599-236374 of  kijk op www.
hunebedcentrum.eu

Donderdag 11 juli 
15.30 – 18.30 uur Oerkoken op het kamp-
vuur Torenveen. Kosten: € 45,00. Opgave 
06-14136734 of  info@inhetwildeweg.nl. 
Meer informatie www.inhetwildeweg.nl

Vrijdag 12 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie en vlomarkt in 
het centrum van Borger. Kijk voor meer 
informatie op www.huurkraam.nl

Vrijdag 12 juli
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Vrijdag 12 juli
19.30 uur: Voorstelling De Boevenkonin-
gin bij het Openluchttheater Borger. 
Entree €8,- per persoon en €5,- voor 
kinderen tot 12 jaar. 
Zie ook www.openluchttheater-borger.nl

Zaterdag 13 juli
Smedendag. Kijk voor alle informatie op 
www.dewachter.nl of  bel voor meer info 
tijdens openingsuren (woe. 13.30 tot 16.30 
uur en zaterdag 10.00 – 16.30 uur) 050-
4090308 (b.g.g. 06-31385631). Bolwerk 11, 
9471 AT Zuidlaren. Entree volw. € 6,25 
en kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,50. 

Zaterdag 13 juli
Vaarrondje Blauwestad met Dekker 
Rondvaarten. Kosten € 15,95 p.p.  en 
Avondvaartocht met live muziek van Wim 
en Miranda. Kosten € 25,00 p.p. Reserve-
ren kan via www.dekkerrondvaarten.nl  of  
0597-561717

Zaterdag 13 juli
Oldtimerdag in Rolde aan de Grote Brink 
met een swap meet voor onderdelen en 
leuke dingen rondom de voertuigen. Voor 
meer informatie: www.ras-rolde.nl

Zaterdag 13 juli
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 13 juli
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 13 juli
16.00 – 23.45 uur: Boet’n Pop in Rolde. 
Openlucht muziekfestival met diverse 
cover- en tributebands brengen muziek uit 
de jaren 1960-2000. Voor meer informatie 
en prijzen zie de Facebookpagina van 
Boet’n Pop of  de website 
www.ras-rolde.nl

Zaterdag 13 juli
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 13 juli
19.30 uur: Voorstelling De Boevenko-
ningin bij het Openluchttheater Borger. 
Entree €8,- per persoon en €5,- voor 
kinderen tot 12 jaar. Zie ook 
www.openluchttheater-borger.nl

Zondag 14 juli
Drentse dag aan de Grote Brink in Rolde. 
Voor meer informatie en tijden: 
www.ras-rolde.nl

Zondag 14 juli
Wollig Rolde, door de straten van het 
centrum van het Drentse dorp Rolde. 
Wollig Rolde heeft als thema wol, dat mag 
duidelijk zijn. Alles op het gebied van 
creativiteit met wol zoals breien, haken, 
vilten, etc. Gratis toegang. Voor meer 
informatie: www.ras-rolde.nl

Zondag 14 juli
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 14 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt 
in het centrum, rondom de oude brink 
met schaapskooi, in Exloo. Kijk voor 
meer informatie op www.huurkraam.nl

Zondag 14 juli
11.00 – 17.00 uur: Countryfestival op de 
Grote Brink in Rolde met diverse bands. 
Toegang gratis. Kijk voor meer infomatie 
op www.facebook.com/countryrolde of  
www.ras-rolde.nl

Zondag 14 juli
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 14 juli
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. www.staatsbos-
beheer.nl/boomkroonpad

Zondag 14 juli
14.00 uur: Voorstelling De Boevenko-
ningin bij het Openluchttheater Borger. 
Entree €8,- per persoon en €5,- voor 
kinderen tot 12 jaar. Zie ook 
www.openluchttheater-borger.nl

Dinsdag 16 juli
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Woensdag 17 juli
Middaguitje met Dekker Rondvaarten 
en de Stoomtrein. Met de stoomtrein 
van Stadskanaal naar Veendam, met 
de klassieke bus van Veendam naar de 
Blauwestad, varen door een gedeelte van 
de Blauwestad en met bus en gids terug 
naar Stadskanaal. Kosten € 24,50 p.p. 
kinderen 4 tot 11 jaar € 14,50. Reserveren 
kan via www.dekkerrondvaarten.nl  of  
0597-561717

Woensdag 17 juli
10.30 – 12.30 uur Wildplukwandeling 
Borger. Kosten: € 15,00. Inclusief  ver-
snapering en wilde kruidenthee. Opgave 
06-14136734 of  info@inhetwildeweg.nl. 
Meer informatie www.inhetwildeweg.nl

Woensdag 17 juli
13.30 – 15.00 uur: Zomerwandeling bij 
Buitencentrum Boomkroonpad. Kosten: 
€ 6,00 volwassenen, € 3,- kinderen t/m 12 
jaar. Informatie en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl. 
Vanaf  4 jaar. Honden niet toegestaan en 
niet geschikt voor kinderwagens. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Woensdag 17 juli
15.00 – 21.00 uur: Zomerbraderie in 
Odoorn voor alle leeftijden en met leuke 
randactiviteiten rondom de Oringer 
Marke (Hoofdstraat 9).

Woensdag 17 juli
20.00 – 22.00 uur: Zwoelezomeravond-
wandeling. Rondom het Boomkroonpad 
is het ’s avonds heerlijk wandelen. De gids 
van Staatsbosbeheer neemt u mee voor 
een stevige wandeling van zo’n 5 à 6  km 
en laat u onderweg de mooiste plekjes 
zien. Kosten: € 8,- volwassenen, € 5,00 
kinderen t/m 12 jaar. Info en aanmelden: 
0592-377305 of  www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad. Vanaf  8 jaar. Honden 
niet toegestaan en niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 18 juli
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 18 juli
13.00 – 15.00 uur: Wandeling langs gra-
ven, stenen en stenengraf. Gerrit Eggink 
neemt u mee op pad langs diverse soorten 
stenen, langs graven en langs het grootste 
stenengraf  van Nederland! Hij zal u 
vertellen hoe de stenen in Drenthe terecht 
zijn gekomen, waarom deze zo belangrijk 
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IJstijden, hunebedden en boeren
Koprollend van de Hondsrug

Ergens in het bos bij een klein dorpje genaamd Ees, 
ligt een diepe kuil. Een voor een gaan de kinderen 
er koprollend naar beneden, zichzelf schavend 
aan de droge heideplanten. Het is een pingoruïne, 
ontstaan in een ijstijd. In de laatste van 23 ijstijden, 
lezen de beide zussen op een bordje, terwijl ze 
een zak met bolletjes uit de rugzak tevoorschijn 
toveren. De zon streelt hun glimmende wangen op 
deze tussenstop. De kinderen gieren en giechelen. 
De moderne wereld is even uit; het is paradijstijd!

Tourist Info Borger
Hoofdstraat 25A
9531 AB Borger
Tel: 0599-638729
tip@touristinfoborger.nl

Tourist Info Exloo
Hoofdstraat 55 A
7875 AB Exloo
Tel: 0591-585559
tip@touristinfoexloo.nl

Hunebedcentrum
Hunebedstraat 27
9531 JV Borger
Nederland
0599 236 374
www.hunebedcentrum.nl

Zo genieten jaarlijks vele toeristen van het schitterende landschap 
van het Hondsruggebied. Het eerste UNESCO Geopark van 
Nederland, vanwege een uitzonderlijke ontstaansgeschiedenis. 
Geopark de Hondsrug biedt ruimte voor avontuur, tijd voor 
onthaasting en ontspanning voor de geest. In de gemeenten Borger-
Odoorn, Tynaarlo en Aa en Hunze vind je van alles om er even 
tussenuit te gaan. Heidevelden, schaapskuddes, prachtnatuur en 
smikkeluitzichten. Bijzondere overnachtingen, actieve belevenissen 
en prikkelende prehistorie. En met enige regelmaat in het landschap 
die geraamten van oeroude graven, het oergevoel balsemt ons brein. 

Vlakbij het grootste hunebed in Borger ligt het Hunebedcentrum. 
Met een compleet vernieuwde expositie ademt het museum een 
prehistorische beleving, versterkt door het aangelegen prehistorisch 
park. Het Oertijdpark toont de geschiedenis van het leven en het 
landschap. Je reist van de eerste bewoner tot en met de ijzertijd. 
Je ontmoet oermensen die je laten zien hoe je leeft in de steentijd, 
de bronstijd en de ijzertijd. Creëer de vonk die het vuur maakt, buig 
het vilt tot een sieraad en gebruik de bijenwas voor kaarslicht. Een 
cultureel avontuur voor het hele gezin in de Hunebedhoofdstad.

Wandel door de boomtoppen, spetter elkaar eronder in een 
zwemplas. Zo vanaf de HunebedHighway (N34) sla je links en rechts 
af naar plekken vol beleef en doe, landschappen vol vertel en ontdek. 
En achter elke glooiing in het landschap zit een aloud verhaal. De 
gemeenten op de Hondsrug herbergen parels van es- en brinkdorpen, 
met vingerlikkend veel streekproducten. Zuidlaren, Tynaarlo, Grolloo, 
Annen, Schoonloo, Valthe en Nieuw-Buinen, allen met hun eigen 
gezicht. Het Hondsruggebied; je raakt er nooit over uitgepraat!

Steeds meer wordt het Hondsruggebied gebruikt als actief buiten. 
Niet enkel vanwege de uitstekende wandel- en fietsroutes, maar 
ook dankzij creatieve aanpakkers. Bushcraft, outdoorprogramma’s, 
pluktochten, waterspektakel, natuurtrips en oertoeren, we trekken 
er heerlijk op uit. De Hondsrug is de wereld van de frisse neus, de 
gloeiende wangen en de heldere blik. Nagenieten van zoveel ruimte 
en belevenis? 

In het Hondsruggebied kun je ook lekker aanschuiven in een van 
de vele restaurants. Spannend onder de sterren of in luxe met een 
ster, met het hele gezin of romantisch met z’n tweeën.  
Struin ook eens door die kleine Drentse winkelstraatjes 
vol antiek en snuisterijen. Elke dag biedt de Hondsrug jou 
de gewenste ontspanning, waarna je lekker languit in een 
van die mooie recreatieparken, campings of knusse B&B’s 
onder de wol kruipt.



Extra Informatie?
Borger-Odoorn kent twee Tourist Info Points, 
in Borger en Exloo. Hier staan enthousiaste 
vrijwilligers klaar om alle bezoekers te vertellen 
over de bezienswaardigheden en activiteiten op de 
Hondsrug. In het vernieuwde TIP in Borger hangt een levensgrote 
kaart van de Hondsrug waar de bezoeker een goed beeld krijgt van 
het prachtige gebied. De toegangspoorten en hunebedden zijn in 
één oogopslag te zien. In allerlei plaatsen op de Hondsrug vind je 
folderpunten waar je de juiste bedrijven en uitjes kiest.

Meer van online neuzen?
Kijk dan voor attracties, arrangementen en activiteiten op:
www.drenthe.nl of www.hondsrugdrenthe.nl en kies het  
uitje dat bij u past!

Het Hondsruggebied
150.000 jaar oud
IJs en smeltwater stuwden de aarde hier in Drenthe, 150.000 jaar geleden. Het sleet 
geulen en vormde dalen. Dit land, deze grond kennen we als het Hondsruggebied. 
Het hoogtepunt in Drenthe. We kennen onze vroege voorouders die hier hun 
kolossale hunebedden bouwden met immense keien, meegevoerd door het landijs in 
de Saale-IJstijd. 

Vanaf de hunebedbouwers is dit land van de boeren geweest. Als bewijs de 
hunebedden, maar ook uit jongere geschiedenis de boermarken en de brinken. Dit 
prachtige gebied heeft als eerste in Nederland de internationale status van UNESCO 
Global Geopark gekregen, vanwege de unieke ontstaansgeschiedenis. Het, door de 
eeuwen heen, arme Drenthe leefde op grond met rijke historie. De eerste boeren 
van ons land ploegden hier hun akkers. Het hele verhaal van het ontstaan van de 
Hondsrug vind je op het terrein bij het Hunebedcentrum.

Koprollend van de Hondsrug
Vier plekken op de Hondsrug
EXLOO
Paarse bloeiende heide met die wollen vrienden. Terwijl de herder op zijn 
stok leunt, kneedt zijn trouwe viervoeter de kudde tot een lange sliert. 
De jeneverbes wiegt heen en weer onder een stralende zon. Exloo weet 
wat bewust is, het landschap even puur als de ambacht. Fastfood is voor 
de snelweg. 

HET BALLOËRVELD
Middeleeuwse karrensporen over een omgekeerd soepbord, zo ziet 
het Balloërveld er ruwweg uit. Het Balloërveld is een traktatie voor de 
wandelaar. Opwellend grondwater zorgt voor een bijzondere vegetatie 
waar dan weer de meest schitterende vlinders op af komen. Je vindt er 
grafheuvels, je vindt er rust en de weidsheid van alle tijden. 

DE DRENTSCHE AA
Het Nationaal Park Drentsche Aa met haar beekdalen en esdorpen is een 
genot om in te verblijven. Bij een molen staat een ouder echtpaar met 
de fiets in de hand. Ze kijken naar het meanderende stroompje. De een 
na laatste ijstijd vormde hier het landschap door haar ijs en smeltwater. 
En dat is het; water om bij weg te smelten. Niet voor niets een nationaal 
park. Kijk voor meer info op: www.drentscheaa.nl.

ZUIDLAREN
Het dorp met zeven brinken, de befaamde Zuidlaardermarkt en het 
verbluffende Zuidlaardermeer. Een centrum van doen, een centrum 
met groen. Ontdek het verhaal van Berend Botje, wandel een stuk van 
het Pieterpad of dobber lekker weg op het water. In Zuidlaren kan het 
allemaal.

Zo genieten jaarlijks vele toeristen van het schitterende landschap 
van het Hondsruggebied. Het eerste UNESCO Geopark van 
Nederland, vanwege een uitzonderlijke ontstaansgeschiedenis. 
Geopark de Hondsrug biedt ruimte voor avontuur, tijd voor 
onthaasting en ontspanning voor de geest. In de gemeenten Borger-
Odoorn, Tynaarlo en Aa en Hunze vind je van alles om er even 
tussenuit te gaan. Heidevelden, schaapskuddes, prachtnatuur en 
smikkeluitzichten. Bijzondere overnachtingen, actieve belevenissen 
en prikkelende prehistorie. En met enige regelmaat in het landschap 
die geraamten van oeroude graven, het oergevoel balsemt ons brein. 

Vlakbij het grootste hunebed in Borger ligt het Hunebedcentrum. 
Met een compleet vernieuwde expositie ademt het museum een 
prehistorische beleving, versterkt door het aangelegen prehistorisch 
park. Het Oertijdpark toont de geschiedenis van het leven en het 
landschap. Je reist van de eerste bewoner tot en met de ijzertijd. 
Je ontmoet oermensen die je laten zien hoe je leeft in de steentijd, 
de bronstijd en de ijzertijd. Creëer de vonk die het vuur maakt, buig 
het vilt tot een sieraad en gebruik de bijenwas voor kaarslicht. Een 
cultureel avontuur voor het hele gezin in de Hunebedhoofdstad.

Wandel door de boomtoppen, spetter elkaar eronder in een 
zwemplas. Zo vanaf de HunebedHighway (N34) sla je links en rechts 
af naar plekken vol beleef en doe, landschappen vol vertel en ontdek. 
En achter elke glooiing in het landschap zit een aloud verhaal. De 
gemeenten op de Hondsrug herbergen parels van es- en brinkdorpen, 
met vingerlikkend veel streekproducten. Zuidlaren, Tynaarlo, Grolloo, 
Annen, Schoonloo, Valthe en Nieuw-Buinen, allen met hun eigen 
gezicht. Het Hondsruggebied; je raakt er nooit over uitgepraat!

Steeds meer wordt het Hondsruggebied gebruikt als actief buiten. 
Niet enkel vanwege de uitstekende wandel- en fietsroutes, maar 
ook dankzij creatieve aanpakkers. Bushcraft, outdoorprogramma’s, 
pluktochten, waterspektakel, natuurtrips en oertoeren, we trekken 
er heerlijk op uit. De Hondsrug is de wereld van de frisse neus, de 
gloeiende wangen en de heldere blik. Nagenieten van zoveel ruimte 
en belevenis? 

In het Hondsruggebied kun je ook lekker aanschuiven in een van 
de vele restaurants. Spannend onder de sterren of in luxe met een 
ster, met het hele gezin of romantisch met z’n tweeën.  
Struin ook eens door die kleine Drentse winkelstraatjes 
vol antiek en snuisterijen. Elke dag biedt de Hondsrug jou 
de gewenste ontspanning, waarna je lekker languit in een 
van die mooie recreatieparken, campings of knusse B&B’s 
onder de wol kruipt.



zijn en wat onze voorvaderen met deze 
stenen gedaan hebben. De wandeling 
duurt zo’n twee uur waarbij u onder an-
dere door het centrum van Borger komt, 
maar ook het prachtige Hondsrug-land-
schap ervaart. Aanmelden via svanwijk@
hunebedcentrum.nl  Kosten gratis. Hu-
nebedcentrum, Hunebedstraat 27 Borger. 
0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Vrijdag 19 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie en vlomarkt in 
het centrum van Borger. Kijk voor meer 
informatie op www.huurkraam.nl

Zaterdag 20 en zondag 21 juli
10.30 – 17.00 uur: Schapenscheerdersfes-
tival en Wolfeest aan de Crabbeweg 2 in 
Balloo. Dagkaart € 5, TWEEdagenkaart 
€ 6,50. T/m 12 jaar gratis. Aangelijnde 
honden zijn welkom. Vrij parkeren. Zie 
ook www.wolfeest.com

Zaterdag 20 en zondag 21 juli
11.00 – 16.00 uur: Oerweekend bij het 
Hunebedcentrum. Ontdek de ambachten 
uit de prehistorie. Tijdens dit weekend 
kom je oog in oog te staan met echte 
oermensen, die je alles vertellen over de 
prehistorie. Maak zelf  vuur en ga op ont-
dekking door 150.000 jaar geschiedenis. 
Kosten: voor sommige activiteiten wordt 
een kleine bijdrage gevraagd. Hunebed-
centrum, Hunebedstraat 27 Borger. 0599-
236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 20 juli
Dagtocht met Dekker Rondvaarten door 
de Graanrepubliek. Varen in de Blauwe-
stad, lunchen op locatie, rondrit Graanre-
publiek met klassieke bus. Kosten € 39,95 
p.p. Reserveren kan via 
www.dekkerrondvaarten.nl | 0597-561717

Zaterdag 20 juli
10.30 – 16.30 uur: Oude ambachtendag. 
Kramenmarkt en diverse oude ambachten 
en natuurlijk het smalspoor museum met 
rondrit, bezoek fijnfabriek, remise en trei-
nenloods. U vindt het Smalspoor Museum 
aan de Griendtveenstraat 140 in Erica. 
Kijk voor meer informatie op
www.smalspoorcentrum.nl

Zaterdag 20 juli
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 20 juli
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 20 juli
20.00 uur: Reeënsafari op de fiets. We 
gaan in de schemer op zoek naar sporen 
van het ree, maar hopen ze ook in levende 
lijve tegen te komen. Bij voldoende 
deelnemers gaan we in twee groepen 
op pad. Tip: Neem een verrekijker mee 
en trek warme kleding aan! Kosten € 
8,- volwassenen, € 5,- kinderen t/m 12 
jaar.  Informatie: 0592-377305 of  www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad 
(ook aanmelden). Vanaf  6 jaar. Honden 
niet toegestaan. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305 

Zondag 21 juli
10.00 – 17.00 uur: Braderie en Rom-
melmarkt op De Brink in Zuidlaren. Kijk 
voor meer informatie op 
www. oost-groningen.net

Zondag 21 juli
10.30 – 17.00 uur: Schapenscheerdersfes-
tival en Wolfeest aan de Crabbeweg 2 in 
Balloo. Dagkaart € 5, TWEEdagenkaart 
€ 6,50. T/m 12 jaar gratis. Aangelijnde 

honden zijn welkom. Vrij parkeren. Zie 
ook www.wolfeest.com

Zondag 21 juli
11.00 – 16.00 uur: Oerweekend bij het 
Hunebedcentrum. Ontdek de ambachten 
uit de prehistorie. Tijdens dit weekend 
kom je oog in oog te staan met echte 
oermensen, die je alles vertellen over de 
prehistorie. Maak zelf  vuur en ga op ont-
dekking door 150.000 jaar geschiedenis. 
Kosten: voor sommige activiteiten wordt 
een kleine bijdrage gevraagd. Hunebed-
centrum, Hunebedstraat 27 Borger. 0599-
236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 21 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt  
op vakantiepark De Tien Heugten in 
Schoonloo. Kijk voor meer informatie op 
www.huurkraam.nl

Zondag 21 juli
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 21 juli
13.00 - 16.30 uur: Braakballen pluizen en 
samen met een zoekkaart ontdek je wat 
de uil op zijn menu heeft staan. Kosten € 
1,- per kind (contant betalen). Buitencen-
trum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 
9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zondag 21 juli
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 21 juli
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 23 juli
Bluegrass Poolshoogte bij Terras Res-
taurant Poolshoogte in Odoorn. Kijk 
voor tijden en meer informatie op www.
poolshoogte.nl of  bel 0591-549952. Ter-
ras Restaurant Poolshoogte vindt u aan 
de Boswachter Meelkerlaan 5, 7873 TE 
Odoorn. 

Dinsdag 23 juli
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 23 juli
13.00 uur: Hunebedranger bij Hune-
bedcentrum Borger. Hebbens stenen 
wortels. Waar komen alle stenen vandaan? 
Komen ze uit de grond of  is er een ander 
verhaal… Superranger Koos Tap vertelt 
je alles over stenen. Kosten: gratis op 
vertoon van een geldig entreebewijs. Hu-
nebedcentrum, Hunebedstraat 27 Borger. 
0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Dinsdag 23 juli
15.00 uur: Hunebedranger bij Hune-
bedcentrum Borger. Hebbens stenen 
wortels. Waar komen alle stenen vandaan? 
Komen ze uit de grond of  is er een ander 
verhaal… Superranger Koos Tap vertelt 
je alles over stenen. Kosten: gratis op 
vertoon van een geldig entreebewijs. Hu-
nebedcentrum, Hunebedstraat 27 Borger. 
0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Woensdag 24 juli
Middaguitje met Dekker Rondvaarten 
en de Stoomtrein. Met de stoomtrein 
van Stadskanaal naar Veendam, met 
de klassieke bus van Veendam naar de 
Blauwestad, varen door een gedeelte van 
de Blauwestad en met bus en gids terug 
naar Stadskanaal. Kosten € 24,50 p.p. 
kinderen 4 tot 11 jaar € 14,50. Reserveren 
kan via www.dekkerrondvaarten.nl  of  
0597-561717

Woensdag 24 juli
13.30 – 15.00 uur: Zomerwandeling bij 
Buitencentrum Boomkroonpad. Kosten: 
€ 6,00 volwassenen, € 3,- kinderen t/m 12 
jaar. Informatie en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl. 
Vanaf  4 jaar. Honden niet toegestaan en 
niet geschikt voor kinderwagens. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Woensdag 24 juli
15.00 – 21.00 uur: Zomerbraderie in 
Odoorn voor alle leeftijden en met leuke 
randactiviteiten rondom de Oringer 
Marke (Hoofdstraat 9).

Woensdag 24 juli
20.00 uur: Zintuigenwandeling bij Bui-
tencentrum Boomkroonpad. Kosten: € 
8,- volwassenen, € 5,00 kinderen t/m 12 
jaar. Informatie: 0592-377305 of  www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad (ook 
aanmelden). Vanaf  8 jaar. Honden niet 
toegestaan en niet geschikt voor kinder-
wagens. Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen. 
0592-377305

Donderdag 25 juli
Dagtocht met Dekker Rondvaarten langs 
de vele kolken. Incl. vaartocht Blauwestad, 
streeklunch en na de middag bezoeken we 
enkele kolken. Kosten € 39,95 p.p. Reser-
veren kan via www.dekkerrondvaarten.nl  
of  0597-561717

Donderdag 25 juli
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305.
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 25 juli
13.00 – 15.00 uur: Wandeling langs gra-
ven, stenen en stenengraf. Gerrit Eggink 
neemt u mee op pad langs diverse soorten 
stenen, langs graven en langs het grootste 
stenengraf  van Nederland! Hij zal u 
vertellen hoe de stenen in Drenthe terecht 
zijn gekomen, waarom deze zo belangrijk 
zijn en wat onze voorvaderen met deze 
stenen gedaan hebben. De wandeling 
duurt zo’n twee uur waarbij u onder 
andere door het centrum van Borger 
komt, maar ook het prachtige Honds-
rug-landschap ervaart. Aanmelden via 
svanwijk@hunebedcentrum.nl . Kosten 
gratis. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 
27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Vrijdag 26 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie en vlomarkt in 
het centrum van Borger. Kijk voor meer 
informatie op www.huurkraam.nl

Zaterdag 27 juli
Vaarrondje Blauwestad met Dekker 
Rondvaarten. Kosten € 15,95 p.p. Reser-
veren kan via www.dekkerrondvaarten.nl  
of  0597-561717

Zaterdag 27 juli
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 27 juli
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 28 juli
10.00 – 17.00 uur: Braderie en Rom-
melmarkt op De Brink in Zuidlaren. Kijk 
voor meer informatie op 
www. oost-groningen.net

Zondag 28 juli
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 28 juli
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 28 juli
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 30 juli
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 30 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt 
in het centrum, rondom de oude brink 
met schaapskooi, in Exloo. Kijk voor 
meer informatie op www.huurkraam.nl

Woensdag 31 juli
Middaguitje met Dekker Rondvaarten 
en de Stoomtrein. Met de stoomtrein 
van Stadskanaal naar Veendam, met 
de klassieke bus van Veendam naar de 
Blauwestad, varen door een gedeelte van 
de Blauwestad en met bus en gids terug 
naar Stadskanaal. Kosten € 24,50 p.p. 
kinderen 4 tot 11 jaar € 14,50. Reserveren 
kan via www.dekkerrondvaarten.nl  of  
0597-561717

Woensdag 31 juli
13.30 – 15.00 uur: Zomerwandeling bij 
Buitencentrum Boomkroonpad. Kosten: 

€ 6,00 volwassenen, € 3,- kinderen t/m 12 
jaar. Informatie en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl. 
Vanaf  4 jaar. Honden niet toegestaan en 
niet geschikt voor kinderwagens. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Woensdag 31 juli
15.00 – 21.00 uur: Zomerbraderie in 
Odoorn voor alle leeftijden en met leuke 
randactiviteiten rondom de Oringer 
Marke (Hoofdstraat 9).

Woensdag 31 juli
20.00 – 22.00 uur: Zwoelezomeravond-
wandeling. Rondom het Boomkroonpad 
is het ’s avonds heerlijk wandelen. De 
gids van Staatsbosbeheer neemt u mee 
voor een stevige wandeling van zo’n 5 
à 6  km en laat u onderweg de mooiste 
plekjes zien. Kosten: € 8,- volwassenen, 
€ 5,00 kinderen t/m 12 jaar. Informatie: 
0592-377305 of  www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad (ook aanmelden). Vanaf  
8 jaar. Honden niet toegestaan en niet ge-
schikt voor kinderwagens. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 0592-377305 

AUGUSTUS
t/m Zondag 1 september 
Zomervakantie bij het Hunebedcentrum
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis. 
Ontmoet in het Oertijdpark prehistori-
sche mensen in levende lijve. Ze nemen u 
mee in hun wereld en laten u zien hoe het 
er aan toe ging in de prehistorie. Kosten: 
gratis op vertoon van een geldig entree-
bewijs. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 
27 Borger. 0599-236374 of  kijk op www.
hunebedcentrum.eu

Vrijdag 2 t/m zondag 4 augustus
10.00 – 18.00 uur: Festival der Zoete 
verleidingen aan de Brink 20, 7841 CE  
Sleen. Entree € 8,50 (incl. kop koffie/ 
thee). Kinderen 4 – 12 jaar € 3,50 (inclu-
sief  limonade). Vrij parkeren. Zie ook 
www.festivalzoet.nl 

Donderdag 1 augustus
Dagtocht met Dekker Rondvaarten naar 
Bourtange. Incl. vaartocht Westerwolde, 
lunch Kosten € 35,00 p.p.  Reserveren 
kan via www.dekkerrondvaarten.nl  of  
0597-561717

Donderdag 1 augustus
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305.
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 1 augustus
13.00 – 15.00 uur: Wandeling langs gra-
ven, stenen en stenengraf. Gerrit Eggink 
neemt u mee op pad langs diverse soorten 
stenen, langs graven en langs het grootste 
stenengraf  van Nederland! Hij zal u 
vertellen hoe de stenen in Drenthe terecht 
zijn gekomen, waarom deze zo belangrijk 
zijn en wat onze voorvaderen met deze 
stenen gedaan hebben. De wandeling 
duurt zo’n twee uur waarbij u onder 
andere door het centrum van Borger 
komt, maar ook het prachtige Honds-
rug-landschap ervaart. Aanmelden via 
svanwijk@hunebedcentrum.nl . Kosten 
gratis. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 
27 Borger. 0599-236374 of  kijk op www.
hunebedcentrum.eu

Vrijdag 2 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie en vlomarkt in 
het centrum van Borger. Kijk voor meer 
informatie op www.huurkraam.nl

EVENEMENTEN IN DE REGIO
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Vrijdag 2 augustus
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 3 en zondag 4 augustus
Zaterdag 11.00 – 22.00 uur en zondag 
11.00 – 18.00 uur: Vesting Specatulum. 
In dit weekend opent Bourtange de 
vestingpoorten voor de “ Fogelvreien” en 
u kunt een reis terug in de tijd beleven. 
Van Middeleeuwen tot en met de 80-jarige 
oorlog, alles ademt  de cultuur en het 
leven uit het roemruchte verleden. Entree 
voor zaterdag en zondag: volw. € 8,50 
p.p., kinderen van 6 t/m 12 jaar € 4,50 
p.p., familiekaart € 22,00. Parkeren gratis. 
Kinderen t/m 5 jaar geen entree. Vesti-
ging Bourtange, Willem Lodewijkstraat 
33, 9545 PA Bourtange. Tel. 0599-354600 
of  kijk eens op www.bourtange.nl. Ook 
te volgen via Facebook: www.facebook.
com/bourtange

Zaterdag 3 augustus
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 
27 Borger. 0599-236374 of  kijk op www.
hunebedcentrum.eu

Zaterdag 3 augustus
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 3 augstus
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 3 augustus
Avondvaartocht met live muziek van Alex 
Vissering. Kosten € 25.00 p.p. Reserveren 
kan via www.dekkerrondvaarten.nl  of  
0597-561717

Zaterdag 3 augustus
19.30 uur: Reeënsafari op de fiets. We 
gaan in de schemer op zoek naar sporen 
van het ree, maar hopen ze ook in levende 
lijve tegen te komen. Bij voldoende 
deelnemers gaan we in twee groepen 
op pad. Tip: Neem een verrekijker mee 
en trek warme kleding aan! Kosten € 
8,- volwassenen, € 5,- kinderen t/m 12 
jaar.  Informatie: 0592-377305 of  www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad 
(ook aanmelden). Vanaf  6 jaar. Honden 
niet toegestaan. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305

Zondag 4 augustus
11.00 – 17.00 uur: Op het buitenter-
rein van het Hunebedcentrum in Borger 
vindt een Oertijdmarkt plaats. Een markt 
met meer dan zestig standhouders op 
het gebied van archeologie, mineralen 
en fossielen. Een toegangskaartje kost 
€2,50 volw. €1,50 kind. Hunebedcentrum, 
Hunebedstraat 27 Borger. 0599-236374 
of  kijk op www.hunebedcentrum.eu

Zondag 4 augustus
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 4 augustus
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 4 augustus
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 6 augustus
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 6 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt 
in het centrum, rondom de oude brink 
met schaapskooi, in Exloo. Kijk voor 
meer informatie op www.huurkraam.nl

Woensdag 7 augustus
Middaguitje met Dekker Rondvaarten 
en de Stoomtrein. Met de stoomtrein 
van Stadskanaal naar Veendam, met de 
klassieke bus van Veendam naar de Blau-
westad, varen door een gedeelte van de 
Blauwe stad en met bus en gids terug naar 
Stadskanaal. Kosten € 24,50 p.p. kinderen 
4 tot 11 jaar € 14,50. Reserveren kan via 
www.dekkerrondvaarten.nl  of  0597-
561717

Woensdag 7 augustus
13.30 – 15.00 uur: Zomerwandeling bij 
Buitencentrum Boomkroonpad. Kosten: 
€ 6,00 volwassenen, € 3,- kinderen t/m 12 
jaar. Informatie en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl. 
Vanaf  4 jaar. Honden niet toegestaan en 
niet geschikt voor kinderwagens. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Woensdag 7 augustus
15.00 – 21.00 uur: Zomerbraderie in 
Odoorn voor alle leeftijden en met leuke 
randactiviteiten rondom de Oringer 
Marke (Hoofdstraat 9).

Woensdag 7 augustus
20.00 uur: Zintuigenwandeling bij Bui-
tencentrum Boomkroonpad. Kosten: € 
8,- volwassenen, € 5,00 kinderen t/m 12 
jaar. Informatie: 0592-377305 of  www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad (ook 
aanmelden). Vanaf  8 jaar. Honden niet 
toegestaan en niet geschikt voor kinder-
wagens. Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen. 
0592-377305

Donderdag 8 augustus
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 8 augustus
13.00 – 15.00 uur: Wandeling langs gra-
ven, stenen en stenengraf. Gerrit Eggink 
neemt u mee op pad langs diverse soorten 
stenen, langs graven en langs het grootste 
stenengraf  van Nederland! Hij zal u 
vertellen hoe de stenen in Drenthe terecht 

zijn gekomen, waarom deze zo belangrijk 
zijn en wat onze voorvaderen met deze 
stenen gedaan hebben. De wandeling 
duurt zo’n twee uur waarbij u onder 
andere door het centrum van Borger 
komt, maar ook het prachtige Honds-
rug-landschap ervaart. Aanmelden via 
svanwijk@hunebedcentrum.nl . Kosten 
gratis. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 
27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Vrijdag 9 augustus
Dagtocht met Dekker Rondvaarten met 
bezoek Siepco in Oude Pekela, alles over 
de strokartonfabrieken. Incl. lunch en 
busrit langs historisch perspectief  ge-
plaatste ambachten en industrieën. Kosten 
€ 35,00 p.p. Reserveren kan via www.dek-
kerrondvaarten.nl  of  0597-561717

Vrijdag 9 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie en vlomarkt in 
het centrum van Borger. Kijk voor meer 
informatie op www.huurkraam.nl

Vrijdag 9 augustus
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Vrijdag 9 augustus 
15.30 – 18.30 uur Oerkoken op het kamp-
vuur Torenveen. Kosten: € 45,00. Opgave 
06-14136734 of  info@inhetwildeweg.nl. 
Meer informatie www.inhetwildeweg.nl

Zaterdag 10 augustus
Vaarrondje Blauwestad met Dekker 
Rondvaarten. Kosten € 15,95 p.p. Reser-
veren kan via www.dekkerrondvaarten.nl  
of  0597-561717

Zaterdag 10 augustus
Houtdag, de stelmakerij demonstreert en 
meer. Kijk voor alle informatie op www.
dewachter.nl of  bel voor meer info tijdens 
openingsuren (woe. 13.30 tot 16.30 uur en 
zaterdag 10.00 – 16.30 uur) 050-4090308 
(b.g.g. 06-31385631). Bolwerk 11, 9471 
AT Zuidlaren. Entree volw. € 6,25 en 
kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,50.

Zaterdag 10 augustus
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 10 augustus
12.00 – 17.00 uur: “de Weeghals”open 
voor verrassende betaalbare brocante, 
klein antiek & curiosa. Hoofdstraat 24, 
Eext. www.weeghals.nl

Zaterdag 10 augstus
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 11 augustus
Dag van het Hunebed bij het Hunebed-
centrum in Borger. Tijdens deze dag staat 
de steentijd centraal. Er worden wande-
ling georganiseerd naar de hunebedden en 
de levende geschiedenis staat in het teken 
van de steentijd.Kosten: gratis. Locatie: 
buitenterein. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 11 augustus
10.00 – 17.00 uur: Braderie en Rom-
melmarkt op De Brink in Zuidlaren. Kijk 
voor meer informatie op 
www. oost-groningen.net

Zondag 11 augustus
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 

Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 11 augustus
11.00 – 17.00 uur: Beeldschoon Rolde. 
Meer dan 25 levende standbeelden komen 
naar het centrum van Rolde. Thema dit 
jaar is “Oer Drenthe”. Daarnaast is er een 
workshop “levende standbeelden” en zijn 
er verschillende optredens van kinder- en 
straattheaters. Toegang gratis. Voor meer 
informatie: www.beeldschoonrolde.nl of  
www.ras-rolde.nl 

Zondag 11 augustus
13.00 uur: Hunebedranger bij Hunebed-
centrum Borger. Ontdek de Mammoeten. 
Mammoeten leefden in de ijstijd op de 
plek die we nu Drenthe noemen. Maar 
wat aten ze? Hoe groot werden ze? En 
hoe zwaar is de kies van een mammoet? 
Superranger Koos Tap geeft je een blik in 
het leven deze dieren. Kosten: gratis op 
vertoon van een geldig entreebewijs. Hu-
nebedcentrum, Hunebedstraat 27 Borger. 
0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 11 augustus
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 11 augustus
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zondag 11 augustus
15.00  uur: Hunebedranger bij Hunebed-
centrum Borger. Ontdek de Mammoeten. 
Mammoeten leefden in de ijstijd op de 
plek die we nu Drenthe noemen. Maar 
wat aten ze? Hoe groot werden ze? En 
hoe zwaar is de kies van een mammoet? 
Superranger Koos Tap geeft je een blik in 
het leven deze dieren. Kosten: gratis op 
vertoon van een geldig entreebewijs. Hu-
nebedcentrum, Hunebedstraat 27 Borger. 
0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Dinsdag 13 augustus
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305.
 www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 13 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt 
in het centrum, rondom de oude brink 
met schaapskooi, in Exloo. Kijk voor 
meer informatie op www.huurkraam.nl

Woensdag 14 augustus
Middaguitje met Dekker Rondvaarten 
en de Stoomtrein. Met de stoomtrein 
van Stadskanaal naar Veendam, met 
de klassieke bus van Veendam naar de 
Blauwestad, varen door een gedeelte van 
de Blauwestad en met bus en gids terug 
naar Stadskanaal. Kosten € 24,50 p.p. 
kinderen 4 tot 11 jaar € 14,50. Reserveren 
kan via www.dekkerrondvaarten.nl  of  
0597-561717

Woensdag 14 augustus
13.30 – 15.00 uur: Zomerwandeling bij 

Buitencentrum Boomkroonpad. Kosten: 
€ 6,00 volwassenen, € 3,- kinderen t/m 12 
jaar. Informatie en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl. 
Vanaf  4 jaar. Honden niet toegestaan en 
niet geschikt voor kinderwagens. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Woensdag 14 augustus
13.30 uur: Stenenspreekuur bij het 
Hunebedcentrum. Ontrafel het geheim 
van de kei. Keiendokter Harrie Huisman 
houdt spreekuur bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Hij geeft gratis uitleg bij stenen 
die door de bezoekers zijn meegenomen. 
Iedereen mag stenen meenemen, het is 
voor jong en oud. Wie weet zit er achter 
jouw steen een heel bijzonder verhaal. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Woensdag 14 augustus
15.00 – 21.00 uur: Zomerbraderie in 
Odoorn voor alle leeftijden en met leuke 
randactiviteiten rondom de Oringer 
Marke (Hoofdstraat 9).

Woensdag 14 augustus
20.00 – 22.30 uur: Vleermuisavond. 
Rondom het Boomkroonpad leven vele 
vleermuizen. Na ontvangst met koffie en 
thee wordt er een interactieve presentatie 
houden over vleermuizen en laten we u de 
soorten zien en horen die in Nederland 
voorkomen. Kosten: € 10,00 volwas-
senen, € 8,- kinderen t/m 12 jaar. Info: 
0592-377305 of  www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad (ook aanmelden). Vanaf  
8 jaar. Honden niet toegestaan en niet ge-
schikt voor kinderwagens. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 0592-377305

Donderdag 15 augustus
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 15 augustus
13.00  uur: Hunebedranger bij Hune-
bedcentrum Borger. Hebben stenen 
wortels. Waar komen alle stenen vandaan? 
Komen ze uit de grond of  is er een ander 
verhaal… Superranger Koos Tap vertelt 
je alles over stenen. Kosten: gratis op 
vertoon van een geldig entreebewijs. Hu-
nebedcentrum, Hunebedstraat 27 Borger. 
0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Donderdag 15 augustus
13.00 – 15.00 uur: Wandeling langs gra-
ven, stenen en stenengraf. Gerrit Eggink 
neemt u mee op pad langs diverse soorten 
stenen, langs graven en langs het grootste 
stenengraf  van Nederland! Hij zal u 
vertellen hoe de stenen in Drenthe terecht 
zijn gekomen, waarom deze zo belangrijk 
zijn en wat onze voorvaderen met deze 
stenen gedaan hebben. De wandeling 
duurt zo’n twee uur waarbij u onder 
andere door het centrum van Borger 
komt, maar ook het prachtige Honds-
rug-landschap ervaart. Aanmelden via 
svanwijk@hunebedcentrum.nl . Kosten 
gratis. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 
27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu 

Donderdag 15 augustus
15.00 uur: Hunebedranger bij Hune-
bedcentrum Borger. Hebben stenen 
wortels. Waar komen alle stenen vandaan? 
Komen ze uit de grond of  is er een ander 
verhaal… Superranger Koos Tap vertelt 
je alles over stenen. Kosten: gratis op 
vertoon van een geldig entreebewijs. Hu-
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nebedcentrum, Hunebedstraat 27 Borger. 
0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Vrijdag 16 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie en vlomarkt in 
het centrum van Borger. Kijk voor meer 
informatie op www.huurkraam.nl

Zaterdag 17 augustus
10.00 – 17.00 uur: Etstoel Anloo, een 
heel dorp terug in de 17e eeuw! Kijk 
voor entree en meer informatie op www.
etstoelanloo.nl. U kunt hier NIET pinnen, 
alleen contant betalen! Kerkbrink 1, 9467 
PH Anloo. Tel. 0592-272628

Zaterdag 17 augustus
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 17 augstus
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 17 augustus
19.30 uur: Reeënsafari op de fiets. We 
gaan in de schemer op zoek naar sporen 
van het ree, maar hopen ze ook in levende 
lijve tegen te komen. Bij voldoende 
deelnemers gaan we in twee groepen 
op pad. Tip: Neem een verrekijker mee 
en trek warme kleding aan! Kosten € 
8,- volwassenen, € 5,- kinderen t/m 12 
jaar.  Informatie: 0592-377305 of  www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad 
(ook aanmelden). Vanaf  6 jaar. Honden 
niet toegestaan. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305

Zondag 18 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt  
op vakantiepark De Tien Heugten in 
Schoonloo. Kijk voor meer informatie op 
www.huurkraam.nl

Zondag 18 augustus
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 18 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie en Rommel-
markt op ’t Perron in Valthe. Kijk voor 
meer informatie op www. oost-groningen.
net

Zondag 18 augustus
11.00 – 16.00 uur: Boerderijfair bij de 
Blauwe Bessen Boerderij aan de Gas-
selterboerveen 30 in Gasselternijveen. 
Kinderen kunnen ponyrijden. Entree en 
parkeren gratis. Kijk voor meer informatie 
op www.blauwebessenboerderij.nl 

Zondag 18 augustus
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 18 augustus
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 

Drouwen. 0592-377305. www.staatsbos-
beheer.nl/boomkroonpad

Maandag 19 augustus
10.30 – 12.30 uur Wildplukwandeling 
Borger. Kosten: € 15,00. Inclusief  ver-
snapering en wilde kruidenthee. Opgave 
06-14136734 of  info@inhetwildeweg.nl. 
Meer informatie www.inhetwildeweg.nl

Dinsdag 20 augustus
Bluegrass Poolshoogte bij Terras Res-
taurant Poolshoogte in Odoorn. Kijk 
voor tijden en meer informatie op www.
poolshoogte.nl of  bel 0591-549952. Ter-
ras Restaurant Poolshoogte vindt u aan 
de Boswachter Meelkerlaan 5, 7873 TE 
Odoorn. 

Dinsdag 20 augustus
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl. 
Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boomkroon-
pad, Steenhopenweg 4, 9533 PN Drou-
wen. 0592-377305. www.staatsbosbeheer.
nl/boomkroonpad

Woensdag 21 augustus
Middaguitje met Dekker Rondvaarten 
en de Stoomtrein. Met de stoomtrein 
van Stadskanaal naar Veendam, met 
de klassieke bus van Veendam naar de 
Blauwestad, varen door een gedeelte van 
de Blauwestad en met bus en gids terug 
naar Stadskanaal. Kosten € 24,50 p.p. 
kinderen 4 tot 11 jaar € 14,50. Reserveren 
kan via www.dekkerrondvaarten.nl  of  
0597-561717

Woensdag 21 augustus
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Woensdag 21 augustus
13.30 – 15.00 uur: Zomerwandeling bij 
Buitencentrum Boomkroonpad. Kosten: 
€ 6,00 volwassenen, € 3,- kinderen t/m 12 
jaar. Informatie en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl. 
Vanaf  4 jaar. Honden niet toegestaan en 
niet geschikt voor kinderwagens. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Woensdag 21 augustus
15.00 – 21.00 uur: Zomerbraderie in 
Odoorn voor alle leeftijden en met leuke 
randactiviteiten rondom de Oringer 
Marke (Hoofdstraat 9).

Woensdag 21 augustus
20.00 uur: Zintuigenwandeling bij Bui-
tencentrum Boomkroonpad. Kosten: € 
8,- volwassenen, € 5,00 kinderen t/m 12 
jaar. Informatie: 0592-377305 of  www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad (ook 
aanmelden). Vanaf  8 jaar. Honden niet 
toegestaan en niet geschikt voor kinder-
wagens. Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen. 
0592-377305 

Donderdag 22 augustus
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl. 
Vanaf  4 jaar. 
Buitencentrum Boomkroonpad, Steenho-

penweg 4, 9533 PN Drouwen. 0592-
377305. www.staatsbosbeheer.nl/boom-
kroonpad

Vrijdag 23 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie en vlomarkt in 
het centrum van Borger. Kijk voor meer 
informatie op www.huurkraam.nl

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus
10.30 – 16.30 uur: Jaarlijkse Locomotie-
venparade bij het Smalspoor Museum. 
Een parade van de locomotieven met, dit 
jaar, op een spoorwijdte van 700 mm. Het 
zijn locomotieven die vroeger gebruikt 
zijn bij de vervening, in de staatsbossen, 
bij defensie en bij de steenfabrieken. U 
vindt het Smalspoor Museum aan de 
Griendtveenstraat 140 in Erica. Kijk voor 
meer informatie op www.smalspoorcen-
trum.nl

Zaterdag 24 augustus
Drentse Molendag: met o.a. veel spelletjes 
voor opa’s en oma’s met kleinkinde-
ren. Kijk voor alle informatie op www.
dewachter.nl of  bel voor meer info tijdens 
openingsuren (woe. 13.30 tot 16.30 uur en 
zaterdag 10.00 – 16.30 uur) 050-4090308 
(b.g.g. 06-31385631). Bolwerk 11, 9471 
AT Zuidlaren. Entree volw. € 6,25 en 
kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,50.

Zaterdag 24 augustus
Vaarrondje Blauwestad met Dekker 
Rondvaarten. Kosten € 15,95 p.p. Reser-
veren kan via www.dekkerrondvaarten.nl  
of  0597-561717

Zaterdag 24 augustus
10.00 – 17.00 uur: Reuze(n)fair bij Open-
luchtmuseum Ellert en Brammert. Leuke 
afwisselende fair met handgemaakte 
producten, leuke en bijzondere cadeaus, 
woon- en tuindecoraties, lekkere hapjes en 
drankjes en daarnaast activiteiten als oude 
ambachten, kinderspelen, etc. Tevens di-
verse demonstraties door vrijwilligers van 
het museum. U vindt Openluchtmuseum 
Ellert en Brammert aan de Tramstraat 73 
te Schoonoord. Zie ook
www.ellertenbrammert.nl 

Zaterdag 24 augustus
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 25 augustus
16.00 uur: Little Kim & The Alley Apple 
3 (België) treedt op bij Café ’t Keerpunt 
aan de Oostermoer 1 te Spijkerboor. 
Entree €10,00 p.p. Tel. 0598-491422 of  
kijk voor meer informatie op
www.tkeerpunt.nl

Zondag 25 augustus
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 25 augustus
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 24 augustus
19.30 uur: Reeënsafari op de fiets. We 
gaan in de schemer op zoek naar sporen 
van het ree, maar hopen ze ook in levende 
lijve tegen te komen. Bij voldoende 
deelnemers gaan we in twee groepen 
op pad. Tip: Neem een verrekijker mee 
en trek warme kleding aan! Kosten € 
8,- volwassenen, € 5,- kinderen t/m 12 
jaar.  Informatie: 0592-377305 of  www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad (ook 
aanmelden). Vanaf  6 jaar. Honden niet 
toegestaan. Buitencentrum Boomkroon-
pad, Drouwen. 0592-377305

Zondag 25 augustus
10.30 – 16.30 uur: Jaarlijkse Locomotie-
venparade bij het Smalspoor Museum. 
Een parade van de locomotieven met, dit 
jaar, op een spoorwijdte van 700 mm. Het 
zijn locomotieven die vroeger gebruikt 
zijn bij de vervening, in de staatsbossen, 
bij defensie en bij de steenfabrieken. U 
vindt het Smalspoor Museum aan de 
Griendtveenstraat 140 in Erica. Kijk voor 
meer informatie op www.smalspoorcen-
trum.nl 

Zondag 25 augustus
11.00 – 17.00 uur: Jaarmarkt en vlomarkt 
aan de Markeweg, Molenstraat en Olde 
Hof  in Gasselte. Kijk voor meer informa-
tie op www.huurkraam.nl 

Zondag 25 augustus
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. www.staatsbos-
beheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 27 augustus
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Woensdag 28 augustus
13.30 – 15.00 uur: Zomerwandeling bij 
Buitencentrum Boomkroonpad. Kosten: 
€ 6,00 volwassenen, € 3,- kinderen t/m 12 
jaar. Informatie en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl. 
Vanaf  4 jaar. Honden niet toegestaan en 
niet geschikt voor kinderwagens. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305.
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Woensdag 28 augustus
20.00 – 22.00 uur: Zwoelezomeravond-
wandeling. Rondom het Boomkroonpad 
is het ’s avonds heerlijk wandelen. De 
gids van Staatsbosbeheer neemt u mee 
voor een stevige wandeling van zo’n 5 
à 6  km en laat u onderweg de mooiste 
plekjes zien. Kosten: € 8,- volwassenen, 
€ 5,00 kinderen t/m 12 jaar. Informatie: 
0592-377305 of  www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad (ook aanmelden). Vanaf  
8 jaar. Honden niet toegestaan en niet ge-
schikt voor kinderwagens. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 0592-377305

Donderdag 29 augustus t/m zondag 1 
september
Buunerbeer Feest in Buinen. Kijk voor 
het volledige programma en tijden op de 
Facebookpagina van Buunerbeer.

Donderdag 29 augustus
10.00 – 14.00 uur: Zomerse Buitendag: 
Igor de Vleermuis. Je maakt een leuke 
speurtocht door de omgeving van het 
Boomkroonpad. Aansluitend mag je 
zelf  je handen uit de mouwen steken en 
jouw eigen vleermuishuisje timmeren! De 
tocht is inclusief  entree van het Boom-
kroonpad. Kosten: € 9,50 per kind, volw. 
betalen enkel entree Boomkroonpad € 
4,50 p.p. Info en opgave: 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus en 
zondag 1 september
Feestweekend Valthe! Dit jaar wordt voor 
de 26e keer dit feestweekend georgani-
seerd door stichting FeVa en Dorpsver-
maak. Kijk voor meer informatie, tijden 
en kaartverkoop op www.feva.nl

Vrijdag 30 augustus
Dagtocht met Dekker Rondvaarten langs 
de vele kolken. Incl. vaartocht Blauwestad, 
streeklunch en na de middag bezoeken we 
enkele kolken. Kosten € 39,95 p.p. Reser-
veren kan via www.dekkerrondvaarten.nl 
of  0597-561717

Vrijdag 30 augustus 
15.30 – 18.30 uur Oerkoken op het kamp-
vuur Torenveen. Kosten: € 45,00. Opgave 
06-14136734 of  info@inhetwildeweg.nl. 
Meer informatie www.inhetwildeweg.nl

Vrijdag 30 augustus
21.00 uur: Tim Grimm (USA) treedt op 
bij Café ’t Keerpunt aan de Oostermoer 
1 te Spijkerboor. Entree €10,00 p.p. Tel. 
0598-491422 of  kijk voor meer informa-
tie op www.tkeerpunt.nl

Zaterdag 31 augustus
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 31 augstus
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 31 augustus
18.30 – 21.30 uur: Spirit of  Nature: Zin 
in de seizoenen. Wandel bewust het aar 
door: de seizoenen zijn een mooie me-
tafoor voor het lven. Na elke wandeling 
sluit je af  met verhalen bij het kampvuur. 
€ 25,- p.p. vanaf  16 jaar. Aanmelden: 
www.staatsbosbeheer.nl/Boomkroon-
pad. Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen. 
0592-377305 

SEPTEMBER
Zondag 1 september
10.00 – 17.00 uur: Jaarmarkt Braderie & 
grote rommelmarkt met kermis aan de 
Hoofdstraat in Valthe. Kijk voor meer 
informatie op www. oost-groningen.net

Zondag 1 september
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 1 september
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 1 september
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad
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Dinsdag 3 september
18.00 – 21.00 uur: Band Midlive treedt 
op bij Terras Restaurant Poolshoogte in 
Odoorn. Kijk voor meer informatie op 
www.poolshoogte.nl of  bel 0591-549952. 
Terras Restaurant Poolshoogte vindt u 
aan de Boswachter Meelkerlaan 5, 7873 
TE Odoorn. 

Zaterdag 7 september
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 7 september
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 7 september
20.30 uur: Marcel Broekman; mooie 
luisterliedjes met teksten om over na te 
denken. Kunst- & Cultuurpodium De 
Verrekieker in Drouwenermond. Kijk 
voor entreekosten, reserveringen en meer 
informatie op www.verrekieker.nl 

Zondag 8 september
Bluegrass Poolshoogte bij Terras Res-
taurant Poolshoogte in Odoorn. Kijk 
voor tijden en meer informatie op www.
poolshoogte.nl of  bel 0591-549952. Ter-
ras Restaurant Poolshoogte vindt u aan 
de Boswachter Meelkerlaan 5, 7873 TE 
Odoorn. 

Zondag 8 september
Food Festival in Exloo. Kijk voor alle in-
formatie en tijden op de Facebookpagina 
van EXLOO gezond

Zondag 8 september
10.00 – 17.00 uur: Braderie en Rom-
melmarkt op De Brink in Zuidlaren. Kijk 
voor meer informatie op 
www.oost-groningen.net

Zondag 8 september
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 8 september
11.00 – 17.00 uur: Braderie en Vlomarkt 
op de sfeervolle brink aan De Boshof  
in Odoorn. Kijk voor alle informatie op 
www.huurkraam.nl

Zondag 8 september
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 8 september
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Woensdag 11 september
13.30 uur: Stenenspreekuur bij het 
Hunebedcentrum. Ontrafel het geheim 
van de kei. Keiendokter Harrie Huisman 
houdt spreekuur bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Hij geeft gratis uitleg bij stenen 
die door de bezoekers zijn meegenomen. 

Iedereen mag stenen meenemen, het is 
voor jong en oud. Wie weet zit er achter 
jouw steen een heel bijzonder verhaal. 
Kosten: gratis op vertoon van een geldig 
entreebewijs. Hunebedcentrum, Hune-
bedstraat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk 
op www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 14 en zondag 15 september
Open monumentendag. Kijk voor alle 
informatie en eventuele kosten op 
www.hunebedcentrum.eu of  op 
www.openmonumentendag.nl 

Zaterdag 14 september
06.00- 09.00 uur: Spirit of  Nature: Volle 
maanwandeling in de ochtend. wandel 
mee door bos en heide, rond de tijd dat 
de maan onder gaat en de zon op komt. 
Je neemt afscheid van de nacht en heet 
de dag welkom. Een mooi moment om 
je een te voelen met de natuur. Kosten: € 
25,- p.p. vanaf  16 jaar. Aanmelden: www.
staatsbosbeheer.nl/Boomkroonpad. Bui-
tencentrum Boomkroonpad, Steenhopen-
weg 4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305

Zaterdag 14 september
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 14 september
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 14 september
20.30 uur: Erwin de Vries met band; de 
Groninger Cultuur vertolkt door deze 
eigenzinnige zanger. Kunst- & Cultuurpo-
dium De Verrekieker in Drouwenermond. 
Kijk voor entreekosten, reserveringen en 
meer informatie op www.verrekieker.nl

Zondag 15 september
10.00 – 16.30 uur: Buitenfestival. Een 
gezellige dag in het bos natuur met veel 
natuurbeleving. Tijdens het Buitenfestival 
is een route door het bos uitgezet waaraan 
van alles te doen en te beleven is. Zo zijn 
er  zijn er verschillende demonstraties en 
kramen met streekproducten, kunst en 
nog veel meer! Voor de kinderen zijn er 
tal van activiteiten, waaronder broodjes 
bakken, vlinder- en nestkastjes timmeren, 
boomklimmen en houten schijfjes zagen. 
Tijdens het Buitenfestival is het Boom-
kroonpad tegen een gereduceerd tarief  
te bezoeken. Gratis toegang. Informatie: 
0592-377305 of  boomkroonpad@staats-
bosbeheer.nl. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. www.staatsbos-
beheer.nl/boomkroonpad

Zondag 15 september
10.00 – 17.00 uur: Braakballen pluizen en 
samen met een zoekkaart ontdek je wat 
de uil op zijn menu heeft staan. Kosten € 
1,- per kind (contant betalen). Buitencen-
trum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 
9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zondag 15 september
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 15 september
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt 
in het centrum, rondom de oude brink 
met schaapskooi, in Exloo. Kijk voor 
meer informatie op www.huurkraam.nl

Zondag 15 september
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-

tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 21 en zondag 22 september
11.00 – 18.00 uur: Herfstmarkt op het 
marktplein, het Brouwhuisplein en rond 
de vestingmolen bij Vesting Bourtange. 
De markt biedt een gevarieerd aanbod 
voor binnen en buiten, alles wat thuis-
hoort op een herfstmarkt om thuis de 
herfstsfeer te versterken. Decoraties, tuin-
meubelen, antiek, brocante, jams en chut-
neys, kleding en nog veel meer! Dit alles 
onder de klanken van livemuziek op het 
marktplein gedurende beide dagen. De 
vestingmolen is op beide dagen gratis te 
bezichtigen en ook trekt de schaapherder 
met zijn kudde door de Vesting. Zondag 
22 september om 15.00 uur is er tevens 
een demonstratie kanonschieten door het 
Exertcitie Peloton Bourtange. Entree € 
2,50 en kinderen tot 6 jaar gratis. Parkeren 
gratis. Slecht ter been? Met de electrobus 
staat u zo midden op de markt. Vestiging 
Bourtange, Willem Lodewijkstraat 33, 
9545 PA Bourtange. Tel. 0599-354600 
of  kijk eens op www.bourtange.nl. Ook 
te volgen via Facebook: www.facebook.
com/bourtange 

Zaterdag 21 september
Stoomdag. Alle stoommachines zijn in 
bedrijf. Kijk voor alle informatie op www.
dewachter.nl of  bel voor meer info tijdens 
openingsuren (woe. 13.30 tot 16.30 uur en 
zaterdag 10.00 – 16.30 uur) 050-4090308 
(b.g.g. 06-31385631). Bolwerk 11, 9471 
AT Zuidlaren. Entree volw. € 6,25 en 
kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,50. 

Zaterdag 21 september
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 21 september
11.00 – 17.00 uur: Jaarmarkt en Vlomarkt 
aan de Hoofdstraat (ten zuiden van de ro-
tonde/richting Ees) in Borger. Kijk voor 
meer informatie op www.huurkraam.nl 

Zaterdag 21 september
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 21 september
20.30 uur: B.J. Hegen Bluesband; 
bluesmuziek zoals deze oorspronkelijk 
en volgens traditie is bedoeld. Kunst- 
& Cultuurpodium De Verrekieker in 
Drouwenermond. Kijk voor entreekosten, 
reserveringen en meer informatie op 
www.verrekieker.nl

Zondag 22 september
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 22 september
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 22 september
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 

€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. www.staatsbos-
beheer.nl/boomkroonpad

Zaterdag 28 september
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 28 september
13.00 uur: Rondleiding museum bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet een prehis-
torisch mens in levende lijve. Deze vertelt 
u alles over het leven van de Hunebed-
bouwers en laat u de prachtige vondsten 
zien. Kosten: € 2,50 (excl. entreebewijs). 
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zaterdag 28 september
20.30 uur: De Troebadoers; Alex Vis-
sering, Edwin Jongedijk en Jan Henk de 
Groot spelen hun mooiste Groningsta-
lige liedjes en die van hun Amerikaanse 
helden. Kunst- & Cultuurpodium De 
Verrekieker in Drouwenermond. Kijk 
voor entreekosten, reserveringen en meer 
informatie op www.verrekieker.nl

Zondag 29 september
11.00 – 17.00 uur: Levende geschiedenis 
met rondleiding bij het Hunebedcentrum 
in Borger. Aanmelden via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Kosten € 2,50 
p.p. Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 
Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 29 september
11.00 – 17.00 uur: Braderie en Vlomarkt 
op de sfeervolle brink aan De Boshof  in 
Odoorn tijdens het Oringer Wandelweek-
end. Kijk voor alle informatie op 
www.huurkraam.nl

Zondag 29 september
13.00 uur: Rondleiding Oertijdpark bij het 
Hunebedcentrum. Ontmoet in het Oer-
tijdpark prehistorische mensen in levende 
lijve. Ze nemen u mee in hun wereld en 
laten u zien hoe het er aan toe ging in de 
prehistorie. Hunebedcentrum, Hunebed-
straat 27 Borger. 0599-236374 of  kijk op 
www.hunebedcentrum.eu

Zondag 29 september
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

OKTOBER
Dinsdag 1 oktober
18.00 – 21.00 uur: Band Midlive treedt 
op bij Terras Restaurant Poolshoogte in 
Odoorn. Kijk voor meer informatie op 
www.poolshoogte.nl of  bel 0591-549952. 
Terras Restaurant Poolshoogte vindt u 
aan de Boswachter Meelkerlaan 5, 7873 
TE Odoorn. 

Zaterdag 5 oktober
Oktober kindermaand met koekjesbakken 
en spelactiviteiten. Kijk voor alle informa-
tie op www.dewachter.nl of  bel voor meer 
info tijdens openingsuren (woe. 13.30 tot 
16.30 uur en zaterdag 10.00 – 16.30 uur) 
050-4090308 (b.g.g. 06-31385631). Bol-
werk 11, 9471 AT Zuidlaren. Entree volw. 
€ 6,25 en kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,50. 

Zaterdag 5 oktober
10.00 – 17.00 uur: Oktobermaand Kin-

dermaand bij Buitencentrum Boom-
kroonpad. Staatsbosbeheer vindt het 
belangrijk dat kinderen buiten komen en 
van de natuur genieten, daardoor kunnen 
kinderen deze dagen gratis het Boom-
kroonpad beklimmen. Gratis toegang 
voor kinderen t/m 12 jaar. Informatie: 
0592-377305 of  boomkroonpad@staats-
bosbeheer.nl. Honden niet toegestaan en 
niet geschikt voor kinderwagens. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zondag 6 oktober
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad
 
Zaterdag 12 oktober
10.00 – 17.00 uur: Oktobermaand Kin-
dermaand bij Buitencentrum Boom-
kroonpad. Staatsbosbeheer vindt het 
belangrijk dat kinderen buiten komen en 
van de natuur genieten, daardoor kunnen 
kinderen deze dagen gratis het Boom-
kroonpad beklimmen. Gratis toegang 
voor kinderen t/m 12 jaar. Informatie: 
0592-377305 of  boomkroonpad@staats-
bosbeheer.nl. Honden niet toegestaan en 
niet geschikt voor kinderwagens. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zaterdag 12 oktober
17.00 – 20.00 uur: Spirit of  Nature: Zin 
in de seizoenen. Wandel bewust het aar 
door: de seizoenen zijn een mooie me-
tafoor voor het lven. Na elke wandeling 
sluit je af  met verhalen bij het kampvuur. 
€ 25,- p.p. vanaf  16 jaar. Aanmelden: 
www.staatsbosbeheer.nl/Boomkroon-
pad. Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen. 
0592-377305 

Zondag 13 oktober
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt 
in het centrum, rondom de oude brink 
met schaapskooi, in Exloo. Kijk voor 
meer informatie op www.huurkraam.nl

Zondag 13 oktober
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305.
 www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 15 oktober
Start tussen 10.00 – 14.00 uur: Buitendag 
herfst. Je maakt een leuke herfsttocht 
door de omgeving van het Boomkroon-
pad. Aansluitend mag je zelf  je handen 
uit de mouwen steken en jouw eigen 
opbergkistje of  vogelhuisje knutselen! 
De tocht is inclusief  de entree van het 
Boomkroonpad. Kosten: € 9,50 per 
kind, volwassenen betalen enkel entree 
Boomkroonpad € 4,50 p.p. Informatie: 
0592-377305 of  boomkroonpad@staats-
bosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 15 oktober
13.30 – 15.30 uur: Paddenstoelenexcursie 
bij Buitencentrum Boomkroonpad. Een 
deskundige gids neemt u mee voor een 
rondwandeling van anderhalf  tot twee 
uur. Hij laat u kennis maken met allerlei 
soorten, maten en kleuren. Graag vooraf  
aanmelden. Tip: neem een spiegeltje en 
fototoestel mee! Kosten € 6,- volwassenen 
en kinderen € 3,-. Informatie: 0592-
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377305 of  boomkroonpad@staatsbosbe-
heer.nl. Aanmelden: www.staatsbosbeheer.
nl/boomkroonpad. Vanaf  6 jaar. Honden 
niet toegestaan en niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305

Woensdag 16 oktober
13.30 – 15.00 uur: Help de Boswachter! 
Willen jij en je (groot-)ouders meewerken 
en de boswachter een handje helpen? 
Je mag samen met de boswachter jonge 
boompjes zagen en uittrekken, takken 
opruimen en andere werkzaamheden 
verrichten. Kosten: € 3,- p.p. Informatie 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar. 
Honden niet toegestaan en niet geschikt 
voor kinderwagens. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 17 oktober
Start tussen 10.00 – 14.00 uur: Buitendag 
herfst. Je maakt een leuke herfsttocht 
door de omgeving van het Boomkroon-
pad. Aansluitend mag je zelf  je handen 
uit de mouwen steken en jouw eigen 
opbergkistje of  vogelhuisje knutselen! 
De tocht is inclusief  de entree van het 
Boomkroonpad. Kosten: € 9,50 per 
kind, volwassenen betalen enkel entree 
Boomkroonpad € 4,50 p.p. Informatie: 
0592-377305 of  boomkroonpad@staats-
bosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 17 oktober
13.30 – 15.30 uur: Paddenstoelenexcursie 
bij Buitencentrum Boomkroonpad. Een 
deskundige gids neemt u mee voor een 
rondwandeling van anderhalf  tot twee 
uur. Hij laat u kennis maken met allerlei 
soorten, maten en kleuren. Graag vooraf  
aanmelden. Tip: neem een spiegeltje en 
fototoestel mee! Kosten € 6,- volwassenen 
en kinderen € 3,-. Informatie: 0592-
377305 of  boomkroonpad@staatsbosbe-
heer.nl. Aanmelden: www.staatsbosbeheer.
nl/boomkroonpad. Vanaf  6 jaar. Honden 
niet toegestaan en niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305

Zaterdag 19 oktober
Oktober kindermaand met koekjesbakken 

en spelactiviteiten. Kijk voor alle informa-
tie op www.dewachter.nl of  bel voor meer 
info tijdens openingsuren (woe. 13.30 tot 
16.30 uur en zaterdag 10.00 – 16.30 uur) 
050-4090308 (b.g.g. 06-31385631). Bol-
werk 11, 9471 AT Zuidlaren. Entree volw. 
€ 6,25 en kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,50. 

Zaterdag 19 oktober
Nacht van Toen, editie in Borger. Kijk 
voor alle informatie, tijden en kaarten op 
www.nachtvantoen.nl

Zaterdag 19 oktober
10.00 – 17.00 uur: Oktobermaand Kin-
dermaand bij Buitencentrum Boom-
kroonpad. Staatsbosbeheer vindt het 
belangrijk dat kinderen buiten komen en 
van de natuur genieten, daardoor kunnen 
kinderen deze dagen gratis het Boom-
kroonpad beklimmen. Gratis toegang 
voor kinderen t/m 12 jaar. Informatie: 
0592-377305 of  boomkroonpad@staats-
bosbeheer.nl. Honden niet toegestaan en 
niet geschikt voor kinderwagens. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zaterdag 19 oktober
11.00 – 17.00 uur: Herfstmarkt in het 
centrum van Borger. Kijk voor meer 
informatie op www.huurkraam.nl

Zaterdag 19 oktober
19.30 uur: Griezelen op het smalspoor bij 
Smalspoor Museum. Halloweenavond, 
met een griezeltocht per trein en wande-
lend over het smalspoorcomplex. U vindt 
het Smalspoor Museum aan de Griendt-
veenstraat 140 in Erica. Kijk voor meer 
informatie op www.smalspoorcentrum.nl 

Zondag 20 oktober
11.00 – 17.00 uur: Braderie en Vlomarkt 
op de sfeervolle brink aan De Boshof  in 
Odoorn tijdens het Oringer Wandelweek-
end. Kijk voor alle informatie op 
www.huurkraam.nl

Zondag 20 oktober
13.00 - 16.30 uur: Braakballen pluizen en 
samen met een zoekkaart ontdek je wat 
de uil op zijn menu heeft staan. Kosten € 
1,- per kind (contant betalen). Buitencen-
trum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 
9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zondag 20 oktober
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 

hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 22 oktober
Start tussen 10.00 – 14.00 uur: Buitendag 
herfst. Je maakt een leuke herfsttocht 
door de omgeving van het Boomkroon-
pad. Aansluitend mag je zelf  je handen 
uit de mouwen steken en jouw eigen 
opbergkistje of  vogelhuisje knutselen! 
De tocht is inclusief  de entree van het 
Boomkroonpad. Kosten: € 9,50 per 
kind, volwassenen betalen enkel entree 
Boomkroonpad € 4,50 p.p. Informatie: 
0592-377305 of  boomkroonpad@staats-
bosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Dinsdag 22 oktober
13.30 – 15.30 uur: Paddenstoelenexcursie 
bij Buitencentrum Boomkroonpad. Een 
deskundige gids neemt u mee voor een 
rondwandeling van anderhalf  tot twee 
uur. Hij laat u kennis maken met allerlei 
soorten, maten en kleuren. Graag vooraf  
aanmelden. Tip: neem een spiegeltje en 
fototoestel mee! Kosten € 6,- volwassenen 
en kinderen € 3,-. Informatie: 0592-
377305 of  boomkroonpad@staatsbosbe-
heer.nl. Aanmelden: www.staatsbosbeheer.
nl/boomkroonpad. Vanaf  6 jaar. Honden 
niet toegestaan en niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305

Woensdag 23 oktober
13.30 – 15.00 uur: Help de Boswachter! 
Willen jij en je (groot-)ouders meewerken 
en de boswachter een handje helpen? 
Je mag samen met de boswachter jonge 
boompjes zagen en uittrekken, takken 
opruimen en andere werkzaamheden 
verrichten. Kosten: € 3,- p.p. Informatie 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar. 
Honden niet toegestaan en niet geschikt 
voor kinderwagens. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 0592-377305. 

www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 24 oktober
Start tussen 10.00 – 14.00 uur: Buitendag 
herfst. Je maakt een leuke herfsttocht 
door de omgeving van het Boomkroon-
pad. Aansluitend mag je zelf  je handen 
uit de mouwen steken en jouw eigen 
opbergkistje of  vogelhuisje knutselen! 
De tocht is inclusief  de entree van het 
Boomkroonpad. Kosten: € 9,50 per 
kind, volwassenen betalen enkel entree 
Boomkroonpad € 4,50 p.p. Informatie: 
0592-377305 of  boomkroonpad@staats-
bosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar. Buitencentrum 
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Donderdag 24 oktober
13.30 – 15.30 uur: Paddenstoelenexcursie 
bij Buitencentrum Boomkroonpad. Een 
deskundige gids neemt u mee voor een 
rondwandeling van anderhalf  tot twee 
uur. Hij laat u kennis maken met allerlei 
soorten, maten en kleuren. Graag vooraf  
aanmelden. Tip: neem een spiegeltje en 
fototoestel mee! Kosten € 6,- volwassenen 
en kinderen € 3,-. Informatie: 0592-
377305 of  boomkroonpad@staatsbosbe-
heer.nl. Aanmelden: www.staatsbosbeheer.
nl/boomkroonpad. Vanaf  6 jaar. Honden 
niet toegestaan en niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305http://www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober
Zaterdag 11.00 – 22.30 uur en zondag 
11.00 – 18.00 uur: Magisch Samhain bij 
Vesting Bourtange. Reis mee door de ma-
gische wereld, laat uw toekomst voorspel-
len of  doe een wens bij de wensboom. 
Entree zaterdag volwassene: € 8,50 – 
verkleed € 6,50. Kinderen tot 12 jaar € 
4,00 – verkleed € 2,50. Gezinskaart € 
22,00 – verkleed € 17,00. Entree zondag: 
volwassene € 4,00 en kind tot 12 jaar € 
2,00. Kinderen tot 6 jaar gratis. Vestiging 
Bourtange, Willem Lodewijkstraat 33, 
9545 PA Bourtange. Tel. 0599-354600 
of  kijk eens op www.bourtange.nl. Ook 
te volgen via Facebook: www.facebook.
com/bourtange

Zaterdag 26 oktober
Laatste openingsdag met workshops 
‘’Heel Zuidlaren bakt’’. Kijk voor alle 
informatie op www.dewachter.nl of  bel 
voor meer info tijdens openingsuren 

(woe. 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag 
10.00 – 16.30 uur) 050-4090308 (b.g.g. 06-
31385631). Bolwerk 11, 9471 AT Zuid-
laren. Entree volw. € 6,25 en kinderen 5 
t/m 11 jaar € 3,50. 

Zaterdag 26 oktober
10.00 – 17.00 uur: Oktobermaand Kin-
dermaand bij Buitencentrum Boom-
kroonpad. Staatsbosbeheer vindt het 
belangrijk dat kinderen buiten komen en 
van de natuur genieten, daardoor kunnen 
kinderen deze dagen gratis het Boom-
kroonpad beklimmen. Gratis toegang 
voor kinderen t/m 12 jaar. Informatie: 
0592-377305 of  boomkroonpad@staats-
bosbeheer.nl. Honden niet toegestaan en 
niet geschikt voor kinderwagens. Buiten-
centrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN Drouwen. 0592-377305. 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Zaterdag 26 oktober
Vanaf  19.00 uur: Nacht van de Nacht 
bij Buitencentrum Boomkroonpad. Ga 
met de boswachters van Staatsbosbeheer 
een nachtelijke tocht maken door het 
bos! Halverwege is er een tussenstop met 
kampvuur en warme chocomel. Als je 
het na de tocht nog aandurft mag je in 
het donker het Boomkroonpad beklim-
men. Kosten: € 8,50 volwassenen, € 6,00 
kinderen. Informatie en opgave: via de 
webshop www.staatsbosbeheer.nl/boom-
kroonpad. Honden niet toegestaan en niet 
geschikt voor kinderwagens. Buitencen-
trum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 
9533 PN Drouwen. 0592-377305

Zaterdag 26 oktober
21.00 uur: Nacht van de Nacht in het 
Smalspoor Museum, met een treinrit en 
een wandeling door het donkere Am-
sterdamsche bos. U vindt het Smalspoor 
Museum aan de Griendtveenstraat 140 in 
Erica. Kijk voor meer informatie op 
www.smalspoorcentrum.nl

Zondag 27 oktober
13.30 uur: seizoenswandeling voor het 
hele gezin. De gids van Staatsbosbeheer 
laat allerlei wetenswaardigheden zien van 
het bos. Duur: 1,5 – 2 uur. Kosten: volw. 
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,-. Info 
en opgave: 0592-377305 of  boomkroon-
pad@staatsbosbeheer.nl. Vanaf  4 jaar, 
honden niet toegestaan, niet geschikt voor 
kinderwagens. Buitencentrum Boom-
kroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN 
Drouwen. 0592-377305.
 www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

EVENEMENTEN IN DE REGIO

Controleer voor uw vertrek of  het betreffende evenement doorgaat!
Annuleringen of  wijzigingen kunnen namelijk niet doorgevoerd worden in deze Toeristenkrant

Op alle advertenties, teksten en evenementen in deze krant geldt: Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Borger-Odoorn is Cittaslow

Cittaslow - dat is niet alleen een titel of 
een logo - dat staat ergens voor. Voor 
een topgebied als het gaat over zaken 
als: leefomgeving, landschap en streek-
producten. Over gastvrijheid, milieu, in-
frastructuur, cultuurhistorie en behoud 
van identiteit.

Cittaslow is een internationaal net-
werk. Borger-Odoorn mag sinds 2010 
als derde gemeente in Nederland het 
keurmerk met de oranje slak voeren. 
Inmiddels telt het netwerk in Nederland 
al 11 gemeenten. En al meer dan 250 
gemeenten verspreid over 30 landen 
wereldwijd. Door samen een netwerk te 
vormen kunnen gemeenten hun krach-
ten bundelen om de kwaliteit van leven 

te verbeteren. Door het authentieke te 
koesteren en door nieuwe technieken 
voor vooruitgang in te zetten.

Wat maakt Borger-Odoorn zo speciaal? 
De unieke drie-eenheid in het landschap 
van zand, veen en Hunzelaagte, met 
25 dorpen in een verrassend gebied. Je 
kunt er nog écht wonen en leven in de 
ruimte. Met aan de ene kant veel groen - 
bossen en heide - en aan de andere kant 
de lintdorpen in het weidse veenland-
schap. Iedere inwoner heeft gemiddeld 
maar liefst een hectare ruimte tot zijn 
beschikking. In Borger-Odoorn is het 
heerlijk recreëren in de buitenlucht of 
cultuur snuiven tussen de hunebedden 
en de Drentse Heideschapen. Onderne-

mers maken gebruik van de authentieke 
omgeving om moderne bedrijven op te 
bouwen. De inwoners zijn vriendelijk en 
gastvrij. In Borger-Odoorn is nog sprake 
van ‘noaberschap’, klaarstaan voor buren 
en gasten.

Slow-food
De oorsprong van Cittaslow ligt in 
Orvieto - Italië. Een aantal Italiaanse 
gemeenten, waaronder Orvieto, was al 
actief met slow-food. Lekker, puur en 
eerlijk eten. Behoud van de traditionele 
keuken. Voedselproductie die rekening 
houdt met het milieu, met welzijn van 
plant en dier - en met de gezondheid 
van de mens. Deze gemeenten startten 
in 1999 de Cittaslowbeweging. 

Kwaliteit van leven
De wens om de kwaliteit van de leefom-
geving hoog te houden en te verbeteren 
leeft breed. Cittaslow staat ook voor 
een levensstijl. Minder hectisch, minder 
productiegericht en minder snel. Men-
selijker, milieubewuster en verstandiger 
voor generaties die komen. Kiezen voor 
de kleine schaal in een globaliserende 
wereld.

Dagelijks op zoek zijn naar een bewuster 
leven in de moderne tijd: op zoek naar 
het beste uit het verleden, om daar met 
de huidige mogelijkheden van te genie-
ten. Door nieuwe technologie en door 
moderne oplossingen op het gebied 
van communicatie, transport, inkomen, 
productie en verkoop.

Cittaslow is een netwerk van gemeen-
ten waar mensen ook nieuwsgierig zijn 
naar vroeger, waar inspirerende plekken 
zijn, ongerept landschap, innemende 
ambachtslieden, goede restaurants. 
Waar mensen de langzame tred van de 
seizoenen nog herkennen. Waar authen-
tieke producten, smaak en gezondheid 
op waarde worden geschat. Kortom 
kwaliteit van leven.

Foto: Trix Lindeman 
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Activiteiten in 2019 bij Museum De Wachter te Zuidlaren in april t/m oktober 

20 april Opening van het nieuwe seizoen en de tentoonstelling Van Vlas tot 
 Linnen en Lijnolie
27 april Brandweerdag met opstelling historisch brandweermateriaal/voertuigen
4   mei Stoomdag met stoom en demonstraties stationaire motoren
11 mei Nationale Molendag met Mills on the Air [zendamateurs]
25 mei Demonstraties door de Ver. van Houtdraaiers afd. Noord
22 juni Honing slingeren en korven vlechten
29 juni Donateursdag
13 juli Smedendag
10 aug. Houtdag, de stelmakerij demonstreert en meer
24 aug. Drentse Molendag: met o.a. veel spelletjes voor opa's en oma's 
 met kleinkinderen.
21 sept. Stoomdag. Alle stoommachines zijn in bedrijf.
5   okt. Oktober kindermaand met koekjesbakken en spelactiviteiten
19 okt. Oktober kindermaand met koekjesbakken en spelactiviteiten
26 okt. Laatste openingsdag met workshops ‘’Heel Zuidlaren bakt’’
2   nov. Speciale openstelling vanaf 17.00 uur – De Wachter sfeervol verlicht 
 [uniek]

NB: wijzigingen voorbehouden; zie website Museum De Wachter:
www.dewachter.nl

“Museum De Wachter” in Zuidlaren is een bijzonder levendig en
actief museum
Wat is er allemaal te zien?
In de molen: De korenmolen, de specerijenmaalderij, de olieslagerij en de stoom-
machines (stoom alleen op zaterdag) zijn in werking. Er is een exclusieve collectie 
oude timmergereedschappen te zien. Ook is er een oud dorpswinkeltje. De bakkers 
bakken op ambachtelijke wijze hun producten, zoals, diverse soorten broden, bol-
len, koeken en meer. In de molen is voor het seizoen 2019 een expositie ingericht: 
‘’Van Vlas tot Linnen en Lijnolie’’ 

In Dieks Dele [expositie-gebouw]: Rondom het Dorpsplein vinden we de klompen-
makerij, de stelmakerij en de smederij. Ook het originele standbeeld van Berend 
Botje is hier te bewonderen. Op de verdieping is een grote huishoudelijke- en agra-
rische collectie te zien; hier hebben vernieuwingen en herinrichtingen plaatsgehad. 
Het unieke Orchestrion laat zich ook weer zien en horen evenals enkele andere 

bijzondere muziekinstrumenten. Overal staan medewerkers om te vertellen over 
wat er te zien is. Op zaterdag is het regelmatig mogelijk, om met de stoomrader-
boot “De Jonge Wachter” een rondvaart te maken naar het Zuidlaarder Meer. In het 
Molencafé kunt u genieten van koffie/thee/fris met iets lekkers uit eigen bakkerij. 
Ook kunt u hier de ambachtelijk gemaakte broodproducten e.d. kopen.

Havenstraat 36  |  9471 AM ZUIDLAREN
Bolwerk 11  |  9471 AT ZUIDLAREN [navigatie]

Info tijdens openingsuren: 050-4090308 b.g.g. 06-31385631
Email: info@dewachter.nl  |  www.dewachter.nl

Openingstijden: Woensdag: 13.30 - 16.30 uur. Zaterdag: 10.00  - 16.30 uur.
Entree: € 6,25 [volw.]. Kinderen 5 t/m 11 jaar: € 3,50
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Zaterdag 20 en zondag 21 juli
Schapenscheerdersfestival
& Wolfeest Balloo
BALLOO – Het Schapenscheerdersfestival & Wolfeest in Balloo is een groots eve-
nement. Terwijl op zaterdag 20 en zondag 21 juli de schapen worden geschoren is 

er heel veel te beleven voor jong en oud. Het 
Wolfeest is een grote fair met meer dan 70 
stands met bijzondere en ambachtelijke pro-
ducten. Lekkernijen, robuuste broodplanken, 
originele lampen, hamamdoeken, handge-
maakte tassen, stoere laarzen, regenmutsjes, 
hoeden, tuinplanten … het is te veel om op te 
noemen.

Maar de nadruk ligt op wol. Wol is kunstzin-
nig, veelzijdig, ambachtelijk, maar vooral: wol 
is weer hip! Met dit Schapenscheerdersfesti-
val en Wolfeest kan iedereen de bijzondere 
kwaliteiten en veelzijdigheid van de wol van 
de Herders van Balloo ontdekken. In het 
Wolatelier bij de schaapskooi hebben een 
aantal spinsters, breisters, weefsters en vilt-
sters een prachtige wolcollectie opgebouwd. 
Robuuste woonkussens en plaids, ragfijne 
gebreide shawls, schattige eierwarmers. Er zijn 
workshops en demonstraties vilten, spinnen, 
breien, weven en allerlei wol- en viltproducten 
te koop. Van ruwe vachten tot luxe woontex-
tiel en van truien tot kunstzinnige sieraden.

Schapenscheer-
der Ype van der 
Woude geeft 
een workshop 
schapen scheren. 
Beatrice Waan-
ders van The Soft 
World geeft een 
workshop ruwe 
vacht vilten en 
verder kun je 
wol verven met 
natuurlijke stof-
fen en spinnen. In het Wolatelier is het oude 
weefgetouw uit 1850 in werking te zien. 

VOOR KINDEREN
Voor de jeugd is het schapen scheren sowieso 
altijd een bezienswaardigheid. Maar er zijn 
ook heel veel creatieve activiteiten zoals een 
zeepje inpakken in een jasje van vilt, vlechten 
met wilgenteen, armbandjes maken en meer. 

Het Schapenscheerdersfestival en Wolfeest 
op zaterdag 20 en zondag 21 juli in Balloo, 
Crabbeweg 2 (bij Rolde) is beide dagen van 
10.30 tot 17.00 uur. De entree is 5 EUR en 
kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. 
www.wolfeest.com

De lokale huis-aan-huis krant: Week in Week uit
Lees ‘m ook online op www.weekinweekuit.com
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“Het verhaal moet gewoon goed zijn”
“Op maandag, als we onze vrije dag hebben, gaan we 
vaak op pad om te nieuwe producten te vinden die we 
kunnen gebruiken voor ons menu. Producten die pas-
sen bij het seizoen, maar ook duurzaam zijn gekweekt 
of gegroeid. Bij alles gaan we op zoek naar de bron, 
zodat we echt weten wat we serveren. We serveren 
de heerlijkste maaltijden, maar wel die goed zijn voor 
de mens en voor de natuur.” 

Aldus Ruud en Saskia Yskes. Sinds drie jaar zijn ze met 
hun eigen Brasserie Byzonder een welkome toevoe-
ging op het pittoreske dorpje Buinen, vlakbij Borger. Bij 
Brasserie Byzonder kun je heerlijk eten en dan ook nog 
in een sfeervolle omgeving. “Reserveren is belangrijk,” 
geeft Ruud aan. ”We willen graag de tijd geven voor 
elke groep die bij ons komt eten. We vertellen graag 
over wat op ons menu staat; waar het vandaan komt, 
waarom we juist dit hebben geselecteerd enzovoort. 
Maar omdat we iedereen de juiste aandacht willen 
kunnen geven, zijn we nooit helemaal volgeboekt. 
We willen ruimte houden. Bovendien zijn we met ons 
tweeën. Saskia kookt, ik zorg voor de rest.” 

Saskia is al jaren actief in de horeca. “Bij een woonge-
meenschap was ik ook altijd aan het koken. Ik leerde 
koken met wat er voorhanden was, dus dan leer je ook 
vanzelf heel bewust bezig zijn met wat je eet. Lang 
niet iedereen is bewust bezig met de afkomst van het 
eten dat op tafel staat, of dat je rekening houdt met 
de hoeveelheid dat je kookt. Dat proberen wij wel te 
doen. Lekker eten kan zeker met een bepaalde dosis 
bewustwording.”

Brasserie Byzon-
der is een restau-
rant voor iedereen 
die van lekker eten 
houdt. Aangezien 
eigenlijk iedereen 
daar wel onder 
valt, wordt er dus 
ook aan iedereen 
gedacht. Vegeta-
risch eten, maar ook voor mensen die een gluten-
vrij dieet volgen. Saskia: “We zijn geen vegetarisch 
restaurant, bij ons kun je ook een prima stukje vlees 
bestellen, maar we willen wel juist voor diegene 
een maaltijd bereiden die normaal gesproken niet 
uit eten gaan. Er zijn aardig wat mensen die zich, 
omdat hun dieet afwijkt van de standaard, niet op 
hun gemak voelen in een restaurant. Als je als groep 
uit eten gaat en je bent bijvoorbeeld de enige die 
vegetarisch is, dan houdt niet elk restaurant daar 
rekening mee. Je kunt je dan al snel een vijfde wiel 
aan de wagen voelen. Juist die mensen zijn bij ons 
van harte welkom.”

Het menu van Brasserie Byzonder is in zekere zin 
anders dan de gemiddelde kaart. Schnitzels zul je 
niet tegenkomen, bijvoorbeeld. 

“De meeste restaurants hanteren een vrij standaard 
menuprincipe,” legt Ruud uit. “Vlees, wat groente en 
frites erbij, dat is vaak wel de norm. Als je frites wilt, 
dan moet je het ons niet vragen. Hebben we gewoon 
niet. Wat we wel hebben is dat onze menu’s echt op 
elkaar afgestemd zijn. We kijken bij alles wat past, 
welke ingrediënten elkaar aanvullen en als vlees een 
juist ingrediënt blijkt, dan past dat natuurlijk prima. 
Bovendien gaan we met de seizoenen mee. We vinden 
het gewoon leuk om er mee bezig te zijn. Na te den-
ken over wat we serveren. Het verhaal moet gewoon 
goed zijn, snap je?”

In 2019 wordt er vanaf half juli tot aan eind september 
op het Buinerveld (tussen Buinen en Ees) de open-
luchtvoorstelling Mammoet gespeeld. Het spektakel 
gaat over de oertijd en komt uit de koker van de 
makers van de succesvolle voorstelling het Pauperpa-
radijs. Voor Ruud en Saskia is het extra leuk dat ze op 
deze manier mensen in Buinen kunnen verwelkomen. 
Met een speciaal hiervoor samengesteld Mammoet-
menu kan men de voorstelling compleet maken. “De 
reserveringen stromen al binnen, we merken echt dat 
het leeft,” zegt Saskia.

Brasserie Byzonder is gedurende het hele jaar ge-
opend. Voor een reservering belt u 0599-856806, of 
stuur een mailtje naar brasseriebyzonder@gmail.com
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Tuin & Hof Lifestyle in Borger: 
een heus paradijs

Bert-Jan Klaassens en Pascal Doorn begonnen in 2007 hun hoveniersbedrijf in 
Buinen, een bedrijf dat al jaren een bekend gezicht is in en rondom de tuin. In 
2016 sprongen zij in het diepe voor een nieuw avontuur, een cadeauwinkel en 
tuincentrum.

Zij begonnen een cadeauwinkel en tuincentrum 
aan de Baander 2 in Borger, een pand dat omgeto-
verd is tot een heus paradijs voor sfeervolle ideeën 
voor binnen en buiten het huis. In hun gezellige 
cadeauwinkel vindt u originele en trendy woonac-
cessoires, cadeau artikelen, tuinbenodigdheden in 
alle prijsklasses en schitterende sfeerartikelen om 
te geven als cadeau, maar ook om lekker zelf een 
warm thuis mee te creëren. Maar u kunt hier ook 
terecht voor o.a. potgrond en beplanting. 

Tevens organiseert Tuin & Hof Lifestyle regelmatig 
workshops en kan iedereen binnen lopen voor tuinadvies. Voor de deur is volop 
parkeergelegenheid. Onze winkel is geopend op: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 
17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

U vindt Tuin & Hof Lifestyle aan de Baander 2, 9531 MC Borger. Tel. 0599-724808 
of kijk eens op onze Facebookpagina: Tuin & Hofe Lifestyle Borger. 
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BleiToe Kidsware in Borger, voor 
meer dan alleen kleding

BleiToe heeft een zeer uitgebreide collectie met zo'n 25 verschillende merken 
onder 1 dak. Merken die zoal gevoerd worden zijn: Vingino, Retour, B.Nosy, 
O’Chill&B’Chill, Z8, Name-it, Protest, Cars, Moodstreet, Feetje en vele anderen. 
De maten die gevoerd worden zijn van couveuse maat 44 tot de tiener maat 176. 
Bij BleiToe Kidsware krijgt U een eerlijk en deskundig advies! 

Behalve kleding verkoopt BleiToe Kidsware ook zwemkleding, slippers, tassen, 
sieraden en speelgoed. 

BleiToe Kidsware is gevestigd 
Achter de Brink 34 in Borger. 
Onze openingstijden zijn: 
maandag van 13.00 uur tot 
17.30 uur, dinsdag t/m vrij-
dag van 9.00 uur tot 17.30 
uur, zaterdag van 9.00 uur tot 
17.00 uur. BleiToe Kidsware 
is telefonisch te bereiken op 
0599-235207. 

Kijk ook eens in onze 
nieuwe webshop: 
www.bleitoekidsware.nl
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Bijzonder magazine over Brinkdorpen in Nederland
Brinkdorpen verdienen meer reuring!
“Brinkdorpen verdienen meer reuring en mogen 
zichzelf veel trotser profileren”, zegt Gerrit Kuiper van 
Stichting Brinkdorp Den Ham. “Daarom hebben we 
samen met Villa 5 en MI-Communicatie het initiatief 
genomen om in april 2019 het eerste magazine over 
Brinkdorpen in Nederland uit te geven.” 

Stichting Brinkdorp Den Ham is al een aantal jaren be-

zig om het prachtige Overijsselse brinkdorp te profile-

ren. Er is zelfs ‘Het Verbond van Brinkdorpen’ getekend 

met Dalen, Exloo, Ruinen, Westerbork en Dwingeloo. 

Nederland kent ruim 70 Brinkdorpen; dorpen die de 

moeite waard zijn om te bezoeken!  Drenthe staat 

bekend om de brinkdorpen, maar wat veel mensen 

niet weten is dat in bijna alle andere provincies ook 

prachtige brinkdorpen te vinden zijn. Daarnaast is er 

nog een groot aantal dorpen, die ooit als brinkdorp zijn 

ontstaan, maar nu uit de jas zijn gegroeid. Een voor-

beeld daarvan is mediastad Hilversum. 

Gezamenlijk verhaal
Marcel van Dijk van Villa5 vult aan: “Ik woon zelf 

in brinkdorp Den Ham, mijn bedrijf heeft ook een 

vestiging in het prachtige brinkdorp Dalen. Samen 

met Gerrit Kuiper is het idee ontstaan om deze unieke 

dorpen meer onder de aandacht te brengen. Net zoals 

de Hanzesteden hun promotie gezamenlijk oppakken, 

zo kunnen de brinkdorpen dat ook doen. Onze eerste 

stap daarbij is het uitgeven van het magazine over de 

verschillende brinkdorpen in Nederland. In de komen-

de maanden komt daar ook een website bij:  

www.brinkdorpen.nl. Daar is naast veel informatie ook 

het magazine digitaal te lezen en te downloaden. Zo 

heeft men altijd het magazine bij de hand als er een 

brinkdorp wordt bezocht.”

Elk brinkdorp heeft z’n eigen karakter, maar heeft ook 

gezamenlijke kenmerken. “Juist daar moeten we als 

brinkdorpen veel trotser op zijn”, zegt Gerrit Kuiper. 

“Het uitgeven van een magazine is één manier om be-

zoekers van het ene brinkdorp te verlei-

den om ook andere dorpen te bezoe-

ken. Maar ook om de eigen inwoners te 

informeren; velen weten niet eens dat 

ze in een brinkdorp wonen. We willen 

voor meer reuring in de brinkdorpen 

zorgen.” 

Magazine
“Het magazine met informatie over de brinkdorpen en 

wat hen zo bijzonder maakt, verschijnt voor de start 

van het toeristenseizoen. Een aantal brinkdorpen wor-

den extra uitgelicht. We gaan het magazine jaarlijks 

uitgeven. In elke editie wordt er aandacht besteed aan 

andere brinkdorpen. Er is ook ruimte voor informatie 

over evenementen, fiets- en wandelroutes, bijzondere 

verhalen en prachtige foto’s. Daarnaast stimuleren we 

meer samenwerking tussen alle brinkdorpen.” 

Voor het benaderen van partners in en rondom de 

brinkdorpen is de samenwerking aangegaan met 

MI-Communicatie uit Dalfsen. Miranda van der Vegt 

geeft aan: “Wij informeren de partijen over de moge-

lijkheden om zich te presenteren en bezoekers naar 

hun dorp te trekken. Het magazine zal gratis verspreid 

worden op verschillende locaties in de brinkdorpen en 

via partners. We bieden partners zelfs de mogelijkheid 

om tegen de drukkosten een groot aantal exemplaren 

te bestellen, zoals bijvoorbeeld vakantieparken die het 

magazine aan hun gasten meegeven of een event dat 

het magazine onder bezoekers uitdeelt. Hiermee ge-

ven zij hun gasten een mooi magazine mee. Ze hoeven 

ze alleen bij ons te bestellen. Door samenwerkingen 

kunnen mooie dingen ontstaan en brengen wij reuring 

in de brinkdorpen!”
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