
H e t  l e u k s t e  u i t j e  o p  d e  H o n d s r u g :  E k o -T o u r s
Rijd zélf  in een 100% elektrische terreinauto of  op de stille Eko-Chopper en geniet van het 
mooie Drentse landschap. Een excursie van Eko-Tours is een geweldig avontuur voor ieder-
een! Ervaar samen met familie, vrienden of  collega's een bijzondere 'groene' natuurexcursie 
op de Hondsrug.

Samen op ontdekkingsreis 
Vanuit het hart van het Unesco 
Global Geopark De Hondsrug in 
Exloo biedt  Eko-Tours bijzondere 
belevenissen voor jong en oud. De 
prachtige natuur, historische beziens-
waardigheden en schitterende plekjes 
staan garant voor een speciale erva-
ring. Kies een van de mooie tochten 
door dit fraaie deel van Drenthe met 
een bijzonder elektrisch voertuig van Eko-Tours.

Zelf  elektrisch rijden in de Eko-Explorer
Ga op avontuur en rijd in een 100% elektrische terreinwa-
gen over kleine weggetjes en zandpaden onder leiding van 
de deskundige gids. Je rijdt zelf  in een Eko-Explorer©; een 

Nederlandse elektrische terreinauto 
én de enige auto die Staatsbosbeheer 
in de bossen toestaat en je op plekken 
brengt waar je anders niet mag komen 
– midden in de natuur. Kies één van 
de mooie excursies door Drenthe in 
deze stoere Eko-Explorer.

Stoer toeren met de elektrische Eko-Chopper
Of  zoef  met elkaar over mooie Drentse fietspaden en land-
weggetjes met de bijzondere 100% elektrische Eko-Chopper. 
Met elkaar rijd je via mooie uitgestippelde routes op je smart-
phone langs de meest bijzondere plekken van de Hondsrug. 
Beleef  met Eko-Tours de geschiedenis, natuur en cultuur 
van De Hondsrug op een unieke, stille en milieuvriendelijke 
manier. 

Het ideale uitstapje voor jong en oud
Eko-Tours is een ideaal familie-avontuur of  uitstapje met 
vrienden of  collega’s. Samen een heerlijke ochtend, middag, 
of  avond genieten van de natuur en vele bezienswaardighe-
den tijdens de tocht. Iedereen van 0 tot 100 jaar kan vanuit 
de bossen van Exloo de natuur in met de gids in de Eko-
Explorer. Of  je rijdt zelf  op een andere bijzonder elektrisch 
voertuig, zoals de avontuurlijke Eko-Chopper. 

Doe mee ! 
Meerdere keren per week organiseert Eko-Tours diverse  
excursies met de elektrische terreinauto’s door de natuur 
vanaf  de startlocatie in Exloo. En dagelijks kun je opstappen 

wanneer je wilt op de stoere Eko-Choppers voor een ‘groene’ 
tour op de Hondsrug.  Ontdek via de kalender op de website 
de verschillende mogelijkheden en geplande excursies en 
reserveer meteen!

Boek je tour en beleef  het avontuur !
De website www.eko-tours.nl bevat alle informatie over 
Eko-Tours, de 100% elektrische voertuigen en de mogelijk-
heid tot het boeken van een excursie. Informeer telefonisch 
bij Eko-Tours voor exclusieve groepsexcursies en complete 
arrangementen op maat.

Erleben Sie einen abenteuerlichen Ausflug 
auf  unserem schönen Hondsrug Gebiet.  
Fahren Sie selbst mit einem 100% elektri-

schen Fahrzeug und genießen Sie die Sehenswürdigkeiten 
und Natur des Unesco Parks. Buchen eines der inte-
ressantesten Arrangements von Eko-Tours  geht über 
unsere Website!

*** Eko-Tours - Beleef  het groene avontuur! ***

Hondsrug  |  Exloo  |  Info: 0031 (0)85 303 72 43
reserveren: www.eko-tours.nl

A l l e  a d v e r t e e r d e r s  i n  d e z e  V a k a n t i e S p e c i a l  w e n s e n  u  e e n  h e l e  fi j n e  e n  g e z o n d e  z o m e r v a k a n t i e !
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Ontdek de Oertijd
H e t  H u n e b e d c e n t r u m  b r e n g t  j e  d i c h t  b i j  d e  o e r m e n s

Waan jezelf  in de prehistorie, 
de tijd van je vroegste voorou-
ders, in het vernieuwde Hu-
nebedcentrum. Op steenworp 
afstand van het grootste hu-
nebed liggen de verhalen voor 
het oprapen, kom interactief  
in contact met de hunebed-
bouwers. Ben je nieuwsgierig 

naar het leven van de hunebedbouwers, met deze nieuwe 
expositie geniet je volop. En buiten, in het Oertijdpark, 
sta je oog in oog met de oermens. Bezoek het grootste 
hunebed van Nederland, dat mag je niet missen.

Nieuwe expositie
Stap in de wereld van de hunebedbouwers met onze nieuwe 
expositie, een interactieve beleving waarin je oog in oog komt 
te staan met onze voorouders. We nemen  je mee in hun we-
reld,  je ontdekt hoe zij leefden, woonden en werkten op het 
land. Je zult ontdekken dat onze voorouders erg lijken op ons, 
maar dat ze moesten overleven met wat de natuur hen bracht. 
Het leven was kwetsbaar, maar toch hadden ze de middelen 
om te overleven. Zouden wij nu in dezelfde omstandigheden 
kunnen overleven?

Reserveer uw ticket
Elke dag zijn er een beperkt aantal plaatsen in ons museum. 
Vanwege de coronamaatregelen mogen we niet meer be-
zoekers ontvangen. Om teleurstelling te voorkomen, kun je 
online een entreebewijs kopen op www.hunebedcentrum.eu/
tickets. Je kunt ook een ticket kopen aan de balie, maar de 
kans is aanwezig dat we dan reeds uitverkocht zijn.  

Speurtochten en wandelingen
Vanuit het Hunebedcentrum ontdek je de omgeving. We 
hebben enkele schitterende wandel- en fietsroutes voor je 
klaarliggen. Daarnaast kunnen de kinderen genieten van een 
heuse speurtocht door het museum. Wandel ook lekker door 
het Oertijdpark en ontdek hoe men vroeger leefde. We hopen 
je graag te mogen begroeten.

Open
Dinsdag t/m vrijdag geopend van 10:00-17:00 uur
Weekenden geopend vanaf  11:00 uur 

Hunebedcentrum
Hunebedstraat 27
9531 JV Borger
0599 236 374
www.hunebedcentrum.eu (Foto’s: Davado)
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W e l k o m  b i j  u w  A l b e r t  H e i j n  B o r g e r

U bent van harte welkom 
in onze mooie winkel in 
het centrum van Borger. 
Dorpse gemoedelijkheid 
met al het moderne ge-
mak. Dat is Albert Heijn 
Borger. De supermarkt 
met het grootste assorti-
ment in de weide omge-
ving. Zowel op gebied 
van houdbare als vers 
artikelen.

Op onze versafdeling kunt 
u dagelijks uw vers gebak-
ken broodjes halen, ook 
hebben wij een zeer ruim 
BQQ assortiment. Ook 

ons ruime assortiment aan houdbare artikelen zorgt ervoor dat het u aan niks ontbreekt in de 
winkel. Onze winkel is onlangs uitgebreid met Scan en Go. Hier kunt u zelf  via een betaalpaal 
uw boodschappen scannen en afrekenen. Vooral handig en gemakkelijk als uw maar een paar 
boodschappen heeft. En onze handscanners zijn nog sneller en beter geworden. Alles om het 
u als klant gemakkelijker te maken.  

Onze medewerkers zijn servicegericht en doen er elke dag alles aan om het iedere klant naar 
de zin te maken. Iedere dag weer topsport, zeker tijdens de drukke zomermaanden. Team-
work is het sleutelwoord. Dit om u iedere dag opnieuw het gevoel te geven dat u welkom 
bent.

Heeft u een vraag of  verzoek, geef  dit aan ons door en we zullen er alles aan doen om aan uw 
wensen tegemoet te komen. 

Om tijdens deze maanden de drukte te spreiden gaan we in de vakantieperiode van 3 juli tot 
en met 30 augustus ook langer open. U kunt dan uw boodschappen doen van maandag tot en 
met zondag van 7:00 tot 22:00 uur. Dit doen we allemaal om ervoor te zorgen dat u ruim de 
tijd heeft om uw boodschappen te doen.

Tot slot, op vakantie even lekker weg naar andere oorden, geniet en kom veilig terug! Of  
lekker thuis, u bent van harte welkom. Geniet van ons mooie Borger en omgeving. We staan 
iedere dag klaar voor u!

Management en medewerkers Albert Heijn Borger
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B u i t e n c e n t r u m  B o o m k r o o n p a d
h e e t  u  w e l k o m !

Staatsbosbeheer heeft op de Hondsrug een bijzondere natuurattractie. Bij Buitencen-
trum Boomkroonpad kun je genieten op hoog niveau. Al wandelend door de toppen 
van de bomen ervaar je het bos vanuit een heel ander perspectief. Het begint in de 
worteltunnel, waar de dieren onder de grond hun verhaal vertellen. Vervolgens klim 
je door de boomstam heen omhoog, waarna je tussen de toppen van de bomen steeds 
hoger klimt, tot een hoogte van 22,5 meter. U staat dan letterlijk tussen de toppen van 
de bomen. 

Vanaf  het Boomkroonpad starten diverse gemarkeerde wandelroutes. De hele zomer worden 
er allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Op dinsdag en donderdag zijn er de 
Zomerse Buitendagen, voor kinderen t/m 12 jaar. Deze staan deze zomer in het teken van 
kriebelbeestjes. Volg de uitgezette speurtocht met je loeppotje en zoekkaart en krijg als belo-
ning een mooie dierenpin!

Ook is er een kabouterpad, in aangepaste vorm, of  zoek Simon de specht. Voor de iets 
oudere kinderen hebben we het indianenpad. Na de speurtocht nog energie over? Dan kun je 
een hut bouwen in het Lorkenspeelbos of  nog even spelen op de speelweide.
Daarnaast organiseren wij zomerwandelingen en avondexcursies; zondagmiddag kun je mee 
met een gids om nog meer te leren over de omgeving. Dat is ook mogelijk op de woensdag-
avond wanneer langzaam aan de rust terug keert in het bos.

Een kopje koffie of  een lunch nuttigen kan bij Bospalviljoen De Woudstee; deze vind u naast 
ons Buitencentrum waar u met al uw vragen terecht kan en nog een leuk souvenirtje kan 
kopen.

Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad, volg ons op 
Facebook “Staatsbosbeheer Boomkroonpad” of  bel 0592-377305.
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Genieten in Borger-Odoorn
Afgelopen tijd hebben we onze gemeente 
nog meer leren waarderen. Veel rust en 
ruimte, mooie producten en innovatieve 
ondernemers. Nu de vakantietijd aanbreekt 
en de meeste activiteiten gelukkig weer 
mogelijk zijn, is dit een mooi moment om 
op pad te gaan in onze eigen gemeente. 
Ook als u op vakantie in Borger-Odoorn 
bent,  heet ik u van harte welkom.  Er zijn 
voldoende activiteiten om elke dag iets 
anders te doen. Ontdek het Hunzebeekdal 
per kano, bezoek een van de verrassende 
musea. Of  verken via het vernieuwde fiets-
knooppuntennetwerk het mooie landschap 
van de Hondsrug en de Veenkoloniën. Doe  
onderweg een van de gezellige terrassen 
aan. Voor elke smaak en elk budget is er 
wel een gezellig restaurant. Ook de beste 
ijssalon van Drenthe bevindt zich in onze 
gemeente. 

Ik verheug me op een gezellige drukte, maar 
vraag ook om bewust afstand van elkaar te 
houden. Voor alle activiteiten en locaties geldt 
dat de openingstijden door COVID maatrege-
len kunnen afwijken. Reserveren is voor veel 
activiteiten verplicht, neem daarom even con-
tact op voordat u op pad gaat. Door rekening 
te houden met elkaar maken we er een mooie 
zomer van. 

Het Tourist Info Point in Borger is gelukkig coronaproof  weer open. U kunt hier terecht voor leuke tips, wandelkaarten,
fietsroutes of  andere informatie.  De enthousiaste vrijwilligers helpen u graag op weg. 

Ik wens u een hele fijne en gezonde zomer.
 
Nynke Houwing, Wethouder Recreatie en Toerisme

Ga een cultureel dagje uit
in het Hunebedcentrum
Vlakbij het grootste hunebed van Nederland in Borger 
ligt het Hunebedcentrum. Maak hier kennis met de 
prehistorie en de geschiedenis van het leven en land-
schap. Naast het museum kunt hier ook het oertijdpark 
bezoeken. De entreekaarten voor het Hunebedcentrum 
reserveert u online.

Hunebedcentrum
Hunebedstraat 27  |  9531 JT Borger
www.hunebedcentrum.eu

Expositieboerderij
Versteend Leven
In expositieboerderij Versteend 
leven  vindt  u een groot 
assortiment mineralen, 
fossielen, sieraden en 
schelpen uit de hele we-
reld. Wat jaren geleden is 
begonnen met een kleine 
verzameling mineralen en 
fossielen is in de loop van 
de jaren uitgegroeid tot een zeer 
uitgebreide collectie. 

Expositieboerderij Versteend Leven
Alinghoek 7  |  9533 PD Drouwen
www.versteendleven.nl

TIP Borger
Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 
van 10.00-16.00 uur.

Hoofdstraat 25  |  9531 AB Borger
Tel: 0599-638729
Email: tip@touristinfoborger.nl
www.hondsrugdrenthe.nl

25 Graden Noord
Voor allerhande buitenactiviteiten, van kanoën tot 
boogschieten en voor zomerkampen bent u bij 25 
Graden Noord aan het goede adres. Neem contact 
op voor de activiteiten en de vertreklocatie voor de 
kanotochten. 

Zuideind 25  |  9525 TJ Drouwenerveen 
06 - 30574714  |  www.25gradennoord.nl

Keramisch Museum
Goedewaagen
Op de provinciegrens van Drenthe en Groningen in 
Nieuw Buinen is het verrassende keramisch museum 
te vinden. In het museum vindt u een schatkamer aan 
sieraardewerk, gebruiksgoed, tegels en tegeltableaus uit 
Art Nouveau en Art Deco periode. Tot 1 september is 
het museum open op de woensdag-, de donderdag- en 
vrijdagmiddag van 12 tot 16 uur en op zaterdag- en 
zondagmiddag van 13 tot 17 uur.

Keramisch Museum Goedewaagen
Glaslaan 29  |  9521 GG Nieuw-Buinen
Tel.: +31 (0)599 61 60 90
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl

Akkervarkens en
Stoer bij de boer

Actieve activiteiten zoals een ontdekkingstocht over 
de boerderij. Kijk op www.stoerbijdeboer.nl voor de 
mogelijkheden. De boerderijwinkel is iedere vrijdag: 
14:00 – 17:00 & zaterdag: 10:00 tot 16:00 open.

Akkervarken  |  Stoer bij de Boer
Noorderdiep 592 
7876 EH Valthermond
06- 52135201 
www.akkervarken.nl

Keramiek Beeldentuin
en Galerie Harwi
Volop ruimte in de 20.000m2 grote beeldentuin van 
de familie Stavast. In de tuin worden de beelden uit de 
eigen pottenbakkerij tentoongesteld. In de galerie zijn 
verschillende tentoonstellingen. Openingstijden t/m 
oktober:  dinsdag t/m zaterdag 10:00 -17:00 uur en  
zondag 11:00 -17:00 uur. De entree is gratis.

Keramiek Beeldentuin en Galerie Harwi
Kanaalstraat 9
7858 TE Eeserveen
Tel: 0599-287269
www.harwikeramiek.nl

Actief naar buiten
De Hondsrug is perfect voor urenlange wandelingen 
of  fietstochten. Afwisselende landschappen van bos en 
heide tot vennetjes en zandverstuivingen. Urenlang toe-
ren door de natuur en de dorpen op de e-bike, racefiets, 
toerfiets, op de mountainbike of  gewoon lekker wande-
lend.

Ontdek bijvoorbeeld  De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark en maak gebruik van leuke en bijzondere routes in 
het gebied. Ontdek de hotspots in het Hondsruggebied, de 
meest bijzondere plekken waar van alles te zien en te beleven 
is. Hunebedden, middeleeuwse kerken, het archeologisch 
reservaat, mooie esdorpen, een kasteel, fraaie natuurgebie-
den en nog veel meer. In het sprookjesachtige Hunzebos ligt 
het Sabeltandtijgerspoor, een speelroute van ongeveer 2,5 
kilometer. Kinderen kunnen hier op avontuur langs het spoor 
van de sabeltandtijger. Het spoor slingert over heuvels uit de 
ijstijden. Je springt, klimt, zwiept met de kabelbaan naar be-
neden, balanceert op een touwbrug en beleeft nog veel meer. 
Onderweg kun je spannende games doen met de app en 
bijvoorbeeld ontdekken of  je slimmer, sterker of  sneller bent 
dan de sabeltandtijger. En je leert van alles over de harige 
mammoet. Meer informatie op www.dehondsrug.nl
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Schaapskudde Exloo

Vanaf  de paasvakantie tot en met de herfstvakantie 
trekt de scheper met z’n kudde er dagelijks op uit naar 
de heide. De schaapskudde is gehuisvest in de schaaps-
kooi die aan de Hoofdstraat 55 middenin het dorp 
Exloo staat. Dit betekent dat de scheper met z’n kudde 
altijd dwars door het dorp gaat: een unieke beleving en 
een prachtig gezicht! 

De gang door het dorp zet als het ware de tijd even stil. 
Op www.schaapskuddeexloo.nl kunt u kijken waar u de  
schapen kunt bewonderen.

EKO-tours

Beleef  de natuur op een nieuwe manier met een 100% 
elektrisch voertuig in Drenthe. Eko-Tours biedt een 
uniek avontuur en door onze samenwerkingen, de 
deskundige gidsen en kennis van het gebied brengen 
we je op de mooiste plekjes en langs vele bezienswaar-
digheden van de Hondsrug. Neem contact op voor de 
mogelijkheden en om te reserveren. Vertrekpunt: 

Valtherweg 36  |  7875 TB Exloo 
085-303 72 43 
info@eko-tours.nl
www. eko-tours.nl

Vervenershuis
Terug naar vroeger  in de oude winkel, het kantoor en 
opkamertje van het vervenershuis Iedere zaterdag van 
13:00 uur tot 17:00 uur geopend.

Vervenershuis
Zuiderdiep 22  |  7876 AA Valthermond
vervenershuis.nl

Attractiepark
Drouwenerzand
Tijdens de landelijke ANWB verkiezing van 2019 
voor de vijfde(!) keer uitgeroepen tot het ‘Leukste 
Uitje van Drenthe’. 

Het bijzondere aan Drouwenerzand Attractiepark is 
dat je na binnenkomst onbeperkt gebruik kunt maken 
van alle speeltoestellen, attracties en kunt genieten van 
vers fruit, belegde broodjes, frites, snacks, koffie, thee, 
limonade én softijs! Dit zit allemaal en altijd bij de 
entreeprijs inbegrepen. De attracties en speeltoestellen 
zijn uitgezocht voor kinderen vanaf  ca. 3 jaar

Attractiepark Drouwenerzand
Gasselterstraat 7  |  9533 PC Drouwen
0599- 56 43 60
www.drouwenerzand.nl/attractiepark

Buitencentrum
Boomkroonpad

Bij Buitencentrum Boomkroonpad beginnen verschil-
lende fiets- en wandelroutes door dit uitgestrekte ge-
bied. Ook kun je in dit bezoekerscentrum terecht voor 
allerlei activiteiten, een presentatie over het bosleven en 
een winkel met leuke spullen. Wil je het bos eens vanuit 
een ander perspectief  bekijken, maak dan een wande-
ling over het Boomkroonpad. De kaarten voor het 
boomkroonpad reserveert u online.

Buitencentrum Boomkroonpad
Steenhopenweg 4
9533 PN Drouwen
www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/hondsrug/
buitencentrum

Kabouterland
Beleef  een dagje uit met kabouters, trollen en dieren bij 
Kabouterland in Exloo. Dolend door een geheimzinnig 
konijnenhol kun je kabouters van dichtbij bespieden. 

Kabouterland
Zuiderhoofdstraat 11  |  7875 BW Exloo
www.kabouterland.nl

Actief  Borger-Odoorn is hét platform voor alle activiteiten in de gemeente.
Op deze website kunnen verenigingen of  andere organisaties hun activiteiten plaatsen. 

Kijk voor een overzicht op www.actiefborgerodoorn.nl

Zwembaden in Borger-Odoorn

Er zijn drie openbare zwembaden in de gemeente. 
De meest actuele informatie over de openingstijden vindt u 
op facebook https://www.facebook.com/deleewal

Zwembad de Buiner Streng
Zuiderdiep 114  |  9521 AW Nieuw-Buinen

Zwembad de Leewal
Zuideinde 36  |  7875 CD Exloo

Zwembad de Zwaoi
Noorderdiep 337  |  7876 CR Valthermond

Heerlijk genieten
van rust & ruimte!

W e lk o m
in  B o rg e r-
O d o o rn !
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G r o t e  c o l l e c t i e  f o s s i e l e n  e n  m i n e r a l e n  b i j  e x p o s i t i e b o e r d e r i j  
V e r s t e e n d  L e v e n  i n  D r o u w e n

In het prachtige dorp Drouwen is aan de Alinghoek 7 een mooi pand ingericht als expositieboerderij met een grote 
collectie mineralen, fossielen, sieraden en nog veel meer. U kijkt er uw ogen uit en de entree is gratis. 

Harm Luppens vestigde zich samen met zijn vrouw Gina 
inmiddels alweer 39 jaar geleden in Drouwen. De expositie-
boerderij trekt jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers. “Liefheb-
bers van over de hele wereld reizen speciaal voor de mooi-
ste stenen en mineralen naar het Drentse Drouwen.” zegt 
eigenaar Harm Luppens. “Het begon allemaal erg klein maar 
groeide al snel. Naast mineralen en fossielen is er ook ruimte 
voor schelpen en veel handgemaakte sieraden.”

Mineralen zijn er in allerlei variaties te bewonderen, veel 
ruwe vormen, kristalgroepen, kleuren en maten. Handge-
slepen mineralen zoals dierfiguren zijn ook ruimschoots op 
voorraad. “En niet te vergeten natuurlijk ook de vertrouwde 
knuffelstenen.” voegt Harm daar nog aan toe. Qua fossielen 
zijn er naast de wat bekendere fossielen ook een aantal zeer 
zeldzame stukken te vinden, waaronder de sauriër eieren en 
fossiele haaientanden. 

De collectie sieraden bestaat uit een grote keus in zilveren 
sieraden met mineralen en edelstenen. Maar ook edelsteenket-
tingen in allerlei soorten en maten, armbanden, oorbellen etc. 
Ook zijn er veel dierfiguren van edelsteen, verschillende soor-
ten sfeerlichten en andere modellen gemaakt van mineralen te 
vinden. Op esotherisch gebied kunnen liefhebbers eveneens 
aan hun trekken komen. 

De expositieboer-
derij wordt niet al-
leen door de echte 
liefhebber bezocht 
maar ook door 
klanten uit de regio 
en dagjesmensen. 
“Veel bezoekers 
zijn verbaasd en 
onder de indruk 
van al het moois 
dat ze hier zien en 
vinden.” vertelt 
Harm. “We bieden 
dan ook voor ieder 
wat wils en in 
iedere prijsklasse. 
Vindt u niet wat u 
zoekt? Wij zullen 
ons uiterste best doen om het voor u te vinden en te bemach-
tigen.”

Wilt u een bezoek brengen aan Versteend Leven? U vindt de 
expositieboerderij en winkel aan de Alinghoek 7 in Drouwen. 
Van 1 april tot 1 november bent u zeven dagen per week wel-
kom van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Overigens 
is de expositieboerderij ook voor rolstoelen toegankelijk en is 
er voldoende parkeerruimte aanwezig.  

Versteend Leven
Alinghoek 7  |  Drouwen
www.versteendleven.nl
versteendleven@xs4all.nl
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M a n e g e  G a s s e l t e  i s  a l  m e e r  d a n  d e r t i g  
j a a r  e e n  m a n e g e  m e t  m o g e l i j k h e d e n

Aan het Lutkenend aan de rand van Gasselte richting de Staatsbossen ligt de prach-
tige Manege Gasselte. Daar runt eigenaar Jos Krapels de manege al meer dan dertig 
jaar met heel veel plezier. Ooit begon hij er met ongeveer dertig paarden, maar inmid-
dels zijn er meer dan honderd paarden aanwezig. Krapels is trots op zijn manege 
en verwelkomt er maar al te graag mensen voor de manegelessen, maar ook grote 
groepen die in de groepsaccommodatie willen verblijven. Naast dit alles is er nog veel 
meer mogelijk.

De trektochten door de bossen bijvoorbeeld. U kunt de tochten over twee, drie, vier of  zelfs 
vijf  dagen verdelen. “Zo kunt u de omgeving en Drenthe heel goed verkennen. De interesse 
hierin is heel groot”, aldus Krapels die het elke dag maar wat druk heeft met zijn bedrijf. “Ei-
genlijk zijn we een hippisch recreatiebedrijf. Steeds weer passen we ons aan de tijden die zo 
veranderen aan.” Ook kunt u hier met groepen verblijven. Er is volop ruimte en er kan ook 
worden gegeten en gedronken. De afstand tot het bos is nog geen kilometer. Ook zijn er luxe 
arrangementen in omliggende bed and breakfasts voor individuen mogelijk. 

Kwaliteit staat bij Manege Gasselte zeer hoog in het vaandel. U moet dan denken aan klant-
vriendelijkheid, flexibiliteit en veiligheid. Dierenwelzijn is er ook erg belangrijk. Er is 16 ha 
weidegrond waardoor de paarden er alle ruimte hebben en zich veel beter voelen. 

Manege Gasselte, Lutkenend 19A, 9462 PN Gasselte, tel. 0599-564881. 
www.manege-gasselte.nl. (Week in Week uit / Gerry Grave)

K o m  s p e l e n ,  d o e n ,  b e l e v e n ,  g e n i e t e n ,  s h o p p e n ,  
e t e n  e n  d r i n k e n  b i j  H u n e b e d c i t y  i n  B o r g e r !  
Oergezellig vermaak voor jong en oud vind je bij Hu-
nebedcity aan de Hoofdstraat 32 in Borger. Kinderen 
kunnen er spelen, er kan worden geshopt en ook is er 
heerlijke koffie of  thee met huisgemaakte taart of  een 
lekkere lunch.

Hunebedcity is een ontzettend leuke dagattractie voor zowel 
regenachtig weer als warme dagen. Terwijl kinderen naar 
hartenlust spelen in de oergrot, kunnen ouders winkelen in 
het overdekte winkeldorpje of  genieten van het huisgemaakte 
lekkers in het lunchcafé.

Hunebedcity is gevestigd in een voormalig gemeentehuis uit 
de jaren ’70. Hoewel de herkenning van een gemeentehuis 
volledig verdwenen is, is de sfeer van de jaren ’70 volop 
aanwezig. Voor de kinderen is er een Tiny House. Een onwijs 
gaaf  speelhuisje voorzien van allemaal leuke nostalgische 
details. Drink een heerlijke kop koffie of  thee in de seventies 
woonkamer terwijl een DJ ouderwetse vinylplaten afspeelt.

Gedurende de zomervakantie wordt er iedere zaterdagmid-
dag een workshop zandschilderen georganiseerd. Aanmelden 
hiervoor is niet nodig, meedoen kan op elk moment tussen 12 
en 15 uur en de kosten voor deelname zijn € 5,- per kind. 

Beleef  een geheel nieuwe winkelervaring in het overdekte 
winkeldorp. De voormalige ambtenarenkantoren zijn geheel 
omgebouwd tot unieke eigentijdse winkeltjes. U vindt hier 
onder andere heerlijke streekproducten, een hobbywinkel, 
leuke cadeauartikelen, speelgoed, vele zoete delicatessen, heel 
veel losse thee en een knalroze Blond Amsterdam winkel.

Het lunchcafé bestaat uit allemaal verschillende hoeken en 
sferen. Hierdoor vindt u altijd wel een plekje dat bij u past. 
Neem plaats op de loungebanken op het buiten terras of  
kies één van de gezellige plekken binnen. De chef-kok van 

Hunebedcity is gespecialiseerd in patisserie en bakt de heer-
lijkste creaties. Daarnaast is het ook mogelijk om een broodje, 
huisgemaakte soep of  iets anders te bestellen.

U wordt bij Hunebedcity geholpen door het beste personeel 
dat u zich kunt voorstellen. De meesten hebben wat begelei-
ding nodig omdat ze een beperking hebben, maar ze werken 
met veel plezier en zijn blij met uw komst.

Hunebedcity 
Hoofdstraat 32  |  Borger  |  0599 - 855 684
www.hunebedcity.nl
Geopend van dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 18.00 uur



14

D e  m o o i s t e  e n  l e u k s t e  w a n d e l r o u t e s  
d i c h t b i j  h u i s !
Brengt u de zomervakan-
tie ook door in uw eigen 
tuin en bent u nog op zoek 
naar leuke dingen die u in 
uw eigen omgeving kunt 
ondernemen? Wij hebben 
voor u een aantal prachtige 
wandelroutes op een rijtje 
gezet, variërend in lengte 
van 3 tot 13,5 km. De paden 
op, de lanen in! 

Wandelroute Bomen van 
Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer heeft een aan-
tal verschillende wandelroutes 
uitgezet in de boswachterij 
Gieten-Borger. Eén daarvan is 
de wandelroute Bomen. Deze 
is 3 kilometer lang en dus ook 
geschikt voor jonge kinderen 
en onderweg zult u samen met hen heel wat indrukwekkende bomen tegenkomen en kun-
nen herkennen. Startpunt van de route is bij het Boomkroonpad aan de Steenhopenweg 4 in 
Drouwen waar u ook een routebeschrijving op kunt halen.

Tijdreisroute Leewal, een wandeling door de (pre)historie.
Met deze wandeling door bossen, heidevelden en stuifzand, langs hunebedden en akkers 
tussen Exloo en Odoorn maakt u een tijdreis van 470.000 jaar. De route is 7,5 kilometer 
lang en onderweg ziet u indrukwekkende overblijfselen van de ijstijden en de raadselachtige 
Leewal die door het landschap kronkelt. Bij deze route is een app beschikbaar en door deze 
te gebruiken beleeft u de historie van heel dichtbij en krijgt u veel informatie over het gebied 
en de wolharige mammoet die hier heeft geleefd. De app is zowel voor Apple als Android te 
downloaden door even te zoeken naar Hondsrug Hunzebosroutes. Meer informatie vindt u 
ook op www.dehondsrug.nl

Het Bijvoetpad
Het Bijvoetpad is een 13,5 km. lange wandelroute uitgezet door de ANWB die start bij het de 
Romeinen gebruikt werd en veel voorkomt in het gebied. De Romeinen stopten stukken van 
deze plant in hun sandalen omdat ze dan minder last hadden van vermoeide voeten. De route 
loopt vanaf  het Hunebedcentrum onder andere langs het stuifzandgebied bij Drouwenerzand 
en onderweg zult u getrakteerd worden op een prachtig zicht op het stroomdal van de Hunze. 
Het hoogteverschil is hier op sommige plekken van de Hondsrug meer dan 20 meter. U vindt 
de routebeschrijving onder andere op www.drenthe.nl
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A r b o r e t u m  A r c a d i ë  i n  G a s s e l t e  i s  o p e n !  

De coronamaatregelen zijn versoepeld, maar het blijft belangrijk om afstand te 
houden. Een bezoek aan Arboretum Arcadië is dan een verantwoord plan. Ruimte 
genoeg! 

Al wandelend door de tuin ontdek je een grote verscheidenheid aan blad- en groeivormen, 
groentinten en bloei. Want er zijn meer dan duizend verschillende bomen en heesters en hon-
derden vaste planten aangeplant in de droomtuin van eigenaar Wiecher Huisman. 

Wiecher is tuinontwerper met 40 jaar ervaring en hij heeft al vele tuinen voor anderen ont-
worpen. De meest exclusieve bomen en planten waren daarbij door zijn handen gegaan en 
dat heeft hem 13 jaar geleden doen besluiten de mooiste soorten aan te planten in een eigen 
collectietuin. 

Arcadië heeft slingerende paadjes en niveauverschillen. In het hart van de tuin ligt een natuur-
lijke vijver. Naast de tuin staat in het verkoopgedeelte een grote voorraad bomen en planten 
in pot/container, dus opgedane inspiratie kan misschien gelijk gestopt worden in een sieraad 
voor de eigen tuin. Wiecher is aanwezig voor uitleg en advies.

Arboretum Arcadië, Gieterweg 11a Gasselte, is iedere vrijdag en zaterdag geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. Andere dagen op afspraak. www.wiecherhuisman.nl of  bel 06-20422438.
Entree tuin is € 5,00; daar is koffie/thee bij inbegrepen. (Foto: Cora Westerink)

B o r g e r -O d o o r n  i s  C i t t a s l o w

Cittaslow - dat is niet alleen een titel of  
een logo - dat staat ergens voor. Voor een 
topgebied als het gaat over zaken als: leef-
omgeving, landschap en streekproducten. 
Over gastvrijheid, milieu, infrastructuur, 
cultuurhistorie en behoud van identiteit.

Cittaslow is een internationaal netwerk. 
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 krachten 
bundelen om de kwaliteit van leven te verbe-

teren. 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 
veenlandschap. Iedere inwoner heeft gemid-
deld 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 Heidescha-
pen. Ondernemers 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, waar-
onder 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 leefomgeving 
hoog te houden en te verbeteren leeft breed. 
Cittaslow staat ook voor een levensstijl. 
Minder hectisch, minder productiegericht 
en minder snel. Menselijker, milieubewuster 
en verstandiger voor generaties die komen. 
Kiezen voor de kleine schaal in een globalise-
rende wereld.

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

Cittaslow is een netwerk van gemeenten 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 
authentieke producten, smaak en gezondheid 
op waarde worden geschat. Kortom kwaliteit 
van leven.




