Hondsrug
d r e n t h e • Ma g a z i n e

Een stoere belevenis

o
z
r
e
i
h
s
i
“Het
at
w
t
a
d
l
a
n
e
gansch
”
d
n
i
v
i
o
o
m
ik
83

n Gogh 18

Vincent va

Ontdek

Voorwoord

Magisch Drenthe

Ik groeide op in het Hondsruggebied en vond het er heel gewoon. Inmiddels woon ik

Een gebied vol verhalen en
geweldige evenementen!

in een ander gebied in Drenthe en ervaar ik de Hondsrug als bezoeker. Met een beetje
afstand zie beter je hoe bijzonder het er is. Voor de realisatie van dit magazine ga ik
het hele gebied door om tips te verzamelen.
In Coevorden pak ik, voor ik bij de dames van Tourist Info langs ga, even een kopje
thee bij Stadscafé Vancouver, in een monumentaal pand uit de zeventiende eeuw.
Wat zullen deze muren de afgelopen eeuwen hebben meegemaakt? De vrijwilligers
van de TIP kunnen me er later wel een en ander over vertellen en adviseren me een
keer mee te gaan met een stadstour. Ik zet ‘m op mijn wensenlijstje!
Op naar Emmen, naar Tourist Info Emmen in de binnenstad, tegen de oude dierentuin
aan. Terwijl ik wacht op mijn afspraak met de toeristisch medewerker, snuffel ik

In Magisch Drenthe is altijd van alles te beleven. Of het nu zomer of winter is.
We brengen graag een paar leuke evenementen onder uw aandacht.
Zuidenveld

Het Zuidenveld is een vierdaags evenement dat
duizenden bezoekers trekt. Er zijn zeven Zuidenveldkernen. Dalen is daar een van, zij organiseren
dit jaar het evenement van 12 tot en met 15 juli.
Een evenement met een uiteenlopend programma,
van dierenkeuringen, verlichte en versierde routes
door het dorp tot muziek. Kijk voor meer informatie
op www.zuidenveld.com.

Garnizoensdag

Hondsrug Doe Boekje meenemen voor mijn neefje?

r!

coördinator Recreatie & Toerisme. Een fietser komt me tegemoet en groet me
vriendelijk, z’n hand opstekend. Ik groet terug en glimlach. Die eigenschap van
de Drenten om iedereen te groeten geeft je altijd het gevoel welkom te zijn. In
Borger ga ik snel even door de winkelstraat voor een paar verjaardagscadeautjes.
De keuze is reuze hier. Ik slaag bij Lekker Hip. Wat een leuke spulletjes en lekkere
streekproducten! Op naar de Tourist Info, waar ik weer bedolven word onder de leuke
tips in de regio.

aanrade

Via Annen, met de grootste grasbrink van Europa, waar regelmatig leuke
evenementen zijn, rij ik door naar Zuidlaren, de plek waar ik ben opgegroeid. Ik groet
Berend, je weet wel, die van het liedje. Een replica van zijn beeld staat in het dorp,
de echte Berend Botje (zijn beeltenis dan) staat in het molenmuseum. Na mijn
afspraak met de toeristisch medewerker van Tynaarlo ga ik daar nog even langs

Ook een

om een heerlijk molenbrood te kopen. Mijn vader bakte hier als vrijwilliger jarenlang
honderden pannenkoeken, een fijne plek om te zijn en mijn zoektocht naar de mooiste
plekjes, winkeltjes, restaurants en tips voor dit Hondsrug magazine af te sluiten.
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Meer info

tussen de vele folders, boekjes en leuke souvenir die er te koop zijn. Zal ik zo’n

Via een binnenweg rijd ik vervolgens naar Borger voor een afspraak met de

Buskruit en wapengekletter. Dat en nog veel meer
staat bezoekers aan de Garnizoensdag op 25
augustus in Coevorden te wachten. Maak op een
aansprekende manier kennis met de rijke historie
van de vestingstad Coevorden. Op de markt en
Weeshuisweide worden een aantal kampementen
ingericht door verschillende re-enactmentgroepen.
Hou de website www.garnizoensdagcoevorden.nl
in de gaten voor het volledige programma.

Festival der Zoete Verleidingen

Sleen is in augustus ‘the place to be’ voor taartenbakkers en smulpapen. Van 3 tot en met 5
augustus vindt daar het Festival der Zoete Verleidingen plaats. Een festival dat in het teken staat
van zoet! Je vindt er alles om te bakken en om je
baksels mooi te serveren. Er zijn tal van activiteiten,
demonstraties, workshops en voorstellingen. Ook
voor kinderen is er volop vertier. Alle informatie
over het festival is te vinden op www.festivalzoet.nl.

Alanda de Boer,
Redacteur Hondsrug magazine

Het lijkt een onmogelijke opgave om al het mooist dat de Hondsrug te bieden
heeft te vatten in een magazine. En dat is eigenlijk maar goed ook. Want het beste
kun je de Hondsrug leren kennen door met eigen ogen te zien, ervaren en beleven.
Op de website www.hondsrugdrenthe.nl vind je meer informatie, meer tips en
leuke en handige adressen. Of loop gewoon binnen bij de vele Tourist Info’s. Onze
enthousiaste vrijwilligers wijzen je graag op de mooiste, leukste, gezelligste of
rustigste plekjes en activiteiten. Want dát is de Hondsrug: rust en ruimte met reuring
om de hoek.

op www
.flyingee

s.nl.

En vergeet niet de mensen te groeten als je op straat loopt of door de bossen fietst.
Tover een glimlach op het gezicht van je medemens. Zo doen we dat hier.

Alanda de Boer
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Musea en infocentra
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Beek en kanaal

SPIJKERBOOR

VRIES

Wil je meer weten over het Hondsruggebied, dan is het bezoeken
van een museum of een infocentrum in de buurt een aanrader. Het
Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen, het Hunebedcentrum
in Borger, het Veenpark in Borger-Compascuum en het Stedelijk
Museum Het Arsenaal in Coevorden hebben uitgebreide en unieke
collecties.
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A28

ZEEGSE

4

ANNEN
HUNZE KANAAL

ANLOO

Museum/infocentrum

N33

GASTEREN
DRENTSCHE AA

De infocentra in het gebied zoomen in op een specifiek onderwerp
uit de geschiedenis van de directe omgeving. Voorbeelden zijn de
Hortus Botanicus in Haren, De Homanshof in Anloo en Het Van Gogh
Huis in Nieuw-Amsterdam.
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1 Noordelijk Scheepvaartmuseum
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GASSELTE

N33

GROLLOO

DROUWEN
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In de twee mooiste middeleeuwse
gebouwen van de stad Groningen is
het Noordelijk Scheepvaartmuseum
gevestigd. Je ervaart er de geschiedenis van de Noord-Nederlandse
scheepvaart.

EXLOO
VALTHERMOND

ODOORN

SCHOONOORD

VALTHE

5 Boomkroonpad
Een mooie start van de expeditie
naar de bossen van het Hondsruggebied is het beleef- en avonturenpad
De Groene Veder.

Veenpark bij Barger-Compascuum is
de beste locatie om het verhaal van
het turfland langs de Hondsrug te
horen.

www.boomkroonpad.nl

www.veenpark.nl

6 Hunebedcentrum

8 Van Gogh Huis
Het Hondsruggebied inspireerde kunstenaars uit binnen- en buitenland.
De beste plek om dat te ervaren, is
het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam waar de schilder in 1883 een
tijdje woonde.

www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl
N34

2 Hortus Botanicus
De Hortus Botanicus Haren is een van
de oudste en grootste botanische
tuinen van Nederland. Hier vind je de
Hondsrugtuin en meer bijzondere tuinen met een eigen karakter en sfeer.

ZWEELOO

EMMEN
KONING WILLEM
ALEXANDERKANAAL

SLEEN

BARGER-COMPASCUUM
NIEUW-DORDRECHT

7

KLAZIENAVEEN

8

A37

www.hortusharen.nl

A37

A37

NIEUW-AMSTERDAM

ERICA

3 Waterpark De Bloemert
In Waterpark De Bloemert aan het
Zuidlaardermeer belicht een fraai
ingerichte tentoonstelling het thema
water.

VEENOORD

Overzicht
TIP kantoren
TIP Borger
Hoofstraat 25A
9531
DM 45.indd
38

AB Borger

7 Veenpark

www.staatsbosbeheer.nl

BORGER

SCHOONLO

4 De Homanshof
In informatiecentrum De Homanshof
van Staatsbosbeheer vind je informatie over de natuur en het landschap
van het Hondsruggebied.

9

WEITEVEEN
SCHOONEBEEK

COEVORDEN

www.vangogh-drenthe.nl

Ontdek wat ijs, water en wind duizenden jaren geleden teweeg hebben gebracht. Maak kennis met de
eerste mensen die het Hondsruggebied bewoonden.
www.hunebedcentrum.nl

9 Het Arsenaal
Stedelijk museum Het Arsenaal in
Coevorden laat de sporen van oorlog
en strijd zien die tot op de dag van
vandaag langs de Hondsrug zichtbaar
zijn gebleven.
www.hetarsenaalcoevorden.nl

www.debloemert.nl

N34

TIP Exloo

TIP Coevorden

TIP Gees

Hoofdstraat 55

Haven 4

Dorpsstraat 47

7875 AB Exloo

7741 JV COEVORDEN

7863 PB GEES

Telefoon: 0599 – 638 729

Telefoon: 0591 – 585 559

Telefoon: 0524 – 525150

Telefoon: 0524 - 581704

tip@touristinfoborger.nl

tip@touristinfoexloo.nl

coevorden@magischdrenthe.nl

gees@magischdrenthe.nl

22-03-18 09:41

TIP Schoonoord

TIP Sleen

TIP Zweeloo

TIP Emmen

Slenerweg 4

Bannerschultestraat 10

Aelderstraat 21a

Hoofdstraat 26

7848 AH SCHOONOORD

7841 AC SLEEN

7854 RN Aalden

7811 EP Emmen

Telefoon: 0591-381242

Telefoon: 0591 - 362282

Telefoon: 0591 - 372299

Telefoon 0591-649712

schoonoord@magischdrenthe.nl

sleen@magischdrenthe.nl

zweeloo@magischdrenthe.nl

info@touristemmen.nl

DM 45.indd 39

22-03-18 09:41
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Voorwaarden
Op alle door ons uit te voeren advertentieopdrachten zijn de Regelen voor het
Advertentiewezen en onze Algemene Voorwaarden
van toepassing. Hondsrug Drenthe Magazine
kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk
gehouden worden voor eventuele fouten, omissies
of onvolkomenheden in de gegevens. Een deel
van de informatie wordt door derden aangeleverd
en Hondsrug Drenthe Magazine is daarom niet
aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of
actualiteit van deze informatie. Gebruikers van
Hondsrug Drenthe Magazine lezers kunnen op
geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door
Hondsrug Drenthe Magazine aangeboden informatie
en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de
informatie ontstane transacties.
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook
worden verveelvoudigd zonder de voorafgaande
toestemming van de uitgever en andere
auteursrechthebbenden.

©

uitstapjes

Leuke uitstapjes op
de Hondsrug
Altijd reuring om de hoek, dát is de Hondsrug. Naast avonturen in de natuur
valt er genoeg te beleven. Wij lichten een aantal tips voor een dagje uit voor jullie uit.

‘Er is hier zoveel
te beleven, we komen
tijd te kort!’

Leuk voor de kleintjes
Kabouterland Exloo
Beleef een dagje uit met kabouters, trollen en dieren bij
Kabouterland in Exloo. Dolend door een geheimzinnig
konijnenhol kun je kabouters van dichtbij bespieden.
Maak een spannende tocht door de trollengrot, loop via
een overdekt wandelpad langs bijzondere planten en
leuke kleine exotische dieren, naar de raadselachtige
kasteelruïne.
Rijk der Kabouters Eext
Peuters en kleuters tot ongeveer 8 jaar oud kunnen heerlijk spelen in het Rijk der Kabouters in Eext. Loop door
het kabouterbos over bijzondere kronkelpaadjes en leer
alles over de kabouters en het bos waarin ze leven!
Sprookjeshof Zuidlaren
Breng sprookjes tot leven in het sprookjesbos van
Sprookjeshof in Zuidlaren. Of ga lekker spelen in de
speeltuin of knuffelen met de geitjes van de kinderboerderij. Binnen kun je heerlijk klauteren op het Kabouter
Klauter Kasteel.

Speelparadijs Cowboy &
Indianen Speelreservaat Coevorden
Het Cowboy & Indianen Speelreservaat in Coevorden
biedt kinderen tot en met 12 jaar de gelegenheid om
lekker binnen en buiten te spelen in westernsfeer. Leef
je uit op de vele trampolines, touwbruggen, glijbanen,
schietkanonnen, springkussens en ballenbaden.
Plopsa Indoor Coevorden
Laat je betoveren door de magische wereld van Studio
100 en beleef een onvergetelijke dag in Plopsa Indoor
Coevorden. Ontmoet Maya de Bij, Wickie de Viking, Mega
Mindy, dans in de K3 –disco, spring tussen Dansende
Fonteinen, klim in Plops speelboom en maak een bloedstollende vaart op de Wickiebaan.
Dol-Fijn Speelparadijs Erm
Duik in de onderwaterwereld en ga heerlijk klimmen en

Voor kleine én grote kinderen
Attractiepark Drouwenerzand
Volop plezier voor het hele gezin is mogelijk bet Attractiepark Drouwenerzand. Terwijl de grote kinderen zich
gillend vermaken in de spannende kermisattracties
spelen de kleintjes in de speeltuin of leven ze zich uit op
de water- en zandbouwplaats.
3e plaats in verkiezing ANWB uitje van het jaar van Drenthe

Wildlands Emmen
Maak een wereldexpeditie in één dag. In WILDLANDS
Adventure Zoo Emmen reis je door de jungle, de savanne
en het poolgebied. Als echte ontdekkingsreiziger ontdek
je nieuwe werelden, sta je oog in oog met wilde dieren en
beleef je spannende avonturen. Nieuw is Tweestryd, een
dubbele shuttle-achtbaan: strijd tegen elkaar in de oude mijn.

klauteren in het binnenspeelparadijs Dol-Fijn bij Ermer-

Dagje actief

strand. Een leuke dag ravotten voor kinderen van 1 tot

Een actieve dag met een flinke dosis spanning en sensa-

12 jaar op verschillende klim- en klautertoestellen en een

tie beleef je bij Molecaten Outdoor Drenthe in Wezuper-

grote glijbaan. Met voor de allerkleinsten van 1 tot 3 jaar

brug met een groots klimpark, een all weather skibaan,

een leuke softplay hoek.

boogschieten, vlotbouwen, kanoën en een skatepark.

Outdoor Grolloo Klimpark in Grolloo.

Gouden Winnaar Drenthe in ANWB-Leukste uitje van Nederland 2018

Outdoor belevingspark en klimpark Joytime.

1e plaats in verkiezing ANWB uitje van het jaar van Drenthe.

Veenpark Barger-Compascuum
In het Veenpark in Barger-Compascuum, bij Emmen,
komt de Drentse veenhistorie tot leven. Je rijdt en vaart
er door nostalgische dorpen en een natuurlijk hoogveengebied met echte turfafgraving. De bakker, de kruidenier, de
klompenmaker en de turfsteker zijn er elke dag aan het werk.
Openluchtmuseum Ellert en Brammert Schoonoord.
Neem een stap terug in de tijd in het openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. In dit museum
herleeft het verleden van Zuidoost-Drenthe. Bekijk hoe
de mensen woonden in een plaggenhut, een Saksische
boerderij, een tolhuis, hoe de mensen naar school gingen
schooltje of naar de gevangenis.
Hunebedcentrum Borger
Wil je meer weten over hunebedden en de hunebedbouwers? Breng dan een bezoek aan het Hunebedcentrum in
Borger. Het grootste hunebed van Nederland vind je hier
bovendien gelijk om de hoek.

Ga een cultureel dagje uit
en bezoek een of meerdere
musea in de regio.

Een duik in
de geschiedenis
Coevorden heeft een boeiende, maar heftige geschiedenis vol oor-

Beleef
de historie

Koop voor een bijzonder cultureel
dagje in Coevorden een combi-ticket
voor Museum Coevorden, Museum
Thijnhof in Coevorden met magisch-

Beleef de historie in Molenmuseum De Wach-

realistische en surrealistische kunst

ter in Zuidlaren. Naast een in werking zijnde

en de galerie en beeldentuin Beelden

koren-, olie en specerijenmolen zijn er oude

in Gees, met kunstwerken in een

ambachten te zien: een bakkerij, klompenmake-

fraai aangelegde tuin.

rij, smederij, stelmakerij en molenbouwer. Ook
is er een oud kruidenierswinkeltje en 400 m2

log, vernietiging en een eeuwig durende strijd om de macht. Het

expositie van oude gebruiksvoorwerpen, inclu-

Stedelijk Museum Coevorden, gevestigd in het Arsenaal, neemt

sief een orchestrion, Tingeltangel en pianola. Er

je mee op een ontdekkingsreis langs het fascinerende verhaal

zijn bovendien 14 stoommachines waaronder

van Coevorden vanaf de eerste burggraaf tot en met de dag van

een stoomlocomobiel, een stoomtractor en een

vandaag.

stoomraderboot.

Herinneringen ophalen aan vroeger. Dat kan in Museum Collectie
Brands in Nieuw Dordrecht. De boerderij met een bijzondere verzameling penningen, munten, kaarten, sieraden, dia's uit de veenkoloniën, kalenders, curiosa, archeologica, kleding, serviesgoed en

Leuk voor kinderen!

glaswerk van Jans Brands.

Ga op ontdekking met drie historische

De klomp is een traditioneel product en is het symbool geworden

figuren uit de geschiedenis van

voor Nederland en massaal in souvenirwinkels te verkrijgen. Maar
wat weten we eigenlijk van de klomp? Dat laat de expositie Klom-

Coevorden. Beleef hun verhaal met

penronde in het Internationaal Klompenmuseum in Eelde je graag

puzzels en raadsels in het Stedelijk

ontdekken.

museum Coevorden.

Meer musea

Smalspoormuseum in Erica
Museum Meringa in Zandpol
Museummolen Jan Pol in Dalen
Keramisch museum Royal Goedewaagen in
Nieuw-Buinen
Synagoge in Coevorden
Museumdorp Orvelte
Drents museum in Assen
Gevangenismuseum in Veenhuizen
Groninger museum in Groningen
Het Frensenhoes in Meppen
Dorpsmuseum de Kluis in Eext
Harmonium Museum in Barger-Compascuum

Lang geleden koos een van de beroemdste
schilders ter wereld, Vincent van Gogh, Veenoord /Nieuw-Amsterdam als de uitvalsbasis
voor zijn ontdekkingstochten door het veengebied. Hij woonde en werkte in 1883 twee
maanden lang in het logement dat nu openbaar
toegankelijk is. Kijk in het Van Gogh Huis in
Veenoord/Nieuw-Amsterdam door de ogen van
Vincent van Gogh naar het Zuidoost-Drenthe
van toen.

En wat doen we
als het regent?
Het regent! Pak je paraplu en je regenlaarzen en ontdek hoe diep de
plassen zijn. Niet geïnteresseerd in een nat pak? Op de Hondsrug
hebben we ons ook daarop voorbereid.
Pak een leuke film in een van de bioscopen. Of test je precisie en
kracht op een van de bowling- en kegelbanen. Neem een duik in een
van de overdekte zwembaden of zoek een indoorspeelplaats op.
Bij de grote vakantieparken kun je op één locatie verschillende
indooractiviteiten doen, zoals zwemmen, bowlen, lasergamen en eten.
Ook als je daar niet verblijft kun je er vaak voor een dagje terecht.

Evenementen in 2018
APRIL

2 JUNI
TT WANDELTOCHT, ROLDE, BORGER,
SCHOONLOO, GROLLOO

JULI

http://www.culinairontour.nl

3 JUNI
SCHAAPSCHEREN, AALDEN

www.magischdrenthe.nl

22 APRIL
CAVEMAN CHALLENGE, EMMEN

8, 9 EN 10 JUNI
HET VOCAAL FESTIVAL, ANNEN

21 APRIL
CULINAIR AA EN HUNZE
ON TOUR, GIETEN

www.cavemanchallenge.nl

27 APRIL
KONINGSDAG, DIVERS
27, 28 EN 29 APRIL
VEENBRAAND BLUESFESTIVAL,
ANNERVEENSCHEKANAAL,
NIEUW-ANNERVEEN EN SPIJKERBOOR
www.veenbraand.nl

MEI

Hunebedcentrum in Borger is binnen veel te ontdekken, ideaal als
het regent. Ook Kabouterland in Exloo heeft een groot gedeelte
binnen, net als Wonderwereld in Ter Apel. Gezellig met de hele familie
zwemmen, bowlen, lasergamen en eten in Parc Sandur of geniet van
het prachtige tropisch zwemparadijs in Centerparcs de Huttenheugte.

Magisch Drenthe Bustour
Laat je op een regenachtige dag rondrijden
in een bus door Drenthe. De Magisch
Drenthe Bustour van Noorden Reizen
vertrekt van juni tot en met september
iedere donderdagmiddag vanuit Coevorden.
Laat je rijden langs de mooie plekjes, langs
karakteristieke dorpjes. Reserveer een plekje
in de bus en luister mee naar de verhalen van
van het gebied.

8 EN 9 JUNI
RETROPOP, EMMEN
www.retropop.nl

9 JUNI
SCHILDERDAG, AALDEN/ ZWEELOO

www.dalen.nu

5 EN 6 MEI
FAIR LEEF!, ZWEELOO

www.randjedrenthe.nl/

5 EN 6 MEI
CARVING CUP, DROUWEN

www.bartje200.nl/

10 T/M 12 MEI
FIETSEN OHNE GRENZEN
COEVORDEN, EMLICHHEIM

www.alleskidsindrenthe.nl/

www.magischdrenthe.nl

www.magischdrenthe.nl

www.fietsenohnegrenzen.nl

12 MEI T/M 1 JUNI
THEATERSPEKTAKEL MEISJE VAN YDE,
NOORDERESSTRAAT 14, YDE

•

Sprookjeshof in Zuidlaren.

•

Plopsa Indoor Coevorden

•

Binnenspeelparadijs Dol-Fijn Erm

•

Ballorig Speelparadijs in Emmen

www.cheext.nl

•

Speelparadijs Cowboy & Indianen
Speelreservaat in Coevorden

18, 19 EN 20 MEI
DWARSPOP, STEENWIJKSMOER

•

Indoor speelparadijs Tippedoki
op camping de Berenkuil in Grolloo

www.festyvals.nl/meisjevanyde

15 T/M 21 MEI
CH EEXT, EEXT

10 JUNI
BREMTOCHT, DALEN
16 JUNI
RANDJE DRENTHE,
DIVERSE STARTPUNTEN
17 JUNI
BARTJE 200, EES
16 EN 17 JUNI
ALLES KIDS! CENTRUM EMMEN
16 JUNI
ZOMERZINNEN, AMEN

http://www.zomerzinnen.nl

22, 23 EN 24 JUNI
BARREL EN FOODTRUCK FESTIVAL,
EMMEN
23 JUNI
RUNFORESTRUN, GEES-MEPPEN

1 JULI
SHANTYKOREN, COEVORDEN
6 JULI
LADIES NIGHT RUN, EMMEN/ SLEEN
www.ladiesnightrunemmen.nl

6, 7 EN 8 JULI
HIPPISCH HOLTRIJK, GROLLOO
www.holtrijk.nl

6, 7 EN 8 JULI
FESTIVALDERAA, SCHIPBORG
www.festivalderaa.nl

6, 7 EN 8 JULI
PARA CYCLING ROAD
WORLD CUP, RIETLANDEN EMMEN
www.cyclingdrenthe.nl

7 JULI
NACHTMARKT, BORGER
www.hondsrugdrenthe.nl

7 EN 8 JULI
SUMMER ART EVENT, BALLOO
www.galeriedrentscheaa.nl

7 EN 8 JULI
MIDSUMMERFAIR, ZEIJEN

de-oranjerie.nl/evenementen/midsummer-fair

8 JULI
LAARWOUD CONCOURS, ZUIDLAREN
laarwoudconcours.nl

8 JULI
FULL COLOUR FESTIVAL, EMMEN
www.fullcoulourfestival

10 JULI-4 SEPT, ELKE DINSDAG
SCHAPENDRIJVEN-SHOW, EXLOO
www.schaapskuddeexloo.nl

12 T/M 15 JULI
ZUIDENVELD, DALEN
www.zuidenveld.com

23 JUNI
BOEKENMARKT, COEVORDEN

14 JULI
FANTASY MEETING & FAIR,
COEVORDEN

19 MEI
SCHAAPSCHEERDERS-FEEST, EXLOO

24 JUNI
GRACHTENLOOP, COEVORDEN

14 JULI
COLOR RUN, EMMEN

20 EN 21 MEI
KUNSTMARKT, EESERVEEN

28 JUNI
MTB FIETSTOCHT, SLEENERZAND

14 EN 15 JULI
WOLFEEST, BALLOO

26 EN 27 MEI
DRENTHE LOOP FESTIJN,
KLAZIENAVEEN

29, 30 JUNI EN 1 JULI
MOTUL TT ASSEN TT CIRCUIT, ASSEN

14 JULI
BOET’N POP (RAS), ROLDE

www.dorpsbelangenexloo.nl

1 JUNI
PINKSTERMARKT BRINK, ZUIDLAREN
www.stichting3b.nl

het mooiste
indoorpark van

www.hollandinternationalbluesfestival.com

6 MEI
RODE LOPER KOOPZONDAG,
COEVORDEN

JUNI

de gids over de historie en de schoonheid

8 EN 9 JUNI
HOLLAND INTERNATIONAL
BLUES FESTIVAL, GROLLOO

3 MEI, 14 JUNI, 5 EN 19 JULI,
2 EN 16 AUGUSTUS
LOFAR NATUURWANDELING, EXLOO

www.staatsbosbeheer.nl

Indoor speelplezier
voor de kleintjes

www.vocaalfestivalannen.nl

www.zweeloo-digitaal.nl
wwsw.magischdrenthe.nl

www.lofarzone.nl

Ga naar een van de musea en snuif kunst en cultuur. Bij het

www.tt-wandeltocht.nl

www.magischdrenthe.nl

www.magischdrenthe.nl

www.magischdrenthe.nl

www.ttcircuit.com

30 JUNI
COEVORDEN SWINGT, COEVORDEN
www.magischdrenthe.nl

30 JUNI
KOEPELTJESFESTIVAL, EELDE
www.koepeltjesfestival.nl

www.magischdrenthe.nl

www.eventics.nl

www.wolfeest.com

www.ras-rolde.nl

15 JULI
OP DE KLOETEN, EXLOO

www.dorpsbelangenexloo.nl

BLUES FESTIVAL

Evenementen in 2018
19 JULI, 2 EN 16 AUGUSTUS
BOERENFIETSTOCHT, ROLDE
www.boerenfietstocht.eu

21 JULI
OLDTIMERDAG, COEVORDEN

22 T/M 26 AUGUSTUS
GROLLOO FLUTE SESSIONS, GROLLOO
www.grollooflute.com/wp

www.magischdrenthe.nl

25 AUGUSTUS
GARNIZOENSDAG, COEVORDEN

22 JULI
C’EST LA VIE, EMMEN

SEPTEMBER

www.cestlavie-emmen.nl

www.magischdrenthe.nl

24 JULI T/M 27 JULI
FIETS4DAAGSE, DIVERSE
OPSTAPPLAATSEN, BV ASSEN
EN EMMEN

1 SEPTEMBER
FLY – IN, GEES

26 JULI, 2, 9, 16 AUGUSTUS
HONDSRUGMARKT, BRINK,
ZUIDLAREN

www.magischdrenthe.nl

www.fiets4daagse.nl

www.stichting3b.nl

29 JULI
PIEKIESMARKT, COEVORDEN
www.magischdrenthe.nl

AUGUSTUS
3, 4 EN 5 AUGUSTUS
FESTIVAL DER ZOETE VERLEIDINGEN,
SLEEN
www.festivalzoet.nl

4 AUGUSTUS
KIDSDAG, COEVORDEN

www.magischdrenthe.nl

1 SEPTEMBER
COEVORDEN BRUIST, COEVORDEN
1 SEPTEMBER
TRUCKERSDAG, COEVORDEN
www.magischdrenthe.nl

1 EN 2 SEPTEMBER
BLOEMENCORSO, EELDE
www.bloemencorsoeelde.nl

1 EN 2 SEPTEMBER
MM CULINAIR, EMMEN
www.mmculinair.nl

2 SEPTEMBER
MISS SUMMER, DALEN

www.misssummerverkiezing.nl

21 EN 22 SEPTEMBER
KOM OP VERHAAL! GASSELTE/
SPIJKERBOOR
21 T/M 23 SEPTEMBER
MTB 500 TROPHY, BRINK, ZUIDLAREN
www.mtbdrenthe500trophy.nl

29 EN 30 SEPTEMBER
GEOPARK HONDSRUG CLASSIC,
GASSELTE
www.geoparkhondsrugclassic.nl

OKTOBER
6 OKTOBER
KUNST EN CULTUURROUTE,
NIEUW-AMSTERDAM, VEENOORD
www.kcroutedeverbinding.nl

www.magischdrenthe.nl

14 OKTOBER
SUPER PRESTIGE, GIETEN
www.cyclocrossgieten.nl

16 OKTOBER
ZUIDLAARDER-MARKT, ZUIDLAREN
www.zuidlaardermarkt.eu

4 AUGUSTUS
MARKT VAN MELK EN HONING,
BRINK, ZUIDLAREN

8 SEPTEMBER
MEN-MARATHON, ZUIDLAARDERVEEN

www.bijpraot.nl

www.de-mennerij.nl

NOVEMBER

7 AUGUSTUS
MUZIEK EN GEZELLIGHEID,
COEVORDEN

9 SEPTEMBER
SHANTY & SEASONG FESTIVAL,
EMMEN

12 NOVEMBER
GANZENMARKT, COEVORDEN

12 AUGUSTUS
BEELDSCHOON, ROLDE

8 EN 9 SEPTEMBER
OPEN MONUMENTENDAG,
HONDSRUG

www.ras-rolde.nl

www.openmonumentendag.nl

12 AUGUSTUS
KUNSTMARKT, WEZUP

11 SEPTEMBER
ROLDERMARKT, ROLDE

www.magischdrenthe.nl

www.roldermarkt.nl

14 AUGUSTUS
GOUDENPIJL, EMMEN

16 SEPTEMBER
NACHT VAN MYTHEN
EN LEGENDEN, BORGER

17, 18 EN 19 AUGUSTUS
VLIEGERFESTIVAL, EMMEN
www.s-v-e.nl

18 AUGUSTUS
ETSTOEL, ANLOO
www.etstoel.nl

22 T/M 25 AUGUSTUS
HORECADAGEN, COEVORDEN
www.magischdrenthe.nl

FESTIVAL ZOET

www.tuinbouwemmen.nl/kunstindekas

www.magischdrenthe.nl

www.goudenpijl.nl

FESTIVALDERAA

14 OKTOBER
KUNST IN DE KAS, ERICA

6, 7 EN 8 SEPTEMBER
UITMARKT, EMMEN

www.magischdrenthe.nl

SCHAAPSCHEERDERS-FEEST

14 OKTOBER
MTB FIETSTOCHT, OOSTERHESSELEN

20 OKTOBER
INDIAN SUMMER ULTRA RUN &
INDIAN SUMMER ULTRA RUN, ROLDE
www.runforestrun.nl/alle-evenementen

www.magischdrenthe.nl

SUPER PRESTIGE

18 NOVEMBER
TIEKS SLENERVELDTOCHT MTB,
’T HAANTJE
www.magischdrenthe.nl

MIDSUMMER FAIR

MOTUL TT ASSEN

23 EN 24 NOVEMBER
GEES IN WINTERSFEER, GEES
www.magischdrenthe.nl

DECEMBER

www.hunebedcentrum.nl

16 SEPTEMBER
EMMEN ON WHEELS, EMMEN
www.emmenonwheels.nl

16 SEPTEMBER
PEDAAL VOCAAL, ZEEGSE, SCHIPBORG, ANLOO EN OUDEMOLEN
www.pedaalvocaal.nl

19 T/M 23 SEPTEMBER
HET VARKENSPARADIJS, GIETEN

8 EN 9 DECEMBER
VICTORIAN CHRISTMAS FAIR,
COEVORDEN

www.de-oranjerie.nl/evenementen/
victorian-christmas-fayre/

16 DECEMBER
DICKENSFESTIJN, DE ORANJERIE
IN ZEIJEN
www.magischdrenthe.nl

WWW.HONDSRUGDRENTHE.NL
WOLFEEST

Het Family Fun voordeelarrangement is
ideaal tijdens een dagje uit met uw gezin of
familie. Voor ieder wat wils, voor jong en oud.
Dit actieve programma geeft u onbeperkt
keuze (max. 3 uur) uit: steppen, kanoën, suppen, vlotten bouwen, outdoormidget. Tevens
heeft u de mogelijkheid om het arrangement
uit te breiden met een letterboxactiviteit of
een beverspeurtocht.

(St)oer naar buiten op de Hondsrug
25 Graden Noord

Joytime Vrijetijdsactiviteiten

Breeland Recreatie

Expeditie Drenthe
Tijdens deze sportieve dag ga je als team en
als individu de strijd met elkaar aan. Er zijn
verschillende uitdagingen die verschillende
capaciteiten van je vragen. Soms is sterk zijn
handig maar op andere momenten is een
goede tactiek of uithoudingsvermogen veel
handiger om te hebben.
Op deze dag ga je in elk geval schieten en vuur
maken. Combineer deze activiteit met koken op
kampvuur om de beleving compleet te maken.

Klimpark Outdoor Grolloo:

Breeland Recreatie in Annen, Drenthe, is gelegen in een schitterend natuurgebied. Te voet,
met de step of met de kano beleeft u de natuur
telkens op een andere wijze.

Avontuurlijk en uitdagend
Een prachtig Klimbos gelegen op een absoluut
unieke plek. Door de ANWB uitgeroepen tot
leukste uitje van Drenthe in 2018! Rondom en
op recreatieplas De Kleine Moere bij Grolloo
vindt je zes parcoursen variërend tussen de
twee en tien meter hoogte. 76 hindernissen en
maar liefst 725 meter kabelbaan wachten op
jou. Als je durft tenminste...

Kanovaren
Kanovaren als individueel uitje of als groepsuitje in Drenthe? Dan is de kano zwerftocht
heel geschikt. De rivier de Hunze kronkelt sinds
enkele jaren weer door haar oude meanders.
Kanoën in Drenthe is een unieke belevenis.

Belevingspark:
Vuurproef
Leer vuur maken met een magnesiumstick.
Als het je lukt om een goede vonk te maken,
hoe zorg je er daarna voor dat het een mooi
vuurtje wordt? Uiteindelijk zal in de vuurproef
blijken wie de beste leerling van de dag is. Want
wie zal als eerste zijn vuur zo groot kunnen
maken dat het touw door brandt?Meer info?
www.25gradennoord.nl

Activiteiten voor iedereen
In het Belevingspark worden de standaard Outdoor activiteiten aangeboden zodat iedereen
deel kan nemen. Wandklimmen, boogschieten,
kanovaren, maar ook mountainbiken, hindernisbaan en nog veel meer. Kinderen tot 8 jaar
maken gebruik van de combinatie van het
Kleintje Klimpark en de overige activiteiten,
maar kunnen ook spelen in ons avonturenbos.
Meer info? www.joytime.nl

kleintje survival
Een andere activiteit om actief te genieten in de
Hunzevallei is onze kleintje survival. Een combinatie van een kanotocht op de rivier de Hunze
en een pittige wandeling afgewisseld met
diverse wateroversteken zoals de touwbrug en
de slingerpyramide. Avontuur voor jong en oud!
Meer info? www.breelandrecreatie.nl

Op avontuur in
Kabouterland Exloo,
hoofdstad van de
Kabouterprovincie Drenthe!

Ga mee op avontuur. Dolend door een geheimzinnig
konijnenhol, kun je de kabouters van dichtbij bespieden.

Maak een spannende tocht door de trollengrot.
Neem het overdekte wandelpad naar de raadselachtige
kasteelruïne en ontmoet leuke, kleine dieren uit verre landen.
Kabouterland biedt volop speeltuinplezier, zowel
binnen als buiten. Gezellige terrassen en picknickplekken.
Neem ook een kijkje in onze onderaardse winkel.
Kom zelf maar eens kijken, je komt ogen te kort!
Zuiderhoofdstraat 11
www.kabouterland.nl

Wonderwereld Ter Apel

Joytime Vrijetijdsactiviteiten

Breeland Recreatie

www.25gradennoord.nl

www.joytime.nl

www.breelandrecreatie.nl




Expeditie Drenthe
Vuurproef
(ook op locatie te boeken)





Klimpark Outdoor Grolloo
Door de ANWB uitgeroepen tot leukste
uitje van Drenthe in 2018!
Belevenispark



Kano Zwerftocht



Kleintje Survival

ctie

Combi Ticket

Bezoek 2 Attractieparken
voor slechts €12,50
Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa
van Kabouterland en Wonderwereld

7875 BW Exloo

25 Graden Noord

Speciale a

Ruiten A kanaal noord 1
9561 TE Ter Apel
www.wonderwereld.nl

eten en drinken
Scharrel je eigen
maaltijd bij elkaar

‘We mochten in de bakfiets met de
picknickmand. Papa moest heel hard trappen
en mama moest heel hard lachen. Want ik zat
stiekem aan de broodjes in de mand.’

Tip

Geïnteresseerd in waar je eten vandaan
komt? Of vind je het leuk om zelf je maaltijd
te oogsten? Bij Aspergeboerderij Sandur in
Nieuw-Amsterdam mag je je eigen asperges
uit de grond steken. Koop je bij zoogdier- en
kijkboerderij De Til in Dalerpeel of Akkervarken
in Valthermond een (h)eerlijk stukje vlees.
Voor het toetje kun je heerlijke blauwe bessen
plukken bij De Blauwe Bes in Gasselternijveen.
Of haal voor een smaakvol kaasplankje
een stukje geitenkaas van de Kruidenwei in
Nooitgedacht. Voor ’s avonds bij de koffie haal
je eigengebakken koekjes bij de molenaar van
Molen De Wachter in Zuidlaren.
Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van
leveranciers van streekproducten. Op de site
vind je een compleet overzicht.

Krijg de smaak te
pakken op de Hondsrug
Stads dineren of heerlijk landelijk eten in één van de dorpen, op de Hondsrug vind je een enorme verscheidenheid aan restaurants. En je kunt bijna overal zó aanschuiven om je trek te stillen. Van luxe eten
op sterrenniveau bij de Vlindertuin in Zuidlaren of De Loohoeve in Schoonloo tot een heerlijke maaltijd
bij de Gaffel in Valthe of de Mooie Mijt in Sleen. In deze restaurants wordt met veel passie voor eten

Pannenkoeken smullen

Ruik je de geur al van zo’n heerlijke grote pannenkoek?

gekookt. Bij Brasserie Byzonder in Buinen kun je bewust genieten van het nieuwe koken, bewust en
gezond. Biologische ingrediënten en kruiden uit eigen tuin. Streekproducten, minder suiker en aandacht
voor vegetarisch eten.

Trakteer de kinderen op deze beleving en bezoek een van de
pannenkoekenboerderijen op de Hondsrug. In het authentieke

Hou je van wat meer reuring, dan voel je je ongetwijfeld thuis bij onze themarestaurants. Bij Robin Hood

Aalden, Gasselte maar ook in Borger en Zuidlaren ontvangen

in Drouwen waan je je in de tijd van… inderdaad Robin Hood, bij El Zorro in Buinen proef je de Spaanse

de pannenkoekbakkers je met open armen.

sferen en in wereldrestaurant Puur in Emmen en bij Casa Delisias tapas in Coevorden verrassen de
smaken van diverse wereldgerechten je smaakpapillen.

Eet eens anders!
Ontdek de wondere wereld van het wildplukken en de
berm tijdens een van de wildplukwandelingen met
Leah Groeneweg. Het bos en jouw achtertuin zullen
nooit meer hetzelfde zijn!
De laatste zondag van januari is er de Slener Menu
Wandeling van ongeveer 12 kilometer. Je wandelt
tussen restaurants in Sleen, Erm en Noord-Sleen en
krijgt na iedere etappe een onderdeel van het menu
geserveerd.
Doe al fietsend verschillende smakelijke adressen
aan met een van de Happen en Trappen routes
over de Hondsrug. Trap langs de oevers van het
Zuidlaardermeer (45 km), Hap en Trap door de
Drentsche Aa: van laag naar hoog en weer terug
(50 km) of ontdek het Geologisch erfgoed rondom
Emmen (66 km).
Tijdens een zes tot zeven kilometer lange wijn“Op de Hondsrug leven we midden in het groen. In ons
restaurant willen we ook groen zijn. We gebruiken daarom
het liefst pure, duurzame en diervriendelijke producten.”
Pieter Jelle Hoogsteen, mede-eigenaar
en kok van restaurant Vlint 21 en Hotel Bieze in Borger.

wandeling laat de gepassioneerde slijter van Slijterij
Pinotage uit Annen je vijf verschillende zomerwijnen
en bijpassende hapjes proeven. Hou je meer van bier
of whisky? Vraag dan naar de bier- of
whiskywandelingen.
Lekker in de natuur eten op een kleedje? ‘Picknick
op fietse’ maakte een aantal leuke fietsroutes door
het Drentsche Aa-gebied en omgeving met mooie

Met de wortels van de paardenbloem kun je heerlijke
gerechten maken. Het is even werk, maar de beloning is
groot. Graaf een bos paardenbloemwortels op, was ze en
snijd de zwarte buitenkant er af. Roerbak, stoof of kook
ze daarna en je hebt een culinaire verrassing op je bord.
Een beetje bitter, een beetje zoet, en zomaar van achter
uit je tuin! Ze smaken heel goed met tamme kastanjes,
dan heb je je herfstmaal compleet.
Ingrediënten:
1 bos paardenbloemwortel
1 ui
2 tomaten
1 eetlepel fijn gesneden duizendblad
(of tijm dat is ook lekker)
Scheut olijfolie
Peper en zout
Bereiding:
Maak de paardenbloemwortels schoon, snijd de zwarte
buitenkant er af en snijd ze in 5 cm grote stukken.
Pel en snipper de ui en snijd de tomaten in stukjes.
Verhit de olie in een hapjespan, fruit de ui goudbruin.
Voeg dan de tomaten, de paardenbloemwortel, een
scheutje water en het kruid toe. Zet het vuur laag en
laat, onder af en toe roeren, in ongeveer 15 minuten gaar
worden. Breng op smaak met peper en zout.
Een recept van Leah Groeneweg, www.bloemenpad.nl

bijpassende transportfiets voor een ontspannen

Smakelijke evenementen

fietstochtje en laat je verwennen met een van de

21 april Culinair Aa en Hunze on tour in Gieten

picknickplekjes. Ga op pad met een de bakfiets en

Een Drentse link
naar Canada

Een paardenbloem om op te eten!
Gestoofde paardenbloemwortel

picknickarrangementen met de lekkerste hapjes en
drankjes voor onderweg.

5 en 6 mei Leef Zweeloo
3 tot en met 5 augustus Festival der Zoete Verleiding in Sleen
4 augustus Markt van Melk en Honing in Zuidlaren
22 tot en met 25 augustus Horecadagen in Coevorden

De stad Vancouver in Canada ontleent haar naam

1 september Coevorden Bruist

aan het Drentse Coevorden. De stad is vernoemd

1 en 2 september MM Culinair in Emmen

naar de Engelse kapitein George Vancouver, een
nazaat uit het Nederlandse adellijke geslacht Van

De naam van Stadscafé Vancouver verwijst naar

Coeverden. Oorspronkelijk waren de leden van deze

dit historisch feit. Het café bevindt zich in een

familie burggraaf van Coevorden. Als kapitein bracht

van de mooist gedecoreerde gebouwen van

George Vancouver de westkust van Noord-Amerika

de Coevorden: een monumentaal pand uit de

in kaart. Een van deze plaatsen kreeg zijn naam en

zeventiende eeuw. Een miniatuurreplica van het

groeide uit tot de wereldstad Vancouver.

pand staat in Madurodam.

8 en 9 september StadsBBQ Emmen
Bekijk meer evenementen in de Evenementenkalender
op hondsrugdrenthe.nl of haal de kalender in een van
de Tourist Info Punten.

Meer informatie www.hondsrugdrenthe.nl

HET VERLEDEN VAN ZUIDOOST-DRENTHE HERLEEFT
IN DIT UNIEKE OPENLUCHTMUSEUM

Aangenaam
Borger-Odoorn
Openluchtmuseum

Ellert en
Brammert
Openingstijden 2018:
Van 31 maart t/m 31 oktober
Elke dag van 09.00 tot 18.00 uur
Kaartverkoop tot 17.00 uur

BON

het mooiste
indoorpark van
nederland!

dsrug.indd 1

Volg het spoor van
de Hunebedbouwers

TOT

Gratis parkeren.
Honden aangelijnd toegestaan.

€ 25 KORTING

Entreeprijzen:
Volwassen:
€ 8.00 p.p.
Kinderen 4 t/m 11 jaar: € 5.00 p.p.
Groepskorting:
€ 1.00 p.p.
(bij min. 20 pers.)

Bij afgifte van deze bon en per aangekocht individueel ticket
≥1m aan de kassa in Plopsa Indoor Coevorden krijg je € 5 korting.
Niet geldig bij voorverkooptickets. Niet combineerbaar met andere
acties en/of voordelen. Niet inwisselbaar in geld. Mag niet verkocht
worden. Maximum 5 tickets per bon. Actie geldig t/m 31/03/2019.
Plopsa Indoor Coevorden

Zet de klok voor een paar
uurtjes een eeuw terug!

www.plopsaindoorcoevorden.nl

PLU: 9337

KOOP JE TICKET(S) VIA PLOPSA.NL MET ACTIECODE 9337
OM WACHTRIJEN AAN DE KASSA’S TE VERMIJDEN!

Brasserie Byzonder

TRAMSTRAAT 73, 7848 BJ SCHOONOORD
WWW.ELLERTENBRAMMERT.NL

4/04/18 14:12

Bewust Genieten
Koffie, Thee, Lunch,
Borrel, Diner
Biologisch, streekproducten grote
keuze vegetarisch, vegan, glutenvrij, lactosevrij, minder suiker, verse
thee, kruiden, groentes uit eigen
tuin en kas.

Eten & drinken

Winkel en café

In het Hunebedcentrum in Borger, gelegen naast het grootste hunebed van Nederland, wordt op een verrassende wijze het leven van
de hunebedbouwers neergezet. We willen u graag uitnodigen in het
Hunebedcentrum om deze ontdekkingsreis naar het leven van 5000
jaar terug te ervaren. U zult na deze reis Drenthe beter begrijpen en
met nog meer enthousiasme door onze bijzondere provincie reizen.

Als u even rust wilt of een leuk souvenir wilt kopen dan kunt u naar
onze museumwinkel of museumcafé met terras en uitzicht op het
grootste hunebed van Nederland.
Het hele jaar door zijn er activiteiten in het Hunebedcentrum. Meer
informatie hierover kunt u vinden op www.hunebedcentrum.nl.

Het Hunebedcentrum is het gehele jaar geopend.

Hondsruggebied en Oertijdpark

(m.u.v. 25, 31 dec en 1 jan)

Bij het Hunebedcentrum kunt u, naast het grootste hunebed van Nederland, niet alleen het verhaal van de hunebedbouwers meemaken
maar ook het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van het Hondsruggebied. U kunt de poort van het Hondsrug UNESCO Geopark
bezoeken waar het verhaal van 150.000 jaar geschiedenis van het
Hondsruggebied is te zien, u kunt wandelen in de grootste keientuin
van Nederland en in het Oertijdpark maakt u een prehistorische belevingstocht in de buitenlucht waar u in het klein de geschiedenis van
het Hondsruggebied kunt beleven. Op het terrein van het Oertijdpark
vindt u ook een blotevoeten pad en een vlindertuin.

Bel ons voor
uw reservering!
0599-856806
Openingstijden mei tot oktober:
Maandag gesloten | Dagelijks van
10.00 tot 22.00 open. Openingstijden
winterperiode zie website.

Het Hunebedcentrum

Hoofdstraat 67 Buinen
www.brasseriebyzonder.nl
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Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger

|

T: 0599-236374

Ma t/m vr 10 – 17 uur
Za, zon- en feestdagen 11 – 17 uur
Entree
Volwassenen € 9,50 p.p.
Kinderen (4-11 jaar) € 5,25
MJK gratis - CJP geldig

|

E: info@hunebedcentrum.nl

|

I: www.hunebedcentrum.nl

natuur

Natuur in alle
soorten en maten
Er is niets leuker dan verdwalen in een mooie omgeving en
zomaar ergens op een rustiek plekje belanden. Een plek om te

Beleef het avontuur
Ga samen met familie, vrienden of collega’s op

Ook voor minder mobiele gasten is Eko-Tours dé kans

ontdekkingsreis. Geniet van het mooie Drentse

om weer eens te genieten van de prachtige natuur.

landschap en rij zelf in een 100% elektrische
terreinwagen door de prachtige natuur.

niksen. Een rustgevende omgeving om de batterij op te laden.
Of ga je liever actief de natuur in? Je even helemaal uitleven
op de mountainbike door het bos of het water op met de
kano. Op de door Unesco bekroonde Hondsrug is de natuur
altijd dichtbij.
De Hondsrug is een langgerekte rug die zich uitstrekt van

Meerdere keren per week worden er interessante en

Coevorden tot de stad Groningen. Het vriendelijk glooiend

bijzondere excursies onder leiding van de deskundige

karakter maakt de Hondsrug door zijn grote variatie aan

Eko-Tours is een bijzondere belevenis voor jong en

gids aangeboden. Meer informatie over de

deellandschappen toeristisch erg in trek. Het is een veelzijdig

oud! Ga met de gids mee op excursie en bezoek de

verschillende excursies en de mogelijkheid tot boeken

landschap ontstaan uit de ijstijd, met vele grafheuvels,

verschillende bezienswaardigheden waarover hij

van een excursie via de kalender op de website:

hunebedden, vennetjes, zandverstuivingen, bossen en

enthousiast vertelt. Beleef samen de prachtige natuur,

www.eko-tours.nl of bel voor meer informatie.

mooie heidegebieden. Ook is er volop water in het gebied:

cultuur en geschiedenis én de mooiste plekjes van de
Hondsrug - een uniek Unesco Geopark in Drenthe.
Beleef een avontuurlijke excursie waarbij je zélf mag
rijden in de 100% elektrische terreinauto. Je rijdt vanuit
het bos in Exloo over kleine weggetjes en bospaden naar
de mooiste en meest bijzondere plekjes die je gezien
moet hebben in Drenthe.
Eko-Tours is een ideaal familie-avontuur of uitstapje
met vrienden. Samen een heerlijke ochtend of middag
genieten van de natuur en vele bezienswaardigheden.

De Drentsche Aa, het Zuidlaardermeer en de Hunze,
Hondsrug - Exloo

verschillende zwemplassen, maar ook maar Vestingstad

info: 0031 85 303 72 43

Coevorden heeft een eeuwenoude relatie met water.

reserveren: www.eko-tours.nl

Ek ourS
-

BELEEF HET GROENE AVONTUUR

Beleef met Eko-Tours een bijzondere
ontdekkingsreis langs al het moois dat
de Hondsrug te bieden heeft!

Erleben Sie eines der interessanten Ausflüg-arrangements in eines der außergewöhnlichsten Unesco-Gebiete “De Hondsrug” mit
Eko-Tours! Sie fahren selbst in einem 100% elektrischen ‘offroad’ Fahrzeug. Unser Guide wird Sie zu diesem einzigartigen Ausflug
ins “grüne” mitnehmen. Eko-Tours bietet Ihnen ein unvergessliches Abenteuer, die Sie unter www.eko-tours.nl buchen können.
Enjoy an adventurous excursion with family and friends on our beautiful Hondsrug Unesco-Parc. Drive yourself in one of our
100% electric ‘offroad’ vehicles. Our guide will take you on this ‘green trip’ to special sights and beautiful nature. Book one of the
interesting excursions of Eko-Tours on our website!

Beschermde natuurgebieden
Het Hondsruggebied is zo bijzonder dat het de Unescostatus heeft. De Hondsrug UNESCO Global Geopark
vertelt het verhaal van het unieke landschap van OostDrenthe. Hoe het ijs hier 150 duizend jaar geleden over
het land schuurde en alles plat walste wat op zijn weg
kwam. Hoe ijs en smeltwater het landschap kneedden
en boetseerden tot heuvelruggen en beekdalen. Nergens
ter wereld is een gebied met vergelijkbare geologische
ontstaansgeschiedenis.

Nationaal park Drentsche Aa, gelegen op de Hondsrug,
is een van de drie nationale parken in Drenthe. Ook is er
een aantal beschermde Natura-2000 gebieden, zoals het
Zuidlaardermeer en Bargerveen en is het stuifzandgebied
bij het Drouwenerzand een aardkundig monument.
De boswachterijen Emmen, Exloo/Odoorn, Gieten, Gees,
Schoonloo, Grolloo, Sleenerzand, Borger verzorgen het
bos- en natuurbeheer op de Hondsrug. De boswachter is
voor de bezoekers gastheer en kenner van alles wat leeft
en bloeit in de natuur.

natuur
Verken het Drentsche Aa-gebied onder leiding van een gids.
Kijk over de toppen van de bomen bij het Boomkroonpad.
Fiets dwars door de natuur op een van de vele MTB-routes.

Tips

Ga op zoek naar bevers en otters tijdens een kanotocht op de Hunze.
Neem een kijkje op een Apalca boerderij in Holsloot of in Oosterhesselen.
Ga mee met een LOFAR natuurwandeling, een excursie bij de

Eeuwenoud natuuronderhoud:
Levende grasmaaiers

radiotelescoop in Exloo waar natuur en techniek samengaan.

Het hele jaar door trekt de schaapherder er dagelijks met de

Rust is altijd naast de deur

kudde op uit. Met het eten van gras en opslag van struiken
en bomen houden de schapen de heidevelden in stand. Op de
Hondsrug is een aantal schaapskuddes actief.

Een plek om te niksen. Een rustgevende omgeving om
de batterij weer helemaal op te laden. Op de Hondsrug

In Bargerveen is een nieuwe schaapskooi in gebruik

is zo’n plek altijd dichtbij waar je even weg bent van de

genomen. Deze nieuwe kooi is de grootste schaapskooi ten

bewoonde wereld, het geraas van auto’s en het gerinkel

behoeve van natuur¬begrazing in Nederland en biedt plaats

van mobiele telefoons. Het landschap nodigt uit tot rust,
tot bijkomen en genieten.

aan ongeveer 1000 schapen. De schaapskooi is bovendien

Stap eens van de fiets om aan een paardenbloem te

Bargerveen te beleven. In het bezoekerssteunpunt is

een mooie uitvalsbasis om het Natura 2000-hoogveengebied
informatie te verkrijgen over de kudde, het natuurbeheer en

ruiken. Of pluk er een paar, in dit magazine vind je een

de omgeving. Vanaf het dak heb je een prachtig uitzicht over

recept met paardenbloemen. Rust uit bij een hunebed

de hei.

en mijmer over de glooiingen van de Hondsrug. Op de
uitgestrekte flanken van de Hondsrug, rond het stroomdal

Ook in Balloo, Exloo en Benneveld zijn kuddes waar

van de Hunze en de Drentse Aa kun je genieten van vele

regelmatig activiteiten worden georganiseerd zoals

uitdagende en unieke wandel- en fietsroutes.

lammetjesdag en schapenscheren. Doe de wandelschoenen
eens aan en ga op zoek naar de kudde op de hei. Bij de
schaapskooi wordt dagelijks aangegeven waar je de
kudde op het heideveld kunt vinden. Of ga een dag met de
schaapherder mee op pad en ervaar zelf hoe het leven van

Een ontmoeting
met een dier

een schaapherder is.

‘De Hondsrug is voor mij als boswachter een aantrekkelijk gebied omdat het een heel afwisselend landschap is.

een dier zoals reeën, dassen maar ook op de heide zand-

IJs en mens lieten overal zichtbare sporen achter, van

hagedissen en adders. De Hondsrug is ook de perfecte

pingo’s tot hunebedden en van karresporen tot keienwe-

plek om lekker te wandelen of te fietsen.’

gen. En in dit oeroude landschap vind je nu de prachtige
bossen, uitgestrekte heidevelden en schitterende ven-

Martijn Harms, boswachter van Staatsbosbeheer

nen. In mijn werk heb ik regelmatig een ontmoeting met

op De Hondsrug

Wollige evenementen
Voorjaar

Kraamvisite/Lammetjesdagen

19 mei

Schaapscheerdersfeest in Exloo

3 juni

Schaapscheerdersfeest bij Jantina Helling Molen in Aalden

14/ 15 juli

Schapenscheerdersfestival en Wolfeest in Balloo

Actief de natuur in

Met een groep actief de natuur in
Heb je een familiedag, kinderfeestje, bedrijfsuitje, schoolreisje
of vrijgezellenfeest? Op de Hondsrug zijn er vele mogelijkheden om met elkaar actief de natuur te beleven. In Grolloo
hebben ze een outdoorvariant op de escaperoom ontwikkeld:
Escape the Forest. Met een busje word je aan de rand van het
bos uitgezet en dan begint het spel… Beleef op de Hunze een

Op safari door de natuur
Eko tours
Stap tegen de avondschemer in Exloo in een fluisterstille Eko-explorer©
voor een unieke excursie onder leiding van de boswachter naar die plekjes
waar je reeën kunt zien.

spannende belevingstocht per kano of ga ongedwongen met
je familie op survival. Breeland recreatie, Outdoor belevingspark Joytime en 25 graden noord werken veel samen om voor
jouw groep een leuke dag in de natuur te organiseren.
Bij het Ermerstrand en Sportlandgoed Zwartemeer worden
ook leuke doe activiteiten voor groepen georganiseerd zoals
paintball, gps tochten en handboogschieten.

Avontuurlijk Gees
Maak een avontuurlijke reis in een stoere landrover met af en toe een
uitstapje te voet. Tijdens deze stoere Jeepsafari door het Geeserveld word
je op luchtige wijze getrakteerd op enkele anekdotes, legendes en vertellingen van het natuurgebied.
Veenland Express
Rij mee met de boswachter of een gids van Staatsbosbeheer in de Veenland Express door het Bargerveen of Oosterbos. Vanuit deze unieke dubbeldeks huifkar ontdek je de hoogvenen van Zuidoost-Drenthe.
Ook leuk: Een rondrit in een huifkar rondom Gees of ga zelf mennen en doe
een tocht per huifkar vanuit Schoonoord.

Speelnatuur

In bomen klauteren, hutten bouwen, met takken sjouwen: de Drentse natuur is één grote
speeltuin. Op de Hondsrug zorgen verschillende speelbossen voor nog meer beleving.
Hier kan je klimmen over boomstronken, slingeren aan een touw over het water of bruggen
bouwen. Leef je uit en ontdek spelenderwijs de geheimen van de natuur.
• Het Lorkenspeelbos in de boswachterij Gieten-Borger
• Het Speelbos, Oude Markeweg in Emmen
• Speelbos bij het Boomkroonpad in Drouwen
• De Daoler Tuun met klimboom en waterspeelplaats in Dalen
• Wandelen bij de Poort van Coevorden

Heerlijk spelen in de natuur! In het bos tussen Anloo
en Annen is niet ver van Hunebed D08 een stuk bos waar
je heerlijk hutten kunt bouwen.

‘Superleuke zussendag gehad.

Geweldige tour met veel modder en prachtig weer. Onze gids
had veel te vertellen en we kwamen langs velden, over heide,
door de bossen en stopten bij hunebedden en pony’s. Ook de
schaapherder gaf een demonstratie. Meer dan 2,5 uur in de

’

gezonde Drentse buitenlucht.
Marion en zussen

Welkom op

Hunebed Nieuwscafe

In en op het water
Wat is er op warme zomerdagen fijner dan een

www.hunebednieuwscafe.nl

verkoelende duik in het water? Zwemmen en plonsen
in natuurwater kan op de Hondsrug bij een van de
verschillende zwemplassen. Het Loomeer, de
Ieberenplas, de Kibbelkoele of het ’t Nije Hemelriekje:
heerlijk zwemmen omringd door bos. Of huur een kano
of boot en ga het water op. Het Zuidlaardermeer en de
Hunze bieden daartoe alle gelegenheid. Mag het nog
avontuurlijker? Ga dan waterskiën bij het Ermerstrand
of neem een duik in de Rietplas in Emmen.

Ontdek de onderwaterwereld
Het Veenmeer op camping ’t Veenmeer tussen
Tynaarlo en Zuidlaren is interessant voor duikers door
het gevarieerde aanbod onderwater. Zo ligt er een
klein wrak, een deltavlieger, een caravan en is er een
kreeftenwand. Er zijn diverse duikscholen aanwezig in
en rond het Veenmeer.

Actief op het
Zuidlaardermeer
Ga surfen of zeilen op het Zuidlaardermeer.
Zeilschool Zuidlaardermeer op waterpark
de Bloemert in Midlaren geeft lessen
en verhuurt boten, sub- en surfplanken,
waterfietsen en kano’s. Of ga mee met de
rondvaartboot en ontdek de woonplaats van
de bever en van vele andere zeldzame en

Nieuw: spectaculair DX Adventurepark

Deze zomer opent DX Adventurepark in Recreatiegebied het Gasselterveld het grootste open
waterpark van Nederland. De topattractie is een
spectaculaire waterschans. De waterspeeltuin is
een parcours waar op je kunt glijden, klimmen,
slingeren, klauteren, balanceren en zelfs gelanceerd kan worden vanaf de blob. De kleinste
bezoekers kunnen zich uitleven in de obstacle
playground.

prachtige flora en fauna op en in het meer.
Meer informatie www.hondsrugdrenthe.nl

De Hondsrug UNESCO
Geopark Wandelcafés
Ontdek De Hondsrug UNESCO Geopark,
Drenthe, met onze verhalen
Leer De Hondsrug kennen door de verhalen in de routes.
Middels video’s geven u informatie over de spannende
wandel- en fietsroutes op De Hondsrug Unesco Global
Geopark, Drenthe.
Wandelcafés, rondwandelingen, fietsroutes en binnenkort
mogelijk andere routes. Routes in de app Annodrenthe.nu
waarin u middels video’s de omgeving ontdekt.
www.geoparkdehondsrugwandelcafes.nl

Fietsen

Toerfietsen

Drenthe is een
vijfsterren fietsprovincie
Drenthe is vijfsterren fietsprovincie en ontving van de wereldwielerbond UCI het Bike Region Label ontvangen. Nergens anders in Nederland ligt zoveel kilometer aan goed begaanbare fietspaden als in de
provincie Drenthe.

Op de fiets
door het landschap

Op de Hondsrug liggen prachtige fietspaden die je dwars door de
natuur leiden. Ontdek afwisselende landschappen met daarin veel
bezienswaardigheden die herinneren aan vervlogen tijden zoals grafheuvels, hunebedden, karresporen, pingoruïnes. Volg de thematische
routes of stippel zelf je route samen aan de hand van knooppunten.
Het knooppuntensysteem is onlangs weer geüpdatet. Of begin je
fietsrit met een kopje koffie bij een van de gastvrije ondernemers. Zij

Drenthe is de nummer één fietsprovincie van Nederland.

kunnen je als de beste meer vertellen over mooie routes en beziens-

Je vindt hier prachtige natuur, mooie fietsroutes,

waardigheden. Ook kun je er onderweg de accu van je elektrische fiets

fietsevenementen en een groot aanbod van activiteiten

opladen en zelf even ‘bijtanken’.

en uitjes voor iedereen. Op de fiets kun je op de Hondsrug

Leuke fietsevenementen

prachtige kilometers maken. Fiets door bossen en heide,

10 t/m 12 mei Fietsen Ohne Grenzen Coevorden/Emlichheim

langs vennen en veen. Terwijl de toerfietser en de wielrenner

24 t/m 27 juli Drentse Fiets4Daagse met startplaatsen in Emmen en Dalen

van de verharde fietspaden gebruik kan maken, kan de MTB’er
zich ‘off de road’ uitleven. Ieder volgt zijn eigen paden.

“Met mijn vrienden ga ik er vaak op uit om nieuwe mtb-routes
te ontdekken. Vaste prik is dan ook onze ‘waar is de appeltaart het
lekkerst-test’. Ik moet zeggen: zowel de routes als de appeltaarten
op de Hondsrug scoren hoog op ons lijstje. Genieten op-en-top!”

Tip
Voor een ontspannen fietsvakantie over de
Hondsrug fiets je van hotel naar hotel en laat je je
bagage vervoeren. Wil je zelf jouw fietsvakantie
samenstellen? Kijk dan op hondsrugdrenthe.nl
voor inspiratie en boekingsmogelijkheden.

Mountainbiken

Verken de Hondsrug op de fiets

Als mountainbiker is er niets mooier dan een afwisselend parcours door de bossen,
over heidevelden met vennetjes en zandvlakten. Of trap even flink door het zand bij

Op de Hondsrug zijn vele fietsroutes uitgezet die je langs de mooiste plekjes leiden.

de zandafgravingen of langs de waterrand. Het is allemaal mogelijk op de Hondsrug.

We lichten er een paar uit.

In dit unieke decor kan jij als mountainbiker actief zijn. Over de gehele Hondsrug, van
Emmen tot en met Tynaarlo, liggen uitdagende parcoursen waar jij je krachten kunt
meten. Gegarandeerd dat je keer op keer door de omgeving verrast wordt.

Even uitwaaien langs het water kan tijdens het 15 kilometer lange Rondje Zuidlaardermeer van het Groninger Landschap. Van 1 april tot 1 oktober kun je gebruik maken van
het zelfbedieningspontje om het Drentse Diep over te kunnen steken. Parkeer de auto

Stoere mountainbike-evenementen

en start de fietstocht bij molen De Wachter in Zuidlaren.

17 juni Bartje 200 extreme marathon voor de mountainbike vanuit Ees

De fietsroute Ellertsveld (51 kilometer) is een aanrader voor het hele gezin. Waterpret,

28 juni MTB Sleenerzand

hunebedden en de spannende sage over rovende reuzen Ellert en Brammert vallen bij

20 tot en met 23 september MTB500 vierdaags MTB-evenement vanuit Zuidlaren

jong en oud in de smaak. Je kunt starten op verschillende locaties zoals Emmen of

29 en 30 september Geopark Hondsrug Classic Mountainbike in Gasselte

Sleen.

14 oktober MTB Oosterhesselen

Flinten zijn zwerfstenen. Langs de Flintenroute van 41,5 kilometer kom je deze keien

18 november MTB ‘t Haantje
28 december Drenthe 200, extreme marathon voor de mountainbike vanuit Roden

Fiets de Big Five

veelvuldig tegen. De kleinere zwerfkeien zijn gebruikt voor de aanleg van paden en
wegen. En de grote stenen? Binnen een straal van een kilometer langs deze route tref
je maar liefst 18 hunebedden aan. De route start in Drouwen.
De Drentsche Aa route van 39 kilometer door het Nationaal Beek- en Esdorpenland-

Een bezoek aan de Hondsrug is voor jou als mountainbiker niet compleet wanneer

schap Drentsche Aa voert je door het stroomdal van de Drentsche Aa; één van de

je de Big Five niet hebt gereden. Deze vijf toproutes zijn goed onderhouden en

meest gave bekenstelsels van Nederland.

worden door collega mtb’ers zeer goed gewaardeerd. Probeer ze allemaal of maak
een keuze via onze site. Daarop staan leuke filmimpressies van de routes.

Sporen van strijd

Tijd voor pauze

‘De eeuwenoude historie is in dit gebied zichtbaar en voelbaar.
Het is uniek dat je als mountainbiker ‘gewoon’ gebruik kunt maken van dit stuk historie. Op de plek waar vroeger werd gestreden om grondbezit, strijdt men nu op de pedalen om als snelste

Na een aantal uren de pedalen geteisterd te hebben tijd voor een
pauze? Geen probleem! Dit gebied heeft genoeg fietsvriendelijke
horecagelegenheden die je graag van een heerlijk hapje en drankje
voorzien. En wil je na het mountainbiken graag even douchen en

het parcours af te leggen.’

verkleden zodat je meteen je dagelijkse werkzaamheden kunt

Wim Jansen is actief mountainbiker en tevens

hervatten? Dat kan bij Restaurant Wielens in Noord-Sleen.

organisator van de Geopark Hondsrug Classic.

Routetips voor kinderen

Wielrennen

Snelle wielrenevenementen

Op de fiets met de kinderen

Ga vol energie op pad en maak in en rond Zuidlaren
wereldwinkel, een sedumdak, LED-verlichting en een

De langgerekte glooiing van de Hondsrug heeft voor de echte wielrenner

Speciaal voor de korte beentjes zijn er op de Hondsrug

vlindertuin met de Klimaatfietsroute voor kinderen. De

vele uitdagingen. Stevige aan moeten zetten op de vals platte wegen en de

een aantal leuke routes. Ga jij mee op zoek naar de

fietstocht start op de Brink in Zuidlaren en onderweg

kasseienstroken, daar staat dit gebied bij de wielerliefhebber om bekend.

Zilveren Dolk of volg jij met Raya en Wolfje liever het

maak je allerlei opdrachten.

Het is niet voor niets dat menig wielerploeg hier graag een trainingskamp

Wolvenspoor?

Ga vol energie op pad met de klimaatfietsroute of fiets

organiseert. Een aantal van onze groepsaccommodaties biedt hiervoor

kennis met zonnecollectoren, waterberging, de

de kinderfietsroute langs de hunebedden.

zelfs speciale trainingsweekenden aan.

16 juni Randje Drenthe, route langs
de grenzen van Drenthe
6, 7, 8 juli World Cup Para-Cycling Emmen
5 augustus Wielerwedstrijd
Gouden Pijl in Emmen
18 en 19 augustus
TT Drenthe 500 vanuit Borger
14 oktober
Superprestige Veldrit in Gieten

Meer informatie www.hondsrugdrenthe.nl/actief/fietsen

Buitencentrum
Boomkroonpad
Over de bomen
het bos zien?

Wandel eens door
boomtoppen!

Beelden
in Gees

En beleef het Dren
tse
andere manier. Een bos op een
sfeervolle tocht
langs wortels, boom
stam en takken
eindigt op de uitki
jktoren. Met een
adembenemend
bosuitzicht als
beloning.

Expositie 2018
Adres: Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde

Contact: Staatsbosbeheer
Buitencentrum Boomkroonpad
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen

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

Tel: 050 - 309 11 81 - www.klompenmuseum.nl

Open: 1 apr - 1 nov, di t/m zo van 14-17 uur

Vind mooie gebieden en leuke activiteiten op www.staatsbosbeheer.nl

Groepen op afspraak, 1 apr - 22 dec. 2018

Net buiten het prachtige dorp Gees ligt Beelden in Gees,

ook keramiek, hout, roestvrijstaal, glas, corten-staal,

één van de parels van de provincie Drenthe, een plek

kunststof en steen. In de open ruimtes staan heel

waar natuur en kunst elkaar ontmoeten en versterken.

grote beelden, het kleinere werk staat bijna verscholen
in de ronde tuinen en langs de borders. In de galerie

De tuin

vind je kleiner werk van kunstenaars die ook in de tuin

Een tuin van zeven hectare, ingericht als een Engelse

staan, maar ook van kunstenaars die alleen werk voor

tuin, met planten en bomen uit vele landen. Rondom een

binnen maken: sieraden, schilderijen, keramiek, hout.

prachtig, kort gemaaid gazon, liggen borders en zeven
ronde tuinen met elk een eigen sfeer. Er zijn ook zeven

Elk jaar is er een geheel nieuwe zomerexpositie,

vijvers, op één na allemaal rond, de grootste met een

met veel nieuwe kunstenaars. Ook is er ieder jaar

diameter van 60 meter. Altijd zijn er bloeiende planten

een herfstexpositie die plaatsvindt in de galerie,

en bomen, bij de planten staat een bordje met de naam

de brasserie en het paviljoen.

Advertentie voor het Hondsrug Magazine

erop. Je kan een paar uur ronddwalen over de gazons,

Formaat 95 x 138 mm - 1/4 pagina

wat nieuws! En als je het wandelen even moe bent kun

Prijs: € 250,00, excl. BTW

door de tuinen en bospaden. En elke keer zie je weer
je op het terras genieten van koffie met appeltaart of van

GROEPEN & KINDERFEESTJES

een lunch met soep van het huis!

geopend van woensdag t/m zondag van 12 tot 17.00 uur,

Van midden april tot eind september staan in de tuin
ruim 150 beelden van meer dan 25 kunstenaars. Een

Kijk op

of www.dxadventurepark.nl voor meer informatie.

WATERSCHANS

in juli en augustus op dinsdag t/m zondag van 11.00 tot
17.00 uur. Herfstexpositie van 26 oktober t/m 2 december

spannende en gevarieerde verzameling van allerlei soor-

op vrijdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Voor meer

ten kunst, zowel figuratief als abstract en gemaakt van

informatie: www.beeldeningees.nl , 0524-582141.

diverse verschillende materialen. Niet alleen brons, maar

Kunstenaars
zomer:

DX Adventurepark kunt u vanaf juli vinden naast Zwemplas ‘t Hemelriek.

De zomerexpositie is geopend van zondag 22 april tot en
met zondag 30 september. In april, mei, juni en september

De kunst

SUPPEN & KANOËN
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wandelen

Ontdek bijzondere routes
Op de Hondsrug zijn vele wandelroutes uitgezet die je langs de mooiste plekjes
leiden. We lichten er een paar uit.
De Wandelroute Noordlaarderbos en de 50 bunder is een boswandeling met ver-

Lopend kom je op de
mooiste plekjes

gezichten. De rode paaltjesroute van Natuurmonumenten is 6 kilometer.
Vanaf de hoge velden en de essen tussen Borger en Buinen heb je een schitterend uitzicht over het Hunzedal. Het Drentse Landschap heeft er de wandelroute
van Borger naar Buinen uitgezet van 12 kilometer. Onderweg kom je acht hunebedden tegen.
De 11 Hunebeddenroute van het Hunebedcentrum in Borger is 13,7 km en voert je

Al wandelend kun je de echte Hondsrug ontdekken. Doe je

wandelend langs maar liefst 11 hunebedden.

wandelschoenen aan en ontdek plekken waar met de auto
of op de fiets niet kunt komen. Spoor met je verrekijker de

De wandelroute Rondje Aalden gaat over verharde en onverharde wegen en paden

horizon af en spot de bijzondere vogels die het gebied rijk

en voert je door een omgeving die rijk is aan natuur-, landschap- en dorpsschoon.

is. Maar pas op! Voor je het weet kruist een adder je pad.

Je kunt starten bij Tourist Info Zweeloo of Landal Aelderholt.

Ook de snellere lopers vinden op de Hondsrug unieke pa-

Tips

den voor een rondje hardlopen. Ver weg van de bewoonde
wereld kun je uren lopen zonder een weg over te hoeven

Dit is leuk!

steken of een ander mens te zien. In de vroege ochtend
maak je de kans je snelheid te meten aan die van een over-

Stadswandeling met of zonder gids in Coevorden

stekend hert of wegrennende haas.

‘Hier kun je uren wandelen door de bossen
of over de heide. Niemand om je heen,
niks aan je hoofd. Echt even rust.’

Wandelen met bakker Joost in Odoorn
Dorpswandeling o.l.v. gids in Zweeloo met een bezoek
aan het kerkje te Zweeloo en de oude smederij.

Op pad met de kinderen?

Wildplukwandeling: Leer alles over de eetbare natuur
van Leah Groeneweg van Bloemenpad.
Geopark wandelcafés: routes en rustpunten op de app AnnoDrenthe.nu

We hebben leuke kinderwandelroutes zoals het

Fotopuzzelwandeltocht “Slenteren door Sleen”

Kabouterpad van 1,5 km voor kinderen van 3 tot 6

Een tijdreis door Drenthe LOFAR natuurwandeling in Exloo

jaar en de Indianenroute van 3,5 km voor kinderen
van 7 tot 12 jaar bij het Boomkroonpad bij Drouwen.

Waar je ook bent op de Hondsrug, overal vind je mooie

Voor de volhouders

paden en routes om de natuur te beleven. Korte en lan-

Vele langeafstandswandelpaden zoals het Pieterpad, het

gere routes door de natuur, de dorpen en de steden. Wil

Groot Frieslandpad en het streekpad het Drenthepad lo-

je meer te weten komen over het vroegere leven in het

pen dwars door het gebied heen. Er wordt zelfs gewerkt

dorp? Neem dan een van de vele dorpsommetjes. En wil

aan een route die geopark de Hondsrug met het Duitse

26 mei Drenthe wandelfestijn Klazienaveen

je even uitrusten? Strijk dan neer bij een van de vele eet-

geopark TERRA.vita in Osnabrück verbindt.

2 juni TT wandelevent Rolde

en drinkgelegenheden in het gebied.

Wandelevenementen
25 mei Evenement Dropping in de
bossen rond Exloo

9 en 10 mei Kennedymars Odoorn

Het pad van

Een tijdreis door Drenthe
Maak met de app AnnoDrenthe.nu een wandeling

flonkeringen

met de smartphone in je hand en beleef Drenthe
en zijn geschiedenis op een nieuwe manier.

Volg het pad van flonkering en laat je leiden door een uniek

Actief de natuur in!

lichtkunstwerk in de bossen. Ervaar de Pixi van oktober tot

Steeds meer hardlopers waarderen de mogelijkheden van de Hondsrug.

Stoere loopevenementen

Het robuuste gebied leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor mooie

22 april AXman Run in Emmen

trailruntrainingen. Hoogteverschillen, afwisseling in landschap en

8 juli Run Forest Run crossthriatlon Gasselte

eindeloze paden bieden mogelijkheden voor een kort trainingsrondje,

20 oktober Indian Summer trail Rolde

maar ook voor de duurloopjes. Goed getraind? Neem dan eens deel aan

diverse data Geopark crosscircuit

een van de bekende trailrunning events zoals de Indian Summer Trail

8 september Wildman Obstacle Run Sleen

en met december bij het Boomkroonpad in Drouwen.

(20 okt) en de Run Forst Run Crosstriathlon (8 juli).

Bekijk meer evenementen in de Evenementenkalender
op hondsrugdrenthe.nl of haal de kalender in een van de

Er op uit met de hond

Tourist Info kantoren.

Ook voor de viervoeters is er op de Hondsrug ruimte om zich uit te
leven. Waar kan dat nu beter dan in een heerlijk bos waarin je hond
vrij mag lopen. Staatsbosbeheer heeft daarvoor in een aantal bossen
hondenlosloopgebieden aangewezen. In overige gebieden zijn honden
welkom, mits aangelijnd. Let op de borden bij de ingangen.
Lekker los lopen!
• In boswachterij Gieten-Borger mogen honden los in een aantal 		
hondenlosgebieden. Op het Boomkroonpad kunnen geen honden mee,
maar rondom zijn veel wandelmogelijkheden.
• In de bossen bij Exloo zijn twee hondenlosgebieden.
• In de bossen van Odoorn is een losloopgebied voor honden. In het 		
Schapenpark in boswachterij Odoorn zijn honden niet toegestaan.
• In het Noordbargerbos in Emmen moeten de honden aan de lijn. In een
gedeelte van de Emmerdennen is een proefgebied waar honden in het
weekend aan de lijn moeten en de rest van de week los mogen lopen.
Bekijk de kaarten met hondenlosloopgebieden online op
de Hondsrugpagina van Staatsbosbeheer.
• In het zuidelijke en noordoostelijke deel van het Sleenerzand
zijn hondenlosloopgebieden. Let op de borden!

Tip
‘Wandel Anders’

“Zo bijzonder:

Wandel met je hond onder

rust. De enige die ik tegenkom tijdens mijn

leiding van een gids vanaf
Tourist Info Zweeloo.

ik stap de deur

uit en zit meteen midden in de natuur, in volledige
dagelijkse hardlooprondje is een ree of haas.
Dat is wel anders bij mij in de stad.’

Schattenjacht!
Op schattenjacht: Geocaching

‘Ik geniet er van om met familie of vrienden

In het Hondsruggebied liggen vele caches verstopt.

‘n uurtje wandelen. Lekker kletsen en daarna

Leuk voor zowel kinderen als volwassenen.

genieten van een heerlijk bakje koffie.
Wandelen in de natuur is heerlijk!’
Meer informatie www.hondsrugdrenthe.nl

cultuur

Sporen van het verleden
Het culturele erfgoed van Drenthe vind je hier midden in de natuur.

Cultuur en natuur, het beste van twee werelden. De Hondsrug staat
bekend om de prachtige natuur met hoogteverschillen ontstaan in de ijstijd.
De mens heeft daar in vele eeuwen waarde aan toegevoegd met grafheuvels
en hunebedden, dorpen en steden, landbouw en gebouwen.

De Hondsrug
UNESCO Global
Geopark

Zoveel
te doen

De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van
het Hondsruggebied. Het gebied is bijzonder en uniek met geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde.
Daarom heeft het een officiële UNESCO-status: De Hondsrug
UNESCO Global Geopark.
De Hondsrug UNESCO Global Geopark vertelt het verhaal van
het Hondsruggebied tussen Groningen en Coevorden. Hoe

•
•
•
•
•

281 bungalows midden in de natuur
Indoorspeelparadijs
Kinderfeestjes
Bowlingbanen
Midgetgolfbaan

Interesse?

Kijk op www.landal.nl/aelderholt
of bel 0591 - 37 19 19
Aelderholt 4, 7854 TZ Aalden

•
•
•
•
•

Beautysalon
Familiefeesten
Naastgelegen golfbaan
Timber‘s Brasserie voor lunch en diner
ParkShop (7 dagen per week geopend)

zo’n 150.000 jaar geleden een onvoorstelbare ijsmassa alles
platwalste wat op haar weg kwam. Hoe ijs en smeltwater het
landschap kneedden en boetseerden tot heuvelruggen en
beekdalen. Duizenden jaren al wonen er mensen. Zij gaven het
Hondsruggebied een unieke bewoningshistorie. Nergens ter
wereld is een gebied met vergelijkbare geologische ontstaansgeschiedenis. Aan de hand van exposities en expedities wordt
dit unieke geologische en cultuurhistorische verhaal verteld.

Aantrekkelijke glooiing
De Hondsrug heeft een lengte van 70 kilometer met Groningen op het noordelijke uiteinde
en Emmen in het zuiden. De rug heeft een
gemiddelde hoogte van 20 meter boven NAP.
Het Haantjeduin in de Emmerdennen is met
26,5 meter boven NAP het hoogste natuurlijke
punt van Drenthe. Aan de oostkant grenst de
Hondsrug aan het lage Hunzedal. De steile
oosthelling is overal goed te zien, maar in de
omgeving van Gieten en Gasselte en ten oosten van Annen het mooist zichtbaar.

Zwerfkeien
met een functie

Authentieke
dorpen en steden

Hunebedden zijn de oudste monumenten in Nederland. Ze werden 5000 jaar

Hier op de Hondsrug vind je nog veel authentieke

geleden door het trechterbekervolk gebouwd, in de tijd dat in Drenthe de eerste
boeren leefden. We nemen aan dat het hunebed gebruikt werden als graf. De
stenen die men gebruikte waren zwerfkeien die door de gletsjers uit de ijstijd
waren meegevoerd.

dorpen waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Oud
Aalden en Gees maar ook Anderen en Gasselte zijn een
bezoekje waard. Bekijk de vele rijksmonumenten die
ons gebied rijk is, van boerderij tot havezate, van kerk
tot keuterij.

Culturele evenementen

Meeste van de 54 hunebedden liggen op de Hondsrug. Het grootste hunebed
van Nederland staat in Borger. Over de geheimen van dit hunebed is een film

Elke 2e vrijdag van de maand Literair café

gemaakt. Op een steenworp afstand van dit hunebed staat het Hunebedcentrum

de Amer in Amen

in Borger waar je het verhaal van de hunebedbouwers uitgelegd krijgt. De

12 en 13 mei Nationale Molendag

Papeloze Kerk bij de boswachterij Sleenerzand is een gereconstrueerd hunebed.

24 juni Drentse dag in het openluchtmuseum

Het kleinste hunebed van Drenthe ligt in Bronneger.

Ellert en Brammert in Schoonoord
12 t/m 15 juli Zuidenveld in Dalen

Alle hunebedden, maar ook de vele grafheuvels en urnenvelden hebben de

5 augustus Oertijdmarkt Borger

beschermde status van archeologisch monument. Drenthe telt 90 archeologische

18 augustus Etstoeldag in Anloo

monumenten, waarvan de meeste gesitueerd zijn op de Hondsrug.

25 augustus Garnizoensdag Coevorden
8 en 9 september Open Monumentendagen
Oktobermaand Kindermaand
12 november Ganzenmarkt in Coevorden

Cittaslow

Avonturiers, speurneuzen en waaghalzen
halen bij een van de Tourist Info Punten hun
eigen Hunebed Doeboekje met puzzels,
tips en leuke opdrachten.

Vestingstad Coevorden
Gemeente Borger-Odoorn

Coevorden, de oudste stad van Drenthe, was vroeger een van

kenmerkt zich door een prettige

de belangrijkste vestingsteden van het land. De stad lag op een

leefomgeving en haar rijke

strategische plek en werd daardoor een welvarende vestingstad.

cultuurhistorie. Daarom draagt de

In het hart van Coevorden ligt het Kasteel, oorspronkelijk

gemeente het internationale Cittaslow keurmerk.

stammend uit de elfde eeuw. Het is het enige kasteel in Drenthe.

De Cittaslow-filosofie: samen bewuster leven en

Het Kasteel van Coevorden, werd grondig gerenoveerd en het

genieten van het beste uit het verleden en het

pakhuis de Vlijt werd omgetoverd tot hotel. Een gewilde plek

heden. De combinatie gastvrijheid, leefomgeving,

voor bruiloften. In het Arsenaal, een voormalig pakhuis, is het

cultuurhistorie en behoud van eigen omgeving,

Stedelijk Museum gevestigd.

dat is waar Cittaslow voor staat. Cittaslow = gastvrij

Beleef de geschiedenis op straat

genieten in een menselijk tempo

Archeologische monument

Tip

De stad Coevorden staat ook bekend als 'Ganzenstad’. Op de
markt in Coevorden werden eeuwenlang ganzen verhandeld.
Tegenwoordig is de Ganzenmarkt een folkloristisch evenement.

Het gebied De Strubben Kniphorstbosch bij Anloo is het grootste archeologische monument van Nederland. Dat is

Het Oud Saksische rijksmonument 't Hoes van

niet voor niets, al duizenden jaren lang wonen er mensen in het gebied. Ze hebben vele sporen achtergelaten die nog

Hol-An in Aalden is nu een Koffie- & Pannen-

Etstoeldag Anloo

goed zijn te zien in het landschap; hunebedden, grafheuvels, een galgenberg, bomkraters, karrensporen en meer. Via

koekboerderij. Drink er een kopje koffie of eet

Ga een dagje eeuwen terug in de tijd in het dorpje Anloo. Op

een route uitgezet door Staatsbosbeheer loop je langs de meest bijzondere locaties. Of neem de fietsroute Drentse

een traditionele pannenkoek en je waant je er

Etstoeldag wordt ieder jaar een authentieke rechtszitting in de

Aa die door dit gebied loopt. Het gebied ligt midden in het Nationaal park Drentsche Aa en is een van de hotspots

weer even in het Drenthe van weleer.

middeleeuwse kerk van Anloo nagespeeld. Rondom de kerk is een

van De Hondsrug UNESCO Global Geopark.

17e-eeuwse jaarmarkt met muzikanten, goochelaars en handelaars.

Een gebied vol
verhalen

Het verhaal van
Ellert en Brammert
De meest bekende Drentse legende is die van Ellert en Brammert, twee
reuzen, vader en zoon, die vier eeuwen geleden hier woonden. Het waren
ruwe kerels, die een onderaardse hut hadden gemaakt op het grote
heideveld, het tegenwoordige Ellertsveld. Vanuit hun hut stroopten
de rovers de omgeving af. Wie niet dringend het Ellertsveld moest
passeren, waagde zich er niet. Veel kooplieden vielen in handen van het
roofzuchtige duo en wanneer ze het er levend van af brachten mochten ze
nog dankbaar zijn. Ga voor hele verhaal van Ellert en Brammert naar het
openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord, waar je een kijkje
kunt nemen in het verleden van Zuidoost-Drenthe.

Tip
Kom op 24 juni naar de Drentse dag in
het openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Toneelspelers
brengen het museum tot leven brengen.
Een landlopers echtpaar zorgt voor onrust, maar de veldwachter zorgt voor de
nodige orde. Een kiepkerel (marskramer)
probeert zijn handel te slijten. Er wordt
getrouwd over de puthaak (onwettig
samenwonen) en er is een boerenbruiloft
van de gegoede stand.

De Prinses van
Sweel

Het meisje van Yde

Prinses van Zweeloo is de naam die werd gegeven aan

gevonden werd. Het hele lichaam van het Meisje van

de stoffelijke resten van een vroeg-middeleeuwse me-

Yde werd uit het veen gehaald en onderzocht. Het meisje

Iedereen kent het een negentiende-eeuws kinderliedje

vrouw, wier graf werd gevonden tegenover het Kerkje van

blijkt ongeveer zestien jaar oud te zijn geweest toen ze

over Berend Botje dat ging varen met zijn scheepje naar

Sweel in Zweeloo.

stierf. De vraag was, wat deed een zestienjarig meisje in

Zuidlaren. Wie was die Berend Botje uit dat bekende

Ze kreeg de naam Prinses van Sweel vanwege de rijke

dat veen? Rond de nek van het veenlijk is een wurgband-

kinderliedje? Was het de edelman Lodewijk van Heiden

uitdossing; in haar graf werden diverse bijzondere siera-

je gevonden. Het vermoeden bestaat dat ze geofferd

(1773-1850), het boertje uit Borger, Bommen Berend, de

den gevonden. Ook de kleding wees uit dat het ging om

is aan de Germaanse goden, maar er bestaan nog veel

Drentse dienstweigeraar die ging botvissen, of toch de

een dame van hoge welstand. De prinses van Zweeloo is

onzekerheden rondom haar dood (en leven). Mede door

rijke reder Berend Drenth?

te bewonderen in het Drents museum te Assen.

de in 1994 uitgevoerde gezichtsreconstructie spreekt het

Het verhaal van
Berend Botje

Bijna tweeduizend jaar lang lag het Meisje van Yde in het
Drentse veen, toen ze in 1897 door twee veenarbeiders

meisje van Yde tot de verbeelding. Het meisje van Yde en

Wil je Berend Botje ontmoeten? Ga dan in het centrum
van Zuidlaren op zoek naar de fontein aan de Stations-

Wil je de prinses een beetje leren kennen? Loop dan de

de reconstructie van haar hoofd is te zien in het Drents

weg. Het originele beeld van Berend Botje vind je in

geocacheroute Prinses van Sweel. Een creatieve puzzel-

Museum in Assen. Op verschillende data in mei is de

Molenmuseum de Wachter.

wandeling van ongeveer 3,5 km rond en door Zweeloo.

Openluchtvoorstelling Meisje van Yde te zien in Yde.

Beluister de melancholie
van de Hondsrug
Hondsrug Drenthe is de bluesregio van Drenthe.
Bluesmuziekliefhebbers komen aan hun trekken in
de bluescafés zoals café ’t Keerpunt in Spijkerboor,
Hofsteenge in Grolloo, cultuurcafé de Amer in Amen en
cultuurpodium Van Slag in Borger. Op www.route34.eu
vind je een complete blueskalender met bluesoptredens
in Drenthe.

Lekker Hip

Grolloo, het ‘Mekka van de
blues’ in Nederland
Blues wordt in Drenthe in een adem genoemd met

Benieuwd naar wat Drenthe nog meer te bieden heeft? U bent van

Grolloo. De legendarische blueszanger Harry Muskee

harte welkom in onze inspirerende cadeauwinkel Lekker Hip aan
Hoofdstraat 20 in Borger. Hier wordt met veel plezier gewerkt door

woonde er jarenlang in een boerderij. Hij en zijn band

enthousiaste jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, die met

Cuby & the Blizzards hadden er hun oefenruimte. In deze

hulp, hele mooie dingen maken. Denk aan zelfgebakken taart voor

boerderij is sinds juni 2011 het C+B Museum ingericht.

bij één van de vele heerlijke losse theeën. Geniet ook van onze zoete
en hartige delicatessen en Home Deco artikelen, Blond serviezen,

Jaarlijks wordt juni het Holland International

hobbyartikelen en nog veel meer. Maar in het bijzonder van onze

Bluesfestival georganiseerd in Grolloo, het internationale

prachtige met zorg samengestelde cadeaupakketten.

podium waar oude en jonge bluesgoden hun talenten aan
de wereld etaleren. Een tweedaags bluesevenement dat
een liefhebber van de blues niet mag missen.

Lekker Drents
Deze productlijn vol kwalitatieve artikelen is met veel plezier
gemaakt en samengesteld met de enthousiaste hulp van

Een heel weekend
in bluessferen
Trek er eens een weekend op uit om
te genieten van de blues in deze regio.
Combineer een bezoek aan een van de
bluescafés met een sfeervolle overnachting bij een van onze gastvrije ondernemers. In de ‘Groeten uit Grolloo’ KunstKeet overnacht je in een in de sfeer van
blueszanger Harry Muskee beschilderde
keet op een steenworp afstand van de
‘Window of my eyes’, het Grolloërveen
dat Muskee in zijn met een Edison bekroonde hit beschreef.

onze bijzondere medewerkers. Kies bijvoorbeeld voor een

Evenementen met muziek en theater

van de theekaarten, waarmee je iemand niet alleen een kaart

12 tot en met 31 mei Openluchtvoorstelling Meisje van Yde in Yde

de unieke streekproducten zoals kniepertjes, warme wieven

maar ook overheerlijke losse thee stuurt. Maar denk ook aan
wijn of Drentse Turf. Leuk om te geven, te krijgen én ervan te

8 en 9 juni Bluesfestival (International en kleine bluesfestivals) in Grolloo

genieten! Alle producten van Lekker Drents zijn met veel zorg

8 en 9 juni Retropop Emmen

en liefde gemaakt en dat proef je.

9 en 10 juni Vocaal Festival Annen
30 juni Coevorden Swingt in Coevorden
6, 7 en 8 juli FestiValDerAa in Schipborg
8 juli Full Colour Festival Emmen
22 juli C’est la Vie straattheaterfestival Emmen
22 tot en met 25 augustus Horecadagen Coevorden
9 september Shanty & Seasong Festival Emmen
16 september Korenfietstocht Pedaal Vocaal
in het stroomdalgebied Drentsche Aa
Meer informatie www.hondsrugdrenthe.nl

Verras uw relaties
Wilt u uw personeel of relaties een origineel cadeau geven? Denk
dan aan een mooi pakket van Lekker Hip. Graag stellen we een uniek
cadeaupakket samen op basis van uw wensen. Nieuwsgierig naar de
mogelijkheden? Bekijk de voorbeeldpakketten op www.lekker-hip.nl.
Dankbaar voor uw opdracht zorgen onze bijzondere medewerkers er
uiteraard voor dat alle pakketten feestelijk worden verpakt. Zo is het
een feestje om ze te geven én te ontvangen.
Hoofdstraat 20, 9531 AG Borger

0599-855684

www.lekker-hip.nl

Lekker Hip

open dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

winkelen

Winkel in
winkel uit,

‘Lekker’ winkelen
‘Lekker’ winkelen kan bij Lekker hip in Borger, een winkel vol met

er is genoeg te halen

heerlijke delicatessen, de leukste cadeautjes en nog veel meer.
Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in losse thee; je hebt keuze uit
meer dan 130 soorten.

Het is op de Hondsrug heerlijk winkelen in Emmen,

Stap binnen in een wereld vol chocolade bij Chocolaterie 1912

Coevorden, Zuidlaren en Borger. De stad Groningen ligt

in Emmen. Alle bonbons worden nog 'lekker ouderwets' met de

op het uiterste puntje van de Hondsrug ook dichtbij.

hand gemaakt.

Maar vergeet ook de kleine authentieke winkeltjes in de
kleinere dorpen niet. Of struin een van de vele markten

Laat je verrassen in de kleine dorpswinkeltjes

af die in de zomermaanden worden georganiseerd.

Bezoek in de dorpen op de Hondsrug de unieke dorpswinkeltjes
die u niet in de grote steden vindt. Bijna ieder dorp kent wel zo’n

De steden kennen een goed en gevarieerd winkelaan-

authentieke winkeltje.

bod. De combinatie van bekende winkelketens met
kleinere zelfstandige ondernemers maken het plezierige

Ga op zoek naar mooie brocante, antiek of vintage woonspullen

winkelsteden. Ook Zuidlaren en Borger kennen gezellige

bij Jobing Antiek en Tuin in Gasteren, De Oude Steeg brocante en

winkelstraten. En is het regenachtig weer? Ga dan naar

woonaccessoires in Gees, Bricbracbrocante in Midlaren of Woon

het overdekte winkelcentrum De Weiert in Emmen, het

en Cadeauwinkel ’t Hoorntje in Diphoorn.

grootste overdekte winkelcentrum van Noord Nederland. Combineer een dagje winkelen in Emmen met een
evenement. In het zomerseizoen is er bijna wekelijks
van alles te doen, ook op de koopzondagen.

Winkelen bij de boer

Markten

boerderijwinkels zoals de Balloohoeve in Balloo of

lende markten georganiseerd. Bezoek een van de

een van de handgemaakte artikelen voor in en rond het huis

Boerderijwinkel Grollerdeel in Grolloo, Boerderijwin-

jaarmarkten of braderieën of vind je geluk op een van

of een zakje oudhollands snoep uit grootmoeders tijd.

kel ’t Zwien in Gees of Landwinkel Fruitbedrijf Goen-

de vlooien- of rommelmarkten. Iedere vrijdag vind

se in Marwijksoord Boerderijwinkel ’t Leeuweriksveld

in het centrum van Emmen de grootste warenmarkt

in Emmen. Niet alleen zijn er heerlijk verse producten

van Drenthe plaats. Een actueel overzicht vind je op

te koop, maar veelal is er ook de mogelijkheid een

www.hondrsugdrenthe.nl.

In Dalen zijn een handweverij, een oudhollandse snoepwinkel
en een dorpssmederij samengebracht tot een belevenis in de
tijd. Wie The Homestead bezoekt gaat steevast naar huis met

Tip

Volop producten uit eigen streek

Ook leuk: winkelen bij de boer! Bezoek een van de

kijkje te nemen op de boerderij.

aan een boerderij? Doe dan mee met de Boerenfiets-

die streekeigen producten aanbieden. Haal pannenkoekmeel bij
kaasplankje bij de Kaasbank in Borger. Scoor asperges bij boerderij
Sandur in Veenoord/Nieuw Amsterdam. Grijp een streekeigen broodje
bij een van de ambachtelijke bakkers van de Hondsrug. En pluk een
bloemetje in de pluktuin in Gieterveen.

Boerenfietstocht

Een leuke fietstocht combineren met een bezoekje

In het hele Hondsruggebied vind je kleine ondernemers en liefhebbers
de molen van Dalen, Gasselternijveen of Rolde of een streekeigen

In het zomerseizoen worden in de hele regio verschil-

Leuk uitje!

Bezoek op 6 mei de Boerderijfair op de Blauwe
Bessen Boerderij in Gasselternijveen.

dagen op 19 juli, 2 augustus of 16 augustus. Er is
een mooie fietsroute uitgezet langs een aantal agrarische bedrijven. De eigenaren vertellen je graag over
hun bedrijf en hun werkzaamheden. Er zijn leuke
activiteiten, lekkere hapjes en drankjes.
Meer informatie www.hondsrugdrenthe.nl

N34
Hondsrug
Hunebed
Highway

Groningen

Kamperen op de Hondsrug
Beleef een heerlijke vakantie op een
van de Drenthe Campings op de Hondsrug.
Beleef de Hondsrug in de gezellige dorpen, de prachtige bossen, op
de zandverstuivingen en heidevelden. Zo gevarieerd als de natuur en
de dorpen op de Hondsrug, zijn ook de zes Drenthe Campings in het
Hondsruggebied. Maar hoe verschillend de campings ook zijn: nergens
ervaar je de Drentse natuur en gastvrijheid op de Hondsrug beter dan
op de camping. Camping De Lente van Drenthe, Camping de Weyert,
Camping de Hondsrug, Camping de Vledders, Camping het Zwanemeer

1

Camping Zwanemeer

Camping Zwanemeer is een gezellige familiecamping met ruime kampeervelden, uitstekend
onderhouden sanitaire voorzieningen en veel
speelplezier voor kinderen. De camping organiseert leuke activiteiten op en buiten de camping.
Campinggasten kunnen gratis zwemmen in het
naastgelegen openluchtzwembad met bruisbad,
stroomversnelling en reuzewaterglijbaan.
 Prachtig openluchtzwembad
 Geocachen voor jong en oud
 Zeer hondvriendelijk

2

 Het pure Camping de Weyert-gevoel
 Keurige gastvrije beheerders
 Mooi sanitair

3

1
2
5

4

Borger

De Drenthe Campings op de Hondsrug hebben voor iedereen een plekje.
Vier jij je vakantie midden in de natuur, of liever vlakbij het dorp? Zoek je
de rust, of ga je voor avontuur? Ga je voor primitief of verkies je luxe?

Camping de Weyert

3

Een unieke belevenis op de Hondsrug ervaar je in een Hooiberghut met
bedstee, luxe Woodlodge of een Kunstkeet. Of ga voor de glamping Sheddie of een Hippe Kip.

en Camping de Berken bieden jou de beste uitvalsbasis om de geheimen
van de Hondsrug te ontdekken.

Camping De Weyert is een gastvrije en betaalbare
natuurcamping aan de rand van Rolde. Een fijne
plek voor 50-plussers en iedereen die rustig en
betaalbaar wil kamperen. Naast comfortabele
kampeer- en camperplaatsen zijn er unieke
huurmogelijkheden. Overnacht in een chalet,
hooiberghut of woodlodge.

6

Voor kampeerders zijn er kampeervelden met ruime kampeerplaatsen al
dan niet met privé sanitair, rustige hoekjes of veldjes met kindervertier; er
is volop keuze. Hou je wel van het campinggevoel, maar niet van kamperen in een caravan of tent? Huur dan een trekkershut, huurtent, studio, luxe
huurchalet of bungalow voorzien van alle benodigde faciliteiten.

Camping de Hondsrug

Camping de Hondsrug is een gezellige familiecamping met vele faciliteiten. Je kunt er luxe kamperen met privé sanitair. Of huur een stacaravan,
chalet, bungalow of tent. Er zijn twee zwembaden
met een grote waterglijbaan, vele speeltuinen en
een actief recreatieteam.
 Kindvriendelijk
 Veel faciliteiten
 Binnen- en buitenzwembaden

Vanaf de camping ga je op expeditie in het Geopark de Hondsrug of
ontdek je de hoogtepunten van het Nationaal Park Drentsche Aa. De ideale
uitvalsbasis voor de mooiste wandel-, fiets en ruitertochten. De gastvrije
ondernemers kennen het gebied door en door en helpen je graag om je
perfecte programma samen te stellen. Of vraag naar de interessante
arrangementen die de ondernemers voor je hebben samengesteld.

4

Camping de Berken

Camping de Berken is een comfortabele 4-sterren
familiecamping met een kleinschalig karakter. Een
ideale camping voor zowel gezinnen met kinderen
als de 50-plussers en natuurliefhebbers. Met
comfortabele kampeerplaatsen en mogelijkheid
tot huren van een chalet, studio, trekkershut of
ingerichte tent.
 Luxe comfortplaatsen, met privé sanitair
 Speelmogelijkheden en binnenspeeltuin
 Sfeervolle brasserie met lekker eten

5

De Lente van Drenthe

Emmen

Coevorden

6

Camping de Vledders

Voor een actieve en ontspannen vakantie kun je
terecht bij familiecamping De Lente van Drenthe.
Uniek is de ligging naast twee zwemplassen met
vanaf juli 2018 een avontuurlijk waterpark: DX
Adventurepark. De camping heeft een verwarmd
buitenzwembad en een uitgebreid recreatieprogramma.

Camping de Vledders is een gemoedelijke
en sportieve 4-sterren familiecamping met
eigen recreatieplas. De beleving van natuur,
kleinschaligheid, rust en persoonlijke gastvrijheid
staat voorop. Er is animatie en ponyrijden
voor kinderen. En je kunt je eigen
paard/pony meenemen.

 Zwembad
 DX Adventurepark – vanaf juli 2018
 Recreatieplassen met zandstrand

 Nationaal Park Drentsche Aa
 Eigen recreatieplas
 Ponyrijden

Voorste Land 1,9461 AP Gieten

Balloërstraat 2, 9451 AK Rolde

Annerweg 3, 9463 TA Eext

Borgerweg 23, 9462 RA Gasselte

Houtvester Jansenweg 2, 9462 TB Gasselte

Zeegserweg 2a, 9469 PL Schipborg

0592-261317 | info@zwanemeer.nl

0592-241520 | info@deweyert.nl

0592-271292 | info@hondsrug.nl

0599 – 564255 | info@campingdeberken.nl

0599 – 564333 | info@delentevandrenthe.nl

050 – 4091489 | info@devledders.nl

www.zwanemeer.nl

www.deweyert.nl

www.hondsrug.nl

www.campingdeberken.nl

www.lentevandrenthe.nl

www.devledders.nl

Overnachten

‘De nachten zijn hier
nog echt donker en
‘s ochtends worden we
gewekt door de vogels.’

Overnachten in
de winter

Blijf nog even
en geniet van de stille
nachten

Op natuurkampeerterrein Drouwen kun je
winterkamperen. Het is in de winter extra
rustig. De natuur is anders, stiller, maar nog

Op de Hondsrug raak je nooit uitgekeken. Wil je meer ontdekken,

altijd prachtig. Na een heerlijke boswande-

zien en beleven? Blijf dan bij ons overnachten. We hebben een

ling een kopje koffie drinken in je caravan of

enorme diversiteit aan overnachtingsmogelijkheden. Van slapen bij

een maaltijd koken boven een vuur: je komt

de boswachter tot overnachten in een mongoolse yurt. Van een luxe

gegarandeerd tot rust. Kamperen in de winter

hotel tot een kunstkeet midden in de natuur. Of wat te denken van

is een bijzondere ervaring!

een heuse pipowagen, hippe kip of spannende boomhut? Samen
met je hond overnachten kan bij Van Maanen Vakantiehuizen op het
Ermerstrand.
We hebben B&B’s van eenvoudig tot luxueus. In Stieltjeskanaal vind
je B&B Aquamarijn, bekend van het tv-programma Bed and Breakfast.
Of verblijf op een van de vakantieparken van Landal, Molencaten,
CenterParcs, Parc Sandur of Roompot.
Voor gezinnen hebben we ook leuke campings met aantrekkelijke
speelvoorzieningen. De kinderen zijn de hele dag buiten en vallen
’s avonds rozig van de buitenlucht in slaap.
Wil je er met een groep op uit trekken, dan bieden onze
groepsaccommodaties een mooie uitvalsbasis. Van luxe familiehuis
tot grotere accommodatie, het aanbod is groot.

Tip

Er op uit met
de camper

Sta vroeg op en loop bij

Maak een toer over de Hondsrug met je

het ochtendschemer stil-

camper. Veel campings hebben daarvoor

letjes de natuur in. Laat

goede voorzieningen. Camping Nuuverstee

je overdonderden door

in Borger werd uitgeroepen tot beste

de oorverdovende stilte

campercamping van Nederland. Een

en schrik niet wanneer je

overnachting op deze camping is goed te

ineens oog in oog staat

combineren met uitstapjes in het gebied.

met en ree.

Geen eigen camper? Huur dan een camper
op de Hondsrug, bijvoorbeeld bij RoadVip in

‘‘

‘We wilden er even helemaal uit met onze kinderen. Laptops

en telefoons uit, even samenzijn met het gezin. Op het kampeerterrein op de Hondsrug konden we de natuur optimaal

beleven. In de vuurhut mochten we een vuur stoken. Overdag
werd er hout gehakt en gesprokkeld, de kinderen waren er uren
zoet mee. En ’s avonds met z’n allen om het vuur. De kinderen doken na het broodjes bakken voldaan hun bed in. En wij
sloten de dag heerlijk af: een beetje kletsen, wat porren in het

’

vuur, een glaasje wijn met een kaasje uit de streek…

Sleen of P&M Campers in Emmen.
Meer informatie www.hondsrugdrenthe.nl

De mooiste camping
van Drenthe!
Midden tussen drie prachtige natuurgebieden.
Een gezellige familiecamping en een bungalowpark
met 17 Finse bungalows in een rustige, groene omgeving.
De Drentse gemoedelijkheid is hier vanzelfsprekend!

Hof van Saksen

De Kwartjesberg is een
gezellige groepsaccommodatie
voor een onvergetelijk groen
groepsverblijf midden in het bos.
Op het terrein van
De Kwartjesberg zijn vele
activiteiten mogelijk zoals
boogschieten en echte
oud-hollandse spelletjes.

Wat is er leuker dan wegdromen bij mooie foto’s en fantaseren over
uw ideale vakantie? Met wie wilt u er tussenuit en is op de plek van
bestemming alles tot in de puntjes geregeld?

Maar ook in de omgeving
is genoeg te beleven, van
geschiedenis tot natuur en van
zwembad tot attractiepark.

9533PC Drouwen

www.dekwartjesberg.nl

Hof van Saksen presenteert vol trots een wereldprimeur: de drie
spectaculaire indoor waterglijbanen zijn geopend. Kies uit maar
liefst drie afdalingen: de grootste indoor waterglijbaan ter wereld,
de hoogste bandenglijbaan van de Benelux en de steilste indoor
speedslide van Nederland. Durft u het aan?

Mepperstraat 41, 7855 TA Meppen (Drenthe)
Tel: 0591-371543, info@bronzenemmer.nl

www.bronzenemmer.nl

Borgerderstraat 12

|

9449 PA Nooitgedacht

Nieuwsgierigheid wint…
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U bent van harte welkom!
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Bent ook u een levensgenieter en wilt u er even helemaal tussenuit? Kom onze
camping eens bekijken. Wij garanderen u een verzorgde vakantie in een relaxte
omgeving.
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De comfort-camping is gericht op 50+ en op gezinnen
met (klein)kinderen tot ca 12 jaar.

Niet zelden hoor ik mensen zeggen; we komen altijd maar één keer op dezelfde
camping, nou de excuses die ik hoor als ze toch weer voor een tweede keer de
receptie binnen komen zijn vaak oorstrelend voor mij als campingeigenaar. Met
een glimlach laat ik ze dan natuurlijk weer toe tot ons/hun paradijsje.

|

M a g a z i n e

Schitterend gelegen in het pittoreske Drouwen, direct aan
het Natuurreservaat Het Drouwenerzand en op 2km van
het bruisende dorp Borger, bieden wij u alles wat Drenthe zo
mooi maakt!

Luisteren naar de zingende vogels, genieten van de ongedwongen sfeer op uw ruime plaats op de camping, gewoon
met de toet in de zon en in slaap vallen of u plant alvast uw
volgende fiets of wandeltocht. Boomkroonpad, Museum Assen,
Wildlands Emmen, Hunnebedcentrum, Kabouterland, Vesting Bourtange en
zoveel meer en alles is binnen een straal van 5 tot 25 minuten!

T. 0592-245950

Drenthe

Centraal gelegen in het Oer-gedeelte van de Hondsrug ligt
uw heerlijk persoonlijke en kleinschalige Camping Alinghoek
Drenthe.

Vakantie vieren op Camping Alinghoek betekent sfeervol en
relaxt genieten. Naast genieten van de Drentse cultuur en natuur kunt u op de camping ook genieten van alle gemakken
van deze tijd. Een uitstekende Wifi-verbinding, douches,
tv-aansluiting en zwembad zijn bij ons GRATIS bij de prijs
inbegrepen.

|
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0599 - 56 42 00
info@dekwartjesberg.nl

BP

De Kwartjesberg
Gasselterstraat 9,

Vakantieoord
De Bronzen Emmer

BP

Meer informatie over verblijf,
activiteiten, de omgeving of
om gelijk te boeken vindt u op
www.dekwartjesberg.nl.

Een vakantie op Hof van Saksen is er een om echt naar uit te kijken.
Overnachten in een Saksische boerderij op het meest bijzondere
resort van Nederland. Voor velen is het de ultieme vakantie omdat
aan alles en iedereen is gedacht met een ruime keuze uit restaurants,
een luxe Spa & Wellness, een designzwembad met wildwaterbaan én
educatieve Kinder Academies.

Met vriendelijke groet,
Mark Schut

Alle campingcards zijn welkom!

ONTDEKKINGSREIS DOOR
DE NATUURLIJKE EN CULTURELE SCHATKAMERS
VAN DRENTHE

paardrijden

Ponykamp of een
paardenweekend met
vrienden?

In stap,
draf of galop

Een aantal van onze maneges en groepsaccommodaties
zijn volledig ingericht om jou en je paard/pony te ontvangen.
Natuurlijk adviseren ze je graag over de leukste routes,
organiseren ze desgewenst een masterclass of begeleiden ze
je op een tocht door het gebied.

over de Hondsrug

Vind je ‘gewoon’ paardrijden te saai en wil je liever jouw
acrobatische talenten op de rug van een paard tonen? Bij
manege Gasselte worden voltigelessen verzorgd.

Heerlijk draven door het bos, over de heide, langs de vennen
zonder iemand tegen te komen. Dat kan op de Hondsrug. Ga je

Evenementen

op de bonnefooi of volg je liever een bewegwijzerde ruiterroute?

10 mei Concours Hippique Coevorden

In de prachtig uitgestrekte staatsbossen van Drenthe liggen

12 en 13 mei Eexter Ossenrit

vele kilometers ruiterpaden.

16 tot en met 21 mei Concours Hippique Eext
2 juni Enjoy the Ride gecombineerd met Ride, Run & Bike in Buinen

Heb je geen eigen paard, huur dan een paard bij een manege.

6 tot en met 8 juli Hippisch Holtrijk met plattelandsfair in Grolloo

Er zijn veel bedrijven die paarden verhuren voor ruiters en

16 oktober Zuidlaardermarkt, paardenmarkt in Zuidlaren

amazones op ieder niveau. Mee in een groep of liever alleen of

28 oktober Enjoy the Ride voor Pink Ribbon in Buinen

met zijn tweeën een gps tocht maken, neem gerust contact op

Tip

In Schipborg kun je met IJslandse

met de manegebedrijven.

paarden op pad gaan. Ook leuk:

Op de pony langs de kabouters

Heb je wel een eigen paard, dan zijn de mogelijkheden oneindig!

Laat je rondrijden in een huifkar

Routes van een uur, een halve dag of zelfs trektochten. Alles

rondom Gees of ga zelf mennen en

Kinderen kunnen met een pony onder begeleiding een

is mogelijk. Er zijn vele start- en pleisterplaatsen, waar de

beleef het Sleenerzand per huifkar.

buitenritje te maken langs kabouters in het bos naast camping

eigenaren je graag op weg helpen. Wil je overnachten met je

’t Witte Zand in Meppen. Het kabouterpad is een leuke route

paard, dan kan dat bij veel bedrijven. Je bent van harte welkom!

van ongeveer 1 uur.
Enjoy the Ride
Wil jij lekker buitenrijden, maar dan wel zonder kaart en zonder te verdwalen?

Tip
In het Nationaal Park Drentsche Aa loopt een

Doe dan mee aan een Enjoy the Ride rit in april, juni en oktober vanuit Buinen.

‘Ik vind Drenthe een

Bij de volledig verzorgde buitenrit is de route al voor je uitgezet. Heide,

supermooie provincie om te

gemengd bos, zand en veen wisselen zich af. Je rijdt de rit op je eigen tempo,

paardrijden. Er heerst hier

halverwege en na afloop staat er bovendien een hapje en drankje voor je klaar.

altijd een welkom gevoel. Ik

prachtige ruiterroute die je dwars door het eeuwenoude
landschap leidt. Deze route is niet alleen geschikt voor

In de brochure Drenthe in stap, draf of galop, verkrijgbaar bij de Tourist Info

ruiters maar ook voor menners. Download de route van

Punten, zijn de vele mogelijkheden genoemd die er in de provincie Drenthe zijn

www.hondsrugdrenthe.nl.

om ruiter- en mentochten te maken. In sommige gebieden is ook ‘vrij ruiteren’

voel hier rust en ruimte, geniet
van de mooie dorpen en van
een onverwacht fraaie natuur.’

toegestaan.
Meer informatie www.hondsrugdrenthe.nl

kunst

Laat je onderdompelen
in de artistieke wereld
van de Hondsrug
Vincent van Gogh was een van de vele kunstenaars die naar het
Hondsruggebied reisde, op zoek naar de schoonheid van het Drentse landschap.

“Het is hier zo
gansch en al dat wat
ik mooi vind”

Het bijzondere landschap inspireerde hem en vele andere schilders voor en na
hem. Niet vreemd dat op de Hondsrug nog steeds veel kunstenaars actief zijn
en veel kunstwerken te bekijken en te koop zijn.
Laat je inspireren door de creativiteit op de Hondsrug. Breng een bezoek
aan een van de galeries met schilderkunst, sieraden of beeldhouwwerken.

Vincent van Gogh 1883

Bekende kunstenaars exposeren regelmatig. Of ga zelf aan de slag en laat
de creativiteit de vrije hand.

Expeditiepoort
Kunstenaars

Hotspots

Vincent van Gogh is niet de enige kunstenaar die naar
Drenthe ging om te schilderen. Max Liebermann, een
bekende Duitse schilder en een groot voorbeeld voor Van

Hoe mooi Drenthe …
Vooral na 1900 trokken de schilders naar het
wat achteraf gelegen Exloo, om te constateren
dat de vooruitgang ook daar zijn sporen naliet.

Gogh, woonde een tijd in Zweeloo. Al bijna 250 jaar is de

Oude bomen werden gerooid, de onafzienbare

Hondsrug door de bijzondere natuur een inspiratiebron

heide werd gescheurd om als bouwland te dienen,

voor kunstenaars. Vanaf 1772 trokken schilders te voet

bossen werden aangelegd in het kader van de

met een schetsboek en later in volle bepakking met een

In de voormalige herberg waar Vincent van Gogh in 1883

Naast de Expeditiepoort in het Van Gogh Huis

werkverschaffing en er kwam zelfs een spoorlijn.

opvouwbare schildersezel en kruk, een parasol of para-

logeerde word je meegenomen in de periode dat Vincent

zijn er diverse hotspots in het Hondsruggebied

Jammer voor de schilders, fijn voor de mensen, die

plu en schilderskist de natuur in.

van Gogh in Drenthe verbleef. Er zijn volop reproducties

(Vries, Eext, Rolde, Sleen, Zweeloo, Exloo, Zeegse,

daardoor wat meer konden verdienen. De schilders

van de in Drenthe gemaakte werken van Vincent, werken

Borger-Odoorn, rondom Schoonoord en Emmen).

en een fotograaf legden vast wat verdwijnt of

In het Van Gogh Huis in Nieuw Amsterdam-Veenoord

van zijn grote voorbeelden - zoals Liebermann -, foto’s

Plekken waar iets bijzonders te vertellen en te

verdwenen is – de onafzienbare heide kennen we

vind je de Expeditiepoort Kunstenaars in het Hondsrug-

van mensen uit zijn leven, citaten, krabbels… kortom,

beleven valt over het thema.

nu alleen nog van verhalen en afbeeldingen.

gebied, het startpunt voor een expositie over kunst op

alsof Vincent van Gogh er heeft zitten werken en even is

de Hondsrug met in totaal tien ‘hotspots’.

weggelopen.

Tips
Maak vanuit Zweeloo een fietstocht van ongeveer
20 km langs 20 kunstpanelen op de Brinken in

Kunst bekijken

Zweeloo en vier omliggende dorpen. Of doe de
Kunstwandeling Kijk. Kunst Buiten! Een route van
ongeveer 6 km langs kunstwerken in Zweeloo.

Kunst en natuur lijken in Drenthe onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Combineer ook een bezoekje aan een galerie of atelier aan een wandeling in de natuur.

Kunst, cultuur en innovatie in
de oude dierentuin te Emmen.
Daar moet je heen!

Keramiektuin galerie Harwi in Eeserveen biedt abstracte keramiek, voornamelijk mens -en dierfiguren uit eigen atelier op 20.000 vierkante meter
tuin. Daarnaast staan er beelden opgesteld van brons, RVS, marmer,
glas en natuursteen.

Het hele jaar door worden verrassende evenemen-

Galerie Drentsche Aa in Balloo exposeert en verkoopt schilderijen van

ten in de voormalige dierentuin in Emmen geor-

Drentse schilders, stillevens, landschappen, hedendaagse-moderne

ganiseerd. De coulissen van het oude dierenpark

kunst en bronzen beelden.

zijn omgetoverd tot een creatief mensenpark waar

Galerie Van Strien in Nieuw-Amsterdam is een galerie voor hedendaagse

steeds iets nieuws te beleven is. Het Rensenpark

figuratieve kunst. Met wisselende tentoonstellingen en een gevarieerde

is een inspirerende ontmoetingsplaats rond kunst,

collectie schilderijen, grafiek, keramiek, glas en brons weten Berber en

cultuur en innovatie.

Peter van Strien je telkens weer te verrassen.

Vanaf de entree vind je galerieën en ateliers met

Galerie Lemferdinge in Paterswolde toont gedurende het jaar verschil-

druktechnieken, keramiek, kledingontwerpers,

lende exposities en tentoonstelling op de bovenverdieping van Land-

een glasblazer en een edelsmederij. Ook is er een

goed Lemferdinge.

stadstheater, een activiteitencentrum voor ouderen

Atelier Ton ter Linden in Sleen is het bedrijf van Ton ter Linden en zijn

en een stadsboerderij.

partner Gert Tabak. Ton maakt tuinkunst, aquarellen en pastellen, Gert is
fotograaf en maakt incidenteel beelden. Hun werk is op afspraak te zien
in hun galerie.
Atelier AE is het atelier van Annemarie Elberse in Sleen. Zij maakt
glaswerk geïnspireerd op foto’s verhalen en emoties.

Ook het bekijken waard:
Beeldentuin en galerie Gees: Een nieuwe zomerexpositie.

Kunstenaarsdorp Zweeloo
Het idyllische dorp Zweeloo oefent een grote aantrekkingskracht uit op (amateur-) schilders.
In het verleden zijn grote schilders, waaronder Max Liebermann en Vincent van Gogh, in
Zweeloo op werkbezoek geweest. Hun nalatenschap, in de vorm van beroemde schilderijen

Museum Thijnhof in Coevorden: Surrealistische en realistische kunst.

en pentekeningen, is dan ook groot. De schilders kwamen om in alle rust de pure natuur te

Museum de Buitenplaats in Eelde: Hedendaagse kunst waarin figuratie een
rol speelt, werk op papier, illustraties, klassieke moderne kunst en tuinarchitectuur.

schilderen.

Keramisch museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen: Een schatkamer aan
sieraardewerk, gebruiksgoed, tegels en tegeltableaus.

Het verhaal van Kunstenaarsdorp Zweeloo wordt permanent getoond in de

Galerie ‘Kunst op Vijf’ in Coevorden: Werk van de leden van het
Coevorder Kunstenaars Collectief (CKC).

dorpsherberg vertellen de schilders van Zweeloo in korte filmpjes over hun leven en hun werk.

’t Leitze Plein in Benneveld: Vaste expositie van onder andere keramiek.

Van 1 september tot en met 22 september viert Zweeloo haar lustrumweken: Vijf jaar

KunstenaarsHerberg achter Bistro Tante Sweel in Zweeloo. In de ambiance van de oude

Kunstenaarsdorp Zweeloo met diverse activiteiten.

Geniet van een dagje uit op
De Huttenheugte!

Summer Art
Event in Balloo
Tijdens het Summer Art Event in Balloo

Beleef kunst

zie je ruim twintig schilders aan het werk
in het Stroomdalgebied van de Drentsche
Aa. Fiets en wandelroutes leiden je langs
de mooie plekjes in het Drentsche Aa
gebied waar de kunstenaars schilderen.
Startpunt: Galerie Drentsche Aa Balloo.

Met Vincent van Gogh
rond Zweeloo
Kleurrijke Evenementen
‘Waarde Theo,

7 en 8 juli Summer Art Event in Balloo

Wou u eventjes vertellen van een tochtje naar Zweeloo, het dorp
waar Liebermann lang gelogeerd heeft en studies heeft gemaakt

24 en 25 juli Schildersfestival Montmartre
in Oosterhesselen

voor zijn schilderij.’

14 augustus Kunstmarkt in Wezup

Zo begint Vincent van Gogh zijn brief aan zijn broer Theo.

8 september Schildersontmoetingsdag in
Oud Aalden

Vincent reed met herbergier Scholte mee op een boerenkar van

Zwemmen in de Aqua Mundo, deelnemen aan een van de vele activiteiten, bowlen in
tropische sferen, dineren in een van de restaurants en nog veel meer!
Voor een activiteiten overzicht of meer informatie
www.dagjecenterparcs.nl/huttenheugte of 0524-594666.
Parkeerkosten € 5,00 per auto, per dag.
Op vertoon van deze advertentie betaald u geen parkeerkosten!

Veenoord naar Zweeloo. ‘Vergezel’ Vincent op zijn tocht in en
om Zweeloo met deze fietsroute (35 km, ±3 uur) bij de hand.
Meer informatie www.hondsrugdrenthe.nl

H ÈT G EZ IN S U ITJ E
VA N J E VA K A N T IE !
ATTRACTIEPARK

KOM NAAR HET VOORDELIGSTE PRETPARK VAN EUROPA!

€13,

50

INCLUSIEF

ALLE ATTRACTIES,
ETEN EN DRI NKEN! *
(€ 14,50 van 7-7 t/m 2-9)

*vers fruit, div. belegde broodjes (nieuw!), frites, snacks, verse dagsoep, koffie, thee, limonade en softijs!

NIEUW!

VA NA F NU OO K
AV ON TU UR LIJ K
OV ER NACH TE N!
WO UD LO DG ES !

Gasselterstraat 7 9533 PC Drouwen T. 0599 - 564 360 WWW.DROUWENERZAND.NL

