
 
  
 

    
 

NOVEMBER

DECEMBER

  ZO 10 DEC   15.00 uur

Dubbel leven 
Gerard Alderleven met zijn muzikale  
theatershow ‘Dubbel leven’. 
Locatie:   

  ZA 16 DEC   11.00 uur

Ontdek het Asserbos 
Zie 21 oktober.  
Locatie: 

  ZA 16 DEC   20.00 uur

Link!
Deze enthousiaste groep zingt muziek 
uit allerlei genres. Van pop-, theater- en 
wereldmuziek tot klassiek, filmmuziek en 
luisterliedjes. 
Locatie:   

  ZA 16 DEC   20.00 uur

Kerstconcert
Ballads2 spelen een divers repertoire 
opgebouwd van Nederlands-, Engels- en 
Drentstalige liedjes.  
Locatie:      ZO 17 DEC   13.00–16.00 uur

Kerst  
Een gevarieerde middag vol kerstactivitei-
ten. Zie de website voor het volledige 
programma. 
Locatie: 

  ZO 17 DEC   10.30–13.30 uur

Wildpluk arrangement 
Ben je benieuwd welke eetbare planten 
in de winter te vinden zijn? Ontdek de 
geheimen van het wildplukken en geniet 
aansluitend van een warme lunch. 
Locatie:   

  DO 21 DEC   18.00–22.00 uur

Lichtjesavond 
Overdenkingen van het afgelopen jaar of  
herdenken van mooie en minder mooie 
gebeurtenissen kan tijdens deze sfeervolle 
avond bij het hunebed. 
Locatie: 

  VR 17 T/M ZO 19 NOV   19.30 en 10.00 uur

Wildpluk cursus 
Meer weten over wildplukken? Dan is deze 
korte cursus een aanrader. 
Locatie:   

  VR 17 NOV    20.00 uur

Hongaarse Zigeunermuziek 
De Belgische violist Tcha Limberger speelt 
de Hongaarse Zigeunermuziek in een 
oervorm.  
Locatie:   

  ZA 18 NOV   20.00 uur

Bühner Popkoor 
Het koor bestaat uit 40 leden en zingt een 
gevarieerde poprepertoire met  muziek van 
de afgelopen decennia. 
Locatie:   

  ZA 18 NOV   20.00 uur

The Guitar Guy and Kid Harpin 
Een optreden van deze heren is energiek, 
spectaculair, uniek en staat bol van de  
‘Old School Blues’.
Locatie:   

  ZO 19 NOV   11.00 uur

Ontdek het Asserbos 
Zie 21 oktober.  
Locatie: 

  ZO 26 NOV   13.30–15.30 uur

Herfst 
Vanmiddag kun je aan de slag met herfst-
bladeren. Maak mooie slingers of versier ze 
op een creatieve manier. 
Logo: Samenwerking, kinderen 
Locatie: 

  WO 27 DEC   13.00-16.00 uur

Over Boeren & Buren 
Maak kennis met dit nieuwe duurzame 
project. Je weet wat je eet en het komt 
gegarandeerd uit de eigen regio. 
Locatie: 

  WO 27 DEC   13.30–15.30 uur

Diersporen
Leuke middag waarbij je spelenderwijs 
veel leert over de sporen die dieren ach-
terlaten. 
Locatie: 

  ZA 2 DEC   13.30–16.30 uur

Demonstraties molen 
Zie 7 oktober. 
Locatie: 

  ZA 9 DEC   17.00–20.00 uur

Kookworkshop 
Leer welke groenten en kruiden er in de 
bermen groeien. Daarna gaan we koken 
met de schatten die de natuur ons te 
bieden heeft. 
Locatie:    

  ZO 10 DEC   15.00 uur

Cultuur 
Zie de agenda voor de inhoud van deze 
culturele activiteit. 
Locatie:  

  VR 3 NOV   18.00–21.00 uur

Duurzaam diner 
Zie 6 oktober.  
Locatie:   

  ZA 4 NOV   10.00–17.00 uur

Natuurwerkdag 
Samen buiten aan de slag, dat kan op de 
eerste zaterdag van november op de 17e  
Natuurwerkdag. Kijk op natuurwerkdag.nl 
voor een buitenlocatie in de buurt en om u 
aan te melden. 
Locaties: zie de website

  ZA 4 NOV   13.30–16.30 uur

Demonstraties molen 
Zie 7 oktober. 
Locatie: 

  DO 9 NOV   10.00–12.00  uur

Wildplukwandeling
Zie 4 oktober.
Locatie:   

  ZO 12 NOV   10.00–15.00 uur

Stilte arrangement 
Tijdens deze wandeling met lunch staan 
we stil, lopen we in stilte, zijn we bewust, 
ontdekken, proeven en genieten we. 
Locatie:   

  ZO 12 NOV   10.30–14.30 uur

Kanotocht
Beleef de wildernis van de Hunze vanuit 
de kano en leer onderweg overleven in de 
natuur. 
Locatie:   

  ZO 12 NOV   15.00 uur

Muzikaal optreden  
Wie zal optreden in de Waterstaatskerk in 
Bovensmilde is nog even een verrassing. 
Zie de website voor meer informatie. 
Locatie:   
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Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor 
het behoud van de Drentse natuur en maakt zich 
sterk voor het instandhouden van ons culturele 
erfgoed. Dit doet ze door het aankopen en 
beheren van natuurterreinen en cultuur-
historisch waardevolle objecten. Het Drentse 
Landschap behartigt ook de belangen van 
Stichting Drentse Boerderijen en Stichting 
Oude Drentse Kerken.

Stichting Het Drentse Landschap
Kloosterstraat 5, 9401 KD  Assen
Postbus 83, 9400 AB  Assen
T (0592) 31 35 52
F (0592) 31 80 89
info@drentslandschap.nl
www.drentslandschap.nl

Het werk van Het Drentse Landschap wordt 
mede mogelijk gemaakt door:
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zaterdag 4 november

Landschapsbeheer Drenthe

www.natuurwerkdag.nl
Jong en oud samen aan de slag

Doe mee op een 
van de 50 locaties 

in Drenthe.



In deze agenda staat een deel van alle 
activiteiten. Het volledige overzicht  
en actuele informatie vindt u op 
www.drentslandschap.nl/activiteiten. 

Duur
De excursies duren ongeveer 2 uren tenzij 
anders aangegeven.

Meer informatie
Activiteiten en arrangementen gaan onder alle 
weersomstandigheden door. Ze worden alleen 
afgelast als het KNMI een weeralarm voor 
Drenthe heeft afgegeven.

Kosten
Deelname aan excursie is gratis tenzij anders 
vermeld.

Aanmelden
LET OP: bij sommige excursies en activiteiten 
is aanmelden verplicht. Kijk daarvoor op 
www.drentslandschap.nl/activiteiten. 

Verklaring van de symbolen

 Verrekijker aanbevolen

 Activiteiten geschikt voor kinderen

 Laarzen gewenst

 Stichting Oude Drentse kerken

 Spiegeltje en loep aanbevolen

 Werkgroep Boerenerven Drenthe

 Eigen fiets meenemen

 Samenwerking met andere organisaties

 Aanmelden verplicht

 Betaalde activiteit

OKTOBER

  ZO 1 OKT   11.00–16.00 uur

Kinder Buiten Festival
Een dag vol met uitdagende outdoor activi-
teiten, spannende speurtochten, leuke 
verhalen, rare snoeshanen, niet-alledaagse 
natuurbelevingen en nog heel veel meer. 
Locatie: 
 

  WO 4 OKT   13.30–15.30 uur

Wildplukwandeling
In de herfst vind je in het bos eetbare wilde 
planten, maar ook eetbare bessen en noten.  
Wil je weten hoe je ze kunt herkennen  
en gebruiken? Geef je dan op voor deze 
wandeling en ontdek hoe eetbaar het  
Asserbos is.  
Locatie:   

  VR 6 OKT   18.00–21.00 uur

Duurzaam diner 
Een duurzaam 3 gangen diner met biolo-
gische streekproducten. Voor vleeseters, 
vegetariërs en  kinderen is er een apart 
menu samengesteld. Zie de website voor 
prijzen, aanmelding en inhoud menu. 
Locatie:   

  VR 6 OKT   19.30 uur

Nachtvlinders 
Met speciale middelen kunnen nacht-
vlinders gelokt worden. Kijk mee en ontdek 
hoe mooi en kleurrijk deze bijzondere 
vlinders kunnen  zijn. 
Locatie: 

  ZA 7 OKT   13.00–17.00 uur

Dag van de Drentse geschiedenis 
Een geschiedenisevenement met mooie 
voorstellingen, pakkende verhalen,  
boeiende rondleidingen, interessante 
lezingen, historische films, creatieve  
workshops en een informatiemarkt  
over het Drentse verleden. 
Locatie:  

  ZO 8 OKT   15.00 uur

Muzikaal optreden  
Wie zal optreden in de Waterstaatskerk in 
Bovensmilde is nog even een verrassing. 
Zie de website voor meer informatie. 
Locatie:   

  ZO 8 OKT   15.00 uur

Jolly Mangos Duo
Geïnspireerd door zigeunermuziek en 
Zuid- Amerikaanse muziekstijlen, biedt het 
Amsterdamse duo een breed repertoire. 
Swingend en jazzy! 
Locatie:   

  DO 12 OKT   20.00 uur

Lezing Hunzedal  
Geert de Vries vertelt en laat zien hoe zijn 
foto’s voor het Hunzeboek, dat afgelopen 
zomer verscheen, tot stand kwamen. 
Geniet mee met de flora en fauna van de 
Hondsrug.  
Locatie:    (aanmelden is nood- 
zakelijk want vol=vol)

  ZA 14 OKT   20.00 uur

Compas Voices 
Enthousiast vrouwenkoor zingt drie- en 
vierstemmige popmuziek van o.a. Queen en 
Ramses Shaffy.
Locatie:   

  ZO 15 OKT   10.30–14.30 uur

Kanotocht op de Hunze 
Beleef de wildernis van de Hunze vanuit 
de kano en leer onderweg overleven in de 
natuur. 
Locatie:    

  MA 16 OKT   10.00-12.00 uur

Wildpluk wandeling 
Zie 4 oktober.
Locatie:    

  WO 18 OKT   13.30–15.30 uur

Wildpluk wandeling 
Zie 4 oktober. 
Locatie:    

  ZA 7 EN 14 OKT   10.00–11.00 uur

Yoga in de natuur 
Met een deskundige leraar doet u yoga  
oefeningen in de buitenlucht. Bij slecht 
weer is er binnen ruimte. 
Locatie:   

  ZA 7 OKT   13.30–16.30 uur

Demonstraties molen 
Het oude ambacht van molenaar komt  
tot leven. Er zijn demonstraties en de 
molenaar vertelt u graag meer over dit 
bijzondere ambacht.  
Locatie: 

  ZA 7 OKT   14.00 uur

Circusfeest 
Jos Tipker komt als entertainer, jongleur  
en goochelaar de kinderen vermaken.  
Kinderen doen actief mee met zijn acts. 
Locatie:  

  ZA 7 OKT   14.00–16.00 uur

Oerkettingen en praatstokken
In de oertijd was er aandacht voor versie-
ringen. Ook de praatstok van de stam was 
schitterend versierd. Maak zelf met vuur-
steen en natuurlijke materialen je eigen 
ketting of praatstok. 
Locatie: 

  ZO 8 OKT   11.00 uur

Noorderduinen 
Sectorhoofd (afdeling Natuur en Land-
schap) Uko Vegter neemt u mee naar het 
bosgebiedje Noorderduinen. Een uit stuif-
duinen bestaand heideterrein. Uko vertelt 
hoe dit gebied bij Het Drentse Landschap 
in bezit is gekomen en over de karakteris-
tieke soorten die hier voorkomen. 
Locatie: 

  ZO 8 OKT   12.00–17.00 uur

LOFARdag 
Ontdek geheimen van de astronomie en 
natuur. Ga mee op excursie, ontdek het 
heelal. Een dag vol activiteiten. 
Locatie:  

  ZA 21 EN ZO 22 OKT   10.00–17.00 uur

Live prepareren wolf 
Maak live de preparatie van de wolf van 
Veeningen mee, doe het bottenspel, kom 
braakballen pluizen of ga zelf op wolven-
onderzoek. Zie de website voor programma. 
Logo: Samenwerking, kinderen 
Locatie:  

  ZA 21 OKT   11.00 uur

Ontdek het Asserbos 
Laat u verrassen door dit bijzondere bos 
en hoor meer over de geschiedenis, flora 
en fauna.  
Locatie:  

  ZA 21 OKT   14.00 uur

OERwandeling 
Deze wandeling voert over de adembene-
mend mooie Havelterberg, langs groepen 
grafheuvels en prachtige hunebedden.  
Locatie:    

  ZO 22 OKT   14.00 uur

Baby mammoet 
Kinderen gaan met hun ouders op zoek 
naar een verdwaalde babymammoet. 
Onderweg komen ze ook allerlei andere 
diersporen tegen. Zal de mammoet  
gevonden worden? 
Locatie: 

  ZO 22 OKT   14.00 uur

The Lasses 
The Lasses en Kathryn Claire spelen tra-
ditionele folkmuziek, af en toe een cover 
en schrijven eigen nummers. De zang is 
loepzuiver, de zanglijnen altijd boeiend. 
Locatie:     

  WO 25 OKT   13.00–16.00 uur

Over Boeren & Buren 
Maak kennis met dit nieuwe duurzame 
project. Je weet wat je eet en het komt 
gegarandeerd uit de eigen regio. 
Locatie: 

 

  WO 25 OKTOBER   14.00-16.00 uur

Nestkastjes maken 
Timmer je eigen nestkastje, hang ’m nog 
voor de winter op zodat de vogels er  
aan kunnen wennen en volgend voorjaar  
hebben de vogels er een nestje in gemaakt. 
Locatie: 

  ZA 28 OKT   14.00 uur

Exoten 
Exoten halen vaak in negatieve zin het 
nieuws. Welke exoten komen voor op het 
oudste terrein van Het Drentse Landschap? 
Zijn dat nieuwe of oude en hoe schadelijk 
zijn ze?  
Locatie: 

  ZA 28 OKT   14.00–16.00 uur

Eten in de oertijd 
Eten doe je elke dag, maar wat en hoe 
aten we in de prehistorie? Je gaat met een 
ervaren verzamelaar op zoek naar alles wat 
eetbaar is in de omgeving. Daarna gaan we 
een vuurtje maken en van onze verzamelde 
eetwaren een lekker hapje maken. 
Locatie: 

  ZA 28 OKT   18.30–19.15 uur

Nacht van de Nacht 
Een onvergetelijke tocht door het Spaar-
bankbos. Weet jij wat je allemaal tegen 
kunt komen in het donkere bos? Of is 
het niet eens zo donker? We gaan op 
onderzoek en proberen erachter 
te komen hoe donker het bos nu 
echt is. 
Locatie:   

Welkom bij Het Drentse Landschap

Assen

Eelde

Beilen

Gieten

Meppel

Hoogeveen

Coevorden

Emmen

(Start)locaties activiteiten oktober-december

 (Naast) boerderij Kamps, Kamps 1,  
 9451 TB Rolde (Parkeren achter café  
 De Aanleg, Asserstraat 63, 9451 TA  
 Deurze)

 Duurzaamheidscentrum, Bosrand 2,  
 9401 SL Assen
 

 Informatiecentrum ’t Ende,  
 Stapelerweg 20, 7957 NB De Stapel
 

 Drents Archief, Brink 4, 9401 HS Assen

 Olie- en Korenmolen Woldzigt, 
 Hoofdstraat 58, 9315 PC Roderwolde
 

 Het Kleine Kerkje, Boek 2, 9511 PT  
 Gieterveen

 Oermuseum, Brink 7, 7981 BZ Diever
 

 LOFARgebied, aan de Exloërweg tussen 
 Buinen en Exloo (volg de borden voor 
 parkeren)
 

 Waterstaatskerk, Hoofdweg 186, 
 9421 PD Bovensmilde
 

 Café ’t Keerpunt, Oostermoer 1, 
 9656 PE Spijkerboor 
 

 Margaretha Kerk, Valtherweg 1, 
 7873 AA Odoorn 

 Van Helomaweg 16, 7971 PX Havelte
  

 Schaapskooi Hijkerveld. De schaapskooi 
 is vanaf het dorp Hijken met bordjes 
 aangegeven
 

 Gasselternijveen (na aanmelding ontvangt 
 u de exacte locatie)

 Parkeerplaats Tennisvereniging,  
 Hoogeveenseweg 5a, 7931 TD Hoogeveen
 

 Parkeerplaats Tumuliboslaan bij  
 Kampsheide. (zie website voor exacte  
 locatie)
 

 Dorpshuis De Kom, Middendorp 25,  
 7754 MA Wachtum
 

 Informatiecentrum Egberts Lent,  
 Hunzeweg 30, 9657 PD Nieuw Annerveen
 

 Parkeerplaats bij het hunebed langs  
 de Hoofdweg ten noorden van Steenbergen 
 richting Roderesch (/Roden).
 

 Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27,  
 9531 JT Borger.

Informatiecentrum De Blinkerd
Dagelijks het hele jaar van zonsopgang tot
zonsondergang. Een verrassend nieuwe kijk 
op Drenthe! Bezoekadres:  Vamweg 7, 
9418 TM Wijster

Informatiecentrum ’t Ende in de Stapel
Dagelijks van april  t/m oktober 10.00–17.00 uur
Bekijk de tentoonstelling over de Reest en de 
foto expositie over de bruggetjes over de Reest.
Bezoekadres:  Stapelerweg 20, 7957 NB 
De Wijk

Informatiecentrum Orvelte
Dagelijks van april t/m oktober 11.00–17.00 uur
Proef de sfeer van weleer in dit mooie esdorp.
Bezoekadres:  Dorpsstraat 3a, 9441 PD 
Orvelte

Informatiecentrum Huenderhoeve 
Dagelijks van april t/m oktober 10.00–17.00 uur
Geniet van het schouwspel van de  aankomst  
van de schaapskudde. Bezoekadres:   
Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum   

Informatiecentrum Hijkerveld 
Dagelijks het hele jaar van 10.00–17.00 uur
Gratis kinderspeurtocht Speuren naar sporen.
Bezoekadres:  Hijkerweg 14, 9414 AH  
Hooghalen 

Informatiecentrum Egberts Lent
Dagelijks het hele jaar van 10.00–17.00 uur
Gratis speurtocht Beversporen langs de Hunze 
voor kinderen. Bezoekadres:  Hunzeweg 30, 
9657 PD Nieuw Annerveen

Duurzaamheidscentrum Assen
Dagelijks van 09.00–17.00 uur
Gratis wandel- en fietsroutes door de omgeving 
en tentoonstelling over de wolf in Drenthe.
Bezoekadres:  Bosrand 2, 9401 SL Assen.

Kijk voor actuele informatie op 
www.drentslandschap.nl/eropuit

Informatiecentra van Het Drentse Landschap!

  ZA 28 OKT   19.00-23.00 uur

Kanotocht – Nacht van de Nacht
In het donker op de Hunze ziet de  
wereld er heel anders uit. Samen met  
de deskundige gids wordt het een tocht  
om nooit te vergeten. 
Locatie:    

  ZO 29 OKT   11.00 uur

Boerenerven rond Wachtum 
Aan de hand van de boerenerven rond 
Wachtum, vertellen deskundigen over de 
erven van nu en vroeger. Zij geven ook tips 
voor uw eigen erf. 
Locatie: 

  ZO 29 OKT   14.30 uur

Itchy Fingers en Sunrise 
Ierse en Keltische muziek met uitstapjes 
naar andere genres. Prachtige afwisseling 
in klankkleur van ballades tot instrumen-
taal. Een genot om naar te luisteren. 
Locatie:     

  ZO 29 OKT   15.00 uur

Orkest Adorable 
Weinig orkesten brengen zo’n mooie 
muzikale afwisseling. Een mooi theatraal 
gebracht concert van lichte muziek. 
Logo: samenwerking, kosten, aanmelden 
Locatie: 
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