






4

Airco onderhoud
Reparat ie  en onderdelen



5

Pizzeria Venezia is sinds jaren een begrip in de omgeving. Klein be-
gonnen en uiteindelijk gegroeid tot een volwaardig restaurant, waar 
men komt voor de typerende zuidelijke gastvrijheid en kindvriende-
lijkheid. Bovendien biedt men een zeer gevarieerde keuken waarin 
alles volgens traditioneel recept wordt bereid. In de Griekse taverne 
heeft u uitkijk op mediterrane taferelen, geuren en smaken, waardoor 
u zich even uit Drenthe waant. Heerlijk eten tegen een schappelijke 
prijs, en u bent even zorgeloos weg van huis en in het zonnige zuiden 
beland.    

Pizza’s
Neem nou bijvoorbeeld de pizza’s. Dagelijks wordt het deeg naar uniek 
recept klaargemaakt. Speciale natuurlijke toevoegingen zorgen ervoor dat 
de bodem lekker knapperig blijft. De pizzabakkers bakken uw pizza goed 
belegd. 

Gril en Griekse schotels
Ook de grilgerechten en Griekse schotels worden ter plekke vers voor u 
bereid. De smaakvolle mediterrane specialiteiten op de kaart bieden voor 
elk wat wils en worden naar keuze met heerlijke zelfgemaakte sausjes geser-

veerd. Probeer ook eens de authentieke voorgerechten, allemaal uit eigen 
keuken! Bovendien is er bijzondere aandacht voor het vegetarische menu.

Populaire schotels
Populair is de schotel Corfu met gegrilde stukjes varkenshaas en ossenhaas, 
gemarineerd op Griekse wijze, met gebakken champignons, geserveerd 
met gebakken aardappelschijfjes, salade en pitabrood. De schotel Zorba de 
Griek, met een combinatie van gegrilde kipfilet (souvlaki), gyros, lamskotelet 
en gehaktschijf  (susuki), eveneens geserveerd met gebakken aardappelschijf-

jes, salade en pitabrood, is met name favoriet bij de heren. De dames kiezen 
vaker voor de wat lichtere schotel Kosmos (specialiteit van het eiland Kreta), 
een origineel Grieks gerecht van gegrilde stukjes kipfilet (souvlaki) met 
ananas, overgoten met een zachte feta roomsaus, geserveerd met gebakken 
aardappelschijfjes, salade en pitabrood.

Wijnkaart 
De wijnen van Venezia worden, net als de olijven, rechtstreeks geïmporteerd 
uit Griekenland. De kaart bestaat uit verschillenden typen wijnen die uit-
stekend passen bij de verschillende gerechten en de specifieke kruiden. De 
Vin de Cret, Retsina Attica en Patras Kouros zijn van authentieke Griekse 
herkomst. De Italiaanse Montepulciano is een bijzondere titelwijn. 

Afhalen en bezorgen 
Ook is afhalen en bezorgen mogelijk. Het afhaalloket is in een aparte ruim-
te, zodat in het restaurant ongestoord gegeten kan worden. De bezorgauto’s 
zijn uitgerust met speciale warmteboxen, zodat u zeker weet dat uw bestel-
ling lekker warm is bij aankomst. Venezia beschikt over een zeer uitgebreide 
en overzichtelijke internetsite, waarop zowel de kaart van het restaurant, als 
de bezorglijst te vinden is. Ook informatie over de herkomst en geschiedenis 
van de gerechten en de wijnen kunt u daarop nalezen.

Voor meer informatie, ook over de twee andere restaurants
kunt u terecht op:

www.veneziaborger.nl

Lekker smullen bij Venezia in Borger
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Exotische dans en muziek bij SIVO

Het 28-ste internationale folkloristische dansfestival SIVO, dat van 1 tot en met 5 augustus in 
Odoorn wordt gehouden, kent een geweldig en attractief  programma. Twintig dansgroepen ma-
ken hun opwachting, waaronder dansers en danseressen uit onder meer Bolivia, China, Kalmuk-
kië en Thailand. Zij treden op in hun prachtige veelkleurige kledij. Dit jaar zijn er vijf  groepen 
uit Nederland, waaronder de Schaop’ndansers (Exloo), de Puttense Boer’ndansers en Wi’j eren 
t’t Olde (Velswijk/Zelhem).

SIVO staat mede in het teken van “het jaar van het immaterieel erfgoed”. Er is extra aandacht voor Ne-
derlandse volksgebruiken, waarbij dans, muziek en kleding centraal staan. Er is vooral uitleg over kleding 
en bijzondere tradities. Het gaat hierbij om een landelijk initiatief  van het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur.

In het weekend van 4 en 5 augustus is er een wereldse markt met kraampjes vol artikelen, exotische lek-
kernijen, spannende drankjes en snuisterijen uit alle windstreken. Verder zijn er van woensdag tot en met 
zondag meerdere gratis workshops voor jong en oud.

Het SIVO dansfestival speelt zich af  op een overzichtelijk terrein in het hart van Odoorn. Alle buitenpo-
dia zijn overdekt, zodat dansers en danseressen geen hinder zullen ondervinden wanneer de weersomstan-
digheden enigszins tegen zitten.

Het festivalterrein is open op werkdagen vanaf  18.00 uur, op zaterdag en zondag vanaf  11.00 uur. Woens-
dag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 augustus zijn er vanaf  19.30 uur doorlopende voorstellingen en om 21.00 
uur is er op alle festivaldagen een galavoorstelling. Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus begint het festival 
om 11.00 uur met vooral veel aandacht voor kinderactiviteiten. Voor ieder deelnemend kind is er een ver-
rassing!

Meer informatie: kijk op www.sivofestival.nl

Bolivia La Paz Ballet Folklórico de la Paz

Canada Quebec Ensemble  ‘Les Bons Diables’  

Chili Iquique  - Compañia de danzas tradicionales Kirqui – Wayra

China Anshan city China Anshan Folk Art Group

Colombia Villavicen-
cio 

Ara Macao Compañia Dancística

Duitsland Süßen Volksdansgroep Süßen

Finland Hollola Hannat ja Heikit Folk and Music Group

Kalmukkië Elista Ensemble of folk dance “Jangar”

Kroatië Karlovac Folk ensemble "Matija Gubec"

Litouwen Vilnius Voruta Dance Ensemble

Polen widnica Folkloristic Dance Ensemble “Kr g”

Thailand Hatyai Thai Arts and Cultural Group

Tsjechië Stará Ves nad Ond ejnica - Folk Group Ond ejnica

Mexico Tultitlan
Compañía de Danza Folklorica 
“Tierra Mestiza”

Zuid-Afrika Durban Shaka-Zulu ensemble

Nederland Exloo De schaop’ndansers

Nederland Putten De Puttense Boerendansers

Nederland Velswijk / 
Zelhem

Dansgroep Wi’j eren ’t Olde

Nederland Steenderen
Dansgroep de Iesselschotsers 
“Onze Jongeleu”

Nederland Middelburg
Folkloristische Dansgroep 
Medioburgum

Deelnemende landen 2012
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In 2011 waren ze één  van de spraakmakende finalisten van 
Holland’s Got talent: Opera Familia. Opera Familia is een 
zingend gezin met een enorme passie voor “Bel Canto” 
muziek. De groep werd datzelfde jaar nog door Sony ge-
contracteerd en bracht direct een album uit dat binnen twee 
weken goud werd. In januari ontving Opera Familia de ‘Po-
pulariteitsprijs”. Een vakprijs binnen het segment Klassieke 
Muziek. Opera Familia toert het komende theaterseizoen 
door ons land met een schitterend concertprogramma. Het 
bostheater van camping ’t Vlintenholt opent die tour met 
een bijzondere voorpremière. Een première die de eerste 
uitvoering van de complete theatershow zal zijn.

Opera Familia bestaat uit bariton Paul van der Veldt, mezzo 
sopraan Carla van der Veld en sopraan Belinda Vermeer. Voordat 
ze besloten als Opera Familia het theater in te gaan hadden ze 
ieder al een uitgebreide staat van dienst. Paul toerde als uitvoe-
rend muzikant met verschillende muziekgezelschappen meer dan 
tien jaar door heel Europa. Carla speelde vele jaren in producties 
van Theater de Engelenbak, De Nederlandse Opera Stichting, de 
Nationale Reisopera en de Hoofdstad Operette.  

Belinda geniet bekendheid door haar enorme stemomvang van 
4,5 octaven. Al op tienjarige leeftijd vertolkte zij de hoofdrol  in 
de musical ‘Olivia en als dertienjarige stond ze in een bekende-
productie van Albert Verlinden: Kunt u mij de weg naar Hamelen 
vertellen meneer.

Op 28 juli treedt Opera Familia met een avondvullende thea-
tershow op in het amfitheater van camping ’t Vlintenholt. Dit 
amfitheater is een bijzonder sfeervol bostheater midden in het 
Staatsbos van Odoorn, ten westen van de N34. Het theater is in 
de jaren 50 van de vorige eeuw ontstaan als een vuurkuil met drie 
ovale zitringen, geheel opgebouwd uit Drents veldkeien. Onlangs 
werd deze kuil gerestaureerd en voorzien van een modern podium 
met overkapping en houten zittribunes rondom de kuil. Het bij-
zondere karakter van het theater werd onlangs bevestigd door de 
lyrische commentaren op twitter van meesterpianist Wibi Soerjadi: 
‘uniek, de vogels kwetteren over mij vleugel hen. En in de juiste 
toonsoort’.

De voorstelling van 28 juli is de eerste uitvoering van de theater-
show die Opera Familia dit najaar in de Nederlandse theaters zal 
brengen. Tijdens de theatershow  wisselen bekende thema’s uit de 
opera en musical elkaar af  met meer moderne muziek, zoals die 
van Andrea Bocelli, en bekende popsongs. Opera Familia brengt 
een avondvullende show met muziek, theater en poëzie, voor jong 
en oud. Een complete avond genieten van prachtige klassieke en 
moderne muziek in een bijzondere, natuurlijke sfeer.

U wilt ook naar de theatershow van Opera Familia? Ga naar dan 
www.vlintenholt.com en reserveer daar online uw tickets tegen 
het aantrekkelijke voorverkooptarief! Kaarten in de voorverkoop 
kosten € 17,50 en aan de kassa € 22,50. Kinderen tot en met 12 
jaar hebben, mits begeleid, gratis toegang.

Het bijzondere concept van ‘t Vlintenholt  
Natuurrijke camping, unieke groepsaccommodatie en sfeervol bostheater

28 juli opent Opera Familia haar 
theatertoer in het bostheater 
’t Vlintenholt te Odoorn

Bushcraft: een 
bijzonder dag je uit 
voor kinderen

De prachtige natuur camping ‘t Vlintenholt ligt midden in 
de Staatsbossen van Odoorn en beschikt over 164 zeer ruime 
kampeerplekken tussen enorme sparren en dennen in het ei-
gen bos van 14 hectare. De kampeerplekken liggen verspreid 
over vele idyllische bosveldjes en op twee grotere velden 

met daarop speeltoestellen, een speelweide en zandbakken. 
Camping ‘t Vlintenholt is een juweel van rustgevende na-
tuur, waar in de ochtend en avond reebokken vlak langs tent 
of  caravan kunnen lopen. Door zijn omvang,  inrichting en 
de geboden animatie is camping ideaal voor zowel gezinnen 

met   jonge kinderen als 50 plussers die rust en natuur zoe-
ken. ‘t Vlintenholt heeft speciale services en voorzieningen 
voor het organiseren van een familie- of  vriendenweekend.

Halverwege het vorige jaar opende ’t Vlintenholt de deuren van 
de nieuwe groepsaccommodatie. Een unieke houten 
blokhut, gebouwd met 800 houten boomstammen uit 
het arctische hoge noorden van Rusland; zonder dat 
er één spijker werd gebruikt. Puur handwerk door 15 
Russische houtspecialisten. De groepsaccommodatie 
kan groepen tot 42 personen herbergen en is geheel 
zelfvoorzienend. Dat betekent dat families, vrienden-
groepen en/of  bedrijven alles zelf  kunnen organiseren, 
maar ook kunnen terugvallen op de services van ’t 
Vlintenholt.

Rondom de blokhut staan nog een boswachterswoning, 
twee trekkershutten , een boomhut en een Mongoolse 
steppentent. De combinatie van deze accommodatie 
en de blokhut maakt het mogelijk om groepen tot 70 
personen te laten overnachten, eten en recreëren.

’t Vlintenholt biedt haar gasten geen normaal vertier. 
Het gaat bij ’t Vlintenholt om de natuur en het daarin 
verblijven en recreëren. Het team van ’t Vlintenholt 
organiseert voor jong en oud dan ook een groot aantal 
activiteiten die met die natuur te maken hebben. Denk 
daarbij aan boswandelingen, avondsafari’s, geo caches 
en bushcraft.  Daarnaast organiseert het recreatieteam 
knutselochtenden, spelmiddag en theateravonden.

In april opende ’t Vlintenholt de deuren van haar bos-
theater. Een sfeervol theater, waarin inmiddels bekende 
artiesten als de Spaanse flamenco groep Arte Andaluz 
en meesterpianist Wibi Soerjadi hun voorstelling gaven. 
In dat theater wordt tijdens het hoofdseizoen ook iedere 
week door de kinderen van de camping een voorstelling 
verzorgd. Meer weten? Surf  naar www.vlintenholt.com.

‘Ervaar de wonderlijke kracht van de natuur en ga op ontdek-
kingsreis met beroepsavonturier John Schröder. Speciaal voor 
kinderen van 6 tot en met 14 jaar. Ontdek hoe je in het bos 
een veilig onderkomen bouwt, beschut tegen regen en wind 
en dat dieren ervan weerhoudt naar binnen te komen. Leer 
de elementaire vaardigheden die aan de basis van leven en 
overleven in de natuur staan: voedsel vinden, vuur maken, 
water zuiveren, navigeren met zon en de natuur’. Zo staat het 
in op de website en in de folders van ’t Vlintenholt. Tijdens 
de zomerweken organiseert ‘t Vlintenholt spannende dagen 
in het bos, vol avontuur en plezier. Dagen die kinderen niet 
snel zullen vergeten! De kinderen wanen zich in de televisie-
programma’s van National Geographic.  

In de weekeinden van 28 juli, 4 augustus en 11 augustus (de 
zaterdag en de zondag)  is bushcraft specialist John Schröder op ’t 
Vlintenholt. John Schröder leefde lange tijd bij Canadese indianen-
stam de First Nation People en maakte kennis met de bijzondere 
gebruiken en levenswijsheden van deze indianenbevolking uit het 
noorden van Amerika. Hij trok door de wildernis van Canada en 
Alaska over hoge bergen en woeste rivieren en zag maanden alleen 
bos, beren en wolven. De kennis die hij toen opdeed vormt een 
belangrijke basis voor de trainingen die hij nu geeft.

Het programma van John Schröder duurt twee dagen, maar kin-
deren kunnen ook aan één dag deelnemen. Het programma is op-
gezet voor de kinderen van de camping, maar staat eveneens open 
voor kinderen van andere campings en parken. Een kind komt 
de hele dag naar ‘t Vlintenholt en krijgt tussen de middag te eten 
en te drinken. Ook tussendoor worden ze voorzien van drinken. 
De kosten voor deelname bedragen € 50,00 voor het weekeinde 
(€ 35,00 voor één dag). De prijs is inclusief  een middagmaaltijd 
(pannenkoeken, patat). Meer informatie? Reserveren? Bel of  mail 
’t Vlintenholt: 0591 549955, info@vlintenholt.nl.
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Door Lisette Beerman
Zo aan de buitenkant is er op het eerste gezicht niets buitengewoons te zien aan deze 
knusse bakkerij, maar eenmaal binnen verschijnt de eigenzinnige visie van eigenaar 
en bakker Richard Martens al gauw ten tonele: op de houten broodrekken ligt ‘Kloet’n 
Stoet, Dikke Kletskop’n, Bakjes Brood (gemaakt in houten bakjes), Zweedse originele 
crackers, en Kloosterbrood. ‘Mensen houden niet van eenheidsworst, zegt een resolute 
Martens, ‘Dit brood is daarom anders bereid dan bij de gewone bakkerijen. Alle produc-
ten verdienen daarom ook unieke namen.’ 

Bakker Joost bakt koek zoals hij hem eten wil*
Martens is zoon van een bakker en opgegroeid met het vak. De passie van zijn ouders voor het 
bakkerschap heeft hij dan ook volledig omarmd. Een bakkerij staat voor Martens symbool voor 
warmte, en dit gevoel wil hij ook op allerlei manieren uitdragen. ‘De toekomst van brood is het 
verleden van brood. Daarom ga ik terug naar de basis. Zowel in de aankleding van de winkel en 
het lunchlokaal, waar nostalgie voorop staat, als in de bereiding van de producten. Ons brood is 
anders omdat wij het simpel houden, terwijl we tegelijkertijd met betere grondstoffen werken. 
Het gaat gewoon om bloem, water, gist, en zout, het zijn geen geheimen of  zoiets maar gewoon 
betere kwaliteit. Het belangrijkste van goed brood is het proces van rijzen. Vraag je je weleens 
af  waarom in Frankrijk de stokbrood beter smaakt? Dat komt omdat het brood wel tot acht uur 
rijst. Die werkwijzen hanteren wij ook.Vandaar dat het ook veel beter smaakt.’

Bakker Joost is niet uit het oude deeg gebakken*
Bij deze bakker gaat men dus terug naar de basis. Toch is bakker Martens geënt op een moderne 
instelling. ‘Ik promoot het bakkersvak graag met workshops, lezingen en een blokje op de radio 
bij RTV Drenthe. Ik wil graag dat het vak zich blijft vernieuwen. Daarom heb ik ook geen ‘ge-
wone’ broden maar ik geef  ze een eigen twist. Zo wil ik bijvoorbeeld ook dat je de ingrediënten 
die gebruikt worden kan zien. Neem onze Mummel-taart, die zit vol met frambozen, ik wil dat de 
klant ook ziet dat het frambozentaart is, dus laat ik ze zoveel mogelijk intact. Dat spreekt meer 
aan vind ik. Mijn vak zie ik als een kunst in ontwikkeling, op het moment ontwikkel ik bijvoor-
beeld rustgevende lavendelbrood.’

Bakker Joost verkoopt 
geen appelkoekjes*
Door het vele toerisme 
gaan de producten van 
Bakker Joost inmiddels 
heel Nederland door. 
‘Van Wapse tot Tilburg en 
Voorburg. Toeristen weten 
het hier al gauw te vinden. 
Vooral voor het Kloos-
terbrood komen mensen 
terug. Ik moet het zelfs 
weleens opsturen naar 
vakantiegangers die weer 
thuis zijn! We liggen aan 
drie belangrijke fietsroutes, 
waaronder de Flint’nroute, 
die toeristen komen op het 
terras zitten en gezellig 
even een kop thee of  kof-
fie drinken. Mensen komen van de camping verse broodjes halen ’s ochtends of  als ze het bos 
intrekken nemen ze het mee voor een picknick. Wij hebben binnenkort ook een ijssalon en we zijn 
zeven dagen per week open. Ik zie deze zaak niet als werk, ik geniet er gewoon van als mensen het 
bij ons naar de zin hebben. Als mensen speciaal omrijden om bij jou het brood te kopen, dan gaat 
dat ook als vanzelf.’

Wilt u ook weten hoe de Mummeltaart smaakt? Of  wilt u weten wat er zo vrouwelijk is 
aan Bakker Joost z’n speciale Vrouwenbrood? Aan de Hoofdstraat 6 in Odoorn, of  aan 
de Zuidlaarderweg 73 te Annen, slikt u voor zoete koek.* 

Spreekwoorden:
* Ieder bakt zijn koek zoals hij hem eten wil: Iedereen behartigt zijn zaken op een manier zoals   
   hij dat zelf  wil.
* Uit het oude deeg gebakken zijn: Degelijk en ouderwets zijn.
* Dat zijn geen appelkoekjes: dat is geen onzin.
* Alles voor zoete koek slikken: alles kritiekloos geloven

( bron: www.horecaentoerisme-kennisnet.nl)

Bakker Joost in Odoorn; 
‘Gewoon brood bestaat bij ons niet’
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High tea in Gasselte?
Restaurant ’t Nije Hemelriek!

In de Bossen nabij Assen, Emmen en Groningen.

In het mooiste stukje van Drenthe vind je Gasselte. De bosrijke omgeving
maakt dit stukje Drenthe tot een ideale plek om lekker te ontspannen. 
Natuurlijk is een high tea dan ook een optie met een heerlijk uitzicht over 
het Nije Hemelriek. Want wat is er nu lekkerder dan na een boswandeling of 
gefietst te hebben in de bossen, lekker aan te schuiven aan een tafel vol zoete 
en hartige lekkernijen?

Uiteraard hoeft u niet eerst te gaan fietsen of wandelen, ’t Nije Hemelriek is 
voor iedere gelegenheid en ieder jaargetijde een heerlijke locatie om van een 
high tea te genieten.

Indien u een high tea wenst gelieve een dag van te voren reserveren. Prijs per 
persoon € 18.50

’t Nije Hemelriek ligt op zo’n 19 km afstand van Assen, maar je bent er wel 
even helemaal uit. Nieuwsgierig geworden? Kijk gewoon even op de 
website van ’t Nije Hemelriek of bel 0599-565993.

Houtvester Jansenweg 1 - 9462 TB  Gasselte - Tel: 0599-565993 - www.hemelriek.nl
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Maak nu kennis met BleiToe Kidsware, de
leukste kinderkledingwinkel van het Noorden!

BleiToe heeft een zeer uitgebreide collectie 
met zo'n 30 verschillende merken onder 1 
dak. Merken die zoal gevoerd worden zijn: 
Vingino, Retour, Geisha, Noppies, Protest, 
Cars, Twinlife, Carbone, Cake Walk, G-sus, 
Tumble ’n dry, en vele anderen. De ma-
ten die gevoerd worden zijn van couveuse 
maat 44 tot de tiener maat 176. Bij BleiToe 
Kidsware krijgt U een eerlijk en deskundig 
advies!
 
Behalve kleding verkoopt BleiToe Kidsware 
ook zwemkleding, schoenen, de leukste kap-
laarzen, tassen, sieraden, speelgoed en regenkle-
ding. BleiToe Kidsware is gevestigd Achter de 
Brink 34, 9531 AZ in Borger.  

De openingstijden zijn: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag t/m donderdag van 9.00 uur 
tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. BleiToe Kids-
ware is telefonisch te bereiken op 0599-235207         (Zie ook onze advertentie elders in deze Toeristenkrant)

BleiToe heeft een zeer uitgebreide collectie 
met zo'n 30 verschillende merken onder 1 
dak. Merken die zoal gevoerd worden zijn: 
Vingino, Retour, Geisha, Noppies, Protest, 
Cars, Twinlife, Carbone, Cake Walk, G-sus, 
Tumble ’n dry, en vele anderen. De ma-
ten die gevoerd worden zijn van couveuse 
maat 44 tot de tiener maat 176. Bij BleiToe 
Kidsware krijgt U een eerlijk en deskundig 
advies!

Behalve kleding verkoopt BleiToe Kidsware 
ook zwemkleding, schoenen, de leukste kap-
laarzen, tassen, sieraden, speelgoed en regenkle-
ding. BleiToe Kidsware is gevestigd Achter de 
Brink 34, 9531 AZ in Borger.  
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ATELIER / GALERIE
 

ERIK ZWEZERIJNEN
schilderijen

 
 
 

 
 
 
 

LOUISA VAN DEN HOF
Handbeschilderd glas

 
ZUIDERDIEP 5  -  9521 AA Nieuw Buinen
Folkingestraat 65 -  9711 JV Groningen

Tel. 06 - 22 92 26 01
 

www.erikzwezerijnen.nl
www.louisavandenhof.nl
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Altijd grAtis theeproeverij!

10% korting
op een high teA voor 2 personen

bij inlevering van deze bon
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Voor vakantiegangers is ‘een dagje Exloo’ niet compleet zonder een 
bezoek aan eetcafé ‘De Smidse’ 
door Jaap Ruiter 
Bij ‘een dagje Exloo’ hoort standaard een bezoekje aan eetcafé ‘De Smidse’ aan de Hoofd-
straat 65 in Exloo. Toeristen die al vaker hun vakantie in de buurt van Exloo hebben gevierd 
weten dat inmiddels. Bij ‘De Smidse’ kun je terecht voor zowel een betaalbaar hapje en 
drankje als lekkere pannenkoeken voor de kinderen en een heerlijk kopje koffie op het fraaie 
terras.  

Uniek, gezellig en sfeervol 
Eetcafé ‘De Smidse’ is een gezellige en sfeervolle horecagelegenheid onder leiding van de gastvrije 
Henk Smid. ‘De Smidse’ is volstrekt uniek. Het is het enige bruin café in het dorp, inclusief  een knus 
restaurant-gedeelte met zeer betaalbare (vanaf  9 euro!) en complete maaltijden. Voor de kinderen 

is er volop keus uit diverse pannenkoeken. “Daarnaast zijn we de enige snackbar in het dorp”, zegt 
Henk Smid. “Behalve heerlijke softijs en diverse soorten snacks verkopen we ook afhaalmaaltijden, 
die elke dag vers worden bereid. Dat is geen vulling maar voedzaam en gezond. Het is een uitkomst 
voor iedereen die geen zin of  tijd heeft om te koken maar wel bewust kiest voor een gezond leefpa-
troon.” 

Aantrekkelijk geprijsd 
Veel vakantiegangers hebben inmiddels al kennis gemaakt met eetcafé ‘De Smidse’ nadat de Schaaps-
kooi, Kabouterland, de markt met Oude Ambachten, de wekelijkse Zomermarkt, één van de vele 
festivals, of  het fraaie buitenbad is bezocht. “Toeristen weten dat ze dan voor een aantrekkelijke prijs 
bij ‘De Smidse’ kunnen eten en drinken”, voegt Henk Smid er aan toe. “Want zeg nou zelf, het is 

tegenwoordig al duur genoeg 
allemaal! We hebben hier 
gezinnen, maar ook stelletjes 
en vrienden en vriendinnen 
die samen op vakantie zijn. ’s 
Avonds zie je veel toeristen 
terugkomen voor een drankje 
aan onze gezellige bar of  aan 
één van de zithoekjes, met goe-
de maar zachte muziek op de 
achtergrond zodat je nog wel 
met elkaar kunt kletsen. Ook 
kiezen veel toeristen er voor 
om lekker de hele avond op 
het terras te zitten, genietend 
van een mooie zomeravond.” 

www.eetcafedesmidse.nl 
En de koffie… Die is in ‘De 
Smidse’ volstrekt onovertrof-
fen, heeft uw verslaggever 
tijdens het interview onder-
vonden! “Ja”, lacht Henk Smid. 
“Dat krijg ik wel vaker te ho-
ren. Ik gebruik alleen fairtrade 
koffie van Miko, maar dat is 
inderdaad heerlijke koffie en is 
koffie zoals koffie is bedoeld.” 

Eetcafé ‘De Smidse’ is geves-
tigd aan de Hoofdstraat 65 in 
Exloo. Telefoon: 0591-585508. 
Voor meer informatie kunt 
ook een kijkje nemen op 
www.eetcafedesmidse.nl.
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KRINGLOOP
“DE WISSEL”

Antiek, brokante, curiosa, kringloop, inbreng, enz.

NU OOK IN BEILEN!
Wilt u van uw inboedel af, wij komen het halen en nemen alles mee!!

 
Open: 5 dagen in de week, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 10.00 
uur tot 17.00 uur. De laatste zondag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Adres:     Tramstraat 48 A, 7848 BL Schoonoord / De Zuidmaten 14, 9411 PT Beilen
Tel    06-52340729    E-mail adres: dewisselkringloop@gmail.com
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Ambachtsbakker Kuipers, Valthe
Door Nilla Hulshof
Ambachtsbakker Kuipers, 
de bakkerij met een warme 
sfeer en ambachtelijke 
producten die de bakker 
met liefde voor u bereidt. 
‘Eet het en je weet het’ is 
dan ook de slogan die bij 
deze bakker op het lijf  is 
geschreven. Door gebruik 
te maken van natuurlijke 
grondstoffen zijn alle pro-
ducten erg smaakvol en ge-
niet u volop van wat u eet. 
Wat maakt ons nu zo speci-

aal? De naam zegt het al ‘Ambacht’, dat is waar 
het om draait in deze bakkerij. Alle producten 
worden op ambachtelijke manier bereid, met 
echte roomboter en eerlijke producten. U kunt 
bij ons terecht voor allerlei broodsoorten, 
voor banket en andere lekkernijen, maar ook 
maakt de bakker iedere week een ‘broodje van 
de week’, waar u zeker weten voor terugkomt! 
Daarnaast is het interieur van deze winkel 
uniek. Klein, gezellig en knus zijn woorden die 
de inrichting typeren.

Maar ook tijdens het maken van een heerlijke 
fiets- of  wandeltocht door de mooie Drentse 
landschappen, kunt u bij ons terecht voor een 
heerlijk kopje koffie. Op het terras staan de 
thermoskannen voor u klaar, wat zorgt voor 
een gezellige en gemoedelijke sfeer. In de win-
kel kunt u terecht voor een heerlijk lekkernij. 
Een aanrader is de lekkerste appeltaart van 
Drenthe, deze moet u echt geprobeerd hebben!  

Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt? Kom dan snel een kijkje nemen in onze winkel. De win-
keldames staan altijd voor u klaar en staan ervoor om u met een goed gevoel de deur uit te laten 
gaan.

Ambachtsbakker Kuipers  |  Schoolstraat 4  |  7872 PC  Valthe  |  Tel. (0591) 512247

Door Nilla Hulshof
Ambachtsbakker Kuipers, 
de bakkerij met een warme 
sfeer en ambachtelijke 
producten die de bakker 
met liefde voor u bereidt. 
‘Eet het en je weet het’ is 
dan ook de slogan die bij 
deze bakker op het lijf  is 
geschreven. Door gebruik 
te maken van natuurlijke 
grondstoffen zijn alle pro-
ducten erg smaakvol en ge-
niet u volop van wat u eet. 
Wat maakt ons nu zo speci-
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Paardrijden 

Paardrijden op een 
verantwoorde manier 
dat kan bij Les Chevaux.

Buitenritten door de bosrijke 
omgeving voor zowel beginnende 
als gevorderde ruiters.

Bosrit per uur  € 14,50
Picknicktocht 4,5 uur
incl lunch (voor gevorderde) € 59.50
Kar-rit (per persoon, per uur) € 10.-

Voor reserveren kunt u bellen

Voorbosweg 10  -  9528 TA Buinen  -  Tel. 0599-212957
www.leschevaux.nl



www.thijsenaafke.nl

Bij ons kunt u lekker en voordelig uit eten! 
Laat u verrassen door ons zeer uitgebreide buffet, bestaande uit 

o.a. 25 voorgerechten, 29 hoofdgerechten en 16 dessert gerechten.
Een heerlijk diner voor slechts € 22,50 per persoon! 7 dagen per week 

geopend. Zondags van 11.00 tot 14.00 uur kunt u onbeperkt 
brunchen voor € 18,50 p.p. Kinderen tegen goedkoper tarief.

Graag tot ziens!  Thijs & Aafke

Onbeperkt          genieten 
  kan nog!

ONBEPERKT DINEREN 

VOOR MAAR €22,50 P.P.

ELKE ZONDAG 

BRUNCH €18,50 P.P.
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Grand Café De Tien Heugten is er voor iedereen! 
door Jaap Ruiter 
Toen Paul en Sandra Langenberg in april 2010 Grand Café De Tien Heugten aan de Westdorperstraat 29 in 
Schoonloo gingen runnen, is er heel wat veranderd. Behalve een flinke opknapbeurt van binnen en buiten, 
is ook de menukaart flink uitgebreid en worden er behalve snacks, nu ook plateservice en diverse brood-
jes geserveerd. Daarnaast kunnen bezoekers gebruik maken van de nieuwe midgetgolfbaan. “Bovendien 
is Grand Café De Tien Heugten is er niet alleen voor de campinggasten van het recreatiepark, maar voor 
iedereen!”, benadrukt Paul Langenberg. 

Iedereen is van harte welkom 
Sinds Sandra en Paul Langenberg Grand Café De Tien Heugten zijn gaan runnen, maken niet alleen campinggas-
ten van recreatiepark De Tien Heugten gebruik van de uitgebreide horecafaciliteiten, maar ook andere toeristen, 
wandelaars, fietsers en zelfs complete fietsploegen. “Daarnaast zijn verenigingen uit de buurt ook van harte welkom 
in Grand Café De Tien Heugten”, vertelt Sandra Langenberg. “Daarbij kun je denken aan toneelverenigingen, sjoel-, 
kaart- en dartclubs, want ook buiten de zomermaanden zijn we open. Sandra voegt er aan toe dat Grand Café De 
Tien Heugten ook een prima plek is om gezellig iets te drinken en/of  te eten met vrienden, familie of  partner. “Aan 
de bar, in het restaurant of  op het terras.” 

Midden in de samenleving 
Als onderdeel van recreatiepark De Tien Heugten staat het Grand Café midden in 
de samenleving en timmert volop aan de weg met leuke activiteiten. Zo wordt iedere 
zaterdag een druk bezochte bingo gehouden, zijn er regelmatig optredens van leuke 
bands, is er binnenkort een sportieve zeskamp en komen filmliefhebbers volop aan 
hun trekken via speciale filmavonden. “Verder organiseren we regelmatig kaart- en 
sjoelavonden, staan er de komende maanden een aantal braderieën op stapel en hou-
den we droppings, spokentochten, een gezellige barbecue en volleybaltoernooien”, 
somt Paul Langenberg op. “En nogmaals: deze activiteiten zijn voor iedereen toegan-
kelijk, voor zowel campinggasten als toeristen en inwoners uit de omliggende dorpen.” 

Middelpunt van de omgeving 
Paul en Sandra zijn blij dat ze via deze weg het misverstand uit de weg kunnen ruimen 
dat Grand Café De Tien Heugten er alleen zou zijn voor campinggasten van het 
gelijknamige recreatiepark. “En ook al behoren we tot het recreatiepark, we willen niet 
alleen het gezellige en sociale middelpunt van het park zijn, maar van de hele omge-
ving!” 

Grand Café De Tien Heugten, zeven dagen per week geopend, is gevestigd aan de 
Westdorperstraat 29 in Schoonloo. Voor meer informatie of  reserveringen kunt u bel-
len via 06 223 77 216. 
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JULI
Iedere maandag in juli 
11.00 – 17.00 uur: Zomermarkten in het cen-
trum van Exloo (m.u.v. 2 juli)

Iedere woensdagmiddag en donderdag-
middag (alleen donderdag 5, woensdag 25 en 
donderdag 26 juli niet!) 14.00, 15.00 en 16.00 
uur: demonstraties papierscheppen bij B&B De 
Papiermacker aan de Gloep 5 te Exloo. Entree: 
€ 1,- p.p. www.depapiermaecker.nl

Elke dinsdag en donderdag in juli
v.a. 13.30 uur: Buitenmiddag in het teken van 
insecten en het jaar van de bij met een leuke 
speurtocht. Daarna mag je je eigen insecten-
hotel maken en meenemen. Entree: € 8,50 per 
kind. Voor meer info: www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad of  mail naar boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl

Iedere vrijdag in juli (m.u.v. 6 juli)
10.00 – 18.00 uur: Hunebedbraderieën in de 
Torenlaan in Borger

Dinsdag 3 t/m zaterdag 7 juli
Zevende Beachtoernooi in Gieten op het evene-
mententerrein naast het gemeentehuis in Gieten. 
www.stichtingzomeractiviteitengieten.nl

Dinsdag 3 juli 
Vanaf  19.00 uur: The Campfire Collabora-
tion. Countrymuziek bij Poolshoogte aan de 
Boswachter Meelkerlaan 5 te Odoorn. www.
poolshoogte.nl

Woensdag 4 juli
13.30 uur: zomerwandeling bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 2,50/€ 5,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Woensdag 4 juli
Aanloop 13.30 uur, om 14.00 uur demonstratie 
schapendrijven met Border colliesop het terrein 
achter zwembad De Leewal (Zuideinde 36 Ex-
loo) en naast het heideveld “Het Molenveld”.  

Woensdag 6 t/m vrijdag 8 juli
viering 550 jarig bestaan Gieterveen. Allerlei 
activiteiten rond de molen De Eendracht aan de 
Broek in Gieterveen

Zaterdag 7 juli
Kunst en Hobbymarkt op het terrein voor het 
gemeentehuis. www.stichtingzomeractiviteitengi-
eten.nl

Zaterdag 7 juli
Mond tot mond loop: men kan een loopafstand 
van 1, 5 of  10 km afleggen tussen 2e Exloër-
mond en Valthermond. Kijk voor meer infor-
matie op www.stichtingmondtotmond.nl

Zaterdag 7 juli
15.00 – 22.00 uur: Braderie en nachtmarkt te 
Borger, tijdens de Nacht van Borger en de Wiel-
erronde aan de Hoofdstraat.

Zondag 8 juli
Vlomarkt op ’t Perron (Hoofdstraat) te Valthe

Vrijdag 8 juli
10.00 - 17.00 uur: Jaarmarkt in Gieterveen

Maandag 9 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Hoofdstraat te Exloo

Dinsdag 10 t/m zondag 15 juli
Een 5-daags feest met vele activiteiten in Borger. 
Met o.a. kinderactiviteiten, muziek, een lich-
troute, een kermis, een optocht met praalwagens, 
een miss-verkiezing, een tuinenkeuring en sport- 
en spelactiviteiten. Zie voor meer informatie en 
het programma: www.oostermoerfeest.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.oostermoer-
feest.nl

Woensdag 11 juli
13.30 uur: zomerwandeling bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 2,50/€ 5,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Woensdag 11 juli
19.00 uur: Avondwandeling bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 2,50/€ 5,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Vrijdag 13 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Hoofdstraat te Borger

Zaterdag 14 juli
09.00 – 15.00 uur: Vlooienmarkt op De Boshof  
in Odoorn

Zaterdag 14 juli
10.00 – 16.30 uur: Amnesty Boekenmarkt op het 
Mensenrechtenplein te Borger.

Zaterdag 14 juli
10.00 - 15.00 uur: Boekenmarkt op het Flamin-
goplein aan de Stationsstraat in Gieten

Zondag 15 juli
Jaarlijks terugkerend folklorisch festijn Op de 
Kloeten in het centrum van Exloo, waar veel 
aandacht is voor het leven rond 1900.

Zondag 15 juli
14.00 uur en 15.30 uur: Roofvogeldemonstratie 
bij het Boomkroonpad aan de Steenhopenweg 
4 te Drouwen. Entree: gratis. Voor meer info: 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail 
naar boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Maandag 16 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Hoofdstraat te Exloo

Woensdag 18 juli
Aanloop 13.30 uur, om 14.00 uur demonstratie 
schapendrijven met Border colliesop het terrein 
achter zwembad De Leewal (Zuideinde 36 Ex-
loo) en naast het heideveld “Het Molenveld”.  

Woensdag 18 juli
13.30 uur: “In het spoor van de Boswachter” bij 
het Boomkroonpad aan de Steenhopenweg 4 te 
Drouwen. Entree: € 7,50/€ 12,50. Voor meer 
info: www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  
mail naar boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Woensdag 18 juli
21.00 uur: Nachtdierenavond bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 7,50/€ 10,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Woensdag 18 juli
10.00 - 17.00 uur: markt in Gasselte aan de 
Sodemorseweg en het Ericapark

Vrijdag 20 juli 
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Hoofdstraat te Borger

Zaterdag 21 en zondag 22 juli
08.00 - 17.00 uur: Springconcours aan de 
Kepselweg in Gasselte

Zondag 22 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Hoofdstraat te Drouwen

Zondag 22 juli
Vlomarkt/braderie bij de Oude Waag aan de 
Hoofdstraat 25 te Drouwen. deoudewaag.nl

Maandag 23 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Hoofdstraat te Exloo

Dinsdag 24 t/m vrijdag 27 juli
Drenthe Fiets4Daagse met routes van 30, 40 
en 60 km. Starttijden zijn als volgt: De 30 en 40 
km starten tussen 08.30 en 10.30 uur en de 60 
kilometer tussen 8.00 en 10.30 uur. Voor meer 

informatie zie: www.drenthefiets4daagse.nl

Woensdag 25 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Sodemorseweg in Gasselte

Woensdag 25 juli
13.30 uur: zomerwandeling bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 2,50/€ 5,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Woensdag 25 juli
19.00 uur: Avondwandeling bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 2,50/€ 5,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Vrijdag 27 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Hoofdstraat te Borger

Zaterdag 28 juli 2012
Vanaf  20.15 uur: Concert Opera Familia in 
bostheaer ‘t Vlintenholt, Borgerderweg 17 te 
Odoorn. Toegang aan de kassa € 22,50 en voor-
verkoop of  onlineverkoop € 17,50. Kinderen 
t/m 12 jaar, mits begeleid, gratis. Kijk voor meer 
informatie op www.vlintenholt.nl

Zaterdag 28 en zondag 29 juli
Zomerfeest aan de Hoofdstraat in Grolloo

Maandag 30 juli
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Hoofdstraat te Exloo

Dinsdag 31 juli 
Vanaf  19.00 uur: The Oldtime Hayride en Gerrit 
Biesterbos. Countrymuziek bij Poolshoogte aan 
de Boswachter Meelkerlaan 5 te Odoorn. www.
poolshoogte.nl

AUGUSTUS
Elke dinsdag en donderdag in augustus
v.a. 13.30 uur: Buitenmiddag in het teken van 
insecten en het jaar van de bij met een leuke 
speurtocht. Daarna mag je je eigen insectenhotel 
maken en meenemen. Entree: € 8,50 per kind. 
Voor meer info: www.staatsbosbeheer.nl/boom-
kroonpad of  mail naar boomkroonpad@staats-
bosbeheer.nl. Boomkroonpad: Steenhopenweg 4 
te Drouwen.

Iedere dinsdag en donderdag in augustus
17.30 – 20.30 uur: avondopenstelling inclusief  
insektenproeverij. € 7,50 p.p. Vanaf  5 jaar. Voor 
meer informatie www.zoobizar.nl

Iedere woensdagmiddag en donderdagmid-
dag
14.00, 15.00 en 16.00 uur: demonstraties 
papierscheppen bij B&B De Papiermacker aan 
de Gloep 5 te Exloo. Entree: € 1,- p.p. www.
depapiermaecker.nl

Woensdag 1 t/m Zondag 5 augustus 2012
SIVO dansfestival Odoorn. Locatie: De Goorns 
28 te Odoorn
Kijk voor meer informatie en het programma op 
http://www.sivofestival.nl/

Woensdag 1 augustus
Aanloop 13.30 uur, om 14.00 uur demonstratie 
schapendrijven met Border colliesop het terrein 
achter zwembad De Leewal (Zuideinde 36 Ex-
loo) en naast het heideveld “Het Molenveld”.  

Woensdag 1 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Sodemorseweg in Gasselte

Woensdag 1 augustus
13.30 uur: zomerwandeling bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 2,50/€ 5,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Woensdag 1 augustus    
18.00 uur: Hete luchtballonnen/demonstratie 
parachute springen
Tijdens het zomeravondspektakel heeft u de 
kans voor een luchtballonreis. Een origineel 
cadeau. Ga voor meer informatie en/of  opgave 
naar www.stichtingzomeractiviteitengieten.nl
Zowel de parachute sprong demonstratie als de 
ballonvaarten vinden plaats op de sportvelden 
De Goorns aan de Asserstraat.

Woensdag 1 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Sodemorseweg in Gasselte

Donderdag 2 augustus                     
Kuipsteken en muziek op de Brink. Ga voor 
meer informatie en/of  opgave naar www.sticht-
ingzomeractiviteitengieten.nl

Vrijdag 3 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Torenlaan in Borger

Vrijdag 3 augustus                                  
Profile Gieten MTB Omloop. De tocht start bij 
de kantine van de IJsbaan (vlak naast de Wendel-
ing). De finish is op de Brink waar het een uiter-
mate gezellige bedoening is. Vrijdagavond wordt 
de Brink in beslag genomen door de Simone FM 
Drive-in show. Een avond vol gezelligheid en 
muziek!
www.stichtingzomeractiviteitengieten.nl

Zaterdag 4 augustus                               
20.00 uur: Groot Brinkmuziekfestival. Gran-
dioze playbackshow met talloze bekende 
nummers. Ook het publiek wordt nadrukkelijk 
bij deze acts betrokken. In de pauze zal K 
Entertainment voor het vermaak zorgen. Het 
zaterdagavondspektakel wordt gehouden op de 
Brink van Gieten. www.stichtingzomeractiviteit-
engieten.nl

Zaterdag 4 augustus
09.00 – 15.00 uur: Vlooienmarkt op De Boshof  
in Odoorn

Zondag 5 augustus           
11.00 uur: 27e Zomerzondagmarkt met 
standwerkerconcours door centrum van Gieten
Meer dan 120 kramen worden omringd door de 
optredens van artiesten, kinderdraaimolens en 
het standwerker concours. De markt heeft een 
lengte van enkele kilometers waar kooplieden 
hun waren proberen te verkopen. Het centrum 
wordt volledig afgesloten voor alle verkeer. www.
stichtingzomeractiviteitengieten.nl

Zondag 5 augustus
Vlomarkt op ’t Perron (Hoofdstraat) te Valthe

Maandag 6 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Hoofdstraat te Exloo

Woensdag 8 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Sodemorseweg in Gasselte

Woensdag 8 augustus
13.30 uur: zomerwandeling bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 2,50/€ 5,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Woensdag 8 augustus
19.00 uur: Avondwandeling bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 2,50/€ 5,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Vrijdag 10 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Torenlaan in Borger

Maandag 13 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Hoofdstraat te Exloo

Meer evenementen op de volgende pagina!

EVENEMENTEN IN DE REGIO



28



29

Woensdag 15 augustus
Aanloop 13.30 uur, om 14.00 uur demonstratie 
schapendrijven met Border colliesop het terrein 
achter zwembad De Leewal (Zuideinde 36 Ex-
loo) en naast het heideveld “Het Molenveld”.  

Woensdag 15 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Sodemorseweg in Gasselte

Woensdag 15 augustus
13.30 uur: “In het spoor van de Boswachter” bij 
het Boomkroonpad aan de Steenhopenweg 4 te 
Drouwen. Entree: € 7,50/€ 12,50. Voor meer 
info: www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  
mail naar boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Vrijdag 17 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Torenlaan in Borger

Zondag 19 augustus
10.00 – 17.00 uur: Jaarmarkt met vlomarkt aan 
de Schulte Alinghlaan in Gasselte

Zondag 19 augustus
14.00 uur en 15.30 uur: Roofvogeldemonstratie 
bij het Boomkroonpad aan de Steenhopenweg 
4 te Drouwen. Entree: gratis. Voor meer info: 
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail 
naar boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Zondag 19 augustus
11.00 - 16.00 uur: Boerinnenmarkt aan Gas-
selterboerveen 30 in Gasselterboerveen. zie 
www.oostermoersevrouwen.nl
Maandag 20 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Hoofdstraat te Exloo

Woensdag 22 augustus
Openluchttheater Borger “De Spooktrein”, een 
bewerking van het originele stuk van Arnold 
Ridley in het openluchttheater De Speulkoel, 
Hunebedstraat, Borger. Kaarten aan de kassa 
van het theater bij aanvang van de voorstelling á 
€8,- p.p. incl. koffie of  thee. Aanvang 20:30 uur. 
Meer informatie: www.openluchttheater-borger.
nl

Woensdag 22 augustus
13.30 uur: zomerwandeling bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 2,50/€ 5,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Woensdag 22 augustus
19.00 uur: Avondwandeling bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 2,50/€ 5,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Donderdag 23 t/m zondag 26 augustus
Boerenrockfestival. Donderdag Tiroleravond 
gratis entree. Vrijdag Boerenrock €17,50 voor-

verkoop €25  aan de kassa. Zaterdag Boerenpop 
€35 voorverkoop €45 aan de kassa (geen losse 
crosskaarten). Zondag Familiedag €6, kinderen 
t/m 12 jaar gratis. Een campingkaart kost dit 
jaar 65 euro en heb je toegang tot het gehele fes-
tival terrein. Ga voor kaarten of  meer info naar 
http://boerenrockfestival.nl/home/

Vrijdag 24 augustus
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Torenlaan in Borger

Vrijdag 24 augustus
Openluchttheater Borger “De Spooktrein”, een 
bewerking van het originele stuk van Arnold 
Ridley in het openluchttheater De Speulkoel, 
Hunebedstraat, Borger. Kaarten aan de kassa 
van het theater bij aanvang van de voorstelling á 
€8,- p.p. incl. koffie of  thee. Aanvang 20:30 uur. 
Meer informatie: www.openluchttheater-borger.
nl

Zaterdag 25 augustus
Openluchttheater Borger “De Spooktrein”, een 
bewerking van het originele stuk van Arnold 
Ridley in het openluchttheater De Speulkoel, 
Hunebedstraat, Borger. Kaarten aan de kassa 
van het theater bij aanvang van de voorstelling á 
€8,- p.p. incl. koffie of  thee. Aanvang 20:30 uur. 
Meer informatie: www.openluchttheater-borger.
nl
Maandag 27 t/m vrijdag 31 augustus   
Speelweek Gieten. U kunt zich aanmelden via 
www.speelweekgieten.com.

Woensdag 29 augustus
Openluchttheater Borger “De Spooktrein”, een 
bewerking van het originele stuk van Arnold 
Ridley in het openluchttheater De Speulkoel, 
Hunebedstraat, Borger. Kaarten aan de kassa 
van het theater bij aanvang van de voorstelling á 
€8,- p.p. incl. koffie of  thee. Aanvang 20:30 uur. 
Meer informatie: www.openluchttheater-borger.
nl

Woensdag 29 augustus
13.30 uur: zomerwandeling bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 2,50/€ 5,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Woensdag 29 augustus
Aanloop 13.30 uur, om 14.00 uur demonstratie 
schapendrijven met Border colliesop het terrein 
achter zwembad De Leewal (Zuideinde 36 Ex-
loo) en naast het heideveld “Het Molenveld”.  

Woensdag 29 augustus
21.00 uur: Nachtdierenavond bij het Boomk-
roonpad aan de Steenhopenweg 4 te Drouwen. 
Entree: € 7,50/€ 10,00. Voor meer info: www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad of  mail naar 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Vrijdag 31 augustus
Openluchttheater Borger “De Spooktrein”, een 
bewerking van het originele stuk van Arnold 

Ridley in het openluchttheater De Speulkoel, 
Hunebedstraat, Borger. Kaarten aan de kassa 
van het theater bij aanvang van de voorstelling á 
€8,- p.p. incl. koffie of  thee. Aanvang 20:30 uur. 
Meer informatie: www.openluchttheater-borger.
nl

Vrijdag 31 augustus t/m maandag 3 septem-
ber
USA Cars and all Bikes Weekend Meeting aan 
de Zuidzijde 14 in Gasselternijveenschemond. 
Begin- en eindtijden: vrijdag 31 augustus van 
12.00 uur tot 00.00 uur; zaterdag 1 september 
van 08.00 uur tot zondag 2 september 02.00 uur; 
zondag 2 september van 08.00 uur tot 23.00 uur; 
maandag 3 september van 08.00 uur tot 12.00 
uur. 

SEPTEMBER
Iedere woensdagmiddag en donderdagmid-
dag
14.00, 15.00 en 16.00 uur: demonstraties 
papierscheppen bij B&B De Papiermacker aan 
de Gloep 5 te Exloo. Entree: € 1,- p.p. www.
depapiermaecker.nl

Zondag 2 september
Grote jaarmarkt op ’t Perron (Hoofdstraat) te 
Valthe

Zaterdag 8 september
10.00 – 17.00 uur: Braderie aan de Anne de 
Vriesstraat in 2e Exloërmond

Zaterdag 8 en zondag 9 september
10.00 – 17.00 uur: tweedaagse jaarmarkt aan de 
Goorns – Boshof  – Exloërweg te Odoorn met 
vele activiteiten

Zaterdag 15 september 
09.00 – 17.00 uur: Jaarmarkt aan de Hoofdstraat 
te Borger

Zondag 16 september                       
Rabo Noord Drenthe MTB tocht van 35, 45 en 
55 km. De tocht start en eindigt bij de Ijsbaank-
antine (vlak naast de Wendeling). Na afloop is er 
voor elke deelnemer een kom heerlijke erwten-
soep. Iedereen kan inschrijven en starten tussen 
08.45 en 10.00 uur. Er is ruim parkeergelegen-
heid en na afloop is het mogelijk om de fiets 
af  te spuiten en zelf  te douchen. http://www.
stichtingzomeractiviteitengieten.nl

Zondag 23 september
Vlomarkt op ’t Perron (Hoofdstraat) te Valthe

Zondag 23 september
11.00 – 17.00 uur: Braderie met vlomarkt aan de 
Hoofdstraat te Exloo

Zaterdag 29 september                        
Viswedstrijd. Nadere informatie volgt nog via 
http://www.stichtingzomeractiviteitengieten.nl

OKTOBER
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2012
11.00 – 17.00 uur: open atelierroute van het 
Kunst Kollektief  Borger-Odoorn (afgekort 
KKBO)  in de gemeente Borger-Odoorn in de 
Noord-Oosthoek van Drenthe. Kijk voor alle 
bijzonderheden, tijden en routekaart tussen de 
25 dorpen die onder de gemeente vallen op de 
website. www. kunstkollektiefborger-odoorn.nl. 
U herkent de ateliers aan de opvallende knalb-
lauwe banieren met het opschrift KKBO bij de 
toegang van elk atelier.

EVENEMENTEN IN DE REGIO

Colofon
Uitgever : Harrie Meiringh Vormgeving : Studio Olympia
Druk  : Gerhard Druck  Verspreiding : Frowein Emmen
     Advertenties : Mariska Teerling
Toeristen opgelet!
Het weekblad van deze regio heet Week in Week uit en is elke dinsdag o.a. op
de volgende adressen gratis verkrijgbaar zolang de vooraad strekt:

Albert Heijn Borger   Total Drentse Poort Nieuw Buinen
Tankstation Odoorn   Supermarkt van Klinken Valthermond
Bruna Borger    Spar Gasselternijveen
Bakkerij van Veenen Valthe  Meermarkt 2e Exloërmond
Spar Exloo    Coop Schippers Odoorn
C1000 Abbas Gieten    De Echte Bakker Timmer Gasselte

En ook altijd online te lezen op www.weekinweekuit.com
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Versbakkerij Van Veenen
Exloërweg 8 , 7872 RN  Valthe

0591-512336

TNT-service punt  -  ING Geldservice

Dagelijks heerlijk, 

   Dagelijks vers!
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‘De Kwartjesberg’ nu ook voor vergaderingen, presentaties, 
besprekingen, cursussen en workshops
door Jaap Ruiter 
Het bekende, sfeervolle en uniek gelegen groepsverblijf  ‘De Kwartjesberg’ aan de Gas-
selterstraat 9 in Drouwen heeft het aanbod uitgebreid waardoor nu ook de zakelijke markt 
kan worden bediend. Vergaderingen, presentaties, besprekingen, cursussen en workshops 
kunnen nu ook op deze schitterend gelegen locatie worden gehouden. De vele recreatieve 
mogelijkheden maken het voorts mogelijk om in pauzes of  in eigen tijd even lekker te ont-
spannen. 

Beamer en draadloos 
internet 
Om de zakelijke markt 
zo optimaal mogelijk te 
kunnen bedienen beschikt 
‘De Kwartjesberg’ over 
draadloos internet en een 
beamer (met groot scherm) 
met aansluiting voor laptops 
en andere randapparatuur. 
“Uiteraard wordt de inwen-
dige mens niet vergeten”, 
zegt René van Wijk. “Maar 
dat gaat altijd in overleg. We 
verzorgen wat nodig is. Van 
thee en koffie tot een uitge-
breide maaltijd of  lopend 
buffet. We hebben een hele 
moderne, zeer ruime en pro-
fessionele keuken waardoor 
de culinaire mogelijkheden 
onbeperkt zijn. En als men 
zelf  wil koken, is dat ook 
prima! Dat kan bijvoorbeeld 
een leuk onderdeel zijn van 
teambuilding!” 

Het hoofd weer leeg 
maken 
In de pauzes kunnen groe-
pen gebruik maken van het 
basketbalveld, beachvolley-
bal of  tafeltennis. “Maar in 
alle rust even buiten zitten 
of  een ontspannen wande-
ling door de prachtige bos-

sen behoort eveneens tot de mogelijkheden”, vult René van Wijk aan. “De één brengt zijn vrije tijd 

het liefst actief  door en een ander geeft de voorkeur aan stilte en rust om weer tot zichzelf  te komen 
en het hoofd leeg te maken. En als men wil, dan bieden we ook gevarieerde dagtrips, survivaltochten 
en diverse sport- en spelvormen.” 

De Goudvink en De Koolmees 
Samen met zijn echtgenote Charlotte heeft René van Wijk grootschalig onderhoud gepleegd aan 
‘De Kwartjesberg’ waardoor het geheel er weer piekfijn uit ziet. ‘De Kwartjesberg’ bestaat uit twee 
groepsverblijven: De Goudvink en De Koolmees. “In De Goudvink staan de beamer en andere ap-
paratuur opgesteld”, vertelt René van Wijk. “In De Koolmees alleen een whiteboard en flipover. Het 
voordeel van de nieuw geïnstalleerde apparatuur is dat alle groepen er gebruik van kunnen maken. 
Zo kunnen families, verenigingen, teams, scholen en harmonieën ook gebruik maken van de beamer. 
Meerdaagse zakelijke bijeenkomsten behoren vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden. ‘De Kwart-
jesberg’ heeft uitstekende slaapfaciliteiten en moderne sanitaire voorzieningen.” 

www.kwartjesberg.nl 
‘De Kwartjesberg’, nu ook voor de zakelijke markt op het gebied van vergaderingen, presentaties, be-
sprekingen, cursussen en workshops, is gelegen in een schitterend stuk natuur aan de Gasselterstraat 
9 in Drouwen. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0599-564200 of  een kijkje nemen op 
www.kwartjesberg.nl.
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