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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 Pizzeria Griekse 
taverne Venezia 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.

Grill en Griekse schotels
Ook de grillgerechten 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, stukjes varkenshaas 
(chirino) en gehaktschijf  (susuki), eveneens geserveerd met gebakken aardap-
pelschijfjes, salade en pitabrood, is met name favoriet bij de heren. De dames 
kiezen vaker voor de schotel kipfilet (uiteraard met stukjes kipfilet, gebakken 
champignon, ui, paprika en lichte tomatensaus. Dit gerecht wordt op To-
scaanse wijze bereid).

Wijnkaart
De wijnen van Venezia worden, net als de olijven, rechtstreeks geïmporteerd
uit Griekenland. De kaart bestaat uit verschillende typen wijnen die uitste-
kend passen bij de verschillende gerechten en de specifieke kruiden. De 
Imiglikos (wit of  rood), Retsina Attica en Patras Kouros zijn van authentieke 
Griekse herkomst. De Italiaanse Montepulciano is een bijzondere titelwijn en 
tevens onze rode huiswijn.

Afhalen en bezorgen
Ook is afhalen en bezorgen mogelijk. Het afhaalloket is in een aparte ruimte, 
zodat in het restaurant ongestoord gegeten kan worden. De bezorgauto’s zijn 
uitgerust met speciale warmteboxen, zodat u zeker weet dat uw bestelling lek-
ker 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 kunt u terecht op:
www.veneziaborger.nl
Adres Pizzeria Griekse Taverna Venezia:
Torenlaan 6 te Borger. T.: 0599 – 234 111

LEKKER SMULLEN BIJ
VENEZIA IN BORGER
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Rust en Ruimte met Reuring om de hoek

De  Ho n d s r u g ,  e e n  s c h a t k a m e r  v o l  b e l e v e n i s s e n .  He t  u n i e k e  l a n d s c h a p  i n s p i r e e r t  t o t  
creati eve ingevingen, geeft  ruimte aan sporti eve bezigheden en is hoofdgetuige van 
vroegere ti jden. Een gebied dat glooit, meandert, slingert en stuift .  Dit unieke gebied 
herbergt zowel het Nati onaal Park Drentsche Aa als het Unesco Global Geopark De 
Hondsrug in zich. Nergens in Nederland vindt u zoveel authenti citeit, natuur en bele-
v i n g  a l s  h i e r !

Ontdek het zelf!
Er is niets leuker dan (ver)dwalen in een mooie omgeving. Kom en geniet van de natuur. 
Ook de acti eve sporter kan zijn hart ophalen met ruim 200 km mtb routes en de moge-
lijkheden voor vrij ruiteren.  Voel je vrij en ga op ontdekking!

Daar zit muziek in!
In een decor van bossen en heide kunt u genieten van vele festi vals en muzikale optre-
dens. Laat u verrassen door deze evenementen en waan u even in een andere wereld. 
Wilt u de sfeer nog wat langer vasthouden, blijf dan een paar dagen en overnacht bij één 
van onze ondernemers. 

Bijzonder overnachten
Er is zoveel te doen en beleven, u raakt niet uitgekeken. GASTVRIJHEID wordt hier nog 
met hoofdlett ers geschreven. Terug in de ti jd maar met een moderne touch kunt u 
overnachten in een Hippe Kip. Of wat te denken van een overnachti ng in en Kunstkeet te 
midden van de natuur. 

Voor kleine en grote groepen hebben wij landelijk gelegen groepsaccommodati es. 
Natuurlijk kunt u ook terecht bij onze b & b’s of op onze mooi gelegen campings. Gaat u 
liever voor meer luxe? Boek dan een vakanti e bij één van onze hotels. 

Vo o r d e e l  v o o r  u !
Op de Hondsrug waarderen wij uw komst. Daarom ontvangt u een grati s Regio voordeel-
kaart. Met deze kaart kunt u bij de deelnemende bedrijven genieten van diverse voor-
deelaanbiedingen. 

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk dan snel op 
www.hondsrugdrenthe.nl of 
volg ons op facebook.com/
hondsrugdrenthe
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Herberg Schoapendrift Exloo op prachtige locatie met de lekkerste 
vlamm’nkoek

Ee n  h o t e l  w a a r d i g ,  z o v e e l  i s  e i g e n l i j k  w e l  d u i d e l i j k  a l s  h e t  m o o i e  p a n d  v a n  He r b e r g  
choapendrift aan Hoofdstraat  in E loo wordt bekeken  een pand aan de rand van 

het bos als het dorp wordt uitgereden. andelroutes alom, etsroutes te over, rust, 
maar ook de autoweg Emmen-Groningen op maar een kilometer afstand en dus allerlei 
v o o r z i e n i n g e n  b i n n e n  h a n d b e r e i k .

O cieel bestaat Herberg Schoapendri  nog maar twee jaar, het pand met zijn horeca-
voorziening als hotel al langer. ,,We vonden herberg’ een betere naam, omdat het de 
luxe van een hotel niet draagt , vertelt eigenaar Johan Ameln. ,,We zijn een herberg zoals 
die bedoeld is  eten, drinken en slapen.

Met vijf hotelkamers die er werkelijk prachtig, comfortabel en 
netjes uitzien en zeker niet duur zijn, een prima restaurant en dito 
parkeergelegenheid is alles perfect geregeld. De taken binnen de 
herberg zijn eveneens goed verdeeld  het restaurant komt voor 
rekening van Johan, zijn vrouw, Marjan, zorgt voor het ontbijt, de 
kamers en schoonmaak met hulp van een studente . De bediening 
in de avonduren wordt verzorgde door een zogenaamde 0-uren-
dame’, zoals Johan het zelf zegt. 

Voordat aan de herberg werd begonnen, werd goed nagedacht. 
,,Voor ons is het roer om , zegt Johan. ,, Voornamelijk omdat ik 
mijn werk in de bouw op de automatische piloot deed en geen 
uitdaging meer vond. Toen dit op ons pad kwam, riep Marjan met-
een dat zij zich heel graag bezig wilde houden met de kamers. Mijn 
dingetje zou het restaurant worden.  In het restaurant kan Johan 
zich dan ook heerlijk uitleven met als grote doel het de klanten 
zoveel mogelijk naar de zin te maken door te zorgen voor lekkkere 
maaltijden die er in overvloed zijn bij de Exlo r herberg.

Het restaurant kent een toch wel bijzondere kaart. Ten eerste 
vanwege het feit dat niet alle gewone’ of standaard-gerechten’ 
als biefstuk, vis en schnitzel erop staan en ten tweede vanwege 
het feit dat er wel een heel bijzonder product op de kaart staat  de 
zogenaamde Vlamm’nkoek’, de Drentse vertaling van de Elzasser 

lammkuchen of Tarte lambée. Het is een soort pizza, maar dan 
zonder tomatenpuree, maar met uien, kaas, cr me fra che of 

iets anders. Herberg Schoapendri  serveert de lekkernij uit het ranse land in diverse 
varianten, waaronder een Drentse met kno ook, spek en champignons. Bij de Vlamm’n-
koek wordt een kleine salade geserveerd. ,,In de regel is voor twee personen één lam -
mkuchen met ieder een kleine salade voldoende als maaltijd omgerekend  2,2  per 
persoon . Als alternatief hierop hebben we nog smaakvolle lates als stoofpot, Hachee en 
hete bliksem, maar ook lekkere hapjes als con t de canard etc.

Herberg Schoapendri  is te bereiken op telefoonnummer 0 - 0. Het e-mailadres 
is info herbergschoapendri .nl. De website is www.herbergschoapendri .nl.
(Tekst: Gerry Grave. Foto: Auniek K.E. Klijnstra)
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Bert Wolf  kan teren op een schat aan ervaring 
op diverse gebieden in de technische sector. Die 
ervaring komt prima van pas bij zijn huidige 
werkzaamheden als algemeen medewerker bij 
TDS B.V. in Stadskanaal. TDS staat voor Tech-
nische Dienstverlening Stadskanaal. In februari 
2015 begon hij met de werkzaamheden en inmid-
dels is Bert dan ook alweer ruim een jaar bezig. 
Met heel veel plezier.

Elke dag weer geniet Bert van zijn werk. ,,Ik werk 
gewoon zeven dagen per week als het moet. Het is zo 
dat ik reparaties op locatie uitvoer en er kunnen altijd 
mensen bellen. Maar na tien uur ’s avonds zet ik de 
telefoon uit hoor. Ja, ook op zondag kunnen klanten 
mij bellen.” 

Bert werkt in een heel groot gebied en is absoluut 
niet duur. Hij legt uit dat een straal van honderd kilo-
meter vanaf  Stadskanaal kan worden aangehouden. 
Er zijn echter ook uitzonderingen. In overleg is dan 
veel mogelijk. ,,Men kan me bellen als de afstand gro-
ter is. Dan komen we er altijd wel uit. Trouwens, tot 

een afstand van honderd kilometer reken ik 
geen voorrijkosten. Als ik verder moet, dan 
ligt het eraan of  ik voorrijkosten moet reke-
nen. Ook dit wordt wel in overleg opgelost.”

De werkzaamheden van Bert Wolf  zijn heel 
divers: voor de caravan, camper en chalet 
geldt: het monteren van luifels, fietsenrekken 
en zonnepanelen, maar ook het repareren 
van de truma-boilers en kachels, het verhel-
pen van stroomproblemen en waterlekkages, 
vervangingen van verlichting, kranen en 
dakramen. Tevens kitwerkzaamheden en het 
monteren en repareren van automatische 
schotels. Voor werkzaamheden aan vakan-
tiewoningen geldt: het repareren van kranen 
en stroomvoorzieningen, het plaatsen van 
badkamers en keukens, bestraten, binnen en 
buiten schilderen, betegelen van badkamer-

muren, ramen wassen of  plaatsen, het leggen van 
parketvloeren en eigenlijk alle kleine reparaties: een 
breed scala derhalve. Bert is heel allround en heeft 
overal een passende oplossing voor.

De core-business is reparaties aan camper, caravan, 
chalet of  vakantiewoning. Een extra dienst is de 
Truma servicedienst. ,,Ik ben druk bezig Truma 
servicepunt te worden. Daar gaan een paar weken 
overheen om dat allemaal voor elkaar te krijgen.” 
Tevens is er de mogelijkheid de caravan of  camper 
te laten ‘checken’. Een caravancheck kost € 55,-, een 
campercheck  
€ 75-. Bert legt de mensen graag meer uit over deze 
controles.

TDS B.V. is te bereiken op 06-16025566. De overige 
contactgegevens: Postbus 249, 9500 AE Stadskanaal, 
info@tdsbv.nu. Van maandag tot en met zaterdag 
kan van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds 
contact worden opgenomen met Bert Wolf. 
(Door Gerry Grave)

TDS B.V. in Stadskanaal: voor al uw reparaties aan
camper, caravan, chalet of vakantiewoning



VAKANTIE OP DE HONDSRUG!
Schapenscheerdersfestival en 
Wolfeest Balloo
B AL L OO - Dit jaar is het chapenscheerdersfestival en olfeest in Balloo een groots 
evenement. erwijl op zaterdag  en zondag  juli de schapen worden geschoren is er 
heel veel te beleven voor jong en oud. Het olfeest neemt de vorm aan van een grote 
fair met meer dan  met zorg geselecteerde stands met bijzondere en ambachtelijke 
producten. ekkernijen uit de regio, robuuste broodplanken, originele lampen, ha-
mamdoeken, handbeschilderde tassen, stoere laarzen, regenmutsjes, desembrood, een 
echte kleermaker, prachtige tuinplanten  het is te veel om op te noemen.

ol is hip
M aar … .. de nadruk ligt op  
wol! Wol in al zijn facetten. 
W ol is kunstz innig,  veel-
z ij dig,  amb ac h telij k,  maar 
vooral:  wol is weer h ip !  
M et dit S c h ap ensc h eer-
dersfestival en Wolfeest 
kan iedereen de b ij z ondere 
kwaliteiten en veelz ij digh eid 
van de wol van de H erders van B alloo ontdekken. I n h et W olatelier b ij  de sc h aap skooi 
hebben een aantal spinsters, breisters, weefsters en viltsters een prachtige wolcollectie 
opgebouwd. Er zijn workshops en demonstraties vilten, spinnen, breien, weven ook voor 
kinderen  en allerlei wol- en viltproducten te koop. Van ruwe vachten tot luxe woontextiel 
en van truien tot kunstz innige sieraden.

Er zijn heel veel workshops en activiteiten. harit  van der Meer die de hele wereld 
afreist voor haar viltworkshops hee  dit weekend vrij gehouden om in Balloo op zondag 
1 0  j uli een worksh op  te geven. En verder z ij n er worksh op s z eef drukken en kun j e wol 
verven met natuurlijke sto en. In het Wolatelier is het oude weefgetouw uit 0 in wer-
king te zien. Hennie de Korte wee  hierop prachtige kleden van de wol van de Drentse 
heideschapen uit Balloo. Ook gee  zij voor kinderen een workshop schaapje weven  op 
z ondag 1 0  j uli. 

Het Schapenscheerdersfestival en Wolfeest op zaterdag  en zondag 0 juli in Balloo, 
rabbeweg 2 bij Rolde  is beide dagen van 0. 0 tot .00 uur. De entree is  E R en 

kinderen t/m 2 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor meer informatie op 
www.wolf eest.c om.
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Unieke ontstaansgeschiedenis
De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark
He t  Ho n d s r u g g e b i e d  i s  e e n  g e b i e d  m e t  e e n  UNIEKE  g e o l o g i s c h e  o n t s t a a n s g e s c h i e d e -
nis tussen Groningen en oevorden. Het gebied is gevormd in de voorlaatste ijstijd, 

.  jaar geleden, toen een onvoorstelbare ijsmassa alles wat zo zijn weg kwam 
platwalste. En ijs en smeltwater het gebied kneedden en boetseerden tot heuvelruggen 
en beekdalen.  Hierdoor ontstonden vier kaarsrechte ruggen in het landschap, de meest 
prominente en meest bekende is de Hondsrug.

D uiz enden j aren al wonen h ier mensen. Z ij  gaven h et H ondsruggeb ied een b ewoningsge-
sc h iedenis die h aar weerga niet kent. 1 0 0 .0 0 0  j aar geleden b egon die al toen de eerste 
mensen h ier naartoe kwamen om op  mammoeten te j agen. 5 0 0 0  j aar geleden stap elden 
de h uneb edb ouwers in D renth e h un indrukwekkende graf monumenten (de h uneb edden) 
van de enorme keien die h et ij s uit S c andinavië  meegenomen h ad. 

D oor de ontstaansgesc h iedenis is h et leven in h et geb ied b ep aald.  O p  de ruggen kon men 
h oog en droog wonen en reiz en. Z o z ij n er eeuwenoude routes,  waarvan sommige op  
luch oto’s prachtig te zien zijn. Niet voor niets liggen ook de meeste Drentse hunebedden 
op  de H ondsrug en  is een lint van dorp en daar gesitueerd.
D it unieke karakter maakt h et H ondsruggeb ied tot G eop ark. 

www.geop arkdeh ondsrug.nl

F ac eb ook:    www.f ac eb ook.c om/ geop ark.deh ondsrug
Twitter   GeoparkHondsrug

Het Hondsruggebied
internationaal bekroond door 
UNESCO
Geopark de Hondsrug is het eerste geopark van Nederland. Aan de hand van e posities 
en e pedities wordt de unieke geologische- en bewoningsgeschiedenis  van het Honds-
r u g g e b i e d  v e r t e l d .

In november 20  hee  de Algemene Vergadering van NES O in arijs besloten dat de 
20 geoparken wereldwijd, aangesloten bij het Global Geoparks Network, de NES O 

erkenning krij gen.

www.geop arkdeh ondsrug.nl
F ac eb ook:    www.f ac eb ook.c om/ geop ark.deh ondsrug
Twitter   GeoparkHondsrug

Het verhaal van de Hondsrug
Om het verhaal van het gebied op een spannende manier te vertellen zijn er  e pedities 
gemaakt.  Elke e peditie heeft een thema en begint met een e positie bij een E peditie -
poort. Op dit moment zijn er e peditiepoorten in het Hunebedcentrum in Borger s-
tijden en Prehistorie , in het eenpark in Barger- ompascuum een , in het an Gogh 
Huis in Nieuw-Amsterdam unstenaars in het Hondsruggebied  en in Het Arsenaal in 

oevorden poren van strijd , Homanshof in Anloo Natuur , aterpark de Bloemert in 
idlaren ater  en in het Boomkroonpad n Drouwen  Bossen . 

Vanuit de Expeditiepoort ga je op 
p ad,  naar de  H otsp ots,  p lekken in 
h et H ondsruggeb ied,  waar een deel 
van h et verh aal z ic h tb aar is voor de 
bezoeker. Met de expeditiegids in de 
h and kom j e er alles over te weten. 

Er zijn talrijke routes, die je de 
mooiste p lekken laten z ien. M aar j e 
kunt natuurlij k ook met een gids op  
pad, of je gebruikt de wandelA  
op  j e smartp h one voor een leuke 
toc h t. (www.annodrenth e.nu,  kanaal 
G eop ark). 

www.geop arkdeh ondsrug.nl
F ac eb ook:    www.f ac eb ook.c om/
geop ark.deh ondsrug
Twitter   GeoparkHondsrug

Kom mee op 
safari in het 
Hondsrug-
gebied
Geopark de Hondsrug organiseert 
avontuurlijke tochten die je naar 
onvermoede plekken brengen. De 
Geopark-safari s zorgen voor actie 
en verbazing... 

M aak kennis met de dieren van 
h et H unz edal en h et B argerveen. 
O ntmoet b ij z ondere mensen uit de 
regio. L eer overleven in de natuur.

De Geopark-safari’s bewijzen dat 
avonturen dic h terb ij  z ij n dan j e 
denkt. Z e garanderen u een sp an-
nende dag. Er zijn speciale safari’s 
voor de kids!

Kijk voor meer informatie en boekin -
gen op  www.geop arkdeh ondsrug.nl

F ac eb ook:    www.f ac eb ook.c om/
geop ark.deh ondsrug
Twitter   GeoparkHondsrug
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Voor een gezellige en mooie vakantie te midden 
van honderden hectaren bossen en heidevelden
Recreatiepark De Tien Heugten 
in Schoonloo

ecreati epark De ien Heugten, een gezellige kindvriendelijke familiecamping, ligt te 
midden van honderden hectaren bossen en heidevelden. Een uitstekende plek voor 
dagjes uit naar Dierenpark Emmen, het Drents museum of heerlijk shoppen in de bin-
nenstad van Assen of Groningen. aat uw kinderen halen en brengen door homas de 
trein, waarna zij door ons professionele recreati eteam leuke acti viteiten te doen krijgen 
waardoor zij zich zeker niet hoeven te vervelen. 

Op de camping zelf zijn er diverse acti viteiten zoals bingo, live muziek, etc. etc. Voor een 
hapje en een drankje kunt u terecht in ons Grand afé. ij zijn dagelijks geopend vanaf 

0.00 uur. Ook kunt u hier terecht voor een lunch, diner of part .

Wanneer u wilt kamperen kunt u kiezen uit een standaard kampeerplaats of een comfort 
kampeerplaats. De laatste zijn voorzien van HD kabeltv, 0 amp re elektra, eigen water 

aan- en afvoer en liggen 
allen dichtbij een toi-
letgebouw. De camping 
beschikt tevens over 
mooie ruime jaar- en 
chaletplaatsen die 
voorzien van een vast 
gas- water- en elektra 
aansluiti ng.

Op  juli en  augus-
tus kunt u samen met 
de kinderen genieten 
van een mooie brade-
rie en vlooienmarkt. 
De kinderen kunnen 
zich laten schminken 
terwijl u geniet van een 
lekker kopje ko   e bij 
het Grand afé of een 
heerlijke kibbeling op 
de braderie.

Recreati epark de Tien 
Heugten, Westdor-
perstraat 2 ,  TM 
Schoonloo. Telefoon 
0 2- 0 220 www.
deti enheugten.nl

GRATIS naar de Muziekfeesten in Exloo?
Vraag gratis kaarten aan via de websites!

Vrijdag 30 september U2 Muziekfeest - The unforgettable U2 www.U2Muziekfeest.nl
Zaterdag 1 oktober Het Noordelijk Muziekfeest www.HNMF.nl
Zaterdag 8 oktober Mooi Wark Live in Concert www.mooiwarkexloo.nl
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JULI
Kijk ook voor de evenementen op
www.hondsrugdrenthe.nl/uitagenda

Hele maand juli
Expositie in de kerk van Odoorn. Karin 
Koudenburg, keramiste en Bertha de 
Lange, beeldend kunstenaar stellen hun 
werk ten toon en ook dat van cursisten. In 
juli 2016 is de kerk open van 14.00 uur tot 
16.00 uur op de vrijdag- en zaterdagmid-
dag. Adres: Valtherweg 1 Odoorn.

Elke zondag t/m 28 augustus
Reis mee met de STAR. Van 13 juli t/m 
31 augustus ook op woensdagen met het 
arrangement Langs de Semslinie. 
www.stadskanaalrail.nl. 

Elke dinsdag en donderdag in 
juli en augustus (vanaf  12 juli) 
 
Zomerse Buitendag bij Buitencentrum 
Boomkroonpad, Drouwen

Elke woensdag en zondag in juli en 
augustus   
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad, Drouwen. Aanmelden 
via boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

1 t/m 3 juli  
FestiValderAa  Schipborg. Kijk voor meer 
informatie, verkoop kaarten en het vol-
ledige programma op www.festivalderaa.nl 

1 t/m 3 juli  
Hippisch Holtrijk, Boerhaarsweg, Grol-
loo. Entree is gratis. Kijk voor meer 
informatie en het volledige programma 
op www.holtrijk.nl 

Vrijdag 1 juli
ffi ci le opening rondreizende ten

toonstelling Kunstkeien in Aa en Hunze 
tijdens Festival der Aa. De opening vindt 
plaats rond 18.15 uur, direct na  de ope-
ning van Het Festival der Aa in Schipborg.
Aansluitend vindt een bezichtiging van de 
27 kunstkeien plaats waarbij de kunste-
naars uitleg geven. Op 7 oktober worden 
de kunstkeien geveild. De kunstkeien 
zijn vanaf  vrijdag 17 juni te zien aan de 
Ruiterweg in Schipborg. Bij iedere kei is 
een bordje geplaatst met de naam van de 
kei en de kunstenaar. Tijdens het festival 
worden de kunstkeien op het festivalter-
rein geplaatst. De plaats en route van de 
kunstkeien. Gemeente Aa en Hunze:17 
juni - 10 juli. Gemeente Coevorden: 15 
juli - 7 augustus. Gemeente Tynaarlo: 
12 augustus - 4 september. Gemeente 
Borger-Odoorn:  9 september - 2 oktober
Veiling. De kunstkeien worden na a  oop 
van het project , op 7 oktober, geveild. 
Op een later tijdstip wordt de informatie 
over de veiling bekend gemaakt. http://
www.geoparkdehondsrug.nl/nl/p/kunst-
keien/ 

Vrijdag 1 juli  
Nachtconcert: Op zoek naar de nachtzwa-
luw. Start: Parkeerplaats Galgenriet , aan 
de weg Loon – Gasteren. Aanmelden via 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Zaterdag 2 en zondag 3 juli
10.30 tot 17.00 uur: De Kleine Landelijke 
Fair in`t Groen in Exloo. De Landelijke 
Fair, waar sfeer en gezelligheid samen 
komen. Voor de zevende keer vindt de 
kleine Fair plaats  in de knusse, landelijke 
tuin van de familie van Diepen. U bent 
van harte welkom op Zuideinde 18 in 
Exloo. De entree en het parkeren is gratis

Zaterdag 2 juli 
13.00 – 17.00 uur: Vervenerswinkel & 
Historisch Centrum Valthermond is 
geopend. Eventjes terug in de tijd. Toe-
gang is gratis. Ook op afspraak bezoek 
mogelijk. Vervenershuis, Zuiderdiep 22, 
Valthermond. 0599-662154/661736 of  
kijk eens op www.vervenershuis.nl

Zaterdag 2 juli  
De Nacht van Borger. Dorpsplein, Borger

Zaterdag 2 juli
15.00 – 22.00 uur: markt tijdens de nacht 
van Borger in Borger. 
Zie www.huurkraam.nl

Zondag 3 juli
NK Treintrekken bij Museumspoorlijn 
STAR. www.stadskanaalrail.nl

Zondag 3 juli  
Runforestrun & Swim. Zwembad ’t 
Zwanemeer, Oude Groningerweg 18 
te Gieten. www.hondsrugdrenthe.nl/
uitagenda 

Zondag 3 juli
10.00 – 17.00 uur. Jaarmarkt Gieterveen. 
www.hondsrugdrenthe.nl/uitagenda

Zondag 3 juli
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 12.00 – 13.30 
uur. Kosten volwassenen € 5,00,  kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Maandag 4 juli
Eetbare wilde planten wandeling As-
serbos. Aanvang 10.00 – 12.00. Kosten 
volwassenen € 12,50, kinderen € 7,50. 
Opgave 06–14136734 of  bloemenpad@
gmail.com. Meer informatie 
www.bloemenpad.nl.

Dinsdag 5 juli
Vanaf  14.00 uur: Demonstratie schapen-
drijven. Terrein achter zwembad De Lee-
wal, Exloo en naast het Drents heideveld 
‘Het Molenveld’. Een belevenis voor jong 
en oud. www.schaapskuddeexloo.nl

Dinsdag 5 juli 
19.00 uur: Muziekevenement: Stroatklin-
kers. Uitkijktoren Poolshoogte, Odoorn. 
Entree: vrije gift. www.boetndeure.nl 

Donderdag 7 t/m zondag 10 juli
Zuidenveldtentoonstelling aan de Toren-
weg in Odoorn. Zie ook www.zuidenveld.
com 

Zaterdag 9 en zondag 10 juli
10.30 – 17.00 uur: Schapenscheerdersfes-
tival en Wolfeest in Balloo. Ruim 80 
stands met wol, vilt, streekproducten en 
volop kunstzinnige en originele produc-
ten. Herders van Balloo, Crabbeweg 2 
in Balloo (bij Rolde). Kijk ook op www.
wolfeest.com

Zaterdag 9 en zondag 10 juli
11.00 – 17.00 uur: Summer Art Event. 
Schildersweekend in en rondom Bal-
loo. 25 kunstenaars schilderen in en om 
Balloo, in het stroomdalgebied van de 
Drentsche Aa, op het Ballo rveld en op 
Kampsheide. Zie ook www.galeriedrent-
scheaa.nl

Zaterdag 9 juli 
13.00 – 17.00 uur: Vervenerswinkel & 
Historisch Centrum Valthermond is 
geopend. Eventjes terug in de tijd. Toe-
gang is gratis. Ook op afspraak bezoek 
mogelijk. Vervenershuis, Zuiderdiep 22, 
Valthermond. 0599-662154/661736 of  
kijk eens op www.vervenershuis.nl

Zaterdag 9 juli  
17.00-01.00 uur: Muziekfestival Boet’n 
Pop in Roal Muziekfestival aan de Grote 
Brink, Rolde. Zie ook www.ras-rolde.nl 

Zondag 10 juli
Aanvang 9.00 uur. Trekkertrek op het ter-
rein nabij Bonnerdijk 8 te Gieten. Zie ook 
www.trekkertrekgieten.nl  

Zondag 10 juli
10.00-16.00 uur: Fietsroute Bike Dreams 
(randprogramma Into Nature). Ook aan 
de inwendige mens is gedacht: op de 
route bevinden zich diverse horecagele-
genheden. Start: tussen 10.00 en 12.00 uur 
op verschillende plaatsen langs de route. 
(Onder andere bij het Duurzaamheidscen-
trum, Bosrand 2, 9401 SL Assen). Zie ook 
www.drentslandschap.nl 

Zondag 10 juli
11.00-17.00 uur: Zomerfestival Country 
aan de Grote Brink in Rolde. Zie ook 
www.ras-rolde.nl 

Zondag 10 juli
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 12.00 – 13.30 
uur. Kosten volwassenen € 5,00,  kinderen 

€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Dinsdag 12 juli
Zomerse Buitendag bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Tussen 10.00 -14.30 
uur. Kosten kinderen € 9,50. Inlichtin-
gen 0592-377305 of  boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl 

Dinsdag 12 juli
Vanaf  14.00 uur: Demonstratie schapen-
drijven. Terrein achter zwembad De Lee-
wal, Exloo en naast het Drents heideveld 
‘Het Molenveld’. Een belevenis voor jong 
en oud. www.schaapskuddeexloo.nl

Dinsdag 12 juli
Eetbare wilde planten wandeling Anloo. 
Aanvang 19.15 – 21.15. Kosten volwas-
senen € 12,50, kinderen € 7,50. Opgave 
06–14136734 of  bloemenpad@gmail.
com. Meer informatie www.bloemenpad.
nl.

Woensdag 13 juli
Stenenspreekuur bij Hunebedcentrum aan 
de Bronnegerstraat 12 te Borger. 
www.hunebedcentrum.nl 

Woensdag 13 juli
11.00 – 17.00 uur: Vakantiemarkt/Ver-
keersmarkt aan Achter de Brinken in 
Gasselte. Zie www.huurkraam.nl

Woensdag 13 juli
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 13.30 – 15.00 
uur. Kosten volwassenen € 5,00, kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Woensdag 13 juli
Speuren naar wild bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 20.30 – 22.30 
uur. Kosten volwassenen € 7,50, kinderen 
€ 5,00. Opgave 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Donderdag 14 juli
Excursie, wildplukken en eetbare wilde 
planten kookworkshop. Villa van Streek 
Borger. Aanvang 10.00 – 14.00. Kosten € 
52,50. Opgave 06–14136734 of  bloemen-
pad@gmail.com. Meer informatie www.
bloemenpad.nl.

Donderdag 14 juli
Zomerse Buitendag bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Tussen 10.00 -14.30 
uur. Kosten kinderen € 9,50. Inlichtin-
gen 0592-377305 of  boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl 

Donderdag 14 juli 
14.00-16.00 uur: Lofarwandeling in Exloo. 
Met de Bolderkar naar Lofar voor een 
wandeling onder leiding van een gids. 
Kosten: volwassenen € 7,00 en kinderen 
€ 4,00. Opstap- en eindpunt: Diner-Café 
Bussemaker, Zuiderhoofdstraat 1 te Ex-
loo (t.o. gemeentehuis). Ook voor opgave 
en meer informatie Diner-Café Busse-
maker Exloo, 0591-549063 of  exloo@
bussemaker.nl. 

Vrijdag 15 juli
Braderie & Vlooienmarkt op het Dorps-
plein in Borger

Zaterdag 16 juli
atuur  en otografi e e cursie Pools

hoogte. Start: Theehuis Poolshoogte, 
Boswachter Meelkerlaan 5, Odoorn. 
Kosten en aanmelden via info@geopark-
dehondsrug.nl

Zaterdag 16 juli
outcarfi ng  Tractoren op het Dorps

plein in Borger

Zaterdag 16 juli 
13.00 – 17.00 uur: Vervenerswinkel & 
Historisch Centrum Valthermond is 
geopend. Eventjes terug in de tijd. Toe-
gang is gratis. Ook op afspraak bezoek 
mogelijk. Vervenershuis, Zuiderdiep 22, 
Valthermond. 0599-662154/661736 of  
kijk eens op www.vervenershuis.nl

Zondag 17 juli
Eetbare wilde planten wandeling met 
aansluitend wildpluklunch Egberts Lent, 

Nieuw Annerveen. Aanvang 10.30 – 
13.00. Kosten volwassenen € 22,50, 
kinderen € 12,50. Opgave 06–14136734 
of  bloemenpad@gmail.com. Meer infor-
matie www.bloemenpad.nl.

Zondag 17 juli
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 12.00 – 13.30 
uur. Kosten volwassenen € 5,00,  kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl

Zondag 17 juli
Roofvogeldemonstratie bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 14.00 en 15.30 
uur. Gratis toegang. Inlichtingen 0592-
377305 of  boomkroonpad@staatsbos-
beheer.nl

Dinsdag 19 juli
Zomerse Buitendag bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Tussen 10.00 -14.30 
uur. Kosten kinderen € 9,50. Inlichtin-
gen 0592-377305 of  boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl 

Dinsdag 19 juli
Vanaf  14.00 uur: Demonstratie schapen-
drijven. Terrein achter zwembad De Lee-
wal, Exloo en naast het Drents heideveld 
‘Het Molenveld’. Een belevenis voor jong 
en oud. www.schaapskuddeexloo.nl

Woensdag 20 juli
Kerkenpad. Fiets- / autoroute langs de 
vier monumentale kerken van de Ge-
meente Aa en Hunze. Start: De Jacobus-
kerk / De Dorpskerk / Het Witte Kerkje 
/ De Magnuskerk. www.hondsrugdrenthe.
nl

Woensdag 20 juli
10.00 uur: Vaartocht door het mooie 
Westerwolde of  de Blauwestad. Aan 
boord 2  koffi e thee met cake. m 
12.00 uur gebruiken we de lunch op een 
leuke lokatie. Na de middag staat onze 
klassieke bus klaar voor een rondrit door 
Westerwolde, Duitsland, NO Groningen 
of  Drenthe. Onderweg een pitstop en dan 
bent u tegen 17.00 uur weer terug in de 
haven. Incl. vaartocht, koffi e cake, lunch 
en busrit. Entree: € 30,00 p.p. Zie voor 
meer informatie www. dekkerrondvaarten.
nl of  bel 0597-561717

Woensdag 20 juli
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 13.30 – 15.00 
uur. Kosten volwassenen € 5,00, kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl

Woensdag 20 juli
Zintuigenexpeditie bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 21.30 -22.30 
uur. Kosten volwassenen € 7,50, kinderen 
€ 5,00. Opgave 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Donderdag 21 juli
Eetbare wilde planten wandeling Gieten. 
Aanvang 10.00 – 12.00. Kosten volwas-
senen € 12,50, kinderen € 7,50. Opgave 
06–14136734 of  bloemenpad@gmail.
com. Meer informatie 
www.bloemenpad.nl.

Donderdag 21 juli
Zomerse Buitendag bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Tussen 10.00 -14.30 
uur. Kosten kinderen € 9,50. Inlichtin-
gen 0592-377305 of  boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl 

Donderdag 21 juli
Wandelexcursie Drouwenerzand. Start: 
Landschapscamping de Sparrenhof, 
Kamplaan 1, Gasselte. Kosten en aanmel-
den via info@geoparkdehondsrug.nl

Vrijdag 22 t/m zondag 24 juli
Internationale Windmolen Rally in Gie-
ten. Zie ook www.windmillrally.eu

Vrijdag 22 juli
11.00 – 17.00 uur: vakantiebraderie in het 
centrum van Borger. 
Zie www.huurkraam.nl

Vrijdag 22 juli
Ree nsafari op de fi ets bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Aanvang 20.00 – 22.30 
uur. Kosten volwassenen € 7,50, kinderen 
€ 5,00. Opgave 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl

Zaterdag 23 juli
10.00 uur: Heidehof  Zomerwandeling. 
Start: Parkeerplaats oprijlaan van Land-
goed Heidehof, Provincialeweg 2, Eext

Zaterdag 23 juli 
13.00 – 17.00 uur: Vervenerswinkel & 
Historisch Centrum Valthermond is 
geopend. Eventjes terug in de tijd. Toe-
gang is gratis. Ook op afspraak bezoek 
mogelijk. Vervenershuis, Zuiderdiep 22, 
Valthermond. 0599-662154/661736 of  
kijk eens op www.vervenershuis.nl

Zondag 24 juli
Oergezondmarkt bij het Hunebedcen-
trum aan de Bronnegerstraat 12 te Borger. 
www.hunebedcentrum.nl 

Zondag 24 juli
10.00 – 17.00 uur: Folklorefeest Exloo: 
Op de kloeten in Exloo. Toegang: volwas-
senen € 6 en kinderen basisschool € 3. Zie 
ook www.dorpsbelangenexloo.nl 

Zondag 24 juli
Eetbare wilde planten excursie van Het 
Bloemenpad tijdens de Oergezond-
markt van het Hunebedcentrum Borger. 
Gedurende de markttijden, 11.00 – 17.00.  
Entree Oergezondmarkt volwassenen € 
2,00, kinderen € 1,00. Opgave vooraf  niet 
nodig. Meer informatie www.hunebedcen-
trum.eu of  www.bloemenpad.nl

Zondag 24 juli
11.00 – 15.00 uur: Zomerfestival & Wollig 
Rolde in het Centrum van Rolde. Zie ook 
www.ras-rolde.nl 

Zondag 24 juli
Zondagwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 12.00 – 13.30 
uur. Kosten volwassenen € 5,00,  kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Zondag 24 juli
14.00 uur: De oude houtwallen bij 
Ekehaar en Amen. Start: Parkeerplaats 
Markeweg / Oal Diek, Ekehaar

Dinsdag 26 juli
Koken met eetbare wilde planten Gas-
selte. Aanvang 10.00 – 13.30. Kosten 
volwassenen € 32,50, kinderen € 15,00. 
Opgave 06–14136734 of  bloemenpad@
gmail.com. Meer informatie www.bloe-
menpad.nl.

Dinsdag 26 juli
Zomerse Buitendag bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Tussen 10.00 -14.30 
uur. Kosten kinderen € 9,50. Inlichtin-
gen 0592-377305 of  boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl 

Dinsdag 26 juli 
11.00 – 17.00 uur: braderie en vlomarkt 
in Exloo in het centrum, rondom de oude 
brink met schaapskooi. Zie ook www. 
exloo.info of  www.huurkraam.nl

Dinsdag 26 juli
19.30 uur: Muziekevenement: HiLo Be-
low Circle. Uitkijktoren Poolshoogte, Bos-
wachter Meelkerlaan 5, Odoorn. Entree: 
vrije gift. Zie ook www.poolshoogte.nl 

Woensdag 27 juli
Kerkenpad. Fiets- / autoroute langs de 
vier monumentale kerken van de Ge-
meente Aa en Hunze. Start: De Jacobus-
kerk / De Dorpskerk / Het Witte Kerkje 
/ De Magnuskerk. www.hondsrugdrenthe.
nl

Woensdag 27 juli
Hondsrugkids, kindermiddag bij het Hu-
nebedcentrum aan de Bronnegerstraat 12 
te Borger. www.hunebedcentrum.nl 

Woensdag 27 juli
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 13.30 – 15.00 
uur. Kosten volwassenen € 5,00, kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl 

EVENEMENTEN IN DE REGIO



VAKANTIE OP DE HONDSRUG!
Vishandel Jos in Borger: al bijna zes jaar de grootste en lekkerste 
vis op de Hondsrug
W i e  o p  e e n  d o o r d e w e e k s e  d a g  d o o r  h e t  c e n t r u m  v a n  
B o r g e r  g a a t ,  o n t k o m t  n i e t  a a n  d e  h e e r l i j k e  g e u r  d i e  b i j  
Vi s h a n d e l  J o s  a a n  Gr o t e  B r i n k  2 B  v a n d a a n  k o m t .  Vo o r  
v e e l  m e n s e n  i s  e r  n i e t s  l e k k e r d e r  d a n  d i e  o v e r h e e r l i j k e  
g e u r  e n  l o k t  d a t  d a n  o o k  o m  b i j  d e  v i s h a n d e l  h e e r l i j k  
z e e b a n k e t  t e  k o p e n .  J o s  Gi r o l d i  u i t  Ni e u w - B u i n e n  i s  
a l  b i j n a  z e s  j a a r  e i g e n a a r  v a n  h e t  b e d r i j f  e n  v e r k o o p t  
w e r k e l i j k  v a n  a l l e s .

, , W e h eb b en de meest b ekende verse vissen op  voor-
raad. O verige verse vis kan men b ij  ons b estellen:  
geb akken vis,  z oals kib b eling,  lekkerb ek,  sc h ol enz . O ok 
serveren we de vis met p atat/ f riet en rauwkost. V oor de 
b arb ec ue h eb b en we ook diverse mogelij kh eden. U iter-
aard h eb b en we ook H ollandse N ieuwe en een groot 
assortiment aan gerookte vissen , vertelt Jos. Maar er is 
nog veel meer:  z o verkoop t h ij  verse,  b elegde b roodj es 
met diverse soorten vis,  salades,  h ap j essc h alen,  etc . H ij  
koop t z elf  in op  de af slag en alles is dus verser dan vers 
en ‘ z o gez ond als een vis’  geldt dan ook.

De klant is koning bij Vishandel Jos die met zijn zaak in 
het prachtige pand in het centrum van Borger is geves-
tigd. Samen met zijn vrouw en een van zijn dochters 
z orgt h ij  er voor dat elke dag weer de lekkerste vissen 
worden verkocht. Tevens zijn er drie scholieren die Jos en 
z ij n vrouw in de namiddag en in h et weekend assisteren. 

De vishandel verkoopt grote vissen, want Jos wil dat mensen waar voor hun geld krijgen. 
,,We staan voor versheid, kwaliteit en grote porties. Vanaf  juni jl. hadden we weer 
nieuwe haringen. Dit jaar zijn ze van een uitzonderlijke kwaliteit.

Het pand biedt twintig plaatsen waar de vis kan worden gegeten. Bovendien is er een 
gez ellig terras voor in de z omermaanden. V olgend j aar vindt er uitb reiding p laats. H et is 
nog niet geheel bekend wanneer, maar zeker is dat er twintig zitplaatsen bij komen. Voor 
Vishandel Jos is dat ideaal, want de klantenkring is groot en hij wil de klant optimaal kun -

nen bedienen. De meeste van zijn klanten komen logischerwijs uit Borger en omgeving, 
maar er z ij n ook vaste klanten die van verder weg komen. , , W e h eb b en een goede naam 
opgebouwd , zegt Jos. Vanwege de vele campings in de omgeving zullen we straks ook 
vast weer mensen van elders begroeten, waaronder ook buitenlandse toeristen.

Vishandel Jos is bijna elke dag geopend  alleen op zondag en maandag is het bedrijf ge-
sloten. Van dinsdag tot en met donderdag en op zaterdag kan men van 0-  uur terecht 
voor de h eerlij kste vis. O p  vrij dag z elf s tot h alf  ac h t in de avond. I n de z omermaanden 
is Vishandel Jos ook op zondag geopend. Vishandel Jos is te bereiken via telefoonnum -
mer 0 -2 . Het e-mailadres is info vishandeljos.nl. De website is vishandeljos.nl. 
(Tekst: Gerry Grave. Foto: Auniek K.E. Klijnstra)



VAKANTIE OP DE HONDSRUG!

JULI
Woensdag 27 juli
Speuren naar wild bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 20.30 – 22.30 
uur. Kosten volwassenen € 7,50, kinderen 
€ 5,00. Opgave 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl

Donderdag 28 juli
Boerenfi etstocht. tart: TIP Rolde. De 
route kost 2.50 per deelnemende fi etser. 
De fi etstocht is ongeveer 32 km lang. ie 
ook www.boerenfi etstocht.eu

Donderdag 28 juli
omerse Buitendag bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Tussen 10.00 14.30 
uur. Kosten kinderen  9,50. Inlichtin
gen 0592-377305 of  boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl 

Donderdag 28 juli 
14.00 16.00 uur: ofarwandeling in loo. 

et de Bolderkar naar ofar voor een 
wandeling onder leiding van een gids. 
Kosten: volwassenen  ,00 en kinderen 
 4,00. pstap  en eindpunt: Diner af  

Bussemaker, uiderhoofdstraat 1 te 
loo (t.o. gemeentehuis). Ook voor opgave 
en meer informatie Diner af  Busse

maker loo, 0591 549063 of  e loo
bussemaker.nl. 

Vrijdag 29 t/m zondag 31 juli
omerfeest Grolloo in het centrum van 

Grolloo. Kijk voor het complete pro
gramma op www.volksvermakengrolloo.
nl programma zomerfeest 20162 

Vrijdag 29 juli
etbare wilde planten wandeling As

serbos. Aanvang 10.00 – 12.00. Kosten 
volwassenen  12,50, kinderen  ,50. 

pgave 06–14136 34 of  bloemenpad
gmail.com. Meer informatie www.bloe-
menpad.nl.

Vrijdag 29 juli
11.00 – 1 .00 uur: vakantiebraderie in het 
centrum van Borger. ie www.huurkraam.
nl

Zaterdag 30 juli
Ringsteken  Rodeo op het Dorpsplein 
in Borger

Zaterdag 30 juli 
13.00 – 1 .00 uur: Vervenerswinkel  

istorisch entrum Valthermond is ge
opend. ventjes terug in de tijd. Toegang 
is gratis. 

ok op afspraak bezoek mogelijk. Ver
venershuis, uiderdiep 22, Valthermond. 

0599 662154 661 36 of  kijk eens op 
www.vervenershuis.nl

Zondag 31 juli
omerwandeling bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Aanvang 12.00 – 13.30 
uur. Kosten volwassenen € 5,00,  kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boom-
kroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Zondag 31 juli
14.00 uur: istorische wandeling door het 
dorp Rolde. tart: TIP nder de olen , 
Grote Brink te Rolde.

AUGUSTUS
Kijk ook voor de evenementen op
www.hondsrugdrenthe.nl/uitagenda

Elke zondag t/m 28 augustus
Reis mee met de TAR. Van 13 juli t m 
31 augustus ook op woensdagen met het 
arrangement angs de emslinie. www.
stadskanaalrail.nl. 

Elke woensdag en zondag 
omerwandeling bij Buitencentrum 

Boomkroonpad, Drouwen. Aanmelden 
via boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Dinsdag 2 t/m donderdag 4 augustus
uper omerdagen bij Attractiepark 

Drouwenerzand. ie ook www.drouwen
erzand.nl/attractiepark/evenementen/
zuper-zomerdagen 

Dinsdag 2 augustus
omerse Buitendag bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Tussen 10.00 – 14.30 
uur. Kosten kinderen  9,50. Inlichtin
gen 0592-377305 of  boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl

Dinsdag 2 augustus 
11.00 – 1 .00 uur: braderie en vlomarkt 
in loo in het centrum, rondom de oude 
brink met schaapskooi. ie ook www. 
e loo.info of  www.huurkraam.nl

Dinsdag 2 augustus
etbare wilde planten wandeling An

deren. Aanvang 19.15 – 21.15. Kosten 
volwassenen  12,50, kinderen  ,50. 

pgave 06–14136 34 of  bloemenpad
gmail.com. Meer informatie www.
bloemenpad.nl.

Woensdag 3 t/m zondag 7 
augustus 
IV  festival in doorn. ervelende 

dans en muziek uit de hele wereld 
in doorn. en spetterend, kleurig, 
muzikaal festival met ook veel dans. Op 
zaterdag en zondag multiculturele markt, 
aandacht voor traditionele ambachten en 
voor de jeugdige bezoekers zijn er ook 
veel activiteiten op zaterdag en zondag. 

ie ook onze advertenties elders in deze 
krant of  kijk voor meer informatie op 
www.sivofestival.nl

Woensdag 3 augustus
omerwandeling bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Aanvang 13.30 – 15.00 
uur. Kosten volwassenen € 5,00, kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boomk-
roonpad@staatsbosbeheer.nl 

Woensdag 3 augustus
Profi le Gieten TB Tocht in Gieten. 

ie ook www.tfcgieten.nl 

Woensdag 3 augustus
andele cursie Drouwenerzand. tart: 
andschapscamping de parrenhof, Kam

plaan 1, Gasselte. Kosten en aanmelden 
via info@geoparkdehondsrug.nl

Woensdag 3 augustus
ete uchtballonnen. portpark de 

Goorns, Asserstraat 33, Gieten. ie ook 
www.szgieten.nl 

Woensdag 3 augustus
intuigensafari bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Aanvang 20.00- 22.30 
uur. Kosten volwassenen € 7,50, kinderen 

€ 5,00. Opgave 0592-377305 of  boomk-
roonpad@staatsbosbeheer.nl 

Donderdag 4 augustus 
Kuipsteken op de Brink. De Brink, 
Gieten. ie ook www.szgieten.nl

Donderdag 4 augustus
9.30 16.00 uur: Boerderijbezoek en ofar
wandeling. Ook geschikt voor kinderen en 
heel leuk. Met de Bolderkar op stap bij de 
boer, na dit bezoek lunch bij Diner af  
Bussemaker in loo en in de middag 
een mooie wandeltocht naar of  in het 

ofargebied onder leiding van een gids. 
Kosten: volwassenen  25,00 en kinderen 
tot 12 jaar  20,00. pstap  en eindpunt: 
Diner af  Bussemaker, uiderhoofd
straat 1 te loo (t.o. gemeentehuis). ok 
voor opgave en meer informatie Diner

af  Bussemaker loo, 0591 549063 of  
e loo bussemaker.nl.

Donderdag 4 augustus
omerse Buitendag bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Tussen 10.00 – 14.30 
uur. Kosten kinderen  9,50. Inlichtin
gen 0592-377305 of  boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl 

Donderdag 4 t/m zaterdag 6 augustus
estival der oete Verleidingen aan de 

Bommertsweg 2 in leen. The place to be 
voor taartenbakkers en smulpapen  Don
derdag 4 augustus van 11.00 – 20.00 uur, 
vrijdag 5 augustus van 10.00 – 20.00 uur 
en zaterdag 6 augustus van 10.00 – 1 .00 
uur. ie ook www.festivalzoet.nl

Vrijdag 5 augustus
uziek op de Brink. De Brink, Gieten. 
ie ook www.szgieten.nl 

Vrijdag 5 augustus
Idylle Dag bij het unebedcentrum aan 
de Bronnegerstraat 12 te Borger. ie ook 
www.hunebedcentrum.eu/Activiteiten/
idylle dag 

Vrijdag 5 augustus
11.00 – 1 .00 uur: vakantiebraderie in het 
centrum van Borger. 

ie www.huurkraam.nl

Vrijdag 5 augustus
Kookworkshop eetbare wilde planten 

gberts ent, ieuw Annerveen. 
Aanvang 15.30 – 1 .30. Kosten volwas
senen  32,50, kinderen  1 ,50. pgave 
06–14136 34 of  bloemenpad gmail.
com. Meer informatie 
www.bloemenpad.nl.

Vrijdag 5 augustus
Ree nsafari op de fi ets bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 19.00 – 21.30 
uur. Kosten volwassenen € 7,50, kinderen 
€ 5,00. Opgave 0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Zaterdag 6 en zondag 7 augustus
IV  ulti ultimarkt in doorn

Zaterdag 6 en zondag 7 augustus
oncours ippi ue bij anege de ond

srug, Dorpsstraat 14 te Bronneger

Zaterdag 6 augustus
uziekevenement: D  Truck op het plein 

op het Dorpsplein in Borger

Zaterdag 6 augustus
Groot Brink uziekfestival op De Brink 
in Gieten. ie ook www.szgieten.nl 

Zaterdag 6 augustus 
13.00 – 1 .00 uur: Vervenerswinkel  

istorisch entrum Valthermond is 
geopend. ventjes terug in de tijd. Toe
gang is gratis. Ook op afspraak bezoek 
mogelijk. Vervenershuis, uiderdiep 22, 
Valthermond. 0599 662154 661 36 of  
kijk eens op www.vervenershuis.nl

Zondag 7 augustus
Oertijdmarkt bij het Hunebedcentrum 
aan de Bronnegerstraat 12 te Borger. 
www.hunebedcentrum.nl

Zondag 7 augustus
31e omerzondagmarkt met standwerker
sconcours in het centrum van Gieten. ie 
ook www.szgieten.nl 

Zondag 7 augustus
etbare wilde planten e cursie van et 

Bloemenpad tijdens de Oertijdmarkt van 
het unebedcentrum Borger. Gedurende 
de markttijden, 11.00 – 1 .00.  ntree 
Oertijdmarkt volwassenen € 2,00, kin-
deren  1,00. pgave vooraf  niet nodig. 
Meer informatie www.hunebedcentrum.
eu of  www.bloemenpad.nl

Zondag 7 augustus
omerwandeling bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Aanvang 12.00 – 13.30 
uur. Kosten volwassenen € 5,00,  kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boomk-
roonpad@staatsbosbeheer.nl 

Maandag 8 augustus
etbare wilde planten wandeling Anloo. 

Aanvang 19.00 – 21.00. Kosten volwas
senen  12,50, kinderen  ,50. pgave 
06–14136 34 of  bloemenpad gmail.
com. Meer informatie 
www.bloemenpad.nl.

Dinsdag 9 augustus
omerse Buitendag bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Tussen 10.00 – 14.30 
uur. Kosten kinderen  9,50. Inlichtin
gen 0592-377305 of  boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl 

Dinsdag 9 augustus 
11.00 – 1 .00 uur: braderie en vlomarkt 
in loo in het centrum, rondom de oude 
brink met schaapskooi. ie ook 
www. e loo.info of  www.huurkraam.nl

Woensdag 10 augustus
atuur  en otografi e e cursie unsveen. 

tart: Parkeerplaats Recreatiepark uns
bergen, Borger. Kosten en aanmelden via 
info@geoparkdehondsrug.nl

Woensdag 10 augustus
omerwandeling bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Aanvang 13.30 – 15.00 
uur. Kosten volwassenen € 5,00, kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boomk-
roonpad@staatsbosbeheer.nl 

Woensdag 10 augustus
Speuren naar wild bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 19.30 – 21.30 
uur. Kosten volwassenen 10,00, kinderen 
€ 7,50. Opgave 0592-377305 of  boomk-
roonpad@staatsbosbeheer.nl 

Donderdag 11 augustus
Boerenfi etstocht. tart: TIP Rolde. De 
route kost 2.50 per deelnemende fi etser. 
De fi etstocht is ongeveer 32 km lang. ie 
ook www.boerenfi etstocht.eu

Donderdag 11 augustus
10.00 uur: Vaartocht door het mooie 

esterwolde of  de Blauwestad. Aan 
boord 2  koffi e thee met cake. m 
12.00 uur gebruiken we de lunch op een 
leuke lokatie. a de middag staat onze 
klassieke bus klaar voor een rondrit door 

esterwolde, Duitsland,  Groningen 
of  Drenthe. nderweg een pitstop en dan 
bent u tegen 1 .00 uur weer terug in de 
haven. Incl. vaartocht, koffi e cake, lunch 
en busrit. ntree:  30,00 p.p. ie voor 
meer informatie www. dekkerrondvaarten.
nl of  bel 059 561 1

Donderdag 11 augustus
omerse Buitendag bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Tussen 10.00 – 14.30 
uur. Kosten kinderen  9,50. Inlichtingen 
0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Donderdag 11 augustus
Koken met eetbare wilde planten Gas
selte. Aanvang 10.00 – 13.30. Kosten vol
wassenen  32,50. pgave 06–14136 34 
of  bloemenpad@gmail.com. Meer 
informatie www.bloemenpad.nl.

Vrijdag 12 augustus
11.00 – 1 .00 uur: vakantiebraderie in het 
centrum van Borger. 

ie www.huurkraam.nl

Zaterdag 13 augustus
Kids for Fun, kinderevenement, aan de 
Grote Brink, Rolde. 

ie ook www.ras rolde.nl 

Zaterdag 13 augustus 
13.00 – 1 .00 uur: Vervenerswinkel  

istorisch entrum Valthermond is 
geopend. ventjes terug in de tijd. Toe
gang is gratis. Ook op afspraak bezoek 
mogelijk. Vervenershuis, uiderdiep 22, 
Valthermond. 0599 662154 661 36 of  
kijk eens op www.vervenershuis.nl

Zondag 14 augustus 
 
Dag van het unebed bij het unebed
centrum aan de Bronnegerstraat 12 te 
Borger. www.hunebedcentrum.nl

Zondag 14 augustus
10.00 16.00 uur: ietsroute Bike Dreams 
(randprogramma Into ature). ok aan 
de inwendige mens is gedacht: op de 
route bevinden zich diverse horecagelege-
nheden. tart: tussen 10.00 en 12.00 uur 
op verschillende plaatsen langs de route. 
( nder andere bij het Duurzaamheidscen
trum, Bosrand 2, 9401  Assen). ie ook 
www.drentslandschap.nl 

Zondag 14 augustus
11.00 uur: werftocht de andelanden. 
Borger – doorn. ie ook www.ivn.nl
afdeling/borger-odoorn-io/activiteiten/
zwerftocht-de-mandelanden 

Zondag 14 augustus
11.00 1 .00 uur: Beeldschoon Rolde en 
Kinder en traattheater. Grote Brink, 
Rolde. p zondag 14 augustus aanstaande 
komen er meer dan 25 levende stand-
beelden naar het centrum van Rolde. 
Daarnaast is er een braderie en zijn er 
verschillende optredens van kinder-en 
straattheaters. Tussen 11.00 en 1 .00 is 
er dus van alles te doen. Tot dan  De 
toegang is GRATI . 

ie ook www.beeldschoonrolde.nl 

Zondag 14 augustus
omerwandeling bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Aanvang 12.00 – 13.30 
uur. Kosten volwassenen € 5,00,  kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boomk-
roonpad@staatsbosbeheer.nl 

Dinsdag 16 augustus
omerse Buitendag bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Tussen 10.00 – 14.30 
uur. Kosten kinderen  9,50. Inlichtingen 
0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Dinsdag 16 augustus 
11.00 – 1 .00 uur: braderie en vlomarkt 
in loo in het centrum, rondom de oude 
brink met schaapskooi. ie ook 
www. e loo.info of  www.huurkraam.nl

Woensdag 17 augustus
andele cursie Drouwenerzand. tart: 
andschapscamping de parrenhof, Kam

plaan 1, Gasselte. Kosten en aanmelden 
via info@geoparkdehondsrug.nl

Woensdag 17 augustus
omerwandeling bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Aanvang 13.30 – 15.00 
uur. Kosten volwassenen € 5,00, kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Woensdag 17 augustus
intuigensafari bij Buitencentrum Boom

kroonpad. Aanvang 20.00- 22.30 uur. 
Kosten volwassenen € 7,50, kinderen € 
5,00. Opgave 0592-377305 of
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Donderdag 18 t/m zondag 21 augus-
tus
Boerenrock estival in Drouwenermond. 
Kijk voor het complete programma en 
kaarten op www.boerenrockfestival.nl 

Donderdag 18 augustus
omerse Buitendag bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Tussen 10.00 – 14.30 
uur. Kosten kinderen  9,50. Inlichtingen 
0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Vrijdag 19 augustus
11.00 – 1 .00 uur: vakantiebraderie in het 
centrum van Borger. 

ie www.huurkraam.nl

Vrijdag 19 augustus
Ree nsafari op de fi ets bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 19.30 – 22.00 
uur. Kosten volwassenen € 7,50, kinderen 
€ 5,00. Opgave 0592-377305 of  boomk-
roonpad@staatsbosbeheer.nl

Zaterdag 20 en zondag 21 augus-
tus 
Steentijdweekend bij het Hunebedcen-
trum aan de Bronnegerstraat 12 te Borger. 
www.hunebedcentrum.nl

Zaterdag 20 en zondag 21 augus-
tus 

oncours ippi ue in choonloo

Zaterdag 20 augustus 
06.00 uur: otografeer en meer: Gas
terse Duinen bij ochtendlicht. tart: 
Parkeerplaats  Gasterse Duinen, Gasteren 
(Parkeerplaats ten noorden van de weg 
Gasteren udemolen). 

ie ook www.drentscheaa.nl 

EVENEMENTEN IN DE REGIO



VAKANTIE OP DE HONDSRUG!
Versteend Leven in Drouwen: de hele wereld van mineralen en 
fossielen in één winkel

In  h e t  k n u s s e  e s d o r p  Dr o u w e n ,  m i d d e n  o p  d e  Ho n d s r u g ,  v i n d t  m e n  d e  a l l e r m o o i s t e  
variatie in versteend leven. Aan de Alinghoek  is een mooi pand ingericht als e positie-
boerderij met een grote collectie mineralen, fossielen, sieraden en nog veel meer. Het 
is te veel om op te noemen. De mensen kunnen er dan ook hun ogen uit kijken en de 
entree is gratis.

Versteend Leven is al sinds jaar en dag in Drouwen gevestigd  maar liefst  jaar alweer. 
,,Het is een begrip in Nederland en ver daarbuiten , zegt eigenaar Harm Luppens. Het be-
gon allemaal erg klein, maar groeide al snel en van iets kleins werd Versteend Leven iets 
groots met een heel ruime collectie  naast mineralen en fossielen is er ook ruimte voor 
schelpen en veel handgemaakte sieraden. 

ollectie
,,Mineralen zijn er in allerlei variaties aanwezig  heel veel ruwe vormen, 
kristalgroepen, kleuren en maten. Handgeslepen mineralen zoals dier gu -
ren en allerlei vrije vormgevingen zijn ook ruimschoots in voorraad. En niet 
te vergeten de vertrouwde knu elstenen , verheldert de heer Luppens. 
Ook bij de fossielen zijn er naast de wat bekendere fossielen zeldzame stuk-
ken te vinden  van sauri r-eieren tot fossiele haaientanden van de mega-
lodon en van barnsteen met insecten tot fossiele vissen. Er zijn tropische 
schelpen, maar ook krabben en kree en. Tevens zijn voorwerpen gemaakt 
van schelp, van pillendoos tot exclusieve sieraden in de expositieboerderij 
aanwezig. 

De collectie sieraden omvat een grote keus in zilveren exemplaren met 
mineralen en edelstenen. Edelsteenke ngen in allerlei soorten en maten, 
armbanden, etc. Tevens zijn vele dier guren van edelsteen, sfeerlichten 
en allerlei andere modellen gemaakt van mineralen te aanschouwen. Op 
esoterisch gebied kunnen lie ebbers eveneens aan hun trekken komen. 

Ve e l  v o o r  v e e l  b e z o e k e r s
De schatten vanuit de hele wereld worden jaarlijks door meer dan vij igdui -
zend bezoekers bewonderd. Veel groepen, bussen, scholen en verzamelaars 
komen speciaal vanuit het hele land en ver daarbuiten naar Drouwen. Voor 
verzamelaars en lie ebbers een eldorado. ,,Veel bezoekers zijn verbaasd 
en onder de indruk van het vele moois dat de natuur in ontelbare vormen 
en kleuren hee  te bieden. Voor ieder wat wils en in iedere prijsklasse is er 
wel iets moois voorhanden. Vind u niet wat u zoekt?  Wij doen ons uiterste 

best om het voor u te bemachtigen.

De expositieboerderij is van  april tot  november zeven dagen per week van 0.00 tot 
.00 uur geopend. In het winterseizoen is Versteend Leven op afspraak geopend niet op 

zondag . Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig. De expositieboerderij is rolstoeltoe-
gankelijk. 

Versteend Leven is te bereiken op telefoonnummer 0 - 0. Het e-mailadres is 
versteendleven xs all.nl. De website is versteendleven.nl. 
(Tekst: Gerry Grave. Foto: Auniek K.E. Klijnstra)

D h r. L up p ens van V ersteend  L even h oud t 2  d inosauruseieren van c irc a 7 0  m iljoen jaar oud  vast.



VAKANTIE OP DE HONDSRUG!

AUGUSTUS
Zaterdag 20 augustus 
10.00 – 17.00 uur: Etstoeldag in Anloo. 
Rechtspraak en jaarmarkt in 17de-eeuws 
Drenthe. Vanaf  9.30 uur kunt u al door 
de tolhekken naar de Kerkbrink. Entree: 
120 stuivers (€ 6,-), voor kinderen onder 
12 jaar 20 stuivers (€ 1,-). Parkeren is 
gratis. Op de Etstoeldag kan alleen 
contant betaald worden. In Anloo is 
geen pinautomaakt, dichtstbijzijnde is in 
Annen. Rechtszitting entree 50 stuivers (€ 
2,50). Zie advertentie elders in deze krant 
of  kijk eens op www.etstoel.nl.

Zaterdag 20 augustus 
13.00 – 17.00 uur: Vervenerswinkel & 
Historisch Centrum Valthermond is 
geopend. Eventjes terug in de tijd. Toe-
gang is gratis. Ook op afspraak bezoek 
mogelijk. Vervenershuis, Zuiderdiep 22, 
Valthermond. 0599-662154/661736 of  
kijk eens op www.vervenershuis.nl

Zondag 21 augustus 
Historische Motor GP Eext. Zie ook 
www.gpeext.nl 

Zondag 21 augustus
11.00 - 17.00 uur: Gezellige jaarmarkt aan 
de Markeweg en Molenstraat in Gasselte. 
Zie www.huurkraam.nl

Zondag 21 augustus 
Muziekevenement: The Oldtime Hayride. 
Uitkijktoren Poolshoogte, Boswachter 
Meelkerlaan 5, Odoorn. Entree: vrije gift. 
Zie ook www.poolshoogte.nl

Zondag 21 augustus 
09.00 uur: Lange wandeling vanuit 
Drouwen. Start: Parkeerplaats tegenover 
Restaurant Alinghoek, Alinghoek 16a te 
Drouwen. Zie ook www.drentscheaa.nl 

Zondag 21 augustus
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 12.00 – 13.30 

uur. Kosten volwassenen € 5,00,  kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boomk-
roonpad@staatsbosbeheer.nl

Zondag 21 augustus
Roofvogeldemonstratie bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 14.00 en 15.30 
uur. Gratis toegang. Inlichtingen 0592-
377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Maandag 22 augustus
Eetbare wilde planten wandeling Borger. 
Aanvang 19.00 – 21.00. Kosten volwas-
senen € 12,50, kinderen € 7,50. Opgave 
06–14136734 of  
bloemenpad@gmail.com. 
Meer informatie www.bloemenpad.nl.

Dinsdag 23 augustus
Zomerse Buitendag bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Tussen 10.00 – 14.30 
uur. Kosten kinderen € 9,50. Inlichtingen 
0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Woensdag 24 augustus
Eetbare wilde planten wandeling As-
serbos. Aanvang 13.30 – 15.30. Kosten 
volwassenen € 12,50, kinderen € 7,50. 
Opgave 06–14136734 of  
bloemenpad@gmail.com. 
Meer informatie www.bloemenpad.nl.

Woensdag 24 augustus
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 13.30 – 15.00 
uur. Kosten volwassenen € 5,00, kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Woensdag 24 augustus
Avondwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 19.00 – 20.30 
uur. Kosten volwassenen € 7,50, kinderen 
€ 5,00. Opgave 0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Donderdag 25 augustus
Boerenfi etstocht. tart: TIP Rolde. De 
route kost 2.50 per deelnemende fi etser. 
De fi etstocht is ongeveer 32 km lang. ie 
ook www.boerenfi etstocht.eu

Donderdag 25 augustus
Zomerse Buitendag bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Tussen 10.00 – 14.30 
uur. Kosten kinderen € 9,50. Inlichtingen 
0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Donderdag 25 augustus 
14.00-16.00 uur: Lofarwandeling in Exloo. 
Met de Bolderkar naar Lofar voor een 
wandeling onder leiding van een gids. 
Kosten: volwassenen € 7,00 en kinderen 
€ 4,00. Opstap- en eindpunt: Diner-Café 
Bussemaker, Zuiderhoofdstraat 1 te Ex-
loo (t.o. gemeentehuis). Ook voor opgave 
en meer informatie Diner-Café Busse-
maker Exloo, 0591-549063 of  
exloo@bussemaker.nl. 

Vrijdag 26 augustus
11.00 – 17.00 uur: vakantiebraderie in het 
centrum van Borger. 
Zie www.huurkraam.nl

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus
10.00 – 17.00 uur: Herfstfair Heide Pracht 
op de brink in Dwingeloo. Deze herfstfair 
staat in het teken van het 25-jarig bestaan 
Dwingelderveld met heel veel bloem-
sierkunst. Zie ook www.heidepracht.nl

Zaterdag 27 augustus 
Drentse Molendag. Verschillende molens 
in Drenthe. 
Zie ook www.molensindrenthe.nl 

Zaterdag 27 augustus 
13.00 – 17.00 uur: Vervenerswinkel & 
Historisch Centrum Valthermond is 
geopend. Eventjes terug in de tijd. Toe-
gang is gratis. 
Ook op afspraak bezoek mogelijk. Ver-
venershuis, Zuiderdiep 22, Valthermond. 

0599-662154/661736 of  kijk eens op 
www.vervenershuis.nl

Zaterdag 27 augustus
Vleermuisavond bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 19.30 – 21.30 
uur. Kosten volwassenen € 9,50, kinderen 
€ 7,50. Opgave 0592-377305 of  boomk-
roonpad@staatsbosbeheer.nl

Zaterdag 27 augustus 
20.00 – 04.00 uur: Grote Koesteeg Meez-
ingfeest. Kruisstraat, Borger. 
Zie ook www.dedancing.nl 

Zaterdag 27 & Zondag 28 augus-
tus 
Fietsfestival Drenthe op diverse locaties. 

ie ook www.drenthe.nl opfi etse

Zondag 28 augustus
Teddyberen Express bij Museumspoorlijn 
STAR. www.stadskanaalrail.nl

Zondag 28 augustus 
11.00 – 17.00 uur: braderie en vlomarkt 
in Exloo in het centrum, rondom de oude 
brink met schaapskooi. Zie ook 
www. exloo.info of  www.huurkraam.nl

Zondag 28 augustus
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 12.00 – 13.30 
uur. Kosten volwassenen € 5,00,  kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Dinsdag 30 & woensdag 31 augus-
tus 
Brinkfestijn Annen. Kijk ook op 
facebook: Brinkfestijn Annen

Dinsdag 30 augustus
Zomerse Buitendag bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Tussen 10.00 – 14.30 
uur. Kosten kinderen € 9,50. Inlichtingen 
0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Dinsdag 30 augustus
10.00 uur: Vaartocht door het mooie 
Westerwolde of  de Blauwestad. Aan 
boord 2  koffi e thee met cake. m 
12.00 uur gebruiken we de lunch op een 
leuke lokatie. Na de middag staat onze 
klassieke bus klaar voor een rondrit door 
Westerwolde, Duitsland, NO Groningen 
of  Drenthe. 
Onderweg een pitstop en dan bent u 
tegen 17.00 uur weer terug in de haven. 
Incl. vaartocht, koffi e cake, lunch en 
busrit. Entree: € 30,00 p.p. Zie voor meer 
info: www. dekkerrondvaarten.nl of  
bel 0597-561717

Woensdag 31 augustus 
Hondsrug Kids, kindermiddag bij het 
Hunebedcentrum aan de Bronnegerstraat 
12 te Borger. 
www.hunebedcentrum.nl 

Woensdag 31 augustus 
Wandelexcursie Drouwenerzand. Start: 
Brasserie de Berken, Gasselte. Aanmelden 
via info@geoparkdehondsrug.nl.
www.hondsrugdrenthe.nl/uitagenda 

Woensdag 31 augustus
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 13.30 – 15.00 
uur. Kosten volwassenen € 5,00, kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Woensdag 31 augustus
Fietsexcursie bij Buitencentrum Boom-
kroonpad. Aanvang 13.30 – 15.30 uur. 
Kosten € 7,50. Opgave 0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 

Woensdag 31 augustus
Zintuigensafari bij Buitencentrum Boom-
kroonpad. Aanvang 20.00 – 22.30 uur. 
Kosten volwassenen € 7,50, kinderen 
€ 5,00. Opgave 0592-377305 of
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

SEPTEMBER
Kijk ook voor de evenementen op 
www.hondsrugdrenthe.nl/uitagenda

Donderdag 1 september
Zomerse Buitendag bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Tussen 10.00 – 14.30 
uur. Kosten kinderen € 9,50. Inlichtingen 
0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 

2 t/m 4 september 
Feestweek Valthe. Zie ook www.feva.nl 

Zaterdag 3 september 
13.00 – 17.00 uur: Vervenerswinkel & 
Historisch Centrum Valthermond is 
geopend. Eventjes terug in de tijd. Toe-
gang is gratis. Ook op afspraak bezoek 
mogelijk. Vervenershuis, Zuiderdiep 22, 
Valthermond. 0599-662154/661736 of  
kijk eens op www.vervenershuis.nl

Zaterdag 3 september 
13.30 uur: Nazomeren rond het Smal-
broekenloopje. Start: Parkeerplaats 
Schaapskooi Balloo. Zie ook 
www.hondsrugdrenthe.nl/uitagenda

Zaterdag 3 september 
16.00-23.00 uur: Culinair Aa en Hunze 
on Tour. Spiekersteeg 1, Gieten (naast het 
gemeentehuis). www.culinairontour.nl 

Zondag 4 september 
Muziekevenement: Otto Groote Ensem-
ble. Uitkijktoren Poolshoogte, Boswachter 
Meelkerlaan 5, Odoorn. Entree: vrije gift. 
Zie ook www.poolshoogte.nl

Zondag 4 september 
10.00-16.00 uur: Fietsroute Bike Dreams 
(randprogramma Into Nature). Ook aan 
de inwendige mens is gedacht: op de 
route bevinden zich diverse horecagelege-
nheden. Start: tussen 10.00 en 12.00 uur 
op verschillende plaatsen langs de route. 
(Onder andere bij het Duurzaamheidscen-

trum, Bosrand 2, 9401 SL Assen). Zie ook 
www.drentslandschap.nl 

Zondag 4 september
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 12.00 – 13.30 
uur. Kosten volwassenen € 5,00,  kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Woensdag 7 september
Avondwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 19.00 – 20.30 
uur. Kosten volwassenen € 7,50, kinderen 
€ 5,00. Opgave 0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Vrijdag 9 & zaterdag 10 septem-
ber 
21e editie van het Stratenmakers Festival 
rondom De Brink in 2e Exloërmond. Zie 
ook www.stratenmakersfestival.nl 

Vrijdag 9 t/m zondag 11 septem-
ber 
Rabo Concours bij R.V. De Brinkruiters 
aan de Havenstraat 16 te Annen. Zie ook 
www.brinkruiters.nl 

Vrijdag 9 t/m zondag 11 septem-
ber 
Oringermarkt bij de Boshof  aan de Bo-
shof  1-3 in Odoorn. Zie ook 
www.dorpsbelangenodoorn.nl 

Zaterdag 10 september 
13.00 – 17.00 uur: Vervenerswinkel & 
Historisch Centrum Valthermond is 
geopend. Eventjes terug in de tijd. Toe-
gang is gratis. Ook op afspraak bezoek 
mogelijk. Vervenershuis, Zuiderdiep 22, 
Valthermond. 0599-662154/661736 of  
kijk eens op www.vervenershuis.nl

Zaterdag 10 september
Open monumentendag & Culturele Uit-
dag. Diverse locaties in Aa en Hunze. Zie 
ook www.openmonumentendag.nl 

Zaterdag 10 september
Cittaslowdag op het plein in Borger

Zaterdag 10 september
10.00 uur: Vaartocht door het mooie 
Westerwolde of  de Blauwestad. Aan 
boord 2  koffi e thee met cake. m 
12.00 uur gebruiken we de lunch op een 
leuke lokatie. Na de middag staat onze 
klassieke bus klaar voor een rondrit door 
Westerwolde, Duitsland, NO Groningen 
of  Drenthe. Onderweg een pitstop en dan 
bent u tegen 17.00 uur weer terug in de 
haven. Incl. vaartocht, koffi e cake, lunch 
en busrit. Entree: € 30,00 p.p. Zie voor 
meer info: www. dekkerrondvaarten.nl of  
bel 0597-561717

Zondag 11 september 
uzikaal fi etsevenement: Pedaal Vocaal. 

Verschillende locaties in het Drentsche Aa 
Gebied. Zie ook www.pedaalvocaal.nl

Zondag 11 september
Zomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 12.00 – 13.30 
uur. Kosten volwassenen € 5,00,  kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Dinsdag 13 september 
08.00 – 17.00 uur: Roldermarkt in Rolde. 
Zie ook www.ovvr.nl 

Woensdag 14 september 
Wandelexcursie Drouwenerzand. Start: 
Brasserie de Berken, Gasselte. Aanmelden 
via info@geoparkdehondsrug.nl. 
www.hondsrugdrenthe.nl/uitagenda 

Vrijdag 16 september
Vollemaanwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 19.30 – 21.00 
uur. Kosten volwassenen € 7,50, kinderen 
€ 5,00. Opgave 0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Zaterdag 17 en zondag 18 september
Stadskanaal Onder Stroom bij Museum-

spoorlijn STAR. www.stadskanaalrail.nl

Zaterdag 17 september 
Nacht van mythen en legenden bij het  
Hunebedcentrum aan de Bronnegerstraat 
12 te Borger. www.hunebedcentrum.nl

Zaterdag 17 september 
Jaarmarkt aan de Hoofdstraat in Borger

Zaterdag 17 september 
11.00 uur - 20.30 uur: Beleef  en Doe 
Festival bij Poolshoogte, Boswachter 
Meelkerlaan 5, Odoorn. Start van het 
nieuwe seizoen op het gebied van vrije 
tijdsbesteding in de gemeente Borger-
Odoorn. Diverse bedrijven, verenigingen, 
stichtingen en particulieren laten je tijdens 
dit festival beleven en doen. Het festival 
wordt afgesloten met een prachtig con-
cert. Gratis entree. 
Zie ook www.beleefendoefestival.nl 

Zaterdag 17 september 
13.00 – 17.00 uur: Vervenerswinkel & 
Historisch Centrum Valthermond is 
geopend. Eventjes terug in de tijd. Toe-
gang is gratis. Ook op afspraak bezoek 
mogelijk. Vervenershuis, Zuiderdiep 22, 
Valthermond. 0599-662154/661736 of  
kijk eens op www.vervenershuis.nl

Zaterdag 17 september 
14.00-18.00 uur: Hongaars Zigeuner-
muziek Festival bij Boerderij Kamps 
aan de Kamps 1 te Rolde. Zie ook www.
boerderijkamps.nl. Kaarten zijn € 15 p.p. 
en te bestellen via de website.

Zondag 18 september
Buitenfestival bij Buitencentrum Boom-
kroonpad. Tussen 11.00 en 16.30 uur. 
Gratis toegang. Inlichtingen 0592-377305 
of  boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Zondag 18 september 
Queens Grass grasbaanraces Annen op de 
Brink, Annen. Zie ook www.mcannen.nl 

Zondag 18 september 
11.00 – 17.00 uur: braderie en vlomarkt 
in Exloo in het centrum, rondom de oude 
brink met schaapskooi. Zie ook 
www. exloo.info of  www.huurkraam.nl

Zondag 18 september
Roofvogeldemonstratie bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 14.00 en 15.30 
uur. Gratis toegang. Inlichtingen 0592-
377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Zondag 18 september 
Fotografeer en meer: Bloemen op het 
Eexterveld. Start: Parkeerplaats Hagen-
brink, Anderen. Zie ook 
www.hondsrugdrenthe.nl/uitagenda 

Zondag 18 september 
Buitenfestival bij Buitencentrum Boomk-
roonpad, Steenhopenweg 4 te Drouwen

Woensdag 21 september
Zintuigensafari bij Buitencentrum Boom-
kroonpad. Aanvang 19.00 – 21.30 uur. 
Kosten volwassenen € 7,50, kinderen € 
5,00. Opgave 0592-377305 of  
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Zaterdag 24 september 
Wandeltocht: Evertsbos. Start: Restaurant 
Koningsherberg, Brinkstraat 2 in Anloo

Zaterdag 24 september 
13.00 – 17.00 uur: Vervenerswinkel & 
Historisch Centrum Valthermond is 
geopend. Eventjes terug in de tijd. Toe-
gang is gratis. Ook op afspraak bezoek 
mogelijk. Vervenershuis, Zuiderdiep 22, 
Valthermond. 0599-662154/661736 of  
kijk eens op www.vervenershuis.nl

Zondag 25 september
Nazomerwandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad. Aanvang 12.00 -14.00 
uur. Kosten volwassenen € 5,00, kinderen 
€ 2,50. Opgave 0592-377305 of  boomk-
roonpad@staatsbosbeheer.nl

EVENEMENTEN IN DE REGIO
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OKTOBER
Kijk ook voor de evenementen op 
www.hondsrugdrenthe.nl/uitagenda

Zondag 2 oktober
41e Internationale Super Prestige Veldrit 
Gieten. Parkoers: Nijslootsweg (bij 
zandafgraving). Deelname van nieuwelin-
gen, junioren, beloften, elite-dames en 
elite-mannen. Alle wereldtoppers aan het 

vertrek en randgebeuren aanwezig. 1e 
start: 09.45 uur. Elite mannen starten om 
15.00 uur. info: www.cyclocrossgieten.nl

Zondag 9 oktober
Bruidsbeurs bij Museumspoorlijn STAR. 

www.stadskanaalrail.nl 

Zaterdag 22 oktober
11.00 – 17.00 uur: vakantiebraderie in het 
centrum van Borger. 
Zie www.huurkraam.nl

Zondag 23 oktober
11.00 – 17.00 uur: braderie en vlomarkt 
in Exloo in het centrum, rondom de oude 
brink met schaapskooi. Zie ook 
www. exloo.info of  www.huurkraam.nl

Amer Terrasconcerten Elke zondagmiddag in de zomerperiode 14:00 – 17:00. Café De Amer
Joytime Grolloo: Kom klimmen en klauteren bij het Klimpark.
Lavendelboerderij: Waan u in de lavendelsferen.
Rijk der Kabouters: Ontdek de wereld van kabouters in Eext.
Hunebedcentrum: Beleef  de historie van de Hondsrug. 
Attractiepark Drouwenerzand: Een speelbelevenis voor jong en oud. 
Breeland recreatie: Actief  genieten voor jong en oud. 
Wildlands:  Een werelds avontuur!
Kabouterland: Neem een kijkje in de kabouterwereld in Exloo.  

25 graden Noord: Buiten gewoon genieten in Drouwenerveen.
Into nature: Kunstexpeditie door het Drentse Landschap, van 2 juli t/m 18 september.
Pauperparadijs: Theaterspektakel over arm en rijk, 15 juni t/m 17 augustus. 
Drents museum: Maya Tentoonstelling, heden t/m 4 september
Orvelte: Ontdek een historisch verleden
Onderweg naar later: Multimedia spektakel op de savanne van de oude dierentuin in Emmen,
1 t/m 4 september
Herinneringscentrum Kamp Westerbork: Een historisch beladen plek
In het wilde weg: Ontdek en beleef  de wildernis

Controleer voor u vertrekt of het betreffende evenement doorgaat. Annuleringen of wijzigingen kunnen niet doorgevoerd worden in deze Toeristenkrant.

EVENEMENTEN IN DE REGIO

Tips om te bezoeken van www.hondsrugdrenthe.nl

GRATIS naar de Muziekfeesten in Exloo?
Vraag gratis kaarten aan via de websites!

Vrijdag 30 september U2 Muziekfeest - The unforgettable U2 www.U2Muziekfeest.nl
Zaterdag 1 oktober Het Noordelijk Muziekfeest www.HNMF.nl
Zaterdag 8 oktober Mooi Wark Live in Concert www.mooiwarkexloo.nl
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Festival der Zoete Verleidingen
in Sleen               

Sl e e n  i s  i n  a u g u s t u s  ‘ t h e  p l a c e  t o  b e ’  v o o r  t a a r -
t e n b a k k e r s  e n  s m u l p a p e n .  Va n  d o n d e r d a g  4  t o t  
e n  m e t  z a t e r d a g  6  a u g u s t u s  2 0 1 6  v i n d t  h e t  F e s -
tival der oete erleidingen plaats. eer dan   
s t  a n d s  b i e d e n  d e  a l l e r l e k k e r s t e  t a a r t e n ,  b a k b e -
nodigdheden, prachtige serviezen, tafellinnen, 
s c h o r t e n ,  t h e e m u t s e n ,  b r o c a n t e ,  k o o k b o e k e n ,  
vers fruit, meel, ambachtelijk gemaakte jams, 
kookboeken, honing, allerlei ko e- en thees-
oorten en bijzondere drankjes. aak geserveerd 
vanuit verbouwde kleurrijke caravans en busjes. 
Overal zijn terrasjes om te genieten van al het 
l e k k e r s .

H et evenement vindt p laats in een idy llisc h e tuin aan de rand van S leen. B ez oekers kun-
nen rondstruinen in de b oomgaard,  tussen de meidoornh agen rondom de b oerderij . O ok 
zijn er tal van activiteiten, demonstraties, workshops en voorstellingen. Ter plekke wordt 
graan gemalen en er zijn workshops scones bakken, barista workshops, ijsworkshops, 
brownies versieren en meer. In het baktheater kunnen echte taartenbakfanaten inspiratie 
opdoen bij de bakdemonstraties van Rutger van den Broek beste thuisbakker van 20  
en Sarena Solari beste thuisbakker 20  en andere koks en patissiers.  

Kinderen hoeven zich ook niet te vervelen. Er is theater en muziek om van te genieten. Of 
ga sjoelen met roze koeken, een goochelworkshop volgen of de handen uit de mouwen 
steken bij allerlei workshops in het teken van zoet en taart.   

Met de taartenbakwedstrijd wordt geld ingezameld voor de onnebloem. Bij deze wed-
strij d gaat h et vooral om de smaak en een deskundige j ury  z al de taarten b eoordelen. 
Er zijn prachtige prijzen te winnen, waaronder een Kitchen Aid keukenmachine of een 
heerlijk verblijf in een van de Landal Green arks.

De hele entourage, de tafels met lekkernijen, alle activiteiten  daar bak je een heerlijk 
dagje uit van! Het estival der oete Verleidingen wordt gehouden op donderdag  au -
gustus   20 uur , vrijdag  augustus 0  20 uur  en zaterdag  augustus 0   uur  
Bommertsweg 2 in Sleen Drenthe . De entree voor volwassenen is  , 0 inclusief kop 
ko e/thee   kinderen van   2 jaar  , 0 inclusief schepijsje . www.festivalzoet.nl



VAKANTIE OP DE HONDSRUG!
Maak nu kennis met BleiToe 
Kidsware, de 2 leukste kinderkleding 
winkels van het Noorden!

Blei oe heeft een zeer uitgebreide collectie met zo n  verschillende merken onder  
dak. erken die zoal gevoerd worden zijn  ingino, etour, Geisha, Name-it, Protest,

ars, winlife, ake- alk, im-Pi, Ninni i en vele anderen. De maten die gevoerd 
worden zijn van couveuse maat  tot de tiener maat . Bij Blei oe idsware krijgt U 
een eerlijk en deskundig advies!

B eh alve kleding verkoop t B leiT oe Kidsware ook z wemkleding,  slip p ers,  tassen,  sieraden 
en speelgoed. BleiToe Kidsware is gevestigd Achter de Brink  in Borger. En aan de 
Stationsstraat 2 A te Gieten. Onze openingstijden zijn  maandag van .00 uur tot . 0 
uur, dinsdag t/m donderdag van .00 uur tot . 0 uur, vrijdag van .00 uur tot 20.00 uur 
en zaterdag van .00 uur tot .00 uur. 

BleiToe Kidsware is telefonisch te bereiken op 0 -2 20  of 0 2-2 20  ie ook onze 
advertentie elders in deze Toeristenkrant .
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Uw Albert Heijn, van alle gemakken voorzien. Zo hebben we ruime en voldoende 
gratis parkeerplaatsen, brede gangpaden en een zeer uitgebreid assortiment.

We zijn voorzien van zelfscan, waardoor u als klant niet in de rij bij de kassa hoeft te staan 
en vlot uw boodschappen kunt inladen. Zo houdt u meer tijd over om te genieten van 
het mooie Drentse landschap.

Ons assortiment vlees is zeer groot. Bent u van plan om 
te gaan barbecueën, dan vind u vast uw favoriete stukje 
barbecue vlees in onze schappen. Een vers gebakken 
stokbrood mag hierbij natuurlijk ook niet ontbreken. 
Deze vind u op onze ambachtelijke broodafdeling. Hier 
staan de medewerkers dagelijks voor u klaar om vers 
gebakken brood, met een heerlijke krokante korst voor 
u te bakken. Onze nieuwe croissantjes zijn zeker een 
aanrader.

Op onze ruime en overzichtelijke AGF afdeling kunt u terecht voor al uw verse groente en 
fruit. Van bloemkool tot pastinaak, van heerlijke Hollandse aardbeien tot wilde perziken, 
bij ons is alles elke dag vers.

Ook voor het gemak kunt u terecht bij Albert Heijn Borger. Heerlijke verse pizza`s, kant en 
klare pannenkoeken of po�ertjes of andere kant en klare maaltijden of heerlijke salades. 
Ze staan bij ons overzichtelijk bij elkaar in het koelschap.

Kortom een winkel waar u voor al uw dagelijkse boodschappen terecht kan en waar het 
bijzondere bereikbaar is.

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 21.00 uur
Iedere zondag van 12.00 tot 18.00 uur

Heeft u vragen? Stel ze ons, we staan altijd voor u klaar.

“Wij zijn pas tevreden als u dat 
bent”

Uw supermarktmanager.
Eric Smit.

Welkom bij Albert Heijn Borger!
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Diner-Café Bussemaker: huiselijk tafelen in gezellige sfeer

Op  d e  h o e k  v a n  d e  Ho o f d s t r a a t  e n  d e  Z u i d e r h o o f d s t r a a t  i n  h a r t j e  Ex l o o  b e v i n d t  z i c h  h e t  
grote, ne e, keurige, goed uitziend pand van Diner- af  Bussemaker. Allerlei superla-
tieven kunnen worden bedacht, maar zijn niet echt nodig  de fre uent bezoeker van het 
horecapand weet dat het er prima toeven is  goed eten en drinken, dito bediening, een 
prima sfeer en heel veel meer dan alleen maar een hapje en een drankje. Al bijna an-
derhalve eeuw !  weet zich aan dit adres Bussemaker  gevestigd  meer dan een begrip 
in de wijde regio.

H et b egrip  ‘ B ussemaker’  z al voor h et eerst geroep en z ij n ergens in 1 8 8 0  of  er vlak voor. 
Immers, vanaf dat jaartal is het bedrijf in Exloo gevestigd  exact  jaar geleden dus. 

recies honderd jaar na de vestiging van het horecapand in het esdorp werden Jan en 

Aaljo Tuin de nieuwe eigenaren. Jan was 22 en Aaljo 
nog maar negentien. Toentertijd had het bedrijf nog 
een hotelfunctie, maar na een grote brand in 2002 
verdween die functie. o ontstond in feite Diner- afé 
B ussemaker. 

Een diner-café behoe  natuurlijk enige uitleg al kan 
eigenlijk wel al een lichte conclusie worden getrok-
ken, namelijk die van luxe. Dat het interieur van het 
pand als zodanig is, is een feit. Het hee  echter ook 
iets gewoons. Sterker  het is ook het echtpaar Tuin 
eigen  gewone mensen. ,,Het is eigenlijk een modern 
café waar je lekker op een gezellige manier iets kunt 
drinken. Dineren kan ook, maar dan op een  inder-
daad  gewone manier. eker wel met stijl en ook 
wel luxe, maar het gemoedelijke is zeker aanwezig. 
De mensen voelen zich hier dan ook erg op hun 
gemak.”

Als de menukaart wordt bekeken dan staan er legio 
gerechten op. De klant hee  dan ook meerdere 
kaarten nodig  van de kleine kaart tot de wijnkaart 
en van de nagerechtenkaart tot aan de kaart met 
hierop de bu etten. ,,We bieden verschillende buf-
fetten aan  met heerlijke voorgerechten tot en met 
de nagerechten en prima hoofdgerechten , licht Tuin 
toe. ,, iteraard kan er ook van de kaart’ worden 
gegeten.”

De kwaliteit van het personeel is prima  Jan en Aaljo aan het roer en samen met de koks 
die op  allerlei geb ied ruime ervaring h eb b en en met de gastvrij e b ediening z orgen z e er 
allemaal voor dat de klant heerlijk kan genieten bij het gezellige diner-café. 

Er is echter nog veel meer mogelijk  bruilo en in de zaal achterin het pand, vergaderingen 
in afé De Verdieping op de bovenverdieping een grote tv en een beamer zijn voor-
h anden),  h et verz orgen van h igh  teas eveneens en uiteraard kan h eerlij k van h et terras 
gebruik worden gemaakt. ,,Men kan daar ook gewoon eten of even gezellig zitten om een 
kop ko e of iets anders te drinken.  (Tekst: Gerry Grave. Foto: Auniek K.E. Klijnstra)
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Bakker Joost in Odoorn
Feest met liefde voor lekkers
Regelmatig kom ik in het levendige dorp Odoorn, bekend van het dans-
spektakel SIVO, de Drentse Wandel4daagse en nog meer aantrekkelijke 
activiteiten. Wat mij altijd weer opvalt is dat de ondernemers in dit dorp 
niet stil staan. Elk jaar zie ik verandering en vooruitgang. Ze doen zicht-
baar hun best om het de gasten en inwoners van het dorp jaar in jaar uit 
naar hun zin te maken. Vandaag ga ik op bezoek bij de Bakker Joost. Ik 
weet al dat ze heerlijk brood en gebak maken en zelfs op zondag bakken 
ze vers. Ik reed er al eens op zondagen de 15 kilometer (in totaal dus 30 
km) voor om bezoek te trakteren op verse taart en andere lekkernijen.  

Gezellig én lekker 
Het is rond lunchtijd en als ik al die bezette tafeltjes met vrolijke parasols zie, 
kom ik in de vakantiestemming. De �etsenrekken staan dan ook goed vol. Het 
is duidelijk dat dit een geliefde pauzeplaats is voor sportievelingen die van 
het Drentse landschap genieten. Maar het is voor mij nog geen tijd om pauze 
te houden, ik kom kennis maken met de chef van het Joost Team. Ik ben be-
nieuwd wat hij mij te vertellen heeft. 

De deur staat open naar de bakkerij en het lunchlokaal. De geur van vers brood 
en anders lekkers komt me tegemoet. Achter de stoere toonbank, waarop zelfs 
mijn lievelingstaarten cheesecake én worteltaart staan uitgestald, liggen veel 
soorten brood. Ikzelf houd erg van donkere grove broden en zou zo meer dan 
vijf soorten willen proberen. Ook staan er de gangbare witte en bruine vari-
anten, wel duidelijk door een echte bakker gebakken. 

Met aandacht & liefde 
Vanuit het winkelgedeelte kijk je zo de bakkerij in, ik zie twee heren en een 
dame geconcentreerd bezig en ben benieuwd wie daarvan Joost is. Als de 
bakker wordt geroepen en zich aan mij voorstelt, kom ik er achter dat Joost 
eigenlijk Richard heet. Ach, al dat lekkers smaakt vast nog even goed, bedenk 
ik me. En als Richard Martens begint te vertellen over zijn bedrijf en zijn liefde 
voor het bakkersvak stijgt mijn bewondering voor het assortiment en de sfeer 
die hier is gecreëerd. 

Feestje op mijn bord 
Richard, is een echte gastheer en had dan ook bij het arrangeren van deze af-
spraak al voorgesteld om dit gesprek te combineren met een lunch. Natuurlijk 
zeg ik daar geen ‘nee’ tegen! Als ik de lunchkaart zie, heb ik daar zeker geen 
spijt van. Ik vind het moeilijk kiezen en na wikken en wegen, bestel ik de “Komt 
voor de Bakker”. Naast een heerlijke kop ko�e krijg ik een bord met een feestje 
voorgeschoteld. Drie broodjes met verschillend beleg. Met de originele en lek-

kere garnering (alles is even vers, ik lever het bord dan ook helemaal schoon 
op) ziet het er zo smakelijk uit, dat ik er een foto van maak om naar mijn col-
lega’s te sturen. Even mijn lieve collega’s plagen, die nu achter hun bureau hun 
boterhammetjes eten.

Richard legt uit: ‘Dit is een mooi voorbeeld: wij willen jou graag verwennen. 
Elk product dat wij gebruiken en alles wat wij verkopen, is met aandacht en 
liefde gemaakt. Van de chocolade in de taarten, het langzame rijsproces van 
de broden en het vlees van de hamburgers. Elk bord, ook dat van een taartje of 
een koek,  wordt vrolijk opgemaakt. Je mag het gevoel krijgen dat je vandaag 
iets te vieren hebt. Of tenminste dat je het verdiend hebt, om een moment 
te creëren waarop je aan jezelf mag denken. Uit de sleur, in een ontspannen 
omgeving.” 

Zomerse sferen 
Het valt mij op dat alles de zomer uitstraalt. De wanden in de bakkerswinkel 
zijn met krijtbord beschilderd, er prijken prachtige zomerse taferelen op. Op 
elke tafel in het lunchlokaal staan verse bloemen. Buiten staan gezellig bes-
childerde borden die me ook aan de zomer doen denken. Ik vraag me af of 
ze dit nu elk seizoen aanpassen. Richard begint te lachen: ‘Ja, dat klopt. Elke 
3 maanden ga ik met de zwarte roller over de wanden en borden heen. Dan 
komt er op een zaterdagmiddag een creatieve jonge dame uit ons dorp en 
daarmee wordt het nieuwe thema ingeluid. Daarvoor hebben we al met het 
team bedacht welke nieuwe producten daarbij horen. Zo is er vanaf dit voor-
jaar de Springcake nieuw in het assortiment: een heerlijk smeuïge cake met 
maanzaad (als je daar te veel van eet, ga je vanzelf springen) met daarop een 
laag romige citroen topping. Ook bedenken we er activiteiten bij, zoals de Lek-
kere Wandeling. We zetten een route uit van 3 en 5 kilometer met ‘proefplek-
ken’ in het bos. De wandelaars sluiten af met een uitgebreide lunch op het ter-
ras.  We proberen onze gasten elke keer weer te verrassen met een variërend 
assortiment én met originele activiteiten”. 

Mijn buikje is rond, eigenlijk wil ik hier het liefst de hele dag blijven. Het voelt 
als vakantie. Maar ik moet weer terug naar mijn werk. Met tegenzin sluit ik het 
gesprek af met deze bevlogen ondernemer en bedank hem voor de heerlijke 
lunch. Natuurlijk neem ik nog enkele broden mee en wat lekkers voor mijn 
collega’s. Want ik wil er alles aan doen om deze vrolijke “Joost stemming’ te 
behouden! 

Bakker Joost |Hoofdstraat 6 | 7873 BC Odoorn | Telefoon 0591-580280
www.bakkerjoost.nl 



VAKANTIE OP DE HONDSRUG!
LEKKER HIP Thee, kado & zo
In  d e z e  t h e e / k a d o  w i n -
k e l  w o r d t  a a n  j o n g e r e n  
m e t  e e n  v e r s t a n d e l i j k e  
b e p e r k i n g  e e n  w e r k -
p l e k  g e b o d e n .  De z e  
j o n g e  m e n s e n  k u n n e n  
b e s t  v e e l  a l s  z i j  d a a r b i j  
d e  j u i s t e  b e g e l e i d i n g  
k r i j g e n .  B i j  L e k k e r  Hi p  
v e r p a k k e n  z e  t h e e ,  
s n o e p ,  b a k m i x e n  e n  n o g  
v e e l  m e e r .  Ve e l  p r o -
d u c t e n  w o r d e n  v e r p a k t  
o n d e r  h e t  e i g e n  m e r k  ’ L e k k e r  Dr e n t s ’  d a t  i n m i d d e l s  a l  o p  v e l e  p l a a t s e n  v e r k r i j g b a a r  i s .  
De  j o n g e r e n  b a k k e n  o o k  k n i e p e r t j e s ,  d r e n t s e  t u r f  e n  h e e r l i j k e  t a a r t e n  e n  s e r v e r e n  d e z e  
m e t  t r o t s  u i t .  

Lekker Hip is vooral gespecialiseerd in thee. Denk dan aan losse thee zonder kunstmatige 
kleur- en smaaksto en , waarbij je de pure smaken proe . Maar er zijn ook theebloemen 
en parels die in een glazen theepot volledig tot bloei komen’ en behalve een heerlijke 
smaak ook nog mooi om te zien zijn. Om tot een goede keuze te komen, mag de thee 
gratis worden geproefd. o weet u zeker dat de thee bij u past. Thee kan de hele dag door 
worden gedronken, voor elk moment van de dag is er een andere thee geschikt. Thee kan 
zelfs in een wijnglas bij het diner worden geschonken!

Naast thee kunt u bij Lekker Hip ook terecht voor andere bijzondere cadeautjes, al vanaf 
enkele euro’s. Denk aan leuke thee- of ko epakketten, streekproducten, zelf ge mpor-
teerde wijn, zoete en hartige lekkernijen. Maar ook hippe hobb dingen  als oamcla  en 
Hoooked paghe , woonaccessoires, bab -artikelen en allerlei snuisterijen. Tevens is 
Lekker Hip dealer van het bekende serviesmerk Blond  Amsterdam. 

Lekker Hip is gelieerd aan de Stichting O O Dagbesteding. Deze stichting verzorgt zon-
der winstoogmerk, begeleid wonen, werken, sporten en logeren voor jongeren met een 
verstandelijke beperking. 

Lekker Hip, thee, kado & zo
Hoofdstraat  20   AG Borger  0 -
www.oxodagbesteding.nl  www.lekker-hip.nl  info lekker-hip.nl
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HerfstFair Heide Pracht in Dwingeloo 
In  h e t  k a d e r  v a n  h e t  2 5 - j a r i g  b e s t a a n  v a n  h e t  NP Dw i n g e l d e r v e l d  w o r d t  o p  d e  b r i n k  i n  
Dwingeloo de  nieuwe Herfs air Heide Pracht gehouden. Op zaterdag  en zondag  
augustus staat de brink tjokvol pagodetenten en kraampjes. Bloemsierkunst is het cen-
trale thema op de fair waar bekende oral designers hun opwachting maken. 

D e p aarse kleur van de h eide komt overal terug op  de f air,  in de aankleding en in h et vele 
b loemwerk voor b innen en b uiten. G ep assioneerde b loemsierkunstenaars vertonen h un 
kunsten. Z e maken daarb ij  veel geb ruik van de kleur p aars é n wol,  omdat de h eide van 
h et D wingelderveld onderh ouden wordt door de D rentse h eidesc h ap en. 

Bloemisten
Linda Eising van lora rojects uit Hooghalen gee  demonstraties. Eising is docent Bloem 
& Design bij TerraNext in Eelde en vertegenwoordigde Nederland bij internationale 
b loemsierkunstwedstrij den. O ok maakte z ij  h et b loemwerk voor de uitvaart van Koningin 
Juliana in de Nieuwe Kerk te Del . Mirjan Strijker uit esse, winnares van het SBS  pro-
gramma Hollands Beste Bloemst list, is ook present op de fair. Op zondag demonstreert 
de Heerenveense Geertje Stienstra. ij hee  in het afgelopen decennium naam gemaakt 

in binnen- en buitenland met haar onderscheidende manier van demonstreren en st len. 
Met origineel, innovatief en bijzonder bloemwerk weet zij iedereen telkens weer te ver-
rassen. e werkt altijd met vernieuwende materialen. Lie ebbers van bloemsierkunst 
kunnen dus volop inspiratie opdoen.

O f  ga mee op  p ad met H ans D ekker,  mede- auteur van h et b oek H ij  kent h et D wingel-
derveld als z ij n b roekz ak en neemt j e mee naar P aarse P rac h t –  H eidelandsc h ap p en van 
D renth e. markante p lekken. O nderweg p raat h ij  j e b ij  over h et b eh eer van de h eide,  de 
Europ ese b etekenis van h et geb ied en de kenmerkende p lanten en dieren. O nder de ko-
pers van e-tickets worden vijf exemplaren van dit boek verloot. Daarnaast zijn er vele met 
z org uitgekoz en standh ouders. V eel sp ec iaal en amb ac h telij k. L ekkernij en uit alle wind-
streken,  h andgemaakte h eb b edingen van vogelh uisj es tot h outen lamp voeten,  mooie 
sieraden,  tuinp lanten,  h andb esc h ilderde serviez en,  ex c lusieve wollen kleding en laarz en 
en natuurlij k ook smaakvol uitgestalde b roc ante.

Schapen zijn natuurlijk ook te vinden op de fair  echte én bronzen. Beatrice Waanders 
van The So  World gee  een workshop vachtvilten met de vachten van de Dwingelder 
schaapskudde. Voor kinderen is er op zondagmiddag de theatervoorstelling Wij in de 
wei  over een schaap en een geit. Maar er zijn ook nog andere kinderactiviteiten. 
De Herfs air Heide racht vindt plaats op zaterdag 2  en zondag 2  augustus 20  op 
de Brink in Dwingeloo  van 0.00 tot .00 uur. De entree is  , 0 kinderen t/m 2 jaar 
mogen gratis naar binnen. Bloemschikworkshops en entreekaarten met korting kunnen 
vooraf via de website gereserveerd worden. Voor meer informatie www.heidepracht.nl
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