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1. Camping Noordenveld Smitstede 1, 7983 LA

Wapse, 0521-551502, info@hetnoordenveld.nl,

www.hetnoordenveld.nl

2. Camping Diever Haarweg 2, 7981 LW  Diever, 

0521-591644 info@campingdiever.nl, 

www.campingdiever.nl

3. Camping Wittelterbrug Wittelterweg 31, 7986 PL

Wittelte,0521-598288 info@wittelterbrug.nl,

www.wittelterbrug.nl  

4. De Vier Eiken Oosteinde 14, 8351 HB 

Wapserveen, 0521-321488 info@deviereiken.nl,

www.deviereiken.nl  

5. Kramer Fietsservice Boerenstreek 12, 8426 BP

Appelscha, 0516-433699 info@fietsservice.nl,

www.fietsservice.nl

6. HR De Wapser Herberg Ten Darperweg 104,

7983 KP Wapse, 0521- 551278 

info@wapserherberg.nl, www.wapserherberg.nl

7. RCN de Roggeberg De Roggeberg 1, 8426 GK

Appelscha, 0516-431441 roggeberg@rcn.nl,

www.rcn.nl  

8. Landgoed ’t Wildryck Groningerweg 13, 7981 LA

Dieverbrug, 0521-591207 info@wildryck.nl,

www.wildryck.nl       

9. De Alberthoeve Wateren 24, 8438 SB Wateren,

0521-387295 info@alberthoeve.nl, 

www.alberthoeve.nl  

10. Te Hooi en Te Gras Boijlerweg 96, 8392 NK

Boijl, 0561-421796 info@tehooientegras.nl,

www.tehooientegras.nl  

11. Camping De Reeënwissel Bosweg 23, 9423 TA

Hoogersmilde , 0592-459356

info@reeenwissel.nl, www.reeenwissel.nl  

12. Camping de Blauwe Lantaarn Wateren 5, 

8438 SB Wateren, 0521-387258 

info@deblauwelantaarn.nl, 

www.deblauwelantaarn.nl 

13. Camping ’t Oude Willemsveldt Oude Willems-

weg 4,  8439 SM Oude Willem, 0521-387273,

info@camping-oudewillem.nl, 

www.camping-oudewillem.nl    

14. Camping Zonnekamp De Ruyter de Wildtlaan 7,

8437 PC Zorgvlied, 0521-387257 

info@zonnekamp.nl, www.zonnekamp.nl  

15. B&B ’t Drents-Friese Uitzicht Boylerweg 157,

8392 NG Boyl, 06-57534599, info@benb-drents-

frieseuitzicht.nl, www.beb-drentsfriese uitzicht.nl

16. Vakantiepark Het Bosmeer Elsweg 5, 8391 KB

Noordwolde, 0561-433672 info@bosmeer.nl,

www.bosmeer.nl  

17. Recreatiecentrum Hanestede Elsweg 11, 8391 KB

Noordwolde, 0561-431901 info@hanestede.nl,

www.hanestede.nl  

18. Café Restaurant ’t Keernpunt Hoofdstraat 48,

7981 AB  Diever, 0521-591884

info@keernpunt.nl, www.keernpunt.nl 

19. Restaurant Attenborough De Gavere 1, 8437 PE 

Zorgvlied, 06-53171454, josh2609@hotmail.com,

www.parkdrentheland.nl  

20.B&B het Kragelhuus Boylerweg 16, 8392 NH

Boyl, 06-25234399, petra.kragten@gmail.com,

www.kragelhuus.nl

21. Forellenvijver en Outdoor Het Oosterseveld

Oosterseveldweg 16, 8388 MB Oosterstreek,

0561-430020/b.g.g. 06-40777624 

info@forellenvijvershetoosterseveld.nl,

www.forellenvijvershetoosterseveld.nl  

22.Boscamping en Groepsaccommodatie Appelscha

Oude Willem 3, 8426 SM Appelscha, 

0516-431391 info@boscampingappelscha.nl,

www.boscampingappelscha.nl  

23.Hoeve aan den Weg Bosweg 12, 8439 SN Oude

Willem, 0521-387269 info@hoeveaandenweg.nl

www.hoeveaandenweg.nl  

24.Camping Alkenhaer Alkenhaer 1, 8426 EP 

Appelscha, 0516-43 26 00 

info@campingalkenhaer.nl, 

www.campingalkenhaer.nl    

25. Sauna Het Friese Woud Boyjlerweg 48, 8392 NJ

Boyl, 0561-420874 

administratie@saunahetfriesewoud.nl,

www.saunahetfriesewoud.nl   

26.Nationaal Vlechtmuseum Mandehof 7, 8391 BG

Noordwolde, 0561-431885 

info@vlechtmuseum.nl, www.vlechtmuseum.nl

27.Camping Rotandorp Vallaatweg 4, 8391 MB

Noordwolde, 0561-431227 

info@campingrotandorp.nl,  

www.campingrotandorp.nl  

28.Park Drentheland De Gavere 1, 8437 PE 

Zorgvlied, 0521-388136 info@parkdrentheland.nl,

www.parkdrentheland.nl  

29.Huntershof van Osstraat 2, 7981 AC Diever,

0521-590157, 0643040119, info@huntershof.nl,

www.huntershof.nl

30.Herberg de Wilde Hof Middenweg 12, 8381 XM

Vledder, 0521-381242,

info@herbergdewildehof.nl, 

www.herbergdewildehof.nl

31. Herberg Het Volle Leven Oude Willem 5, 

8426 SM Appelscha, 0516-430091, 

info@hetvolleleven.com, www.hetvolleleven.com

32.De nieuwe Bentepol Bosweg 10, 9423 TA

Hoogersmilde, 06-40860112, 

denieuwebentepol@gmail.com,

www.denieuwebentepol.nl
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info: 06-20940534 / 06-12460448
algemeen@fiets4daagseappelscha.nl

4 t.e.m. 7 augustus 2020

Biologische kwekerij
en pluktuinen
Zeldenrust

Bloemenpluktuin
Blauwe bessen

Zwarte-, rode-, kruisbessen en herfstframbozen
Pompoenen

Streekproducten
Fam. Rozeboom
Wapserauwen 6
7983 KE Wapse
Tel. (0521) 55 17 68

www.blauwebessenkwekerij.nl
www.facebook.nl/blauwebessenkwekerij

open:
1 juni tot 1 oktober 
van 09.00 - 17.00 uur
(zondags gesloten)

De Vier Eiken

Oosteinde 14

8351 HB Wapserveen

Telefoon 0521 – 321488

info@deviereiken.nl

www.deviereiken.nl

vakantiehuizen voor vakantiehuizen voor 
groepen van 10 tot 33 personengroepen van 10 tot 33 personen

4
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Informatiegids 

Drents-Friese Wold

is een uitgave van vereni-

ging Recreatieonderne-

mers Drents-Friese Wold

(RDFW).

De uitgever heeft de

grootst mogelijke zorg-

vuldigheid betracht bij

het samenstellen van

deze gids.

Voor eventuele onjuist-

heden kan de uitgever

echter niet aansprakelijk

worden gesteld.

Acquisitie 

Fontijn, Smilde

Productie, vormgeving

en druk 

Fontijn, Smilde

Fotografie o.a.: 

Deelnemers fotowed-

strijd

Fontijn

Suggesties, opmerking en

en advertenties t.b.v. gids

2021 zijn welkom bij:

Fontijn

Polakkenweg 3

9422 BP Smilde

tel. (0592) 42 02 00

e-mail post@fontijn.nl

Meer informatie op:

www.drents-friesewold.nl

info@drents-friesewold.nl

AVN reg.nr. 267302Rn
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Midden in Nationaal Park
Drents-Friese Wold

www.hoeveaandenweg.nl  •  0521 - 38 72 69

Een tipje van de sluier…
‘De Moesberg’ is een gemoedelijke, eigenzinnige familiecamping, misschien zelfs een 
tikkeltje eigenwijs…, maar daar houden wij hier wel van… U kunt hier basis kamperen,
maar ook luxe recreëren. Van kampeerplaats met een klein tentje tot een glamoureus 
comfortplaats met privé-sanitair… van chalet tot vrije kavel… de keuze is reuze!

Camping de Moesberg
Nijensleek (bij Frederiksoord), Tel. 0521 – 381563, info@moesberg.nl, www.moesberg.nl

Vakantie in de sfeer van toen?
Voor jezelf of om cadeau te geven.

Vakantie in de sfeer van toen?
Voor jezelf of om cadeau te geven.

Midweek of weekend v.a. € 190,-Midweek of weekend v.a. € 190,-

“te Hooi en te Gras”
Boijlerweg 96 - Boijl - 0561-421796

www.tehooientegras.nl
Camping Zonnekamp voor een stralende vakantie
Zorgvlied, 0521-387257 Kijk snel op www.campingzonnekamp.nl

Rust, ruimte en vrijheid

Proef de sfeer, geniet van de stilte en voel de gastvrijheid.Proef de sfeer, geniet van de stilte en voel de gastvrijheid.

www.blauwehaan.nl

Geniet van �n unieke 
beleving in drenthe
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Een streek om trots op te zijn

8 fietstochten door de regio

1. Dwars door het Fochteloërveen
– Knooppunten 63 – 75 – 98 –
93

Via deze route ontdekt u de uitge-
strektheid van een oeroud hoogveen-
landschap, maar u komt ook langs de
ontginningsbossen van Ravenswoud
en de frisse weides bij Appelscha.
Langs de route is er kans op kraanvo-
gels en boomkikkers. Vergeet de mar-
kante uitkijktoren aan de rand van
het veen niet!

2. Langs Schaopedobbe en door
oud landschap – Knooppunten
81 – 34 – 18 – 50 

Vanaf het bezoekerscentrum fietst u
langs het pittoreske heidelandschap
van de Schaopedobbe, eigendom van
It Fryske Gea. Een heerlijk gebied
om even te wandelen. Vervolgens
rijdt u via het coulisselandschap van
Makkinga naar Oosterwolde waar u
kunt uitpuffen op een gezellig terras.
Let onderweg eens op de klokken-
stoel van Langedijke.

3. Hijkerveld en Leggelderveld –
Knooppunten 34 – 80 – 73 

Op het Hijkerveld kun je naar har-
tenlust zwerven over de heide. De
weidse horizon en de keur aan ven-
nen verrassen in alle jaargetijden.
Natura 2000-gebied Leggelderveld
toont Drenthe in het klein. Je vindt
hier heide in soorten en maten, van
gortdroog tot kleddernat. Grazende
heideschapen en runderen houden dit
markante heidelandschap in stand.

4. Via Vledderhof naar Steenwijk
– Knooppunten 12 – 35 – 36 

Een oud landgoed in een gevarieerd
Drents landschap. Met lanen en ven-
nen, bloemrijk grasland en verscho-
len heideveldjes. En aansluitend de
bossen van de Maatschappij van Wel-
dadigheid. Voorbij Frederiksoord in
het weidse beekdal van de Steenwij-
ker Aa ziet u de kerktoren van de
gezellige vestingstad Steenwijk al lig-
gen. 

5. Van Boerenveensche Plassen
naar Vamberg – Knooppunten
34 – 22 – 47 

Via de Oude Kerkweg fietst u dwars
door de hei rondom de Boerenveen-
sche Plassen. In de vennen aan weers-

Het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek is veel meer dan

haar drie kroonjuwelen Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en Hol-

tingerveld. Om en tussen deze prachtige natuurgebieden ligt een

afwisselend cultuurlandschap vol kleine parels, zoals schitterende

landgoederen en verscholen kleine dorpen, heidevelden en vennen,

houtwallen en bosjes. We nodigen u uit om dit landschap al fietsend

of wandelend ontdekken. U zult versteld staan van de gastvrijheid

van de plattelandsbewoners, zo ook van de vele boerenlandwinkeltjes

en leuke terrassen in de dorpen. U kunt deze ontdekkingen gemakke-

lijk combineren met een bezoek aan de drie grote, beroemde natuur-

gebieden in de regio. Over deze gebieden vindt u verderop in deze

gids meer informatie. Kortom, ontdek onze groene regio aan de hand

van de vele tips in deze gids.

Tip
Fietsen naar

Fochteloërveen

Direct ten zui-

den van Veen-

huizen ligt het

grote natuurge-

bied Fochte-

loërveen.

Wendy Schut-

te: “Met de

fiets kun je

vanuit Veen-

huizen eenvou-

dig doorsteken

naar dit weid-

se, ruige

natuurgebied.

Daar kun je je

nog voorstellen

hoe de kolo-

niën als eilan-

den te midden

van woeste

gronden

lagen.”

foto: Betsy op de Dijk-Schotema
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zijden pleisteren honderden watervo-
gels. In de verte torent de top van de
‘Vamberg’ boven het landschap uit.
Hier kunt fietsend de Col du Vam
beklimmen. Let eens op het fraai
gerestaureerde beekdal van het Oude
Diep aan de voet van de berg.

6. Van Dwingelderveld naar Ech-
ten – Knooppunten 32 – 61 – 29 

Stop eens bij het sfeervolle Olde
Posthuus, een van oorsprong Middel-
eeuwse pleisterplaats aan de vroegere
snelweg naar Groningen. Vergeet
ook niet af te stappen in het Echt-
ener Paradijs, misschien wel het
mooiste stukje natuur in de omgeving
van Hoogeveen, met stuifzand, grilli-
ge jeneverbesstruwelen en een prach-

tig ven. En als toetje een Drents kas-
teel aan de rand van Echten.

7. Langs de Reest naar Ten Arlo –
Knooppunten 01 – 17 – 65 – 63 

Het Reestdal is puur Drenthe, maar 
toch anders. Dat komt door de

prachtige oude landgoederen zoals
Dickninge. Bij Zuidwolde liggen
zacht glooiende heuvels met klein-
schalige akkers en typisch Drentse
loofbosjes. Verscholen in het groen
liggen oude boerderijen. Kijk rond in
Ten Arlo of Steenbergen en ga terug
in de tijd.

8. Van Havelterberg naar De Wie-
den – Knooppunten 10 – 28 –
48 – 94 

Als u van Havelte naar Nijeveen
fietst, hoeft u een flink stuk nauwe-
lijks te trappen, omdat u de heuvel af
gaat.. Allereerst komt u door een oud
en typisch Drents landschap vol
eikenwallen en boerderijen, met een
hoofdrol voor het historische land-
goed Overcinge. Verderop gaat de
tocht naar de wuivende rietvelden en
uitgestrekte meren van de Wieden.
Twee compleet verschillende land-
schappen binnen een uurtje fietsen!

Houd de hond aangelijnd!
Veel bezoekers aan de Nationale Parken nemen hun

hond mee de natuur in. Algemene regel is dat uw hond

altijd aangelijnd is, behalve in de daarvoor bestemde los-

loopgebieden. Uw hond moet wel altijd goed naar u lui-

steren! Honden mogen niet mee op excursie.

Waarom mag mijn hond niet los?
Loslopende honden verstoren broedende vogels en jonge

reeën en hinderen andere bezoekers. Bovendien worden

helaas regelmatig schapen aangevallen en gebeten door

loslopende honden. De eigenaar van de hond heeft dat

zelf niet altijd in de gaten. In een aantal gebieden zijn

honden daarom helemaal verboden, ook aangelijnd (Dol-

dersummerveld, Aekingerzand, Canadameer). Let op de

borden in het veld. Meer informatie is te vinden op onze

websites. 

foto: Yvonne Dijkstra

foto: Annet Oosterloo



Zesduizend hectare (zestig vierkante kilometer!)

pure natuur aan weerszijden van de provincie-

grens; dat is het Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Natuur vol variatie en spannende contrasten. Dich-

te bossen naast weidse heidevelden, kurkdroge

zandduinen naast vennen vol water, een beek die

in het hart van die natuur aan haar loop begint.

Het Drents-Friese Wold is een van de grootste natuurge-
bieden van ons land en een onuitputtelijke bron van wan-
del-, fiets- en ruiterplezier. Ga op avontuur en laat je ver-
rassen!

Buitencentrum Drents-Friese Wold

Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha
0516-464020
drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl

Het Drents-Friese Wold, een groots natuurgebied waar je
de wilde natuur kan beleven! Buitencentrum Drents-Friese
Wold bij Appelscha is hét startpunt voor een dagje uit. 
Blootvoets over wiebelende boomstammen, een bed van
dennenappels en dwars door de modder. Durf jij het blote-
voetenpad in het Drents-Friese Wold aan? Een avontuur-
lijke wandeling waar de natuur via je tenen naar binnen
kruipt, ook geschikt voor kinderfeestjes en bedrijfsuitjes.
Jonge kinderen kunnen ook als heuse kabouter het kabou-
terpad lopen. Kinderen die de Boswachteracademie willen
volgen om meer te leren over het werk van de boswachter
kunnen het Hulpboswachterspad lopen. Het familiepad
(2,2 km) is volledig verhard. Het is geschikt voor families
en mensen met een kinderwagen en rolstoel. Kom eens
een kijkje nemen in het kantoor van de boswachter.
De sfeer is die van een combinatie tussen een rariteitenka-
binet en een biologisch veldstation waar je van alles kunt
ontdekken. Elke maand worden er leuke activiteiten geor-
ganiseerd. Ook is er de mogelijkheid om je eigen vondsten
tentoon te stellen in het Boswachterslab.

Openingstijden:
apr. t/m okt. en tijdens schoolvakanties: dagelijks 10.00-
17.00 uur; nov. t/m mrt.: wo, za en zo 10.00-16.00 uur;
gesloten 25 dec. en 1 jan. 
www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold

Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld

Van Helomaweg 18, 7971 PX Havelte Tel. 0521-341222

Startpunt van gemarkeerde wandel- en fietsroutes, excur-
sies en andere activiteiten. Ruime parkeergelegenheid.
Informatiecentrum en horecagelegenheid. Verder: kinder-

speelplaats, keientuin en schaapskooi van de Holtinger
schaapskudde. 

Dwingelderveld, Natuurpoort 
Spier/Boslounge

Oude Postweg 12, 9417 TG Spier
0593-564800

Openingstijden: 
apr.-sept. dagelijks 10.00-17.00 uur, okt. t/m mrt. za en zo
10.00-17.00 uur; open tijdens herfstvakantie, kerstdagen
en Nieuwjaarsdag. Indien gesloten, informatie bij naastge-
legen Van der Valk Hotel, Oude Postweg 8.

De parken digitaal

www. www.nationaalpark-dwingelderveld.nl 
www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl
www.holtingerveld.nl
www.staatsbosbeheer.nl 
www.natuurmonumenten.nl
www.drentslandschap.nl
www.welkomtoenwelkomnu.nl

Belangrijke adressen

Secretariaat Regionaal Landschap Drents-Friese
grensstreek
Postbus 122, 9400 AC Assen 
0592-365 555
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl 
E dwingelderveld@drenthe.nl
www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl
E drents-friese-wold@drenthe.nl
www.holtingerveld.nl

•    TIP Appelscha
      Boerestreek 23
      8426 BN Appelscha
      0516-431760 
•    TIP Vledder/Frederiksoord
      Majoor van Swietenlaan 1a
      8382 CE Frederiksoord
      0521-381433
•    TIP Havelte
      Van Helomaweg 18 
      7971 PX Havelte
      0521-341222
•    TIP Diever
      Bosweg 2A
      7981 LE Diever
      0521-591748

B E Z O E K E R S C E N T R A

Drents-Friese Wold 
Grenzeloos genieten

9
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Kamperen en recreëren op de 
4-sterren ANWB Camping

Verwarmd zwem- en kleuterbad min. 25ºC bij minder mooi
weer geheel overdekt open vanaf 1 mei t/m september

Speeltuin, groot sport- en speelveld

Verwarmd sanitair met baby wasruimte

De Drentse Boet, pannenkoekenhuis-plate's en snacks

Recreatieteam in (bijna) alle vakanties

Winkel, wasserette, fietsverhuur

Ideaal voor het hele gezin

Nabij vis- en vaarwater

Tevens verhuur van stacaravans en Houten Tenten
Wittelterweg 31, 7986 PL Wittelte (Diever)
T. 0521 59 82 88
Info@wittelterbrug.nl, www.wittelterbrug.nl

Natuurlijk Kamperen!!
• Ruime kampeerplaatsen in het bos
• Plaatsen met privé sanitair
• Wifi aanwezig
• Verhuur blokhutten (ook mogelijk met sanitair)
• Speeltuintjes, avontureneiland
• Animatieprogramma in de schoolvakanties
• Prima sanitaire voorzieningen met afwasmachine
• Uw huisdier is welkom

Haarweg 2
7981 LW Diever
(0521) 591 644
info@campingdiever.nl 
www.campingdiever.nl
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Verzuring en verdroging
De verzuring van de grond is op
lange termijn ons grootste probleem,
dat komt door de stikstof die uit de
lucht met de regen valt. Deze stikstof

is afkomstig uit de industrie, land-
bouw en verkeer. Ook de verdroging
is een zorg. “Daarom zijn we bezig
het grondwater peil omhoog te bren-
gen.” Het voormalig landbouwgebied

de ‘Oude Willem’ is daar een goed
voorbeeld van. Vorig jaar zijn hier de
sloten gedempt, zodat het grondwater
kan stijgen en de vennen daarvan
kunnen profiteren.  

Wilde natuur
Het Drents-Friese Wold is een
groots natuurgebied. Internationaal
van grote betekenis en daarom in het
bezit van de natura2000 status. Niet
voor niets een nationaal park dus.
Wil je de natuur de ruimte geven dan
kan het hier! Bossen afgewisseld door
vennen en een zandverstuiving geven
dit natuurgebied het gevoel dat je
nog kan dwalen in de wildernis. Waar
kan dat nog in Nederland?

Wandelen, fietsen, moun-
tainbiken en te paard door
het Wold
Onder het motto: ‘Beleven, Benutten
en Beschermen, gebeurt er heel veel
in het Drents-Friese Wold. Het is
een prachtige plek voor wandelaars
en bezoekers die de bijzondere
natuur willen beleven. Ook honden-
bezitters kunnen terecht op de aange-
geven hondenlosloop- of aanlijnge-
bieden. Het Buitencentrum in Ter-
wisscha, is een toegangspoort voor
het gebied. Diverse excursies en
recreatieroutes starten hier. 
Veel plezier!

Het Drents-Friese Wold 
en de toekomst
| Door Corné Joziasse

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is met een oppervlakte van

6000ha een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Staatbos-

beheer is de grootste beheerder, maar ook Natuur Monumenten,

Drents Landschap en de Maatschappij van Weldadigheid zijn actieve

beheerders, die samen werken aan een plan waarin de natuur zoveel

mogelijk de ruimte krijgt.  Toen het bos in de jaren dertig van de vori-

ge eeuw is aangelegd, had dit enkel beteugeling van de woeste stuif-

zanden en houtproductie tot doel, maar inmiddels staat de natuur

voorop en mag de mens daar als bezoeker van genieten. De bossen

worden gevarieerder en natuurlijker, het stuifzand in de Kale Duinen

leeft en verandert voortdurend van vorm en heideterreinen zijn met

elkaar verbonden en krijgen meer ruimte om zeldzame plant- en dier-

soorten een plekje te gunnen. Er zijn dan ook vele dieren te spotten

in het park. De zwarte specht komt in dit gebied veelvuldig voor, maar

ook de boommarter en de wespendief worden regelmatig gezien.

Reeën zijn hier altijd in ruime mate aanwezig. De wolf leek zich in

2018 even te vestigen in het gebied, maar is uiteindelijk toch doorge-

trokken. Zo nu en dan komt er nog wel een wolf langs, maar dit dier

is (nog?) geen vaste gast.
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26e 
Internationale  Drents Friese Woud

WANDEL- 
VIERDAAGSE

Informatie:
Jan Winters, tel. 0592-414764, b.g.g. 0521-592466 (beide na 18.00 uur)

www.dieversportief.nl  —  sportpromdiever@planet.nl

40 km
30 km
20 km
12 km

DIEVER - 28, 29, 30 en 31 mei 2020
Start:  
Groepsaccommodatie 

 

Jumpstyle Assen | J.C. van Markenstraat 6a | 9403 AS Assen
0592 730850 | klantenservice@jumpstyleassen.nl

www.jumpstyleassen.nl

✓1000 vierkante meter springplezier
Ongekend veel plezier

✓Gratis WiFi in het hele park
Gemakkelijk delen van al je plezier op social media

✓Hoge stunttoren met big air bag
Vijf meter hoog: oneindig veel adrenaline en sensatie

✓Foam pit voor al je stunts en tricks 
Met spectaculaire trampolines
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De Stichting Sport Promotie
Diever organiseert in 2020
haar 26e Drents-Friese Woud
Wandelvierdaagse, dit jaar
van donderdag 28 tot zon-
dag 31 mei

Elk jaar wordt in het laatste weekend
van mei de Drents Friese Woud
Wandelvierdaagse vanuit Diever
georganiseerd. De wandelafstanden
zijn 12, 20, 30 en 40 kilometer. Elke
dag loopt men vanuit Diever in een
andere richting. Ook worden elk jaar
weer nieuwe routes uitgezet. De rou-
tes brengen de wandelaars onder
meer door twee Nationale Parken,
het Drents-Friese Wold en het
Dwingelderveld.
Het motto van de organisatie is: rust,
ruimte en natuur. Ook de gemoede-
lijkheid kenmerkt deze wandelvier-
daagse. De wandelaars moeten niets,
maar mogen wandelen naar hun
keuze. Zo hoeft men niet elke dag te
wandelen (keuze 1, 2, 3 of 4 dagen)
en kan men naar behoefte per dag
van afstand veranderen.
De start is op de Groepsaccommoda-
tie “Het Kasteel” in Diever.  De
accommodatie is gelegen aan de rand
van het bos en op loopafstand van het
dorp. Men kan in de groepsaccom-
modatie overnachten (max 48 perso-
nen; kosten €.21,50 pp. inclusief ont-
bijt, lunchpakket en toeristenbelas-
ting). Ook is het mogelijk met cara-
van, tent  of camper op het terrein
van de accommodatie te staan.
www.hetkasteeldiever.nl 

De starttijden van de wandelvierdaag-
se zijn:     
40 km    tussen  7.00 -  9.00 uur
30 km    tussen  7.30 -  9.30 uur
20 km    tussen  8.30 - 11.00 uur
12 km    tussen  9.30 - 12.00 uur

Voor de wandelvierdaagse kan online
(www.dieversportief.nl) worden inge-
schreven.
Tevens kan dat op woensdag 27 mei
van 12.00 tot 18.00 uur in de
Groepsaccommodatie “Het Kasteel”
of ’s morgens voor de start.

Drentse Fiets4Daagse fiets
mee met editie 2020

Van 7 t/m 10 juli 2020 vindt de
Drentse Fiets4Daagse plaats. Het
grootste fietsevenement van Neder-
land. Jaarlijks trekt het evenement ca.
12.000 mensen en biedt volop bele-
ving in Drenthe. de Drentse
Fiets4Daagse onderscheidt zich door
de vele startlocaties en bijzondere
routes, passend bij iedere deelnemer.
De deelnemers zijn afkomstig uit
Nederland, maar ook uit het buiten-
land, zoals België, Duitsland, Enge-
land en zelfs Australië.
Gezelligheid, gastvrijheid, beleving
en Drentse gemoedelijkheid staan
centraal tijdens het evenement. Tij-
dens de Fiets4Daagse bestaat verve-
ling niet, geen moment!

Voor de kids
Spannend, educatief, creatief en spor-
tief! Dat zijn de elementen die de
4Kids route tot een prachtig evene-

ment voor kinderen (t/m 14 jr.)
maken. In Assen, Meppel, Emmen,
Diever, Norg en Westerbork stappen
de kinderen met hun (groot)ouders of
verzorgers vier dagen lang op de fiets
voor een route van ca. 30 km per dag
met volop vermaak. In Dalen wordt 
1 dag een 4Kids route uitgezet. Voor
alle 4Kids startplaatsen geldt: 1 of
enkele dagen meedoen is ook moge-
lijk. Ontdek het zelf en deel het voor-
al ook met ons en met de andere
deelnemers!

41ste Fiets4Daagse 
Appelscha

Stichting Fiets4Daagse Appelscha
organiseert in 2020 van 4 t/m 7
augustus haar 41ste fietsevenement.
Vier dagen genieten van de prachtige
natuurgebieden rondom Appelscha
en het uitgestrekte Drents-Friese
Wold
Enthousiaste vrijwilligers hebben
weer vier prachtige routes voor de
deelnemers uitgezet, die middels pij-
len langs de route worden aangege-
ven. Iedere dag hebben de routes drie
verschillende afstanden: 25/30, 40/45
en 60/65 km. De eerste dag wordt de
Tjongervallei route gefietst, de twee-
de dag de Zenderzicht route, de
derde dag de Fochteloërveen route
en de laatste dag de Drents-Friese-
wold route. De routes leiden de deel-
nemers merendeels over goed verhar-
de fietspaden en fietsvriendelijke
wegen. Op de routes zijn stempelpos-
ten ingericht, waarbij u ontvangen
wordt met livemuziek. Ook hebt u als
deelnemer de mogelijkheid om één,
twee of drie dagen mee te fietsen. 
U kunt dan starten op een dagkaart.
Voor de elektrische fietsen zijn er
oplaadpunten aanwezig op de start-
plaats, tevens stalling. Op de finale
dag kunt u in het Racket & Health
Centre genieten van livemuziek.
Tevens is hier een verloting, waarbij
het nummer van het stempelboekje
uw lotnummer is. U moet wel per-
soonlijk aanwezig zijn om kans te
maken op de prijs.
Voor inschrijven en meer informatie:
www.fiets4daagseappelscha.nl email:
algemeen@fiets4daagseappelscha.nl
Tel: 06-20940534 b.g.g. 06-12460448

Wandel- en fietsevenementen

foto: Iwe Hut



 
Eiderberg 2

8346 KJ  De Bult

(bij Steenwijk) 

www.fredeshiem.nl
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Diever is een dorp waarin het verleden nog zicht-

baar is. Dat er hier al heel lang geleden mensen

woonden, bewijst het Hunebed dat even buiten het

dorp ligt. Aan de andere kant van het dorp ligt het

Openluchttheater, waar al meer dan 70 jaar toneel-

stukken van Shakespeare worden opgevoerd in de

buitenlucht. Met groot succes, de voorstellingen

zijn dikwijls uitverkocht. Midden in dit prachtige

dorp ligt groepsaccommodatie“de Huntershof”,

een uit veldovensteen opgetrokken, geheel ver-

bouwde en sfeervol ingerichte, saksische dorps-

boerderij uit 1865.

Sabine en Klaas Zijlstra maakten van de oude boerderij
een gezellige groepsaccommodatie met vele mogelijkhe-
den. De wandelaar en de fietser zijn er helemaal op hun
plek, maar ook voor een familiereünie is er het hele jaar
door goed toeven. Bedrijven komen hier graag om te ver-
gaderen, alle voorzieningen daarvoor zijn aanwezig. 

Eenieder kan zich in of om het verblijf vermaken met bil-
jart, tafeltennis, darts, of klompjesgolf, voor de kinderen is
er een zandbak en een sauna en hottub geven mogelijkheid
tot een ontspannen avondje met een glaasje wijn onder de
Drentse sterrenhemel. 

In de boerderij zelf zijn dertien 2-persoons en twee 3-per-
soons slaapkamers, in het naastgelegen koetshuis zijn nog
vijf 2-persoons kamers te vinden. Elke slaapkamer heeft
eigen douche en toilet en twee eenpersoonsbedden. Twee
kamers beschikken over een kinderbedje en twee kamers
zijn ook beschikbaar voor “Bed & Breakfast”. Beneden is
een ruime eetkamer met een professionele keuken waar
zelf maaltijden bereid kunnen worden, en u vindt hier ook
een sfeervolle zitkamer met haard en bar. Zowel binnen als
buiten is mogelijkheid om te barbecueën. Ook in het
koetshuis vindt u een fijne zitkamer en een keuken, het
koetshuis is ook apart te huur.

Natuurlijk is zelf koken geen must, het is ook mogelijk
om, bijvoorbeeld, een verrassend buffet te laten verzorgen.
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.huntershof.nl en
ontdek wat de familie Zijlstra u allemaal te bieden heeft.

Groepsaccommodatie Huntershof,
voor wie natuurbeleving wil 
combineren met de gezelligheid 
van een brinkdorp
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Alkenhaer 1, 8426 EP Appelscha, T: (0516) 43 26 00, info@campingalkenhaer.nl, www.campingalkenhaer.nl

Laat u verrassen door de centrale ligging van Camping Alkenhaer. Op loopafstand van het dorp Appelscha. Aan de wandel- en fietsroutes van de
unieke natuurgebieden Drents Friese Wold en het Fochteloërveen en centraal gelegen in de drie noordelijke provincies.

De camping is zeer geschikt voor natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers en gezinnen met jonge kinderen. Camping Alkenhaer heeft alle moderne 
faciliteiten en staat garant voor kamperen in de natuur.

Welkom in 
Glasatelier Benedictus

Geopend: Van april tot en met oktober op 
donderdag tot en met zaterdag van 11.00 uur
tot 17.00 uur. En verder op afspraak.

Locatie: De Maden 8 in Appelscha
Website: www.glasatelierbenedictus.nl
Email: post@glasatelierbenedictus.nl
Tel: 06 42 74 67 87

Beleef het leven van     n de Hunebedbouwe     ers

vernieuwde On   
d  Ontdek ons 

museum

t 27Hunebedstraa  ,       , 9531 J      

vernie  

  JT  Borger   t 0599 236 374   e info@hunebedcentrum.    .nl   w www.hunebedcentruum.nl

Kijk voor exposities en 
workshops op:
www.vlechtmuseum.nl 
Mandehof 7
8391 BG Noordwolde
0561 431 885
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In het spoor van de 
Hunebedbouwers

Het Hunebedcentrum in Borger is geen saai
museum met statische exposities te noemen.
U vindt hier geen lappen tekst waarin de
prehistorie wordt geduid. Nee, bij het
Hunebedcentrum kruip je in de huid van de
hunebedbouwers en ervaar je de tijd van
toen. In dit centrum komen de hunebedbou-
wers en hun graven tot leven met onder
andere een oertijdpark waarin je ziet hoe
men destijds leefde en met een ijstijdenexpe-
ditie van het Hondsrug UNESCO Geopark,
waarin de bijzonderheid van het landschap
meer en meer duidelijk wordt. En natuurlijk
met het grootste hunebed van Nederland!
En niet te vergeten; De expositie. De expo-
sitie in het Hunebedcentrum laat je ervaren
hoe de hunebedbouwers duizenden jaren
geleden leefden en woonden. Zij verwelko-
men je en leiden je rond door hun wereld.
Ze tonen je hun dagelijks leven, nemen je
mee naar hun eenvoudige boerenhuizen en
naar het woeste land rondom hun akkers,
waarin wolven, oerossen en beren leven.
Door middel van film, multimediaproduc-
ties, een reconstructie van een hunebed,
landschapsmaquettes, een offermoeras en
nog veel meer waan je je terug in de tijd van
de hunebedbouwers, 5500 jaar geleden.
Als u de verschillende exposities en het bui-
tengedeelte heeft gezien dan nodigen we u
uit om nog meer te ontdekken in het omrin-
gende landschap. Via diverse wandel- en
fietsroutes is dat prima te doen. In het
Hunebedcentrum zijn tevens een museum-
café en een winkel aanwezig.

www.hunebedcentrum.nl

Vlechtmuseum; ambacht en
design spannend vervlochten

Het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwol-
de vertelt het bijzondere en unieke verhaal
van het vlechten in Noordwolde en omstre-
ken in de Rijksrietvlechtschool, een rijksmo-
nument met een bijzondere sfeer. Naast aan-
dacht voor het verleden komen moderne
vormgevers aan bod, zoals Dirk van Slie-
dregt, Jan des Bouvrie en Marcel Wanders.
Zelfs de industriële toepassingen van het
vlechten worden niet vergeten…Dit jaar
staan er de volgende exposities op stapel;
“De 11 fountains” fotoexpositie van 18 dec
2019 t/m 15 februari, “Ode aan moeder
Aarde” door vlechtster Min Spillemaeckers
van 7 maart t/m 23 mei en “Titi Zaadnoor-
dijk” vanaf 6 juni tot media augustus. Vanaf
september duiken wij ons eigen depot in en
kunt u een expositie met een leuke twist van
onze wiegen verwachten.
Naast een boeiende expositie organiseert het
museum leuke en leerzame workshops en
activiteiten voor kinderen. Voor volwassenen
is er iedere laatste zaterdag van de maand
het Vlechtcafé en worden er regelmatig spe-
ciale workshops georganiseerd. Je bent van
harte welkom om het verhaal van het vlech-
ten en de vlechtindustrie in Noordwolde te
beleven.

www.vlechtmuseum.nl

Het Gevangenismuseum 
laat je vrij

Van met z’n allen in een zaal, tot eenzaam in
de cel. Van lijfstraffen tot keihard werken. 
En van opvang voor weeskinderen tot dorp
vol criminelen. In het Gevangenismuseum in
Veenhuizen ontdek je alles over verleden en
heden van misdaad en straf. Wel eens aan de
schandpaal gestaan? Een cel van binnen

gezien? Op de stoel van de rechter gezeten?
In het Gevangenismuseum kan het allemaal! 
Maak iedere woensdag- en zondagmiddag
(in de schoolvakanties dagelijks) een rondrit
door Veenhuizen in een echte oude “Boe-
venbus” onder begeleiding van een ervaren
gids. 
Altijd al willen weten hoe het voelt om in de
gevangenis te zitten? Onder leiding van een
gids bezoek je de strafgevangenis de Rode
Pannen. In de beruchte gevangenis zien een
aantal cellen eruit alsof de bewoners elk
moment kunnen terugkeren.
Voor kinderen is er ook van alles te beleven
en te doen in het Gevangenismuseum. Kin-
deren van 4 t/m 6 jaar kunnen de Lange Leo
kinderroute volgen; kinderen vanaf 7 jaar
kunnen de spannende speurtocht ‘De Vloek
van Veenhuizen’ doen. In de tentoonstelling
Rust Roest kunnen kinderen een tekenfilm
bekijken in de Bajesbios, of meedoen aan de
Rust Roest kleurwedstrijd. Het Gevangenis-
museum is al vier keer uitgeroepen tot beste
Kidsproof museum van de provincie Drent-
he. Daar zijn we heel trots op!

www.gevangenismuseum.nl

HOUT couture; Kom je verwonde-
ren in het klompenmuseum. Er
zal een wereld voor je opengaan!

2020 is voor het Internationaal Klompenmu-
seum een bijzonder jaar want het museum
viert haar 30 jarig bestaan. Dat vraagt om
een bijzondere tentoonstelling. Met HOUT
couture is dat absoluut gelukt. Bij haute cou-
ture denk je meteen aan kleding. Het zijn
echter de schoenen die de look volmaken.
Als er in deze tentoonstelling iets duidelijk
wordt dan is het wel dat houten schoeisel
van alle tijden is en zeker niet alleen uit
Nederland komt, ook hedendaagse schoe-
nenontwerpers werken onder andere met
hout. In deze tentoonstelling worden
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moderne stukken van ontwerpers uit o.a.
Pakistan, Duitsland en Tsjechië getoond.
Ook van topontwerpers uit ons land zijn
ontwerpen in deze tentoonstelling opgeno-
men.
Tevens vieren we dit jaar dat we in Neder-
land al 75 jaar in vrede leven. Een deel van
de tentoonstelling is daaraan gewijd en inge-
richt met klompen die in de tweede wereld-
oorlog in Nederland zijn gemaakt en
gebruikt. Deze klompen zijn tijdens de oor-
log overal ter wereld terecht gekomen.
Nabestaanden van Franse, Engelse, Canade-
se en Amerikaanse soldaten hebben klompen
aan het Internationaal Klompenmuseum
geschonken. Ze hebben een ereplaats in de
tentoonstelling.
Naast al dit moois is er ook nog uniek hou-
ten schoeisel uit de eigen collectie te zien.

www.klompenmuseum.nl

Miramar Zeemuseum te Vledder

Nergens in Drenthe vindt u de zee, behalve
in Vledder! Miramar is het levenswerk van
de excentrieke “mejuffrouw” Warners. In
meer dan 80 landen verzamelde zij een
indrukwekkende collectie zeeschatten. Veelal
per vrachtschip, en uitgerust met een hut-
koffer op een kinderwagenonderstel, zwierf
ze over de wereldzeeën. Na haar overlijden
in 1986 is het museum voortgezet en uitge-
breid met wisseltentoonstellingen. De ten-
toonstelling “Plasticsoep” gaat april 2020
open. In deze nieuwe expositie willen we
laten zien hoe plastics zijn ‘ontstaan’, hoe
het gebruik ervan is gegroeid en veranderd,
wat voor gevolgen het plastic gebruik heeft
op de natuur en de dieren, en hoe je je eigen
‘Plastic Footprint’ zou kunnen verkleinen.

www.miramar-zeemuseum.nl

Museum Valse Kunst in Vledder

Kunst met een glimlach. Je kunt er stilletjes
van genieten, maar ook mee lachen, ook als
het valse kunst is. De gratis rondleidingen
zijn even leerzaam als amusant. Leer kijken
en herkennen wat echt is en wat nep! Samen
met de vaste en wisselende collecties voor
Moderne Glaskunst en Noord-Nederlandse
Kunst biedt het Museum een uniek kunst-
aanbod voor alle leeftijden. In de nieuw
ingerichte Kado Winkel kan men tegen-
woordig vrijblijvend kiezen uit een geva-
rieerd assortiment glaskunst voor elke beurs.
Museum Valse Kunst opent haar deuren
weer vanaf 1 april 2020.

www.museums-vledder.nl

Oermuseum West-Drenthe, Diever

Neanderthalers, Mammoeten en Rendierja-
gers lieten diep in de bodem van de beekda-
len en heidevelden hun sporen na. Een boei-
end verhaal wordt verteld door de tentoon-
gestelde vondsten in het OERmuseum te
Diever, veelal afkomstig uit de eigen regio.
Het Oermuseum is in de winter 2018/2019
helemaal vernieuwd van opzet en inrichting
en geeft met behulp van moderne middelen
en interactieve mogelijkheden een inkijkje in
het leven van toen en …….. in de enorme
invloed van natuur en mensen op ons land-
schap. 

www.oermuseum.nl

Treed in de voetsporen van de
eerste kolonisten bij Museum De
Proefkolonie

Als Napoleon ons land in 1818 als ‘Konink-
rijk der Armen’ achtergelaten heeft, begint
de invloedrijke geschiedenis van de Maat-
schappij van Weldadigheid door toedoen van
de sociaal bewogen generaal Johannes van
den Bosch, die het ambitieuze plan heeft
opgevat om de armoede in ons land te
bestrijden door de stichting van landbouw-
koloniën. Als eerste wordt de Proefkolonie
Frederiksoord opgericht om de arme stede-
lingen te ontvangen met werk en onderdak,
alsmede vele andere sociale voorzieningen.
Hiermee loopt de Maatschappij van Welda-
digheid 80 jaar vooruit op de rest van
Nederland en wordt daarmee beschouwd als
de bakermat van onze verzorgingsstaat. 
Stap binnen in de stadse achterbuurten van
toen: ruik de armoede en voel de ellende.
Bekijk de film die laat zien hoe de eerste
kolonisten na een zware reis arriveren in
hun nieuwe ‘paradijs’. Ontdek in de exposi-
tieruime wat er terechtkomt van de ambities
van Van den Bosch. Hier wordt duidelijk
hoe zijn tot op de cent doorgerekende plan-
nen botsen met de weerbarstige praktijk.
Krijg tenslotte antwoord op de vraag hoe
het de landbouwkoloniën van de Maatschap-
pij van Weldadigheid is vergaan en maak
kennis met de unieke materiële erfenis van
dit sociale experiment.
Vanuit het museum nodigen vele wandel- en
fietsroutes je vervolgens uit, de bijzondere
historische erfenis terug te vinden in het
landschap. Ga op ontdekkingstocht en zie de
koloniehuisjes, het kerkje, de mandenmake-
rij tot de bosbouwschool en tuinbouwschool.
Er gaat een wereld voor je open!

www.proefkolonie.nl
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Eetcafé Attenborough, ontspannen
met een drankje en lekker eten
Zorgvlied is een Drentse plaats op het randje van de

grens met Friesland. Net als dorpjes als Wateren,

Doldersum en Noordwolde zullen veel Nederlan-

ders misschien eerder niet van Zorgvlied hebben

gehoord. Jammer, want zowel Zorgvlied als de

andere genoemde plaatsen hebben op recreatief

gebied veel te bieden. Zo staat in Zorgvlied het

zogenaamde ‘Amsterdamse Huis’. Dit pand is in

onderdelen per tram vervoerd van Amsterdam naar

Zorgvlied en vervolgens aldaar met kruiwagens

naar de plaats van herbouw gebracht. Ook Eetcafé

Attenborough vind je in Zorgvlied.

Het eetcafé wordt vanaf 2017 beheerd door Jos Haring,
een zeer ervaren restaurateur. Hij werkte onder anderen
samen met Herman den Blijker. De klandizie weet het eet-
café vanuit de hele omgeving, waaronder de diverse vakan-
tieparken, te vinden. Voor fietsers en wandelaars is het een
plezierige rustplaats om even bij te tanken.

Jos is een doorgewinterde horecaondernemer, die weet
waar zijn gasten blij van worden. Zo worden ontbijt, lunch
en diner hier dagelijks verzorgd voor alleszins redelijke
prijzen. Een dagschotel kost u bijvoorbeeld slechts 
€ 12,50. Aan het maken van alle gezellige, leuke, lekkere
en betaalbare maaltijden wordt in eetcafé Attenborough
veel aandacht geschonken.

In het seizoen weten de vele vakantiegasten de weg naar
het eetcafé te vinden, o.a. om afbakbroodjes voor bij het
ontbijt te halen, maar ook de huisgemaakte kipsaté is een
heerlijke publiekstrekker en ook de huisgemaakte appel-
taart vindt gretig aftrek.

Het restaurant bevindt zich op de eerste etage en heeft aan
twee kanten een terras, zodat men aan een kant uitkijkt
over Drenthe en de aan andere kant komt Friesland in het
vizier. Ook voor mensen die minder goed ter been zijn is
eetcafé Attenborough middels een lift goed toegankelijk.
Officieel is Attenborough geopend van acht tot acht, maar
gezelligheid kent geen tijd, dus het kan ook nog wel eens
uitlopen. 
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• Oude Willem, een landbouwge-
bied op de grens van Drenthe en
Friesland, waar veeboeren en
landbouwers sinds begin 1900 hun
boterham verdienen. Het gebied
doorsnijdt de bebossing. De
eigenaardige naam komt van de
toenmalige schaapsherder Willem,
die er dagelijks met zijn hond en
schapen over de heidevelden
zwalkte. 

• Doldersum, een klein esdorp en
onderdeel van de gemeente West-
erveld. Het Doldersummerveld is
één van de soorten-rijkste heide-
velden van Nederland. In de buurt
vindt u twee grafheuvels uit de
steen- en ijzertijd. 

• Zorgvlied bestaat sinds 1893 en
ligt tegen de Friese grens aan In
deze plaats staat het zogenaamde
Amsterdamse Huis, dit pand is in
onderdelen per tram vervoerd van
Amsterdam naar Zorgvlied en ver-
volgens per kruiwagen naar de
plaats van herbouw gebracht. 

• Het buurtschap Wateren dankt
haar naam aan de Vledder Aa. Het
ven Ganzepoel wordt aan beide
zijden geflankeerd door een zand-
verstuiving De Stoevert of Water-
sche Stoeve. 

• Wapse ligt tussen Diever en Vled-
der in ten noorden van Havelte en
Wapserveen. In 1447 is er reeds
sprake van Wapse; de betekenis
ervan is onbekend. In 1925 nog
wordt het gebied van dit dorp met
vijf gehuchten omschreven als:
'...zand, zand en nog eens zand

• Vledderveen, hier werd er tot de
jaren negentig van de vorige eeuw
nog veen afgegraven. In de hoog-
tijdagen van de veenwinning trok
deze plaats veel werkzoekenden
aan. 

• Vledder is een dorp met enkele
bijzondere bezienswaardigheden,
zoals bijvoorbeeld de achtkanten
houten stellingmolen (1968),
samengesteld uit twee Groninger

watermolens. Ook staan er fraaie
17e en 18e-eeuwse boerderijen
aan de Dorpsstraat en De Hoek,
kunt u naar Zeemuseum Miramar
en vindt u in het voormalige
gemeentehuis Museum Valse
Kunst. 

• Frederiksoord, een dorp in het
zuidwesten van Drenthe en ont-
staan uit de koloniën die de Maat-
schappij van Weldadigheid ooit
drie kilometer ten westen van
Vledder stichtte. Kolonie I en II
vormden de basis van Frederiks-
oord.

• Wilhelminaoord ontstond uit
kolonie III en IV en bestaat ook
nu nog voor een groot deel uit de
oorspronkelijke kolonistenwonin-
gen, die de Maatschappij van Wel-
dadigheid daar neergezet heeft.

19 dorpen en gehuchten rondom het
Drents-Friese Wold

Het Nationale Park Drents-Friese Wold is ontstaan aan het begin van

de vorige eeuw. Veenwinning in Drenthe en in het aanpalende Fries-

land zorgde lange tijd voor werkgelegenheid. Door die activiteiten

ging het zelfs enige tijd economisch redelijk goed. Veel mensen waren

nodig om de turf te winnen, dat zorgde ervoor dat er nieuwe woon-

plaatsen ontstonden. Hoogersmilde is één van de oudste daarvan.

Rond 1930 was het veen in dit deel van Drenthe en Friesland wel zo’n

beetje gewonnen en zo ontstond weer werkeloosheid. Er werd naar

manieren gezocht om de voormalige veenarbeiders weer aan werk te

helpen. Dit werd gevonden door de voormalige veengronden te

bebossen. Zo is het Drents-Friese Wold ontstaan en is inmiddels uitge-

groeid naar een oppervlakte van ruim 6000 ha bos. Maar een bos is

maar een bos, dorpen en gehuchten zorgen dat er leven in het bos

komt. Ieder dorp of plek heeft iets eigens. Rondom het Drents-Friese

Wold verdienen de volgende plaatsen uw aandacht:

foto: Deliane Wolters

foto: Saskia Jochberger
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• Elslo; Loo betekent bos, daarom
eindigen er nogal veel plaatsna-
men op Lo(o), Elslo betekent dus
elsenbos. De belangrijkste
bezienswaardigheden van Elsloo
zijn de Hervormde Kerk met klok-
kenstoel en windmolen de Tjasker
in het natuurgebied de Stobbe-
poel.

• Langedijke is letterlijk ‘lange
weg’, de dorpskern is lastig te zoe-
ken. Ook hier staat een klokken-
stoel, de oudste van Noord-Euro-
pa, deze stamt uit 1300. 

• Appelscha trekt veel toeristen,
dagjesmensen en vakantievierders.
Er is hier dan ook een hoop te
beleven. De nieuwe uitkijktoren
van 35 meter hoog is zondermeer
een hoogtepunt, maar het TBC-
museum trekt je dan wel weer met
beide voeten naar de grond. Ook
plezierjachten vinden in Appelscha
een rustpunt richting de Friese
meren. Het Drents-Friese Wold
hoort bij Appelscha het is slechts
een stap buiten het dorp en de

prachtig gevarieerde natuur van
het Nationaal Park begint. 

• Hoogersmilde is een echt streek-
dorp, gebouwd aan weerszijden
van de Smildervaart. De Turfroute
is een prachtige vaarroute, die zich
uitstrekt van Drenthe naar de
Friese meren en de kop van Over-
ijssel. Vier Nationale Parken: de
Alde Feanen, het Drents-Friese
Wold, het Dwingelderveld en de
Weerribben, verbindt deze Turf-
route. Oorspronkelijk bedoeld als
vaarweg om de afgegraven turf te
vervoeren. Hoogersmilde ligt aan
deze Turfroute. In deze plaats is
tevens een spannend ‘Belevings-
pad’ aangelegd, waar jong en oud
wat van kunnen opsteken. Er is
zelfs een neergestort vliegtuig te
bewonderen.

• Diever bezit een fraaie kerk. Het
Schultehuis (Brink) uit 1604 is
nog vrijwel in originele staat, en
dat is uniek in Drenthe. Het
Archeologisch Centrum West-
Drenthe (Brink) is een informatie-
punt voor iedereen over archeolo-
gie en cultuurhistorie in brede zin.
Verscholen in de bossen rond Die-
ver ligt het Onderduikershol, als
monument ter nagedachtenis aan
de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. Ook het Shakespe-
aretheater brengt jaarlijks een
hoop mensen naar dit dorp.

• Dwingeloo, een echt Drents dorp,
is tussen de twee Nationale Par-
ken ingeklemd, namelijk het
Dwingelderveld en Het Drents-
Friese Wold. Hier kan de Oud-
heidkamer bezocht worden
(Brink). Verder vindt men er een
mooie kerk en statige landhuizen.

• Boijl; landerijen en kavels worden
omgeven door natuurlijke hout-
wallen met daar tussen heideveld-
jes en vennetjes. Het huidige agra-
rische gebruik is met name melk-
veehouderij, akkerbouw en lelie-
teelt. Het landschap biedt in deze
omgeving afwisselend bos, heide
en waterrijke gebieden.

• Noordwolde wordt door de rond
1600 ontstane rotanindustrie ook
wel het Rotandorp genoemd en
het zal u dan ook niet verbazen
dat het Nationaal Vlechtmuseum
hier gevestigd is. Het dorp ligt zo
ongeveer op het 'drie-provinciën-

punt' van de provincies Friesland,
Drenthe en Overijssel en laat een
landschap zien met in het zuiden
en oosten de bossen en heidevel-
den van Drenthe en in het westen
de Lindevallei en het waterrijke
Friesland. 

• Havelte is een echt Drents dorp,
met hunebedden, een schaapskooi
met uitgebreide kudde en het
Vlinderparadijs Papiliorama. De
Havelterberg is de top van een
stuwwal, opgeduwd door de ijs-
massa’s in de voorlaatste ijstijd. De
opvallende hoogteverschillen zor-
gen voor veel afwisseling in natte
en droge natuur. De kern van het
Holtingerveld bestaat uit heide,
maar er zijn ook bossen, stuifzand,
vennen, akkers graslanden en
houtwallen te vinden. Vooral op
en rond de berg groeien veel bij-
zondere planten

• Veenhuizen; de gevangenis in
Veenhuizen lijkt wellicht niet zo’n
aantrekkelijke bestemming, echter
het Gevangenismuseum is zeker
de moeite om te bezoeken waard.
Maak hier bijvoorbeeld een ritje
met de boevenbus, zodat u even
rustig kan ‘zitten’. Het dorp heeft
een rijk verleden met veel arme
sloebers, waarvan nog veel terug
te vinden is.

  

foto: Claudette Piëst
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Moderne camping met veel faciliteiten voor een 
actieve en ontspannen kampeervakantie aan het 
nationaal park Drents Friese wold. Directe 
aansluiting op MTB, �ets- wandel en ruiterpaden.

Winnaar 

Boomhut XXL

Vakantiepark Het Bosmeer
Elsweg 5

8391 KB  Noordwolde
Tel.: 0561-433 672
info@bosmeer.nl
www.bosmeer.nl

Haarweg 2
7981 LW Diever
(0521) 591 644
info@bungalowdiever.nl 
www.bungalowdiever.nl

Country House huren in het bos
Volledig verscholen in de bossen van Diever liggen de 
sfeervolle Country Houses. 
Deze Country House zijn volledig van hout en in Amerikaanse
stijl ingericht. Ervaar een vakantie in country-stijl in Diever. 
Een Country House huren biedt u gegarandeerd een unieke 
vakantie-belevenis.



E R O P U I T

In 1614 startte een aantal Amsterdamse heren,

waaronder Adriaan Pauw, waar nu Hoogersmilde

ligt met de veenwinning, wat Hoogersmilde maakt

tot de oudste kern van de voormalige gemeente

Smilde. Inmiddels is gemeente Smilde opgegaan in

gemeente Midden-Drenthe, waar ook de plaatsen

Beilen en Westerbork bij horen. Echter Hoogersmil-

de wint het van deze drie kernen wat betreft slaap-

plaatsen en overnachtingen per jaar, maar liefst

drie campings en diverse bungalowparken liggen in

het 6000 ha grote ‘Drents-Friese Wold. Ook restau-

rant ‘De Nieuwe Bentepol’ ligt in dit prachtige

natuurgebied. Vlakbij een spannend belevingspad

en bij de Drentse Hoofdvaart, waar perfect een

hengeltje uit gegooid kan worden. 

De Nieuwe Bentepol is sinds midden 2019 eigendom van
Alien Steenhuis en Désiré Groot-Rosierse en deze twee
dames dragen zorg voor een gastvrije ontvangst in het
gezellige restaurant. Bij het restaurant is een groot terras
waar het in het in de zomer bijzonder goed toeven is, op
het terras vindt u een schepijssalon en voor degenen die
maar moeilijk stil kunnen zitten is er bij het restaurant een
midgetgolfbaan, gegarandeerd een hoop plezier! De kok
staat klaar om de inwendige mens te verwennen met met
zorg bereidde, simpele en betaalbare maaltijden, denk aan
bijvoorbeeld pannenkoeken, saté, champignon- en mos-
terdsoep. Ook gasten met speciale dieetwensen en/of aller-
gieën kunnen gerust komen eten bij De Nieuwe Bentepol,
zeker wanneer dit een dag tevoren wordt aangegeven/over-
legd.

In de zomermaanden wordt er op de laatste dag van elke
maand (30 juni, 31 juli, etc) een bingoavond georgani-
seerd. 

Openingstijden: in de koude maanden nemen Alien en
Désiré op maandag en dinsdag rust en zijn ze geopend van
wo-vr van 13.00-22.00, op za-zo kan u van 11.00-22.00
terecht. Zomers zijn ze dagelijks open van 10.00-22.00
uur. 
Voor een huwelijksvoltrekking met een feestje er achteraan
kunt u het hele jaar door terecht.

23

'De Nieuwe Bentepol' in 
Hoogersmilde, een prima plek 
voor hapje en drankje
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Camping De Reeënwissel; een
Natuurpoort

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold
heeft er sinds enige tijd een toegangspoort
aan de oostkant bij, te vinden op het terrein
van deze camping. ‘De Natuurpoort
Hoogersmilde’ is een initiatief van de recre-
atieondernemers van de Reeënwissel.
In het hoofdgebouw van de camping hebben
zij voorzien in een moderne informatievoor-
ziening met een groot interactief touchs-
creen. Ook staat er een zogeheten Photo-
booth met green-screen, waarmee je zelf
foto’s kan maken met, bijvoorbeeld, een wolf
of ree. Een horecagelegenheid met toiletten
en speelvoorzieningen maken de informatie-
voorziening ook voor dagrecreanten aan-
trekkelijk. 
In de directe omgeving vindt u twee wandel-
routes, één van 9 en één van 17 km. Voor
mensen die van geocoachen houden is een
multicache uitgezet en met de route
Hoogersmilde – Diever is ook aan de moun-
tainbikers gedacht. Voor paardenliefhebbers
is er een ruiterpad en ‘het Belevingspad’ van
tweeënhalve kilometer is ideaal voor gezin-
nen met kinderen. Alles voor een geslaagd
dagje Drents-Friese Wold is dus aanwezig.
De Natuurpoort Hoogersmilde ligt aan de
Bosweg en is bewegwijzerd vanaf de Drentse
Hoofdvaart. 
Voor openingstijden, zie de Facebookpagina
van Natuurpoort Hoogersmilde.

www.reeenwissel.nl

Speel- en ijsboerderij 
De Drentse Koe

Heerlijk spelen met een boerengevoel? Dat
kan bij de Drentse Koe!
Nabij Meppel in Zuidwest Drenthe vind je
Speel- en IJsboerderij de Drentse Koe. Een

ideale buiten- én binnenlocatie, geschikt
voor mooi en minder mooi weer!
Rondom de speelschuur ligt een fantastisch
buitenterrein. Naast vele traptrekkers, skel-
ters en coole airtrampoline, is er natuurlijk
ook een dierenweide. Ook in de grote speel-
schuur is het boerengevoel aanwezig! Uniek
zijn de Glow-in-the-Dark kelder en fantasti-
sche speelmanege. Maar ook de bouwzolder
trekt veel kinderen aan!
In de voormalige koeienstal tref je een inter-
actieve waterspeelplein én een klimplaats
boven de koeien!
Én; van mid juli tot eind oktober is het
interactieve maïsdoolhof geopend. Uniek in
Nederland!
Natuurlijk eindigt de dag met een lekker
huisgemaakt ijsje van de boerin.
Het hele jaar geopend. 

www.drentsekoe.nl

Voel u welkom bij Camping
Hoeve aan den Weg

In het hart van het Nationaal Park Drents-
Friese Wold vindt u deze knusse en gemoe-
delijke familiecamping met vele voorzienin-
gen voor jong en oud. Neem een plons in
het zwembad, haal een snelle hap bij de
snackbar, of eet een hapje bij het gezellige
en eigentijdse eetcafé met terras.
De ruime afgescheiden standplaatsen liggen
rond gezellige veldjes en bieden u voldoende
privacy. Dit maakt de camping ideaal voor
kampeerders die van de rust willen genieten,
maar ook voor jonge gezinnen. Ook de hon-
denliefhebbers zijn van harte welkom op
Hoeve aan den Weg.. 
Doordat de camping midden in de natuur
van het Nationaal Park Drents Friese Wold
is gelegen, is de camping een ideale uitvals-
basis om te fietsen en wandelen in de bossen
van Drenthe.

www.hoeveaandenweg.nl

Waarom naar camping Zonne-
kamp?

Camping Zonnekamp biedt u alle mogelijk-
heden voor een stralende vakantie in het
mooiste natuur- en stiltegebied van Drenthe.
Want of u nu houdt van een doe-vakantie of

van een relax-vakantie… camping Zonne-
kamp en omgeving bieden u alle mogelijkhe-
den voor een vakantie zoals ú die wilt.
Zonnekamp is een rustige camping, waar het
er gemoedelijk aan toe gaat. Rust en schoon
sanitair is hier nog heel gewoon en….een
unieke plek in het Drents-Friese Wold, waar
u weldadig kunt genieten van de natuur!
Prima uitval hoek voor wandelaars en fiets-
liefhebbers. Proef de sfeer, geniet van de
stilte en voel de gastvrijheid.

www.zonnekamp.nl

OlmenEs verrast aangenaam

OlmenEs is een woon- en werkgemeenschap
voor mensen met een verstandelijke beper-
king in Appelscha. Antroposofie vormt de
basis van deze gemeenschap, waar zorg,
begeleiding en ondersteuning bij het samen
wonen, samen werken en samen leven wordt
geboden. Hierbij wordt uitgegaan van de
mens, niet van zijn of haar beperking. Men
wil voor zowel bewoners als medewerkers
mogelijkheden creëren die uitnodigen tot
ontwikkeling
Op het bosrijke terrein van ruim 50 hectare,
bevinden zich woonhuizen, werkgebouwen,
een boerderij, weidegrond, akkers en kassen
en diverse gemeenschappelijke voorzienin-
gen. 133 bewoners hebben er hun woonplek
gevonden en werken overdag in een van de
werkplaatsen en er zijn totaal zo’n 260
medewerkers. Met elkaar kleuren zij het
leven in de gemeenschap. 
Wilt u een kijkje komen nemen? In de win-
kel/theeschenkerij kunt u een keus maken
uit een groot assortiment levensmiddelen of
producten die in een van de werkplaatsen
worden gemaakt. Het is heerlijk bijkomen
van een fietstocht of wandeling met een
kopje heerlijke koffie met eigengemaakt
gebak of sandwich, allemaal van biologische

Wat biedt het Drents-Friese Wold
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kwaliteit. U bent van harte welkom!
Wil je komen werken in OlmenEs? In
OlmenEs is ook de mogelijkheid voor kin-
deropvang.

www.olmenes.nl 

Camping Alkenhaer

Kamperen op een gezellige camping in
Appelscha, pal aan Nationaal Park Drents-
Friese Wold en het Fochteloërveen? Ontdek
Camping Alkenhaer: dé familiecamping voor
jong en oud. De camping staat garant voor
rust, ruimte en de natuur. Kiest u voor een
verblijf op deze camping, dan overnacht u
niet alleen op kleinschalige campingvelden
met zeer ruime kampeerplaatsen, maar kunt
u ook gebruik maken van de vele uitstekende
faciliteiten van deze bosrijke camping. Ook
wanneer u het campinggevoel liever beleeft
vanuit een chalet of vanuit een trekkershut
kunt u op Alkenhaer terecht. Voor onder
meer wandelaars, fietsers en gezinnen met
kinderen is een vakantie op Camping Alken-
haer nabij het Drents-Friese Wold echt een
aanrader.

www.campingalkenhaer.nl

Landgoed de Alberthoeve

De Alberthoeve heeft veel te bieden, zoals:
twee groepsaccommodaties voor 5 t/m 50
personen, 8 spiksplinternieuwe lodges voor
maximaal 4 personen, appartementen, cam-
ping, buitenmanege en 40 ruime boxen als
pensionstal en voldoende weide. Ook
behoort Bed & Breakfast tot de mogelijkhe-
den. Vakantie vieren in Nationaal park het
Drents-Friese Wold, met wandel-, fiets-, en
ruiter- en menroutes direct grenzend aan
het landgoed. Een fijne plek om tot rust te
komen, want familie Zwiers zorgt ervoor dat
het voormalige boerenbedrijf rust uitstraalt.
Gasten nemen vaak hun eigen paard mee.
De mogelijkheden voor paarden zijn hier
dan ook ruim voldoende.

www.alberthoeve.nl

“Natuurlijk genieten” op 
Vakantiepark Het Bosmeer

Gelegen aan de rand van vlechtdorp Noord-
wolde. Het Bosmeer is de ideale uitvalsbasis
voor wandelingen of fietstochten in de drie
Nationale Parken in de omgeving, het
Drents-Friese Wold, Het Dwingelderveld en
De Weerribben zijn echte aanraders. Wilt u
er lekker tussenuit om te genieten van alle
natuurschoon in deze prachtige bos- en/of
waterrijke omgeving, dan is Het Bosmeer
het juiste adres. Met 72 vrijstaande stenen
bungalows op ruime kavels omgeven door
groenstroken, is uw privacy is op het park
gewaarborgd. De woningen zijn comfortabel
ingericht en geschikt voor vier tot zes perso-
nen. U heeft keus uit 5 verschillende type
woningen.
Gratis zwemmen, gratis wifi, fietsverhuur,
kinderboerderij, tafeltennistafel, scooterver-
huur, skelter, aanleunfietsen, jeu de boules-
baan, wasserette, groepsruimte en animatie
in de zomervakantie.
Rondom de jaarwisseling is het park vuur-
werkvrij. 

wwwbosmeer.nl

Camping de Moesberg

De Moesberg’ is een gemoedelijke, eigen-
zinnige familiecamping, misschien zelfs een
tikkeltje eigenwijs, maar daar houden we
hier in Drenthe wel van… Zowel de “basis”
kampeerder, als de vakantieganger die wat
meer luxe zoekt vindt een plek op de Moes-
berg.
Van kampeerplaats met een klein tentje tot
een glamoureuze comfortplaats met privé-
sanitair, van chalet of trekkershut tot vrije
kavel, u vindt het hier. Rondom het park
vindt u tal van uitstapjes, zoals musea en
speelgelegenheden, maar natuurlijk ook
wandel- of fietstochten door het Nationaal
Park Drents Friese Wold. Ook op het park
hoeft u zich niet te vervelen, u vindt er
onder meer een verwarmd buitenbad met
speelvoorzieningen, een water- en zand-
speelplaats, diverse speeltuinen, een jeu de
boules baan, een bibliotheek, een air-tram-
poline en een Pannakooi, een kapsalon, een
kantine, een snackbar en niet te vergeten;
gratis fietsen en skelters om mee te spelen.

www.demoesberg.nl

De Vier Eiken

De Natuurlodges en familielodge ‘Wellness’
van De Vier Eiken grenzen aan natuurge-
bied Holtingerveld en aan Oosterzand en
liggen op fietsafstand van het Nationaal
Park Drents-Friese Wold. Een heerlijke plek
voor een weekendje weg of een vakantie in
het groen. De luxe vrijstaande vakantie lod-
ges zijn gebouwd met duurzame bouwmate-
rialen, comfortabel verwarmd door aard-
warmte en een sfeervolle speksteenkachel,
hebben aan alle kanten uitzicht en bieden
plaats aan maximaal 8 personen (familielod-
ge) Ook als je er met z’n tweetjes even tus-
senuit wil zijn onze lodges ideaal; een privé
sauna en een hout gestookte hottub wachten
je op het terras. Samen leuke dingen doen,
de omgeving verkennen, lange wandelingen
maken, ontspannen schaapjes tellen; inspire-
rend en ontspannend, opgeladen weer naar
huis! 
De Vier Eiken heeft ook een groepsaccom-
modatie voor maximaal 27 personen.

www.deviereiken.nl

Binnen- en buitenspelen en mais-
doolhof in Elsloo

Het maisdoolhof in Elsloo is niet alleen leuk
voor de kinderen, voor het hele gezin is het
een uitdaging om in de wirwar van paden
door de metershoge maisplanten alle
opdrachten te vinden. Deze opdrachten
staan verspreid door het hele doolhof. Heb
je de uitkijktoren in het midden gevonden,
dan heb je een mooi uitzicht over het dool-
hof. Aansluitend kunnen de kinderen spelen
in de speeltuin terwijl de ouders genieten
van een kopje koffie of thee op het terras
onder de “hooiberg”. Het is ook mogelijk
om binnen te spelen bij D’ELF IEKEN, dus
ook met regenachtig weer kunt u bij ons
terecht. Een groot klimtoestel, springkus-
sens, bouwblokken, trekkers, oftewel voor
elk wat wils.

www.elf-ieken.nl
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Fredeshiem
Tijd voor ontmoeten!

Op de grens van Overijssel, Friesland en
Drenthe, midden in de bossen van de Eese,
ligt op een prachtig landgoed van 14 hectare
het gastvrije broederschapshuis Buitengoed
Fredeshiem. Buitengoed Fredeshiem bestaat
uit een hotel met 35 kamers, 7 zalen, Res-
taurant Vondel, een prachtig terras, 7 com-
fortabele vakantiehuizen, boerderij Hiems-
herne en exclusieve groepsverblijven en
groepsaccommodaties Stins en State, met
een totale over overnachtings- èn zaalcapaci-
teit van 3 tot 200 personen.
De faciliteiten op Buitengoed Fredeshiem
zijn al net zo afwisselend als de omgeving.
Op het snijvlak van de drie provincies Over-
ijssel, Friesland en Drenthe treft u water,
bos, heide, eeuwenoude stadjes en verstilde
dorpjes. Denkt u aan het waterrijke Giet-
hoorn, het brinkdorp Dwingeloo, natuurge-
bied De Weerribben, de oude stadjes Steen-
wijk of Blokzijl, enz. Buitengoed Fredeshiem
ligt er middenin.
Wandelen, fietsen, skelteren, jeu de boules
spelen, klootschieten, mountainbiken, hand-
boogschieten en tafeltennissen behoren tot
de mogelijkheden. Een prachtige omgeving
met volop mogelijkheden voor outdoor,
recreatie, feestelijke- en zakelijke bijeen-
komsten. Daarnaast biedt Buitengoed Fre-
deshiem verschillende activiteiten voor een
familiedag of teambuilding evenement. Een
verblijf op Buitengoed Fredeshiem staat
voor rust, ruimte, (culinair) genieten, priva-
cy, modern comfort en ontmoeten!

www.fredeshiem.nl

Waan je in het Oosten bij dieren-
park Taman Indonesia

Katten die de duurste koffiebonen uitpoe-
pen? Of Binturongs die 30 meter hoog in de
boom wonen? In ons park komt u deze die-
ren uit Indonesië allemaal tegen, net als nog
vele andere soorten. Ook kan je in ons park
lekker smikkelen van Indische hapjes, rond-
snuffelen op een pasar, een kijkje nemen in
een traditionele paalwoning, of je verkleden
in Indonesische klederdracht. Ook is er een
Wayangtheater en ook een speeltuin ont-
breekt natuurlijk niet.
Sinds 2018 behoren ook een Indonesische
specerijentuin een Indische bieb tot het
park.
In de tropische kruidentuin vind je allerlei
kruiden om mee te koken, zoals gember, laos

en djinten, maar ook fruitbomen, zoals
pisang en papaja. En kijk goed rond in de
tuin, want misschien kom je onderweg ook
nog wel een Indonesische batikspin tegen, of
een jagende bidsprinkhaan! 
Nieuw dit jaar is het kinderpaspoort. Met
dit paspoort kun je zo op avontuur door
Indonesië. Welke eilanden ontdek je? Welke
Indonesische hapjes ga je eten? Welke die-
ren ga je ontmoeten? Met het paspoort ont-
dek je alle eilanden van Indonesië, en deel je
je ervaringen

www.taman-indonesia.nl

Glasatelier Benedictus; glas lijkt
kwetsbaar, maar is zo sterk! Zijn
wij mensen dat ook niet?

Beeldend kunstenaar Edith Benedictus laat
zich in haar glasatelier inspireren door ver-
wondering, door interactie en door haar lief-
de voor het leven, maar ook door de vergan-
kelijkheid daarvan. Daarnaast is zij vanuit
haar geloof in onbegrensde mogelijkheden
altijd op zoek naar grenzen, of eigenlijk naar
grenzeloosheid. Ze wil zich zoveel mogelijk
aspecten van het leven eigen maken en drukt
haar verbondenheid hiermee uit in glas. Ook
haar overtuiging dat mensen veel kleurrijker
zijn dan ze denken verbeeldt zij in haar
werk.  Bij haar werk gaat het om contact
maken: met de ander, met de wereld om
haar heen, met zichzelf. Dat contact zorgt
voor ontwikkeling, groei, beweging. Haar
kleurrijke werk is te bewonderen in de bui-
tengalerie en de binnengalerie bij het glasa-
telier. Ook geeft zij op deze locatie glascur-
sussen.

www.glasatelierbenedictus.nl

Landgoed ’t Wildryck

Op Landgoed 't Wildryck is het genieten
voor jong en oud. Ontdek de natuur, maak
plezier met de dieren op de kinderboerderij,
geniet van een het lekkere eten bij Gasterij
‘t Wildryck of neem een verfrissende duik in
het zwembad!
Op het landgoed vindt u prachtige landhui-
zen en een eigen camping. Gelegen in een
prachtige bosrijke omgeving in hartje
Drenthe en tussen de nationale parken Het
Drents Friese Wold en Dwingelder Veld, is
't Wildryck een ideale uitvalsbasis om de
omgeving rond Dieverbrug te ontdekken.
Op slechts een paar kilometer fietsen van
Landgoed 't Wildryck vindt u de authentie-
ke Drentse brinkdorpen "Diever” en “Dwin-
geloo". De regio is uitstekend geschikt voor
iedereen die op zoek is naar een heerlijke
ontspannen vakantie in de natuur. Zo vindt
u op korte afstand van 't Wildryck bijvoor-
beeld een aantal van de vele historische
Hunebedden die Drenthe telt.

www.landgoedwildryck.nl

Easterwood voor Hondvriendelij-
ke Vakantiewoningen

Bij Easterwood Hondvriendelijke Vakantie-
woningen zijn u én uw hond(en) van harte
welkom. Onze huisjes zijn schoon, zeer
compleet en hondvriendelijk ingericht. Ze
hebben allemaal een (grote) omheinde tuin.
Dus neem uw hond(en) mee op vakantie en
kom genieten van de prachtige omgeving
van het Nationaal Park Drents-Friese Wold.
Nabij de woningen een gigantisch bos en
een prachtig heidegebied met meerdere los-
loopgebieden. Ook als fietser bent u op de
goede plek, er ligt zelfs een uitdagend ATB-
parcours voor u klaar. Om de hondenpret
compleet te maken, vindt u op ons hectare
groot terrein in Makkinga een omheind
speelveld, een grote hondenzwemvijver, een
behendigheidsbaan, een fly-ball en hoopers
parcours en een hondenwasplaats.

www.easterwood.nl

Drentse gemoedelijkheid bij 
De Wapser Herberg

In ons viersterren-familiehotel is het moge-
lijk om na een feest gratis te overnachten.
Het is een extra service en we merken dat
mensen er blij mee zijn. Vier uw feest in
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Wapse, met onder anderen een uitgebreid
buffet. Uw gasten blijven langer als ze niet
terug hoeven te rijden en met meer dan vijf-
tien kamers is er genoeg ruimte beschikbaar.
Glaasje op, niet meer rijden, dat is wel zo
veilig. Maar De Wapser Herberg is meer
dan een hotel, ook een etentje in ons restau-
rant is de moeite meer dan waard. Ook als
rust- of vertrekpunt voor een fiets- of wan-
deltocht, met eventueel een drankje na, zijn
wij een fijne locatie. Zie voor alle mogelijk-
heden de advertentie.

www.wapserherberg.nl

Bitter en Zoet, 
vier seizoenen mooi! 

Bitter en Zoet in Veenhuizen is een prima-
plek om te ontspannen en te onthaasten,
hier vindt een mens rust, ruimte en frisse
lucht. Intense stilte en echte duisternis.
Mooie natuur in alle jaargetijden, weidse
landschappen of juist kleinschaligheid;
Hotel-Restaurant Bitter en Zoet is dé plaats
om de rust en de ruimte van Drenthe te
ervaren. 
Na een lange fiets- of wandeltocht genie-
tend in het zonnetje op het terras, of lekker
warm in de lounge en overnachten in één
van de bijzondere hotelkamers. 
De natuur is alom vertegenwoordigd, het
bos grenst aan het terrein van Bitter en Zoet
en het bijzondere natuurgebied Fochteloër-
veen en beekdal de Slokkert liggen op loop-
afstand.

www.bitterenzoet.nl

Pizza's en Italiaans ijs!

In Havelte aan de Helomaweg vindt u ijssa-
lon annex pizzeria Rimini. Het ijs wordt
gemaakt naar de beste Italiaanse recepten.
De ambachtelijke verse pizza's en het heer-
lijke ijs worden door de liefhebbers gewaar-

deerd. Gebruikte ingrediënten zijn altijd
vers en aan authentieke en fijne smaakcom-
binaties geen gebrek. Met een kleine 40 piz-
za’s standaard op de kaart en daarnaast een
aantal seizoenspecials is er volop keus.
Neem plaats op ons terras of in het restau-
rant en geniet van de relaxte sfeer en heerlij-
ke Italiaanse producten. Afhalen kan uiter-
aard ook!
Openingstijden;
Woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur
Tijdens vakantieperiodes dagelijks geopend.
De pizzakeuken sluit om 20.00 uur.

www.ijssalonrimini.nl 

RCN Vakantiepark De Roggeberg

Gelegen aan de rand van het Drents Friese
Wold en centraal in Noord- Nederland. Een
prima uitgangspunt om de noordelijke pro-
vincies te ontdekken.
Alle kampeervelden zijn omringd door
bomen en struiken, wat zorgt voor een per-
soonlijke, kleinschalige sfeer. Sanitaire voor-
zieningen zijn nooit ver weg. Van camper-
plaats tot luxe comfortplaatsen. 
De Roggeberg heeft daarnaast keus uit ver-
schillende accommodaties: bungalows, luxe
chalets, kampeerchalets, comfortabele staca-
ravans en sfeervolle boshutten. En luxe safa-
ritenten, ingericht met steigerhouten meubi-
lair voor een warme sfeer.
Schuif aan in het sfeervolle restaurant voor
een kop koffie, ontbijt, lekkere lunch of
diner. Geniet in de ochtend van verse
broodjes en de ochtendkrant. Daarnaast is er
voor de vlugge hap een snackbar. De kinde-
ren spelen heerlijk in de diverse speeltuinen,
ploeterbaden en de overdekte speelplaats “et
Stoefzaand”. Maar dat is echt nog niet alles
wat de Roggeberg te bieden heeft…

www.rcn.nl/roggeberg

Roelof Berg Makelaardij

Roelof Berg Makelaardij in Diever is de
NVM-makelaar voor verkoop, aankoop of
taxatie van uw huis of (recreatie-) woning in
het landelijke gebied van Drenthe! Wij heb-
ben een groot aanbod, ook voor u is er vast
een vrijstaande woning, woonboerderij, of
recreatiewoning te vinden. Zelfs nieuwbouw
en agrarisch vastgoed ontbreekt in onze por-
tefeuille niet.
Wij zijn actief in Zuidwest-Drenthe. Een
prachtig (werk-) gebied met nationale par-

ken als het Drents-Friese Wold en het
Dwingelderveld. De makelaars van Roelof
Berg Makelaardij zijn thuis in landelijk
gebied met de karakteristieke plaatsen als
Dwingeloo, Diever, Vledder en Havelte.
Ook over de grens met Friesland weten zij
goed de weg. 

www.roelofberg.nl

Zeldenrust

Natuurlijk is het mogelijk om uw blauwe
bessen geplukt te kopen, maar zelf plukken
op het zelfplukland is natuurlijk vele malen
leuker. De naam van de kwekerij doet het
niet vermoeden, maar hier vindt u de heer-
lijke rust die u, zonder het te weten, zoekt.
Geniet van de rustige biologische tuinen en
pluk uw eigen blauwe bessen en/of ander
kleinfruit, zoals frambozen, kruisbessen,
rode bessen en zwarte bessen. 
Of struin door de bloemenpluktuin en ver-
zamel al zoekend en plukkend een mooi
boeket bij elkaar, dit geeft zo ongelooflijk
veel voldoening en plezier en dat je hier
helemaal vrolijk vandaan komt. Nog rustig
even nagenieten op het terras met een kopje
koffie met een blauwe bessentaartje, of nog
even rondsnuffelen tussen de eigen gemaak-
te blauwe bessen producten en andere pro-
ducten en cadeautjes in het winkeltje sluit
uw bezoek ontspannen af.

www.blauwebessenkwekerij.nl

Camping Hanestede, de mooiste
familiecamping van Friesland!

In een prachtig landschap op het drie pro-
vinciënpunt in Friesland bij Noordwolde ligt
de gezellige familiecamping ‘De Haneste-
de’. Een camping met hoogwaardige voor-
zieningen en ruime campingplaatsen vlakbij
een helder bosmeer met wit zandstrand en
op vijf minuten lopen van een prachtig
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Herberg 
“De Wilde Hof”

Middenweg 12
8381 XM Vledder

Herberg “De Wilde Hof” 0521 - 381 242,
www.herbergdewildehof.nl 

Camping “Padjelanta” 0521 - 382 121,
www.campingpadjelanta.nl

PADJELANTA
VLEDDER

Camping 
“Padjelanta”
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Geniet op ‘t zonnig gelegen terras (of binnen) 
van kwaliteit en �jne smaakcombinaties.

Afhalen kan uiteraard ook!

Voor super-heerlijk ambachtelijk italiaans ijs

gaat u meteen naar IJssalon Rimini

www.ijssalonrimini.nl

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte

Pizza’s op woensdag, 
donderdag,vrijdag, zaterdag en 

zondag en tijdens vakantieperiodes
7 dagen in de week

Voor openingstijden en menukaart:  
www.pizzariminihavelte.nl
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openluchtzwembad. De ideale uitvalbasis
voor leuke uitstapjes met het hele gezin. Een
prachtige camping voor rustzoekers én
gezinnen. 
In de zomervakantie bieden wij een actief en
afwisselend recreatieprogramma aan, maar
ook verder is er genoeg vermaak voor jong
en oud, zodat niemand zich hoeft te verve-
len.

www.hanestede.nl

‘Te hooi en te gras’

Misschien wel het kleinste vakantiepark van
Nederland, gelegen aan de rand van het
prachtige Drents-Friese Wold; Vijf plaggen-
hutten, vijf koloniehuisjes, een Woudhuisje
(elk geschikt voor 4 personen) en twee slecht
weer accommodaties. 
Bij elkaar staan ze garant voor een heerlijk
(familie)weekend weg of voor een rustgeven-
de vakantie. Dit park is bij uitstek geschikt
voor rustzoekers, natuurliefhebbers, wande-
laars en fietsers. Rust voor iedereen en avon-
tuur voor wie dat wil. U kunt alleen, samen
of tot 44 personen bij Te hooi en te gras
terecht
Wij bieden bewust beperkte wifi, omdat we
ontmoetingen onderling willen stimuleren.

www.tehooientegras.nl.

Park Drentheland

Op Park Drentheland vindt u alles om te
genieten van een welverdiende vakantie. Het
veelzijdige vakantiepark kent diverse over-
nachtingsmogelijkheden: Kampeerders kun-
nen terecht op onze ruime kampeerplaatsen,

basis en comfort. Nog meer luxe? We heb-
ben ook plaatsen met privé sanitair. Voor de
avonturiers hebben wij simpel ingerichte
trekkershutten. Toch langer of met meer
comfort verblijven? Kies voor een van onze
nieuwe paviljoens geschikt voor maximaal 4
of 6 personen. Deze zijn modern ingericht,
kennen vele gemakken en met de grote
raampartijen voelt het ook binnen alsof u
midden in de natuur zit.
Rust, ruime en vrijheid staan centraal, maar
ook de actieve mens kan hier zijn hart opha-
len. Het park is namelijk direct gelegen aan
NP Drents-Friese Wold. Zo wandelt, fietst,
of rijdt u direct de natuur in! De omgeving
met uw paard ontdekken? Wij beschikken
over luxe faciliteiten! Ook op Park Drenthe-
land zelf is er genoeg vertier te vinden in het
diverse aanbod aan faciliteiten, zoals een
buitenzwembad, midgetgolfbaan, tennisba-
nen, jeu de boules baan en diverse speeltui-
nen en –velden. Geen zin om te koken?
Onze chef staat voor u klaar in het restau-
rant! 

www.parkdrentheland.nl

Camping Het Noordenveld

Bij Zoover gewaardeerd met een 9.9 en in
2020 ook nog gekozen tot de beste camping
van Nederland en beste accommodatie van
Drenthe. Vanaf de camping kijkt u uit over
de landerijen waar, naast Lakenvelder koeien
met hun kalfjes, ook vrijwel dagelijks gra-
zende reeën te zien zijn. De camping is
gericht op de recreatieve kampeerder zonder
kinderen, die graag een hoog comfortgehalte
beleeft op vakantie en dat zie je terug in de
aanwezige voorzieningen. Zo is er een ruim
en sfeervol sanitairgebouw met vloerverwar-
ming, zijn de staanplaatsen ruim en zijn er
maar liefst 32 plekken met privé-sanitair, is
er snelle WiFi vanaf elke staanplaats, kunt u
elke ochtend vers gebakken broodjes halen,
is er een fietsenschuur met oplaadpunten
voor e-bikes en kunt u gebruik maken van
een gemeenschappelijke bolderkar voor, bij-
voorbeeld de boodschappen.
Er zijn staanplaatsen voor tenten en cara-
vans, camperplaatsen en er is een pipowagen
te huur voor wie zonder eigen verblijf wil
komen. U kunt in de omgeving heerlijk fiet-
sen en wandelen en bij terugkomst genieten
van de ruim opgezette camping in landelijke
stijl en met alle comfort van thuis. 

www.hetnoordenveld.nl

Sauna Het Friese Woud

Geniet van een heerlijke ontspanning in
deze sauna. Een sauna zoals een sauna moet
zijn; voldoende faciliteiten om vele uren te
genieten in een ambiance van rust, omringt
door een gastvrij team dat garant staat voor
oprechte aandacht. De sauna van Het Friese
Woud heeft niet alleen een groot aantal
heerlijke saunafaciliteiten en diverse zwem-
baden, maar er zijn ook diverse beauty- en
massagesalons, een Hammam en Rhassoul.
Zo kunt u onderdompelen in een gevoel van
weldaad. Naast alle warme saunafaciliteiten
heeft Sauna Boijl nu ook Cryowellness. Als
eerste sauna van Nederland wordt het ‘hete
gecombineerd met het koude’. Cryotherapie
is een bestaande vorm van koudetherapie
met uitmuntende resultaten. Het helpt
onder andere bij herstel na een operatie,
chronische pijnklachten als gevolg van bij-
voorbeeld reuma en spierherstel na fysieke
belasting. Bent u nog onbekend met deze
koudetherapie? De experts van Het Friese
Woud geven u graag uitleg! 
Kortom; Bij Sauna Het Friese Woud vindt u
heerlijke faciliteiten om uw vakantie geheel
ontspannen ‘compleet’ te maken.

www.saunahetfriesewoud.nl

‘De Blauwe Lantaarn’ 
familiecamping bij uitstek

Tussen Diever en Appelscha ligt Wateren en
in dit plaatsje vindt u camping ‘De Blauwe
Lantaarn’. Eigenaren Mischa en Rens doen
er alles aan om het gezinnen naar de zin te
maken. Kinderen krijgen hier geen kans zich
te vervelen, daar zorgt een actief animatie-
team wel voor. Het animatieteam zet kinde-
ren met veel plezier aan het knutselen, spel-
letjes, darten, droppings, spooktochten en
organiseert themafeestjes. In het hoogsei-
zoen worden er elke dag vijf activiteiten
voor alle leeftijden georganiseerd. 
Ook de faciliteiten die geboden worden; de
twee nieuwe zwembaden, de binnenspeel-
tuin, de airtrampoline en de drie speeltuin-
tjes verspreid over het terrein worden door-
gaans goed bezocht. Als er feest gevierd
wordt, dan zijn Mischa en Rens er over het
algemeen zeker bij en gezien de reacties
wordt dat zeer gewaardeerd. De vele vaste
seizoen- en jaarplaatsen bevestigen dat
natuurlijk ook. 

www.deblauwelantaarn.nl
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Lekker in Diever; 
Restaurant ’t Keernpunt

Nabij het Shakespearetheater, hunebed, het
Schultehuus en Oermuseum, de Nationale
Parken Drents-Friese Wold en Dwingelder-
veld ligt dit sfeervolle restaurant. U kunt
hier gezellig genieten van een goede lunch,
lekkere maaltijd of een heerlijk diner. Ook
uw feestje en catering kunt u bij of door 
’t Keernpunt laten verzorgen.

www.keernpunt.nl

Herberg De Wilde Hof om lekker
te eten

Soms stap je ergens binnen en voelt het
direct goed. Zo’n plek is Herberg De Wilde
Hof in Vledder voor veel mensen. Van
woensdag t/m zondag is de keuken van
12.00 tot 20.00 uur open. Op zon- en feest-
dagen wordt er niet gereserveerd, maar dat
is geen punt; rond de haard is genoeg ruimte
om onder het genot van een drankje en een
hapje te wachten op een tafeltje, maar ook
om even uit te rusten van een wandeling of
fietstocht.. De uitgebreide kaart biedt een
ruim assorti aan pannenkoeken, maar ook
lunchgerechten, plates, specialiteiten en a la
carte gerechten. Vanzelfsprekend ontbreken
voor- en nagerechten niet. 
Op de vrolijk gedekte tafeltjes staan stan-
daard de echte Friesche stroop en de bruine
suiker al te wachten, want dikke, knapperige
pannenkoeken zijn hier de specialiteit van
het huis. Het zal u dan ook niet verbazen dat
er onder onze gasten veel gezinnen met kin-
deren zijn.
Komt u smakelijk eten bij ‘Herberg De
Wilde Hof’ in Vledder.

www.herbergdewildehof.nl

De Blauwe Haan, ook voor
groepskamperen

Bent u op zoek naar een natuurvakantie zon-
der poespas? Of juist meer naar gezelligheid

en een mooi chalet met luxe en comfort?
Kampeerterrein De Blauwe Haan heeft voor
ieder wat wils! Wij beschikken over ruime
kampeerplaatsen met of zonder privé sani-
tair, camperplaatsen, chalets, trekkershutten,
kampeer- en vakantiebungalows en Drenthe
tenten.
Daarnaast heeft u ook de keuze uit twee
prachtige en unieke luxe vakantiehuizen met
onder meer een thuisbioscoop, een jacuzzi
en een buitendouche.
Onze kampeervelden bieden veel privacy en
een ongedwongen sfeer. Op het terrein zijn
veldjes met speeltuintjes voor de jonge
gezinnen en anderzijds hebben we voor rust-
liefhebbers kampeerplaatsen langs de bos-
rand. Ook voor groepskamperen bieden wij
diverse mogelijkheden. Bijzonder trots zijn
wij op ons vernieuwde unieke toiletgebouw,
alwaar de douches gratis gebruikt kunnen
worden.

www.blauwehaan.nl

Kindervermaak: Jumpstyle Assen

Leef je uit op de 44 aaneengeschakelde
trampolines met obstakels. Bij Jumpstyle
Assen worden talloze hindernissen opgewor-
pen als uitdaging voor de jeugd. Neem bij-
voorbeeld de Slamdunk en speel 1 tegen 1
tegen jezelf. Dit kan allemaal tijdens een
uurtje Free Jump, op elk heel uur is er weer
een nieuwe sessie. Daarna staat de trampo-
line voor je klaar. Tickets zijn per uur te
boeken, wel moet je hiervoor 8 jaar of ouder
zijn.
Kabouterspringen is er op zaterdagochtend
voor jonge kinderen t/m 7 jaar. Voor gebruik
van de gehele Jump-area samen met uw kind

is de prijs € 5,= per sessie. Voor kinderen
t/m 4 jaar is begeleiding verplicht. Vanaf 5
jaar mogen kinderen alleen Jumpen. Kortom
test je lenigheid met het maken van flikflak-
ken, op één van de twee tumblinglanes, sal-
to’s oefenen en altijd zacht landen op de
foampit. Of stunten en springen van de
stunttoren.

www.jumpstyleassen.nl

Camping Wittelterbrug is een
gezellige familiecamping

Tussen twee nationale parken en vlakbij het
gezellige Diever en Dwingeloo is camping
Wittelterbrug gevestigd, vlak naast de in de
zomer door pleziervaartuigen druk bevaren
Drentse Hoofdvaart. Voor liefhebbers is het
een heerlijke plek om een hengeltje uit te
gooien. De camping is ingericht op een ple-
zierige vakantie voor families met jonge en
wat oudere kinderen. Er is een hoop te
doen; een overdekt en verwarmd zwembad
dat met mooi weer ineens verandert in een
openlucht bad, een speeltuin, een sport- en
speelveld, een jeu de boulesbaan en een
fietsverhuur. Daarnaast vindt u bij ons een
gezellig snack-café met bar, een eetgelegen-
heid en (snack)afhaalservice. Naast kampeer-
plekken kan u bij ons ook stacaravans en
kampeerhutten huren. Onze nieuwe sanitair-
gebouwen zijn aan de eisen van deze tijd
aangepast. (4 sterren ANWB en ACSI 8,2)

www.wittelterbrug.nl

Camping Diever

Luxe en uitgebreide faciliteiten: Overal wifi
en niet met de hand af moeten wassen!
Daarbij is het optimaal genieten om te kam-
peren op onze bosrijke, maar toch zonnige
plaatsen. 
Sinds afgelopen seizoen op Camping Diever:
de boomhut XXL en onze nieuwe 8-per-
soons Country House. Deze accommodaties
zijn van alle gemakken voorzien en prachtig
gelegen in het bos, aan de rand van het
Drents-Friese Wold. Bij uitstek een fijne
locatie om met je hond te verblijven, wat is
toegestaan. De tuin is omheind, zodat de
hond heerlijk los kan lopen en het losloop-
gebied ligt naast het huis.

www.campingdiever.nl
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Vegetarisch en biologisch genie-
ten bij Herberg Het Volle Leven in
Appelscha

Deze knusse herberg ontleent haar naam aan
het gedicht 'Het Volle Leven' van Judith
Herzberg. Dit gedicht weerspiegelt in veel
opzichten de kern van de herberg: intimiteit,
vol van het leven en van de momenten en
kansen die het leven te bieden heeft. In de
herberg staat gastvrijheid centraal: een warm
welkom voor eenieder die hier binnen
treedt. De kleinschalige opzet maakt dat dit
in de praktijk ook echt waargemaakt kan
worden. 
In de vegetarische en biologische keuken
van de herberg draait alles om groentes, die
in talloze creatieve variaties op uw bord
worden gebracht. Alle groentes zijn biolo-
gisch en komen zo mogelijk uit eigen tuin. 
's Ochtends geoogst en 's avonds op het
bord, alles met respect en liefde voor de
natuur.
Voor mensen die willen overnachten zijn er
kamers met of zonder eigen sanitair. De
kamers zijn eenvoudig, maar sfeervol en
gerieflijk ingericht. Ook zijn er twee suites
met een slaap- en zitgedeelte, eigen sanitair
en een deur naar de tuin.
Herberg Het Volle Leven leent zich uitste-
kend als uitvalbasis voor wandel- fiets- en
ruitertochten. Vanaf het erf wandelt, fietst,
of rijdt u zo de natuur in.

www.hetvolleleven.com
Dansfestival in Drenthe; Drenthe
on the Move 2020, 19 t/m 21 juni

Drenthe on the Move is hét festival voor alle
dans- en muziekliefhebbers. Voor jong en
oud en alle niveaus. In de Tuinen van Frede-
riksoord kun je genieten van een programma
met één gemeenschappelijke deler: je houdt
van bewegen, muziek en plezier maken!
Dompel je onder in een inspirerende omge-
ving met 58 (!) dans- en zangworkshops, 11
muzikale optredens, ‘Doe-ateliers’ en specia-
le workshops voor jongeren en kinderen. Ga
op in één stijl of proef van de mix aan
workshops. Geniet van muzikale optredens
en dans tijdens de bruisende feestavonden.
Doen, beleven & verbinden!

www.drentheonthemove.nl

Bloemenpluktuin Zeldenrust, al
15 jaar een feest van bloemen!

In het dorpje Wapse kunnen liefhebbers uit-
gerust met een schaartje heerlijk struinen
door een prachtige bloemenpluktuin en zo
hun eigen boeket bij elkaar plukken. Elk jaar
weer kan men de tuin zien uitgroeien tot
een pracht van bloemen in alle denkbare
kleuren. Omdat de bloemenkeuze zeer uit-
eenlopend is, komt u in de tuin vele verras-
singen tegen.
Natuurlijk is het ook erg leuk om niet voor
jezelf, maar voor een ander iets bij elkaar te
struinen, immers een zelf geplukt boeket
krijgen is extra waardevol door de moeite
die de gever heeft genomen. Dus kom naar
pluktuin Zeldenrust en creëer al plukkend
een prachtige bos bloemen. Dit jaar bestaat
de bloemenpluktuin alweer 15 jaar.

www.blauwebessenkwekerij.nl

Lekker eten en drinken in een
restaurant in Appelscha

’t Boshuis in Appelscha is een knusse bistro
gelegen op een prachtige locatie in een
Nationaal Park in de provincie Friesland. 
’t Boshuis staat voor gezelligheid in een
huiselijke sfeer en is daarmee de ideale plek
om na een lange wandeling of fietstocht uit
te rusten met een kopje koffie en gebak, of
een snack of ijsje uit de snackcorner. Ook
voor een uitgebreide lunch of diner kunt u
altijd aanschuiven. Wij hebben voor u diver-
se menu's of heerlijke à la carte gerechten.

Voor de kinderen zijn er speciale kinder-
menu's met een verrassing.
Direct naast 't Boshuis vindt u de snackcor-
ner. U kunt uw menu of snack afhalen, of op
het terras op eten, terwijl uw kinderen zich
ondertussen op het speeltoestel vermaken.

www.boshuis-appelscha.nl

Vind uw rust op camping 
Rotandorp

Camping Rotandorp is een kleinschalige
camping in het bosrijke deel van Drenthe en
Friesland. In het voorseizoen bent u hier
helemaal op uw plek als u op zoek bent naar
rust. Overdag wandelen, fietsen en het
Drents Friese Wold verkennen en in de
avond ervaart u de rust bij de caravan of
tent. Ook als gezin met jonge kinderen
beleeft u heen heerlijke en rustige vakantie
op deze kindvriendelijke camping. ’s Och-
tends warme broodjes en een krantje uit de
kantine, lekker niets doen, spelen en mee-
doen aan allerlei activiteiten of zwemmen in
de omgeving. Camping Rotandorp heeft
voor iedereen wel iets in huis.

www.campingrotandorp.nl

Kamperen op de rand van het
Dwingelderveld

Op familiecamping “Torentjeshoek” in het
Drentse dorpje Dwingeloo kan je kamperen,
een chalet huren, maar ook een bijzonder
verblijf in bijvoorbeeld een legertruck of een
enorme boomhut behoort tot de mogelijk-
heden. Je vervelen is op deze camping bijna
niet mogelijk, je kan er onder andere spelen
in de speeltuin of de recreatieschuur, mee-
doen met de activiteiten van het animatie-
team en pal naast de camping vind je bosbad
“de Paasbergen”. Bovendien is in de nabije
omgeving van de camping van alles te doen
en te zien. 

www.torentjeshoek.nl
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In Diever kan je in augustus en september
van dit jaar het stuk ‘Macbeth + the comedy
of Errors bewonderen, try-outs in juni en
juli. Operaliefhebbers kunnen in augustus en
september terecht in Spanga, waar ‘Wake
up!’ wordt opgevoerd, een tweetal korte
opera’s over onverdraagzaamheid. Ook in
Nijetrijne wordt jaarlijks een opera opge-
voerd. Zie voor programma en data de web-
site van betreffend theater.

Liever lekker bezig? 
Het Buitencentrum in Appelscha heeft bijna
dagelijks een activiteit, zoals een kinder-doe-
middag, wandelen met de boswachter, een
volle maanwandeling, maar ook op de fiets
onder begeleiding reeën spotten, een huif-
kartocht maken, of een dagje hulpboswach-
ter zijn. Het Vlechtmuseum in Noordwolde
geeft regelmatig workshops en vlechtcafë’s
bij museum Miramar in Vledder kunnen
kinderen van alles zelf maken.

Ook is er voor de actievere mensen de Wan-
delvierdaagse in Diever, in 2020 van 28 t/m

31 mei. Sportpromotie Diever organiseert
daarnaast in de zomer regelmatig wandel- en
hardloopactiviteiten. Fietsliefhebbers kun-
nen meedoen met de Drentse Fiets4daagse
van 7 t/m 10 juli, of met de Fiets4daagse
Appelscha van 4 t/m 7 augustus. 

Rond het Drents-Friese Wold en ook een
stukje daarbuiten vindt u vele kleine musea,
altijd leuk om eens binnen te lopen, bijvoor-
beeld op een dag dat het weer wat minder is.
Aanrader is museum Valse Kunst in Vledder,
waar een ervaren gids je vakkundig bijspij-
kert over de aanwezige valse kunst. Ook een
bezoekje aan het klompenmuseum in Eelde
is zeker de moeite waard en in Roden vind
je een speelgoedmuseum, waar o.a. gespeeld
kan worden met speelgoed van toen. 

Wordt u blij van struinen over marktjes? Er
zijn natuurlijk de gewone weekmarkten,
maar er zijn ook enkele bijzondere markten
te bezoeken, zoals de jaarmarkt in Wateren
op 28 juli, de Berkoper Jaarmarkt op 29 juli,
of de kunstmarkten in Oldeberkoop, met

van 11 juli t/m 9 augustus de “Open Stal”
kunstroute. Heel speciaal zijn wel de mark-
ten bij Taman Indonesia in Kallenkote, zoals
de Pasar Siang, een Indische markt vol
muziek en belevenissen, op 27 augustus de
Pasar Saté, een markt waar het voornamelijk
gaat over Saté en de Pasar Makanan, een
markt vol specerijen en lekkernijen. 

Ook voor de paardenliefhebber worden er in
en om het Drents-Friese Wold regelmatig
activiteiten georganiseerd en natuurlijk vin-
den zij volop vertier op de vier prachtige
uitgezette en gemarkeerde ruiter- en men-
routes die het gebied rijk is. Een route rij-
den neemt pak ‘m beet 2 uur in beslag.

Het moge duidelijk zijn dat u zich niet hoeft
te vervelen in en om het Drents-Friese
Wold. Bovenstaande is slechts een kleine
greep uit het totale aanbod. Lijkt het u leuk
om iets te bezoeken of om ergens aan deel
te nemen?, Bekijk voor data, (openings-)tij-
den en meer informatie de betreffende web-
site of vraag uw gastheer/vrouw. Ook het
TIP kantoor in de omgeving kan u verder
helpen. 

In de zomer is er in Drenthe en ook net over de grens naar Friesland een hoop te

doen. Zo zijn er talrijke openluchttheaters waar voor zowel volwassenen als kin-

deren interessante theaterstukken worden opgevoerd. Je vindt de buitentheaters

onder meer in Havelte, Appelscha, Nijetrijne, Diever en Spanga.

De agenda

Maak een mooie foto van
het prachtige Drents-Friese Wold!!
Bezoekers van het Drents-Friese Wold zijn over het algemeen onder de

indruk van de natuur en willen dat ook fotograferen en vastleggen om er

thuis nog van na te genieten. Al een aantal jaren wordt er een fotowedstrijd

georganiseerd. Met de mooiste foto, welke door een vakkundige jury wordt

bepaald, is een leuke prijs te winnen. Doe mee en wellicht staat er volgend

jaar een foto die u heeft gemaakt in de gids. 

De spelregels:

Geniet van het Drents-Friese Wold en fotografeer van alles en nog wat.

Misschien maakt u dan wel een foto waarvan u  zegt: ‘Die is goed gelukt,

mooi genoeg om ook anderen van te laten genieten’. Zend die foto (het

mogen er meer zijn) aan: fotowedstrijd@drents-friesewold.nl , o.v.v. uw

naam en voorletters, geboortedatum, telefoonnummer en adresgegevens.

Geef aan waar en wanneer de inzending gemaakt is. Of ga naar de websi-

te www.drents-friesewold.nl om uw foto’s te uploaden. Sluiting inzending:

31 oktober 2020.

Kwaliteit:

Digitale foto’s altijd in de hoogste resolutie van uw toestel aanleveren.

Alle inzenders krijgen in november bericht. Ingezonden foto’s worden

automatisch eigendom van de vereniging Recreatieondernemers in en

rond het Drents-Friese Wold.

De winnende foto van 2019 staat op pagina 5 en is van: Pauliena 

Kroezen. Een aantal andere ingezonden foto’s staan in deze gids.



IK SPEELDE VROEGER 
ROVERTJE IN DE 
WEILANDEN …
Ik plukte paardenbloemen voor mijn 
moeder, maakte een herfstdoos met 
eikels en mooie bladeren, klom in 
bomen (viel er soms uit) en speelde 
na schooltijd met mijn vriendjes  
‘rovertje ’ in de weilanden. Daar is 
mijn liefde voor de natuur ontstaan. 
Geluksmomenten in mijn jeugd.

De natuur in betekende vrijheid, 
even onder het toezicht van mijn 
ouders uit en het was overal. Ik 
leerde te spelen met materialen die 
voor handen waren: water, modder, 
stenen, hout. En… ik leerde grenzen 
verkennen. Kan ik over die sloot 
springen, hoe dik moet een tak zijn 
voordat hij breekt, durf ik het wel of 
durf ik het niet. 
Natuurlijk is natuur nog steeds 
onder handbereik en niet alleen 
in een natuurgebied. Je moet 
soms even wat bewuster kijken 

en mogelijkheden 
zien. Natuur is er als 
je de deur uitstapt. 
Buiten, altijd en overal. 
Mooie stenen kunnen 
beschilderd worden, 
van een stok uit de tuin 
kun je een versierde 
wandelstok maken, er 
zitten kikkervisjes in 
de vijver van het park, 
samen met vriendjes een vogelkastje 
timmeren of een pindasnoer maken. 

En als je dan echt op ontdekkings-
tocht gaat… de natuur van het 
Drents-Friese Wold is oneindig. 
Uitgestrekte bossen, stuifzand, 
beken, heide… wat is er veel te 
beleven en te genieten. Eigenlijk 
heb je niets nodig. Laat je verrassen 
door wat je tegen komt. Met een 
avonturentas (met loeppotje, 
opschrijfboekje, touw, pleister, 
proviand) en ‘bos’ laarzen die altijd 
klaarstaan, is alles mogelijk. Maar 
kinderen hebben wel wat stimulans 
nodig, zeker als ze niet zelf het bos 
in kunnen gaan. Neem ze mee op 
sleeptouw of juist andersom: laat 
je meeslepen door de kinderen. 
Laat hun verwondering weer de 
jouwe zijn!

Zo ontstaat liefde voor de natuur! 
Buiten spelen in de natuur is niet 
alleen leuk maar het maakt kinderen 
ook sterk en gezond. Heb je nog wat 
inspiratie nodig? Kijk dan eens op 
OERRR.nl.

Lian Flikkema, 
moeder en oma

boswachter van 
Natuurmonumenten/OERRR

Geluksmomenten in mijn jeugd.

ROVERTJE IN DE 
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"...groot genoeg om steeds
weer vernieuwend te zijn,
klein genoeg om alle gasten
persoonlijk te kennen..."

Tel: 0521 - 38 72 58 www.deblauwelantaarn.nl

foto: Anoli
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Attracties

Appelscha:
• Attractiepark Duinen Zathe, 

Noorder Es 1. Achtbaan, botsauto’s,
water-orgel, verkeerspark etc.

• Staatsbosbeheer Buitencentrum
Drents-Friese Wold, Terwisscha 6.
Verzorging van kindermiddagen,
wandelingen met de boswachter,
wild kijktochten en nog veel meer.

Assen:
• Ballorig, Zuidenveld 133. 

Kinderspeelparadijs voor kinderen
van 0 t/m 12 jaar. Voor de aller-
kleinsten is een speciale speelruimte
ingericht. 

• Jumpstyle, J.C. van Markenstraat 6a
2000 vierkante meter springplezier
voor jong en oud.

Borger:
• Hunebed-informatiecentrum,

Hunebedstraat 27
Drouwen:
• Boomkroonpad, Steenhopenweg 4.

Een pad door de toppen van de
bomen. Treintje. Worteltunnel. Niet
toegankelijk voor rolstoelen en hon-
den.

Dwingeloo:
• Het Planetron, Drift 11b. Een

ruimtetheater met filmvoorstelling
en geluid rondom. 

Eext:
• Familiepark Rijk der kabouters en

Laven, Gieterstraat 20.

Elsloo:
• d’ Élf Ieken, Bûtenweg 6. Maisdool-

hof, speeltuin en boerderij
Emmen:
• Wildlands Adventure Zoo Emmen,

Raadhuisplein 99
Frederiksoord:
• Huis van Weldadigheid, Majoor van

Swietenlaan 3. o.a. rondrit met
kolonietrein

Havelte:
• Vlinderparadijs Papiliorama, van

Helomaweg 14. Tropisch verwarm-
de overdekte tuin met vlinders en
bloemenpracht.

Kallenkote:
• Dierenpark Taman Indonesia, 

Kallenkote 53. 
Orvelte:
• Een actief monumentendorp. Het

hele jaar vrij toegankelijk, het sei-
zoen loopt van eind maart tot eind
oktober.

Oosterstreek:
• Forellenvijver Het Oosterseveld,

Oosterseveldweg 16
Roden:
• Speelgoedmuseum ‘Kinderwereld’,

Brink 31. Unieke collectie oud en
antiek speelgoed; kijken,  knutselen,
buitenspelen met speelgoed van
toen.

Ruinen:
• Bezoekerscentrum Dwingelderveld,

Benderse 22

Ruinerwold:
• Drentse Koe, Speelboerderij, 

Wolddijk 23
Veenhuizen:
• Nationaal Gevangenismuseum,

Oude Gracht 1. Ontdek alles over
straffen van vroeger én nu.

Wapse:
• Blauwebessenkwekerij Zeldenrust,

Wapserauwen 6
Zuidlaren:
• De Sprookjeshof, Groningerstraat

10. Sprookjestuin, kinderboerderij,
speeltuin.

Bibliotheken

• Locatie Diever, Dingspil 10, 
088- 0128340 
Ma t/m Wo 11.00 - 17.00 uur. Do
11.00 -20.00 uur en Vr 11.00-14.00
uur.

• Vledder, Lesturgeonplein 6, 
088-0128475.
Ma 10.00 - 12.00 uur en 14.00 -
20.00 uur. Di 14.00 - 17.00 uur en
19.00-21.00 uur. Wo 14.00-16.00.
Do 10.00 - 17.00 uur. Vr 10.00 -
12.00 uur

Bioscopen

• Vue Hoogeveen, van Echtenstraat
35, Hoogeveen, Tel. 0528-234000

• Vue Steenwijk, Goeman Borgesius-
straat 32a, Steenwijk, 0521-512900.

• Assen; Theater/Bioscoop De Nieu-
we Kolk, Weierstraat 1, 088-
0128888

• De Bios Drachten, Noorderdwars-
vaart 25, Drachten, 0521-543806

Evenementen

• Wandel4daagse Diever; Drents
Friese Woud Wandelvierdaagse,
Kasteel 19 Tel: 0653959045

• Fiets4daagse Appelscha; Stichting
Fiets4daagse Appelscha, Oosterse Es
5, Tel: 06-20940534

• Taman Indonesia in Kallenkotte,
Kallenkotte 53, organiseert het hele
jaar door diverse Pasar’s, workshops
en Saté proeverijen.

Er is nog veel meer te beleven
Een activiteit voor elke dag als u dat wilt…….

Drenthe staat algemeen bekend om haar prachtige bossen en heidevel-

den. Sommigen komen om te fietsen, sommigen om te wandelen of om

paard te rijden. Ieder van hen heeft een goede reden, want elders kan

dat niet beter. Een groot aantal andere leuke activiteiten in de omge-

ving is echter veel minder bekend bij mensen van buitenaf. We nemen

daarom de vrijheid om op de volgende pagina’s nog eens nadrukkelijk te

laten zien, dat hier, bij wijze van spreken, wel een jaar lang vakantie kan

worden gevierd, zonder dat u twee keer hetzelfde hoeft te doen. Som-

mige activiteiten zijn een stukje rijden, maar ook dichtbij is genoeg te

vinden. Daarvoor is het niet nodig de grens over te gaan, richting Over-

ijssel of de Duitse grens. Het kan natuurlijk wel en dan liggen Giethoorn

en de Weerribben maar enkele kilometers verderop. Aan de Duitse kant

is het aantrekkelijke stadje Meppen binnen een uur bereikbaar.
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• Herberg Het Volle Leven in Appel-
scha, Oude Willem 5, organiseert
het hele jaar door lezingen in com-
binatie met proeverijen.

• Drenthe on the Move festival, 
19, 20 en 21 juni 2020
Majoor van Swietenlaan 1, 
Frederiksoord, Tel. 06-57888838,
contact@drentheonthemove.nl

Culturele Centra

• Cultureel centrum De Tamboer,
Hoofdstraat 17, Hoogeveen, 
Tel. 0528-280180

• Schouwburg Ogterop, Zuideinde
70, Meppel, Tel. 0522-254242

• Selatuinen, De Bult 3, Appelscha,
Tel. 0516-514992

• Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk,
Assen, 088-0128888

Exposities

• Atelier Galerie Anny van Veen,
Lhee 75, Dwingeloo, Tel. 0521-
597433

• Galerie Klein Paradiso, Zuidwolder-
weg 2a, Echten, Tel. 06-38767825

• Keramiek atelier E. Verhoeven,
Lheeweg 10b, Dwingeloo, Tel.
0521-597146

• Galerie De Herkenning, Mr. Broer-
weg 2, Wittelte, Tel. 06-36249570

• Glasatelier Benedictus, De Maden
8, Appelscha, Tel: 06-42746787

• De Kunsttuin Hospitaallaan 19,
Veenhuizen, Tel: 06-23561657

Golf

• Golfclub Havelte, Kolonieweg 2,
Havelte, Tel. 0521-342200

• Golfbaan De Hildenberg, Gruun 3,
Appelscha, Tel. 06-57848818

Bijzondere markten en 
braderieën

• Boerenstreekmarkt Appelscha;
maart 29, april 12, 26, 27, mei 10,
21, 24, 31, juni 14, 28, juli en augus-
tus iedere zondag, september 13, 27,
oktober 11, 18

• Kamelenmarkt Appelscha (rommel-
markt); april-oktober iedere zater-
dag en zondag

• Struunmarkt Diever; iedere 1e zon-
dag van de maand

• Emmen goes Eco, ecologische fair;
26 april

• Lentefair Altena; 27 mei
• Spring = in the Air fair & food Coe-

vorden; 30 mei
• Schaapscheerdersfeest met f(l)air

Havelte 5 juli
• Markt van melk en Honing, 

Zuidlaren 1 augustus
• Zomermarkt Diever, dolle Diever

dagen; 21 augustus
• Het Preuvenement Assen, culinaire

markt; augustus 29,30
• Oogstfeest Meppen, oogstmarkt;

september 19, 20

Weekmarkten
Dwingeloo: de Brink, dinsdagochtend,
klein (<10 kramen)
Havelte: Piet Soerplein, woensdagoch-
tend, klein (<10 kramen)
Vledder: Lesturgeonplein, donderdag-
ochtend, klein (<10 kramen)
Meppel: Kerkplein, zaterdag, midden
(>10 kramen)
Hoogeveen: Hoofdstraat, donderdag-
ochtend & zaterdag, groot (>20 kra-
men)
Frederiksoord: majoor van Swietenlaan,
zaterdagochtend, biologische week-
markt
Drachten: Raadhuisplein, zaterdagoch-
tend, biologische weekmarkt

Midgetgolfbanen

• Midgetgolfpark Friesland, 
Bosberg 4, Appelscha, 
Tel. 0516-431919

• Hotel Aan de Vaart, 
Vaart N.Z. 88 - 89, Appelscha, 
Tel. 0516 431223

• De Nieuwe Bentepol, Bosweg 10, 
Hoogersmilde, Tel. 06-22480344

• Midgetgolf De Roggeberg, 
De Roggeberg 1 Appelscha, Tel.
0516-431441 

• Midgetgolf Park Drentheland, 
De Gavere 1 Zorgvlied, 
Tel. 0521-388136

Musea

Assen:
• Drents Museum, Brink 1, 

Tel. 0592-377773
Appelscha: 
• Heksenmuseum Heksehoeve,

Drentseweg 46, Tel. 0516-433365
De Wijk: 
• ‘t Olde Striekiezer, Dorpsstraat 94,

Tel. 0522-442327
Diever: 
• OERmuseum West Drenthe, 

Brink 7
Dwingeloo: 
• Oudheidkamer De Börgmeesters-

kaemer, Brink 1
Eelde: 
• Klompenmuseum, Wolfhorn 1a, Tel.

050-3091181
Erica: 
• Smalspoormuseum, Griendtsveen-

straat 40, Tel. 0591-303061
Frederiksoord: 
• Museum De Proefkolonie, 

Huis van Weldadigheid, Majoor Van
Swietenlaan 1A, Tel 0521-725980, 
info@proefkolonie.nl

Grolloo: 
• Cuby + Blizzards Museum, 

Voorstreek 4. Tel. 0592-269917
Meppel: 
• Drukkerijmuseum, Kleine Oever 11,

Tel. 0522-242565
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Nieuw Dordrecht: 
• Museum Collectie Brands, 

Herenstreek 11, Tel. 0591-393400
Noordwolde: 
• Nationaal Vlechtmuseum, 

Mandehof 7, Tel. 0561-431885
Ruinen: 
• Museumboerderij Pasmanshuus,

Oosterstraat 16, Tel. 0522-472631
Schoonoord: 
• Openluchtmuseum Ellert en Bram-

mert, Tramstraat 73, 
Tel. 0591-382746

Veenhuizen: 
• Nationaal Gevangenismuseum,

Oude Gracht 1, Tel. 0592-388264
Veenoord: 
• Van Gogh Huis, van Goghstraat 1,

0591-555600
Vledder: 
• Zeemuseum Miramar, Vledderweg

25, Tel. 0521-381300
• Museum Hedendaagse Grafiek- en

Glaskunst, Brink 1, Tel. 0521-
383352

• Museum voor Valse Kunst, Brink 1,
Tel. 0521-383352

Frederiksoord: 
• Huis van Weldadigheid, Majoor Van

Swietenlaan 3, Tel. 0521-725980

Pitch & Putt

• Pitch & Putt Koekange, 
Weerwille 16, 7961 LV Ruinerwold,
Tel. 0522-452059

Verhuur

Fietsverhuur
• Kleijberg Tweewielercentrum,

Hoofdstraat 62, Diever, 
Tel. 0521-593085

• Reiber Rijwielen, Brink 22, 
Dwingeloo, Tel. 0521-591326

• Bike Totaal & Fietsverhuur Kramer,
Boerestreek 12, Appelscha, 
Tel: 0516-431607

• Rijwielhandel Jan Kwint, 
Rijksweg 152 b, Hoogersmilde, Tel.
0592-459072

Kano verhuur
• De Lindevaarders, Vinkegavaartweg

7, Oldeholtpade, Tel. 0561-688296
• De Polle Kanoverhuur & natuur-

tochten, Bosweg 5, Diever 
Tel. 0521-591325

Huifkarverhuur/maneges
• Olde Schippershuus, Huenderweg

16, Doldersum, Tel. 0521-387206

• Manege De Drift, Drift 12, 
Dwingeloo, Tel. 0521-592625

• De Tonnemaker, Huifkarverhuur,
Westeinde 23, Dwingeloo, 
Tel. 06-30421107

• ’t Holtingerzand, Studentenkamp-
weg 2, Uffelte, Tel. 0521-351403

• Ludanchelo Hoeve, Wateren 15,
Wateren, Tel. 0521-387506

Paardrijden
• Stal ‘De Boswal’, J.Brugginkweg,

Hoogersmilde, Tel. 0592-459517
• Het Fjordenpaard, Amerika 20, Een,

Tel. 0592-656421
• Manege De Drift, Drift 12, 

Dwingeloo, Tel. 0521-592625
• Les Chevaux, Voorbosweg 10, 

Buinen, Tel. 0599-212957
• Manege De Bongerd, 

Rijksstraatweg 132, Glimmen, 
Tel. 050-4061454

• Manege De Reeënwissel, 
Bosweg 23, Hoogersmilde, 
Tel. 0592-459356

Verhuur Trekkers of Blokhutjes
• Te Hooi en te Gras, Boylerweg 96,

Boijl, Tel. 0561-421796
• Camping Diever, Haarweg 2, 

Diever, Tel. 0521-591644
• Camping De Blauwe Haan, Weg

achter de Es 11, Uffelte, 
Tel. 0521-351269

• Park Drentheland, De Gavere 1,
Zorgvlied, Tel.0521-388 136

• D’Elf Ieken, Bûtenweg 6, Elsloo,
Tel. 0561-421522

Wellness/sauna 

• Sauna Het Friese Woud, 
Boijlerweg 48, Boijl, 
Tel: 0561-420874

• Spabron Hesselerbrug, Verl.
Hoogeveensevaart 32, 
Oosterhesselen, Tel. 0524-222275

• Sauna Termen Zuidwolde, 
Ommerweg 47, Zuidwolde (DR),
Tel. 0528-355182

Zwemgelegenheden

Assen:
• De Bonte Wever, Stadsbroek 17,

Tel. 0592-356000
Appelscha: 
• Speelvijver Canadameer, aan de

Appelschaseweg tussen Wateren en
Appelscha.

• Bosbad Appelscha, Schapedrift 49,
Tel. 0516-431336

Beilen: 
• De Peppel, ‘t Spiek 4-6, Tel. 0593-

523340
Dwingeloo: 
• Zwembad De Paasbergen, Anserpad

2, Tel. 0521-591498
Havelte: 
• Zwembad De Kerkvlekken, Havelter

Schapendrift 9, Tel. 0521-341338
Hoogersmilde: 
• Het Blauwe Meer, diepe zandwin-

ningsgaten met strand
• Bosbad Hoogersmilde, Bosweg 13e,

Tel. 0592-459266
Noordwolde: 
• Openluchtbad de Dobbe, Elsweg 4,

Tel. 05611432002
• Speelvijver Spokeplas, Elsweg,

tegenover Hanestede
Oosterwolde: 
• Laco Sportcentrum, De Haer 1, Tel.

0516-521034
Smilde: 
• De Smelte, Boerenlaan 7, Tel. 0592-

413150
Steenwijk: 
• Sportcomplex de Waterwyck,

Gagelsweg 25, Tel. 0521-514807
Vledder: 
• Openluchtbad Vledder, Vledderweg

21, Tel. 0521-381430 
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W A T  B I E D E N  D E  B E D R I J V E N

Huis van Weldadigheid toont 200 jaar geschiedenis binnen

en buiten.

Hier zal 200 jaar nadat Johannes van den Bosch zijn eerste proefko-
lonie stichtte het unieke historische verhaal van de Koloniën van
Weldadigheid worden verteld. Een beleefcentrum dat het uitzonder-
lijke, historische verhaal verbindt met het heden en waarvan de spo-
ren nog steeds zichtbaar zijn in het omringende cultuurlandschap.
Johannes van den Bosch had grootse plannen die tot op de dag van
vandaag zijn sporen hebben nagelaten. In het nieuwe museum met
600 vierkante meter ruimte voor een experience ervaar je als bezoe-
ker de betekenis van dit unieke maatschappelijke experiment voor de
samenleving toen en nu. En niet alleen binnen, maar ook buiten is er
van alles te zien en te beleven in de vrije koloniën Frederiksoord,
Wilhelminaoord en Willemsoord. Een unieke ervaring om er per
fiets, wandelend of per kolonietram in rond te dwalen. 

Het verhaal
Nadat de Franse troepen van Napoleon uit ons land vertrokken
waren, richt Johannes van den Bosch in 1818 de Maatschappij van
Weldadigheid op en sticht de eerste proefkolonie Frederiksoord. Zijn
doel is het bestrijden van armoede door het bieden van huisvesting,
arbeid, zorg en scholing. Met geld van zijn vooraanstaande onder-
steuners bouwt hij in een snel tempo honderden koloniehuisjes.
Nieuwe koloniën volgen in Wilhelminaoord, Willemsoord,
Boschoord en Wortel in België. Er worden scholen gesticht, er
komen voorzieningen als een gaarkeuken en een spinnerij. Eigenlijk
alles wat nodig is om zelfvoorzienend te leven. Kerkbezoek is ver-
plicht, evenals het volgen van onderwijs en lidmaatschap van het ‘zie-
kenfonds’. Hiermee lopen de koloniën een kleine honderd jaar voor-
uit op de landelijke ontwikkelingen. Wie zich niet wil handhaven
loopt risico opgezonden te worden naar de strafkoloniën Veenhuizen,
Ommerschans of Merksplas. 

Een maakbare samenleving
De gedachte van de maakbare mens krijgt vorm in de verplaatsing
van vele duizenden mensen uit de stedelijke gebieden naar het platte-
land. Waarschijnlijk gaat het in de periode 1818-1921 over ca. 80.000
mensen in Drenthe met naar schatting een miljoen nakomelingen nu.
Het heeft tienduizenden levens bepaald, in goede en minder goede
zin. 

Uniek cultuurhistorisch gedachtengoed 
In 1830 wordt België onafhankelijk en vallen Wortel en Merksplas
niet meer onder de Maatschappij van Weldadigheid. In 1859 neemt
de Staat der Nederlanden de koloniën Ommerschans en Veenhuizen
over. De Maatschappij legt zich dan weer toe op haar landbouwkolo-
niën. Tot 1910 werden nog mensen opgenomen in het kader van
armoedebestrijding, daarna legt de Maatschappij zich toe op beheer
en de exploitatie van haar bezittingen. Hiervan wordt er helaas ook
een aantal verkocht, waaronder Willemsoord. In de tachtiger jaren
van de vorige eeuw wordt het besef van cultuurhistorie belangrijk.
Veel gebouwen komen op de monumentenlijst en de Maatschappij
besluit geen gebouwen meer te verkopen. Zo blijft dit unieke erfgoed
en cultuurlandschap behouden en wordt er, geïnspireerd door het
gedachtengoed van Johannes van den Bosch, een nieuwe betekenis
aan geven. Welkom toen, welkom nu in de Koloniën van Weldadig-
heid, een belangrijk en uniek verhaal om door te geven aan de gene-
raties na ons. 

Tijdreis binnen en buiten
In het centrum van Frederiksoord zal het Huis van Weldadigheid een
bijdrage leveren aan het vertellen van dit bijzondere verhaal. Hier
worden de bezoekers meegenomen in een bijzondere tijdreis naar
begin negentiende eeuw en komen na deze historische sensatie terug
in de eenentwintigste eeuw met een andere kijk op de sociale verant-
woordelijkheid nu. De levensverhalen van een aantal kolonisten laten
successen en mislukkingen in de koloniën zien. Maar ook buiten zijn
nog veel sporen van de kolonie en het kolonistenleven te herkennen.
Bijzondere iconen in de Koloniën zijn Huis Westerbeek, het voorma-
lig woonhuis van Johannes van den Bosch, en de koloniehuisjes,
waarin de gezinnen werden ondergebracht. En die nog steeds in
omgeving van het Huis van Weldadigheid gevonden en gezien kun-
nen worden. De verhaallijnen verbinden de publiekspresentatie in het
Huis van Weldadigheid met authentieke locaties en monumentale
gebouwen in de omliggende koloniën. Hiervoor worden in samen-
werking met de Stichting Weldadig Oord (toeristische ondernemers
uit het gebied) diverse arrangementen en routes ontwikkeld die een
bezoek aan de Koloniën tot een ware beleving maken en een indruk-
wekkende indruk achterlaten. 

Verbinding met de andere koloniën 
Vanuit het Huis van Weldadigheid kan de bezoeker ook middels
arrangementen en routes het omliggende cultuurlandschap beleven. 

www.welkomtoenwelkomnu.nl

Welkom toen, welkom nu in het
Huis van Weldadigheid
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Kindervermaak in het 
Drents-Friese Wold

Doe mee

aan de foto 

wedstrijd

zie pagina 33

foto: Koos Zeedijk

Mooi weer of juist kou en regen, kinderen hoeven zich in deze

omgeving geen dag te vervelen! De meeste campings en bunga-

lowparken bieden ruimschoots speelgelegenheid en vermaak, er

zijn zowel in als rondom het park zwemplassen en zwembaden te

vinden en ook een speelweide is nooit ver weg.

Lekker bu
iten! Tips

:

• Maak een leer
zame wandeling

 langs het K
abouterpad 

of

het Blotevoe
tenpad, ga o

p pad met de boswa
chter, of

neem in de vakan
tie deel aan

 de Kinderd
oemiddag bij

Buitencentr
um Terwisscha 

in Appelsch
a.

• Loop het be
levingspad b

ij de Natuur
poort Hoog

ersmil-

de.

• Pluk je eigen
 bos bloemen of bakje 

bessen bij d
e “Zel-

denrust pluk
tuinen” te W

apse 

• Vind je weg
 door het m

aisdoolhof o
f vermaak je in de

binnen- of d
e buitenspe

eltuin bij De
 Elf Ieken in

 Elsloo.

• Breng een b
ezoekje aan

 de schaaps
kooi bij het 

Holtin-

gerveld.

Is leren leuk? Hier wel:
• Maak een reis door de tijd en leer over de kolonisten bij

museum de Proefkolonie in Frederiksoord• Volg de kinderroute (4-6 jr) of maak een speurtocht (7+
jr) door het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Je kan
op sommige dagen ook een ritje met de Boevenbus
maken

• Maak een “oerwandeling” door Diever en omgeving of
een speurtocht door Het Oermuseum. • Maak je ‘eigen’ museumstuk en speur door de zeeschat-
ten bij Museum Miramar in Vledder.• Neem een kijkje in een traditionele paalwoning, verkleed
je als een Javaanse prinses en bekijk alle bijzondere die-
ren uit Indonesië die leven in dierenpark Taman Indone-
sia. 

Slecht weer; wel uitrazen, geen nat pak..:• Beleef het “boerengevoel” en leef je uit in de overdekte
speeltuin bij Speelboerderij De Drentse Koe te Ruiner-
wold.

• Stuiter over de trampolines of maak een “jump” van de
stunttoren bij Jumpstyle-Assen. Free Jumpen kan vanaf 8
jaar en op zaterdagochtend is er Kabouterspringen voor
kinderen t/m 7 jaar.

• Kruip rond tussen sterren en planeten bij indoor Speel-
Ruimte in Dwingelo

• Klauter en klim door het indoor speelparadijs bij Buiten-
centrum Hildenberg in Appelscha

Smikkelen en spele
n, kindvriendelij

ke

restaurants:

• Verorber een heerlijk
 dikke pannenkoek b

ij Herberg de

Wilde Hof in Vledder

• Kom voor een kinderlunc
h of een kindermenu naar Bos-

paviljoen Appelscha 
en vermaak je in de speeltuin

 of de

kinderboerderij, terw
ijl pappa en mamma nog even

gezellig natafelen
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De woorden staan kriskras door elkaar, ook ondersteboven

en achterstevoren, maar niet schuin! De letters die overblij-

ven vormen twee woorden die je veel terug vindt in deze

gids

boommarter            park                         bos

pluktuin                   camping                   ruiterpad

fietsen                      schaapskooi             heideveld

ven                           houtwal                   wolf

hunebed                  zwemplas                 kolonie

museum

Zoek de 6 verschillen...

Spelletjes

N A T N I O N A A L P

H A F E K O L O N I E

E R L V H O U T W A L

I O O K S P A A H C S

D M W S N E S T E I F

E U P O C A M P I N G

V S A B H U N E B E D

E E R S A L P M E W Z

L U K N I U T K U L P

D M D A P R E T I U R

K R E T R A M M O O B
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                        W h e r e h o t m e e t ’dlocs‘

WELLNESS
YORC YOYORRCCCRYO

   

In 2020 vieren we het 30 jarig jubileum van het
Klompenmuseum met de tentoonstelling HOUT
couture. Naast ontwerpen van schoendesigners uit
o.a. Pakistan, Duitsland, Tsjechië en Nederland zijn
er vanwege 75 jaar vrede oorlogsklompen uit de
hele wereld en uniek houten schoeisel uit de eigen
collectie te zien. Kom je verwonderen, er zal een
wereld voor je opengaan.

Adres:
Wolfhorn 1a
9761 BA Eelde, Drenthe
Tel: 050 - 309 11 81
info@klompenmuseum.nl
www.klompenmuseum.nl 

Openingstijden:
28 maart tot 1 november 2020
dinsdag t/m zondag 
14:00 - 17:00 uur

Groepen op afspraak: 
28 maart t/m 24 december 2020

                                          

ang.gevwww
aOude Grangenismuseumgev       

enismuseum.nl
0592) 388 2Veenhuizen  (A  A93411acht        64                  

Oude Willem 5,  8426 SM Appelscha
telefoon 0516 430 091 

info@hetvolleleven.com, www.hetvolleleven.com

HHeerrbbeerrgg HHeett VVoollllee LLeevveenn
VVeeggeettaarriisscchh eenn bbiioollooggiisscchh ddiinneerreenn,, 
llooggiieess && oonnttbbiijjtt,, ffeeeesstteenn,, ppaarrttiijjeenn eenn 

wwoorrkksshhooppss
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  G   Aantal bedden
  l   Aantal kamers
  K   Bad/douche/toilet op kamer
  r  Aantal vergaderzalen
 s   Maximale vergadercapaciteit
 O   Restaurant aanwezig
   D   Lift aanwezig
  O   Zwembad op terrein
  K   Huisdieren toegestaan
  Y   In het centrum
 O   Kantine/snackbar/restaurant
  a   Winkel
  b   Wasmachine
  T   Recreatiebegeleiding
 v   Sportveld
 i   Speeltuin
  v   Aantal bungalows/appartementen
   C   Capaciteit
TBP   Type
 r    Terras

 V   Openingsperiode

 c   Aantal toeristische plaatsen
  h   Aantal vaste standplaatsen
 f   Campers toegestaan
  y   Electra

 j   TV
  S   Kookgelegenheid
   J   Douches
 q   Verwarming
 I   Aantal toiletten
  M   Voorziening gehandicapten
     Stortplaats chemischtoilet
       Wifi/draadloos internet aanwezig

   l   Paardenstalling

Restaurants

                                                                                                                      C    r    s    K    r    M    
't Boshuis – Alkenhaer 1, 8426 EP Appelscha, 0516-432600,                                                                                               Bistro/
info@boshuis-appelscha.nl, www.boshuis-appelscha.nl                                      90        1        50         •         •         •         • -Snackorner’
Attenborough – De Gavere 1, 8437 PE Zorgvlied, 06-53171454,
josh2609@hotmail.com                                                                                          60                                •         •                     • Eetcaé/pub
Bosbrasserie IJgenweis – Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha,                                                                                               streek
0516-464021, ijgenweisappelscha@sabcatering.nl                                                           2                   •         •         •                eigen
Bitter en Zoet – Hospitaallaan 1, 9341 AH Veenhuizen                                                                                                   
0592-385002, info@bitterzoet.nl, www.bitterzoet.nl                                             20        4        50        •         •         •         •  biologisch
Casa Maya – Dieversluis 2d/e, 7991 RM Dwingeloo, 0521-700261,                                                                                                 reserveren
info@casamaya.nl, www.casamaya.nl                                                                    25                    25         •          •          •          •       tapas
De Drentse Koe – Wolddijk 23, 7961 NG Ruinerwold, 06-52074244,
www.drentsekoe.nl, info@drentsekoe.nl                                                                80         3         80         •          •          •          •          •
De Nieuwe Bentepol – Bosweg 10, 9423 TA Hoogersmilde, 06-40860112, 
www.denieuwebentepol.nl, denieuwebentepol@gmail.com                                  50         1         50                     •          •          •
Fredeshiem – Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk/De Bult, 0521-535100, 
www.fredeshiem.nl, info@fredeshiem.nl                                                               300        7        160       i.o         7          •              gelijkvloers
Herberg De Wilde Hof – Middenweg 12, 8381 XM Vledder,                                                                                
0521-381242, www.herbergdewildehof.nl 
herbergdewildehof@outlook.com                                                                         150                           •                                        
Herberg Het Volle Leven – Oude Willem 5, 8426 SM Appelscha,                                                                                  
0516-430091info@hetvolleleven.com, www.hetvolleleven.com                            50        2        50        •         •                   •      vega
Huis van Weldadigheid – Majoor van Swietenlaan 1a, 8382 CE Frederiksoord, 
0521-725980, www.proefkolonie.nl, www.proefkolonie.nl                                   100        1        100                               •
De Hildenberg – Gruun 5, 8426 NA Appelscha, 0516-427682, 06-45310297                                                                      Grand café
info@grandcafedehildenberg.nl, www.grandcafedehildenberg.nl                        60        1                  i.o.        •         •         •
Jumpstyle Assen – J.C.van Markenstraat 6a, 9403 AS Assen, 0592-730850, 
www.jumpstyleassen.nl, klantenservice@jumpstyle.nl                                          120        1        150   binnen                 •          •           
Landhotel Diever – Groningerweg 6, 7981 LA Diever, 0521-594114,                                                                             
info@landhoteldiever.nl, www.landhoteldiever.nl                                                 70        3       100      i.o.        •         •         •      serre
Leafs – Boerestreek 1, 8426 BM Appelscha, 0516-431588,                                                                                              
www.restaurantleafs.nl info@restaurantleafs.nl                                                    60        1                  i.o.        •         •         •          
Pizzeria IJssalon Rimini – Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte,                                                                                                   ook
0521-852251, www.pizzariminihavelte.nl                                                              24        1                  i.o.        •                   •    afhalen
Olmenes – Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha, 0516-438100,                                                                                        
www.olmenes.nl, info@olmenes.nl                                                                         25                                •          •          •                opl.punt
RCN Vakantiepark De Roggeberg – De Roggeberg 1, 8426 GK                                                                                    
Appelscha, 0516 431 441, www.rcn.nl/de-roggeberg, roggeberg@rcn.nl            80        3       100       •                                        
Restaurant en cafetaria Keernpunt – Hoofdstraat 48, 7981 AB Diever,                                                                                               
0521-591884, info@keernpunt.nl, www.keerpunt.nl                                             70                            •         70        •         •
Taman Indonesia – Kallenkote 53, 8345 HE Kallenkote, 0521-511189,
www.taman-indonesia.nl, info@taman-indonesia.nl                                              50         1         12                     •          •          •
Wapser Herberg – Ten Darperweg 104, 7983 KP Wapse, 0521-551278,                                                                                    
info@wapserherberg.nl, www.wapserherberg.nl                                                  100       2       100      i.o.        •         •         •          

Bed & Breakfast

                                                                                                                     G     l     Y     J     j   K       M

't Kragelhuus – Boijlerweg 16, 8392 NH Boijl, 06-25234399,                                                                                                      
info@kragelhuus.nl, www.kragelhuus.nl                                                               4         2                     •         •        i.o.        •           
B&B 't Drents-Friese Uitzicht – Boylerweg 157, 8392 NG Boyl, 06-57534599,                                                                                             diner
info@benb-drentsfrieseuitzicht.nl, www.beb-drentsfrieseuitzicht.nl                     5         2                   •         •          •         •          •
Bij Wieke te gast – Toogwijk 14, 8426 JG Appelscha, 0516-433561                                                                              
06-51706583, info@bijwieketegast.nl, www.bijwieketegast.nl                                                  •         •         •        i.o.        •         •
Oldendieverhof – Oldendiever 5, 7981 LT Diever, 0521-594846,                                                                                    
info@oldendieverhof.nl, www.oldendieverhof.nl                                                   24        6                   •         •        i.o.        •         •
De Tuinkamer Sela – De Bult 3, 8426 SK Appelscha, 0516-514992,                                                                               
info@selatuinen.nl, www.selatuinen.nl                                                                   5         2                   •         •         •         •         •      diner

Blok-, plaggenhutten en kampeerbungalows
                                                                                                                     V   TBP   v     C     K     S    q    b    M    K    

Camping Diever – Haarweg 2, 7981 LW Diever, 0521-591644,                         1/4                                                                                                             
info@campingdiever.nl, www.campingdiever.nl                                                 31/10      T        15        4        5st        •         •         P                    •         •          
d’Elf-Ieken – Bûtenweg 6, 8424 PR Elsloo, 0561-421522,                                 15/4                                                                                                            
info@elf-ieken.nl, www.elf-ieken.nl                                                                     1/10       B         1         5         •         •         •         •                             •          
RCN Vakantiepark De Roggeberg – De Roggeberg 1, 8426 GK                       1/3                                                                                                             
Appelscha, 0516 431 441, www.rcn.nl/de-roggeberg, roggeberg@rcn.nl           31/10      T         5         2         •         •         •         •         •         •         •          
Te Hooi en te Gras – Boylerweg 96, 8392 NK Boyl, 0561-421796,                    1/4                                                                                                            
0561-421044, info@tehooientegras.nl, www.tehooientegras.nl                          1/11       K        10        4         •         •         •         •                  i.o.        •

Appartementen
                                                                                                                     v    G     K    j    S    K    M    l    

Landhotel Diever – Groningerweg 6, 7981 LA Diever, 0521-594114,
info@landhoteldiever.nl, www.landhoteldiever.nl                                                1         2         •         •         •                                                     rijksmonument
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Mini- en boerderijcampings
                                                                                                                     V   c    h     y         b    i    K          l    M

Camping 't Oude Willemsveld – Oude Willemsweg , 8439 SM 
Oude Willem, 0521-387273, info@oudewillemsveld.nl,                                       30/3
www.oudewillemsveld.nl                                                                                     1/11      50        •         •         •         •         •          •         •         •         •
d’Elf-Ieken – Bûtenweg 6, 8424 PR Elsloo, 0561-421522,                                15/3                                                                                                  
info@elf-ieken.nl, www.elf-ieken.nl                                                                   26/10     25        •         •     W/C/D     •        i.o.        •         •                   •binnen/buiten speeltuin
De Alberthoeve – Wateren 24, 8438 SB Wateren, 0521-387295,                     1/4                                                                                                   
0521-388268, info@alberthoeve.nl, www.alberthoeve.nl                                   1/10      40        10        •      w/c/d       •         •         •         •         •         • 

Campings
                                                                                                                     V    c    h    f   O    a     y      b    T    v    K       M    

Alkenhaer – Alkenhaer 1, 8426 EP Appelscha, 0516-432600,                           1/4                                                                                                               Paardenstalling
0516-433926,info@campingalkenhaer.nl, www.campingalkenhaer.nl               1/10     100     150       •         •                   •         •         •         S         •         •      miva       •
Boscamping Appelscha – Oude Willem 3, 8426 SM Appelscha,                       1/4                                                                                                                                 
0519-431391, info@boscampingappelscha.nl, www.boscampingappelscha.nl    1/10      50       15        •         •                   •         •                   s         •         •         •
Camping Diever – Haarweg 2, 7981 LW Diever, 0521-591644,                        1/4                                                                                                                            privé sanitair
info@campingdiever.nl, www.campingdiever.nl                                                 1/10     150     100       •                   •         •         •         •                   •         •                   •
Camping Torentjeshoek – Leeuweriksveldweg 1, 7991 SE Dwingeloo,           28/3                                                                                                                                
0521-591706, info@torentjeshoek.nl, www.torentjeshoek.nl                            24/10    220     160       •         •         •         •         •         •        S/Z        •         •         •         •
De Blauwe Haan – Weg achter de es 11, 7975 PZ Uffelte, 0521-351269,          1/4                                                                                                                                 
infoblauwehaan.nl, www.deblauwehaan.nl                                                        1/10      90       nvt        •         •                   •         •         •         S         •         •         •          
De Blauwe Lantaarn – Wateren 5, 8438 SB Wateren, 0521-387258,               1/4                                                                                                                                 
info@deblauwelantaarn.nl, www.deblauwelantaarn.nl                                      1/10      30      120       •         •                   •         •         •         •         •         •                   •
De Moesberg – Hoofdweg 14, 8383 EG, Frederiksoord,                                   30/3                                                                                                                                
0521-381563, 06-50562497, info@moesberg.nl, www.moesberg.nl                  1/11      40      120       •         •                   •         •         •        S/Z        •         •         •
De Reeënwissel – Bosweg 23, 9423 TA Hoogersmilde, 0592-459356,              1/4                                                                                                             Paardenstalling
084-7352910, info@reeenwissel.nl, www.reeenwissel.nl                                   1/10     170     213       •         •                   •         •         •        s/z        •         •         •         •
Het Noordenveld – Smitstede 1, 7983 LA Wapse, 0521-551502,                       9/4                                                                                                                                             privé sanitair
info@hetnoordenveld.nl, www.hetnoordenveld.nl                                               1/10      70                  •                             •         •                             •         •         •         •
Hertenweide – De Ruyter de Wildtlaan 5, 8437 PC Zorgvlied,                           1/4                                                                                                                                 
0521-387202, 0521-388227, info@campingdehertenweide.nl,                          1/10                                                                                                                                
www.campingdehertenweide.nl                                                                                     20       85        •         •                   •       W/D                 •         •         •         •          
Hoeve aan den Weg – Bosweg 12, 8439 SN Oude Willem, 0521-387269,       25/3                                                                                                                                
0521-387413,camping@hoeveaandenweg.nl, www.hoeveaandenweg.nl         16/10    100     270       •         •                   •         •         •        S/Z        •         •         •         •
Padjelanta – Middenweg 12, 8381 XM Vledder,                                                1/4                                                                                                                                 
0521-382121, info@campingpadjelanta.nl, www.campingpadjelanta.nl            1/10      50      250       •         •                   •         •         •         •         •         •         •         •
Park Drentheland – De Gavere 1, 8437 PE Zorgvlied, 0521-388136                 1/4                                                                                                                            midget golf
0521-382121, info@parkdrentheland.nl, www.parkdrentheland.nl                    1/10      80       30        •         •         •         •          •                  s/z        •         •         •         •
RCN Vakantiepark De Roggeberg – De Roggeberg 1, 8426 GK                     23/3                                                                                                              overdekte speelplaats
Appelscha, 0516 431 441, www.rcn.nl/de-roggeberg, roggeberg@rcn.nl          31/10    600     250       •         •         •         •         •         •        S/Z        •         •         •         •
Recreatiecentrum Hanestede – Elsweg 11, 8391 KB Noordwolde,                 1/4                                                                                                                                 
0561-43191, info@hanestede.nl, www.hanestede.nl                                          1/10      40      169       •         •                   •         •         •         S         •         •         •         •
Rotandorp – Vallaatweg 4, 8391 MB Noordwolde,                                                                                                                                                                                
0561-431227, 0561-431960, info@campingrotandorp.nl,                                  15/3                                                                                                                                
www.campingrotandorp.nl                                                                                 31/10     35       60        •         •                   •         •                   •         •         •                   •
Wittelterbrug – Wittelterweg 31, 7986 PL Wittelte, 0521-598288,                   1/4                                                                                                                                 
info@wittelterbrug.nl, www.wittelterbrug.nl                                                     31/10    100     100       •         •         •         •         •         •        S/Z        •         •                   •
Zonnekamp – De R. de Wildtlaan 7, 8437 PC Zorgvlied,                                                                                                                                                                        
0521-387257, info@zonnekamp.nl, www.zonnekamp.nl                                    jaar      44      157       •         •         •         •         •         •         S         •         •         •         •

Hotel-pensions
                                                                                                                     c    G    K    r    s   O    D     O    K    M    

Bitter en Zoet – Hospitaallaan 1, 9341 AH Veenhuizen, 0592-385002                                                                                                                        wellness
info@bitterzoet.nl, www.bitterzoet.nl                                                                  21       50      B/D       4        50        •       deel       •         •         •          •          
De Drift – Drift 4, 7991 AA Dwingeloo, 0521-591538, 06-11236988,                                                                                                                               
info@hoteldedrift.nl, www.hoteldedrift.nl                                                            13       25      B/D       1        40        •                            i.o.                  •
Fredeshiem – Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk/De Bult, 0521-535100, 
www.fredeshiem.nl, info@fredeshiem.nl                                                                35        52         •          7        300        •          •        nvt                    •          •          •           
Herberg Het Volle Leven – Oude Willem 5, 8426 SM Appelscha,                                                                                                                                    
0516-430091info@hetvolleleven.com, www.hetvolleleven.com                           8        19        •         2        20    • vega                         •                   •          
Hotel aan de Vaart – Vaart N.Z. 87, 8426 AV Appelscha, 0516-431223,                                                                                                                         
06-129979729, info@hotelaandevaart.nl, www.hotelaandevaart.nl                   14       30        •         1        50        •         •                                       •          
Landhotel Diever – Groningerweg 6, 7981 LA Diever, 0521-594114,                                                                                                                               
info@landhoteldiever.nl, www.landhoteldiever.nl                                               17       34        •         3       100       •      n.v.t.               i.o.        •         •          
Wapser Herberg – Ten Darperweg 104, 7983 KP Wapse, 0521-551278,                                                                                                                     wellness
info@wapserherberg.nl, www.wapserherberg.nl                                                 15       34      B/D        2       100       •                                       •         • 
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Groepsaccommodaties
                                                                                                                      C     l     S     J    I   v    K    M    i      l

De Vier Eiken – Oosteinde 14, 8351 HB Wapserveen, 0521-321488,                                                                                                                                          
info@deviereiken.nl, www.deviereiken.nl                                                            27       11        •         8         8         •         •                    •         •                      kamers met d/w
Groepsaccommodatie Appelscha – Oude Willem 3, 8426 SM                                                                                                                                                  
Appelscha, 0516-431391, info@groepsaccommodatieappelscha.nl,                                                                                                                                              
www.groepsaccommodatieappelscha.nl                                                            62/72   14/9       •        6/4      6/6      S/S                  • 
Fredeshiem – Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk/De Bult, 0521-535100, 
www.fredeshiem.nl, info@fredeshiem.nl                                                                20        10         2          9         11         s          •          •          •          •                            1 sauna      
Huntershof ****– van Osstraat 2, 7981 AC Diever, 0521-590157,                                                                                                                                             
0643040119, info@huntershof.nl, www.huntershof.nl                                      32/10   15/5       •        20       23        •        i.o.                  •         •                    
Landgoed de Alberthoeve – Wateren 24, 8438 SB Wateren, 0521-387295,                                                                                                                                         
0521-388268, info@alberthoeve.nl, www.alberthoeve.nl                                  22/28    5/6        •        2/3      3/4        •         •                                 •          •                              
Oldendieverhof – Oldendiever 5, 7981 LT Diever, 0521-594846,                                                                                                                                                
info@oldendieverhof.nl, www.oldendieverhof.nl                                                 24        6         •         6         7         •        i.o.                  •         •                              
Vakantiepark Het Bosmeer – Elsweg 5, 8391KB Noordwolde,                                                                                                                                                groepsarrangementen 
0561-433672, info@bosmeer.nl, www.bosmeer.nl                                              18       3B        •       03/6    03/6       •        i.o.                  •         • 

Bungalows/parken en stacaravans/huisjes
                                                                                                                     v     C   B/S/T/H     b    S    O    a    i    O    K       T    M

Alberthoeve – Wateren 24, 8438 SB Wateren, 0521-387295, 0521-388268,                                                                                                                                          
info@alberthoeve.nl, www.alberthoeve.nl                                                            8        4/5        B         •         •                                        •         •          
Alkenhaer – Alkenhaer 1, 8426 EP Appelscha, 0516-432600,                                                                                                                                                               
0516-433926, info@campingalkenhaer.nl, www.campingalkenhaer.nl                7         4      B/C/T      •         •         •                   •         •        i.o.        •         •          
Bungalowpark Hoogersmilde – j.Brugginkweg3a, 9423 TC Hoogersmilde,                                                                                                                                          
0592-408833, 0592-408832, www.bungalowparkhoogersmilde.nl                     13                  B         •         •         R         •                   •         •         •         •         •
Bungalow Diever – Haarweg 2, 7981 LW Diever, 0521-591644,                                                                                                                                                          
www.campingdiever.nl 'Luxe Country Lodge'                                                       5        4/8        B         •         •                   •         •                   •         •                    • luxe lodges
De Blauwe Haan – Weg achter de es 11, 7975 PZ Uffelte, 0521-351269,                                                                                                                                              
infoblauwehaan.nl, www.deblauwehaan.nl                                                          5         6       C/H                 •         K                   •                  i.o.                  •         •
De Blauwe Lantaarn – Wateren 5, 8438 SB Wateren, 0521-387258,                                                                                                                                                   
info@deblauwelantaarn.nl, www.deblauwelantaarn.nl                                       30       2/6      C/H     park                 •                   •         •         •         •         • 
De vier Eiken – Oosteinde 14, 8351 HB Wapserveen,www.deviereiken.nl, 
info@deviereiken.nl                                                                                                  5          8          B          •          •                                             •          •                                   natuur lodges
Easterwood Vakantiewoningen – p/a Laagduurswoude 17,                                                                                                                                                               
8423 VN Makkinga, 0516-480672, 06-54600166, vakantie@easterwood.nl,                                                                                                                                           
www.easterwood.nl                                                                                             12       2/6      B/H       •         •                                       •         •         •                            honden
Hoeve aan den Weg – bosweg 12, 8439 SN Oude Willem, 0521-387269,                                                                                                                                             
camping@hoeveaandenweg.nl, www.hoeveaandenweg.nl                                  3         4         S                             •                   •         •         •         •         •          
Nationaal Gevangenismuseum – Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen,                                                                                                                                             
info@gevangenismuseum.nl, www.gevangenismuseum.nl                                   5        2/6       H         •         •         R                   •                             •                    
Park Drentheland – De Gavere 1, 8437 PE Zorgvlied, 0521-388136                                                                                                                                                midgetgolf
0521-382121, info@parkdrentheland.nl, www.parkdrentheland.nl                     16       2/6    B/S/H      •          •          •         •         •        s/z        •         •                      
RCN Vakantiepark De Roggeberg – De Roggeberg 1, 8426 GK                                                                                                                                                          
Appelscha, 0516 431 441, www.rcn.nl/de-roggeberg, roggeberg@rcn.nl            85                  H         •                   •         •         •         •         •         •         •         •
Rotandorp – Vallaatweg 4, 8391 MB Noordwolde,                                                                                                                                                                                
0561-431227, 0561-431960, info@campingrotandorp.nl,                                                                                                                                                                       
www.campingrotandorp.nl                                                                                    2         6         S         •                   K                   •                             •                    
Vakantiepark Het Bosmeer – Elsweg 5, 8391 KB Noordwolde,                                                                                                                                                           
0561-433672, info@bosmeer.nl, www.bosmeer.nl                                              72        6         B         •         •                             •     peuter    i.o.        •         •          
Zonnekamp – De R. de Wildtlaan 7, 8437 PC Zorgvlied,                                                                                                                                            veranda chalets/sauna 
0521-387257, info@zonnekamp.nl, www.zonnekamp.nl                                      4         4     S luxe     •         •         •         •         •         •         •         •         • 

foto: Deliane Wolters



Kom mee naar buiten, ontdek de natuur en beleef de mooiste avonturen met OERRR!
Voor  €  1,25 per maand krijgt je:

  •    elk seizoen nieuwe kaarten  van OERRR
  • een welkomstcadeau 
  • korting op activiteiten in de natuur

OP AVONTUUR IN OERRR

MELD JE AAN OP OERRR.NL


