
Activiteiten
agenda

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

 Verrekijker aanbevolen

 Activiteiten geschikt voor kinderen

 Laarzen gewenst

 Stichting Oude Drentse Kerken

 Spiegeltje en loep aanbevolen

 Werkgroep Boerenerven Drenthe

 Eigen fiets meenemen

 Samenwerking met andere organisaties

 Aanmelden verplicht

 Betaalde activiteit

Welkom bij
Het Drentse Landschap

Meer informatie
Kijk voor het volledige overzicht van 
de activiteiten en actuele informatie op
www.drentslandschap.nl/activiteiten. 
Activiteiten en arrangementen gaan onder 
alle weersomstandigheden door. Ze worden 
alleen afgelast als het KNMI een weeralarm 
voor Drenthe afgeeft. 

Locatie-aanduiding 
De locaties van de activiteiten van Het Drentse 
Landschap vindt u op de topografische kaart. 
Deze worden aangeduid met het symbool .  
In alle andere gevallen wordt de locatie bij de 
activiteit vermeld.

Aanmelden
LET OP: bij sommige excursies en activiteiten 
is aanmelden verplicht. Deze zijn te herkennen 
aan dit symbool . Aanmelden kan via 
aanmelden@drentslandschap.nl of  
www.drentslandschap.nl/activiteiten. U kunt 
ook tijdens kantooruren bellen (0592) 304 136.

Kosten
Deelname aan excursies is gratis tenzij anders 
vermeld. Betaalde activiteiten herkent u aan 
dit symbool .

Duur
De excursies duren ongeveer 2 uur tenzij 
anders aangegeven.

2016

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

Agenda

OKTOBER

 ZA 8 OKT   14.00 uur

Workshop kleien 
Wat er door de kinderen is gekleid, kunnen 
ze na afloop direct mee naar huis nemen. 
De workshop wordt gegeven door Tedja 
Duyvesteijn van Atelier Pommona in Gas-
selternijveen. Locatie: 

 ZO 9 OKT   15.30-18.30 uur

Kookworkshop eetbare wilde herfst-
planten 
Na een wildplukwandeling met veel uitleg, 
samen aan de slag om een heerlijke 
vegetarische maaltijd te bereiden. De 
wildplukbuit wordt meteen in deze maaltijd 
verwerkt. 
Locatie:   

 ZO 9 OKT   11.00 uur

Fietstocht boerenerven  
Nieuw-Amsterdam 
Mooie tocht langs boerenerven in en rond 
het dorp. Tijdens de tocht wordt er verteld 
over het ontstaan en de historie van het 
dorp en in het bijzonder over de traditio-
nele inrichting van boerenerven. Tevens 
zullen we een bezoek brengen aan een in 
Engelse landschapsstijl aangelegde tuin in 
Veenoord. 
Locatie:  

 ZO 9 & 23 OKT   13.30 uur

Creatief met afval 
Ga lekker creatief aan de slag en maak  
met schoon afval je eigen kunstwerk. 
Locatie: 

Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor 
het behoud van de Drentse natuur en maakt zich 
sterk voor het instandhouden van ons culturele 
erfgoed. Dit doet ze door het aankopen en 
beheren van natuurterreinen en cultuur-
historisch waardevolle objecten. Het Drentse 
Landschap behartigt ook de belangen van 
Stichting Drentse Boerderijen en Stichting 
Oude Drentse Kerken.

Stichting Het Drentse Landschap
Kloosterstraat 5, 9401 KD  Assen
Postbus 83, 9400 AB  Assen
T (0592) 31 35 52
F (0592) 31 80 89
info@drentslandschap.nl
www.drentslandschap.nl
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 ZA 1, 8 EN 15 OKT    11.00 en 13.00 uur

Noorderbegraafplaats 
Deze bijzondere begraafplaats, gelegen  
in het Asserbos, dateert uit 1823. Veel  
belangrijke personen uit de Asser en 
Drentse geschiedenis zijn hier begraven. 
Deskundigen leiden u rond. Kosten: € 2,50. 
Aanmelden is niet nodig.
Locatie:  

 
 ELKE 1e ZATERDAG V.D. MAAND 
13.30 – 16.00 uur

Ambachtelijk olie slaan 
Lijnzaad wordt eerst geplet, vervolgens 
fijngemalen onder gigantische kantstenen. 
Daarna wordt het opgewarmd op het “vuis-
ter” om uiteindelijk in de pers te belanden. 
Daar wordt door het aanslaan van een 
wig met een soort heipaal uiteindelijk de 
olie uit het fijngemalen en opgewarmde 
lijnzaad verkregen. Alles met elkaar veel 
activiteiten, veel bewegende onderdelen 
en af en toe een spectaculaire hoeveelheid 
geluid. Kosten: € 3,- p.p.  
Locatie:   
 

 ZA & ZO 1 OKT T/M 27 NOV 
12.00-17.00 uur

Expositie Geïnspireerd door mensen
De expositie “Geïnspireerd door mensen” 
toont werk van Martha Asman (grafiek en 
schilderijen), Joek van Dranen (glas en 
brons), Sieuwke Ronner (portretten op 
ijzer) en Marilyn Josiena (tekeningen). 
Locatie: 

 ZO 2 OKT   10.30 uur

Orvelterzand 
Herfstexcursie waarbij we in dit schitteren-
de afwisselende terrein op zoek gaan naar 
paddenstoelen, reeën en dassensporen. 
Ook het ontstaan van de Drentse stuif- 
zanden zal worden toegelicht. 
Locatie: 

 ZO 2 OKT   12.00 – 17.00 uur

Kinder Buiten Festival
Een superleuk festival voor kinderen  
van alle leeftijden. Een middag vol  
met uitdagende outdoor activiteiten,  
spannende speurtochten, leuke verhalen, 
rare snoeshanen, kleurige schmink, niet-
alledaagse natuurbelevingen en nog heel 
veel meer…. Het festival is voor iedereen 
gratis toegankelijk en aanmelden is niet 
nodig.
Locatie:  

 ZO 2 OKT   13.00-17.00 uur

Kano struintocht over de Hunze 
Een tocht over de nieuwe meanders van 
de Hunze in de omgeving van Spijkerboor. 
Onder begeleiding van een natuurgids 
vaart u een route door de natuurgebieden 
Elzemaat en Annermoeras. 
Locatie:   

 ZA 8 OKT   9.30-12.00 uur

Paddenstoelen landgoed Lemferdinge  
Oudere parkbossen kunnen verrassend  
bijzonder zijn voor paddenstoelen.  
Russula’s, melkzwammen en boleten 
kiezen voor een langdurig verbond met 
levende bomen terwijl elfenbanken  
gespecialiseerd zijn als houtopruimer. 
Locatie:    

 ZA 8 OKT    10.30-14.30 uur

Kanotocht 
Tocht per kano met onderweg een 
workshop vuur maken en verschillende 
bushcraft technieken. Zie voor kosten en 
aanmelding www.drentslandschap.nl/
activiteiten.  
Locatie:    
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Het werk van Het Drentse Landschap 
wordt gesteund door:

 ZO 9 OKTOBER   14.00 uur

Landgoederen Eelde-Paterswolde 
Met deskundige gidsen maakt u een heer-
lijke herfstwandeling over de landgoederen 
Lemferdinge, De Duinen en Vosbergen én 
polder Lappenvoort.  
Startlocatie: 

 ZO 9 OKT   15.00 uur

Orkest Rádió Budapest 
Dit swingende toporkest was in 2015 
orkest van het jaar, een Nederlands orkest 
dat zich toelegt op de Hongaarse zigeuner-
muziek. 
Locatie:   

 ZA 15 OKT   10.30-17.00 uur

Lange Reestdal wandeling 
Een wandeling van ca. 20 km door het 
prachtige Reestdal en onder leiding van 
wandelgids Tineke. Zij laat u de mooiste 
plekjes zien.
Locatie:  

 ZA 15 OKT   14.00 uur

Paddenstoelen Kampsheide 
Met gidsen van Nationaal Park Drentsche 
Aa op zoek naar de paddenstoelen rond 
Kampsheide.
Locatie: 

 ZA 15 OKT   20.00 uur

Roon Staal  
Even staat de tijd stil met de integere maar 
krachtige ballades en luisterliedjes van 
deze wereldreiziger en troubadour met een 
rijk musicaal verleden. 
Locatie:   

 ZO 16 OKT   13.30 uur

Zeldzame Drentse kartonvogels 
Vind jij het ook zo jammer dat veel vogels 
uit het bos wegtrekken om te overwinteren 
in het zonnige zuiden?  
Vanmiddag gaan we vogels maken die de 
hele winter bij ons willen blijven. 
Locatie: 

 WO 19 OKT   16.00-20.00 uur

Week van het Landschap – Diner 
Een bijzonder diner met als thema ‘mooi 
dichtbij’. Alle ingrediënten komen namelijk 
uit de directe omgeving. Zie voor alle  
informatie, kosten en aanmelden  
www.drentslandschap.nl/activiteiten.  
Locatie:   

 DO 20 OKT   19.30 uur

Week van het Landschap – Lezing 
Pingoruïnes, de schatkamers van 
Drenthe 
Deze lezing gaat over het Pingo Programma 
Drenthe. Drenthe heeft de grootste dicht-
heid en hoeveelheid aan – mogelijke –
pingoruïnes van Europa. Maar wat zijn 
pingoruïnes eigenlijk, hoe ontstaan ze 
en waarom zijn ze van belang? Zie voor 
meer informatie, kosten en aanmelden 
www.lbdrenthe.nl.  
Locatie:   

 VR 21 OKT   19.00-22.30 uur

Wandeloriëntatietocht Drouwenerzand
Een spannende wandeloriëntatietocht  
voor het hele gezin. Gewapend met kaart 
en kompas loop je in groepjes van 2 à 4 
personen. Je gaat op zoek naar punten 
op de kaart en verzamelt zoveel mogelijk 
punten. Zie voor kosten en aanmelden  
www.drentslandschap.nl/activiteiten.  
Locatie:   

 ZA 22 OKT   13.30 uur

Paddenstoelen Kremboong 
Vorig jaar ontdekten we hier de zeer bij-
zondere Grootsporige Hertentruffelknots-
zwam. Een bizarre parasiet op ondergronds 
levende truffels. Zitten ze er nu weer? 
Daarnaast biedt Kremboong veel meer: als 
oud, gemengd loofbos is het een paradijs 
voor paddenstoelen. 
Locatie:   

 

 ZA 22 OKT   10.00-12.00 uur

Eetbare bessen en noten Asserbos 
In de herfst vind je in het bos eetbare wilde 
planten, maar ook eetbare bessen en noten 
zoals lijsterbessen, meidoornbessen en 
tamme kastanjes. Wil je weten hoe je ze 
kunt herkennen en gebruiken in de keu-
ken? Geef je dan op voor deze wandeling en 
ontdek hoe eetbaar het Asserbos is.  
Locatie:   

 ZO 23 OKT   10.00-17.00 uur

Dag van het Ploegpaard 
Ruim 35 deelnemers strijden om de beste 
ploeger, man en paard werken hier hard 
voor. Een dag vol demonstraties, een kleine 
markt en ringsteken. 
Locatie: 

 ZO 23 OKT   11.00 uur

Boerenerven Loon 
Tijdens een wandeling door het dorp wordt 
uitleg gegeven over de inrichting van een 
boerenerf. Wat past wel en wat juist niet? 
Locatie: 

 DO 27 OKT   20.00 uur

Synagoge-lezing 
Jacob de Leeuwe (arts) is groot kenner en 
beoefenaar van de joodse traditie. De in-
leiding zal gaan over parabelen, wijsheden 
en Bijbelse interpretaties vanuit de joodse 
mystiek, de kabbala en andere deductieve 
methoden vanuit de Talmoed.
Locatie:   

 
 ZA 29 OKT   vanaf 18.30 uur

Nacht van de Nacht 
We organiseren deze avond/nacht meer-
dere activiteiten op verschillende locaties. 
Kijk op www.drentslandschap.nl/activitei-
ten voor het complete overzicht.  
Locatie: Diverse locaties  

 ZO 30 OKT   13.30-16.00 uur

Oer is Stoer 
De Baby-Mammoet is verdwaald op het 
Hijkerveld. Samen met de Oerman gaan  
jullie de Mammoet zoeken. Onderweg  
komen jullie langs de geheimzinnige graf-
heuvels. En misschien dansen daar wel 
Witte Wieven rond. De Baby-Mammoet 
heeft het koud gekregen en heeft honger. 
Samen met de Oerman gaan jullie voor  
haar een oerhut maken en oerbrood  
bakken op een vuurtje. Wie durft?  
Deelname is gratis maar aanmelden  
noodzakelijk.
Locatie:   
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Locaties activiteiten oktober-december

Assen

Eelde

Beilen

Gieten

Meppel

Hoogeveen

Coevorden

Emmen

 
  

 Kerkhofslaan, 9401 Assen.
 

 Molen Woldzigt
 Hoofdstraat 58, 9315 PC Roderwolde.
 

 Galerie/huize Lemferdinge
 Lemferdingelaan 2, 9876 AR Paterswolde.

 Orvelterzand picknickplaats: Vanaf de 
 Orvelterbrug het Oranjekanaal volgen 
 richting Schoonoord.        
     Dan 1e weg links, na ca. 600 meter is de 
 picknickplaats aan de linkerkant.
 

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

 Omgeving Spijkerboor (na aanmelding 
 ontvangt u de exacte locatie).
 

 Het Kleine Kerkje
 Broek 2, 9511 PT Gieterveen.
 

 Gasselternijveen (na aanmelding ontvangt u 
 alle informatie).
 

 Egberts Lent
 Hunzeweg 30, 9657 PD Nieuw Annerveen. 
 

 Nieuw-Amsterdam (na aanmelding ontvangt 
 u de exacte locatie).
 

 Duurzaamheidscentrum
 Bosrand 2, 9401 SL Assen.
 

 Boerderij Kamps
 Kamps 1, 9451 TB Rolde.
 

 Balkbrug (na aanmelding ontvangt u de 
 exacte locatie).
 

 Café De Aanleg
 Asserstraat 63, 9451 TA Rolde.
 

 Kerk Odoorn, Steegje 1, 7873 BJ Odoorn.
  

 25 Graden Noord
 Zuideinde 25, 9525 TJ Drouwenerveen.

 Omgeving Stuifzand (na aanmelding 
 ontvangt u de exacte locatie).
 

 Noordes, Schapendrift en Brink Orvelte.
 

 Op de brink voor ‘De Herberg van Loon’, 
 Gasterenseweg 1, 9409 TJ Loon.
 

 Synagoge
 Zuiderstraat 1, 9471 KJ Zuidlaren.
 

 Hijkerveld (na aanmelding ontvangt u de 
 exacte locatie).
 

 Omgeving Wijster (na aanmelding ontvangt u 
 de exacte locatie).
 

 Landschapsbeheer Drenthe
 Kloosterstraat 11, 9401 KD Assen.

 Parkeerplaats Gasterse Duinen aan de 
 Oudemolenseweg tussen Gasteren en 
 Oudemolen.

 Hotel Kuik
 Brink 15, 7963 AA Ruinen.
 

 Pieperij (na aanmelding ontvangt u de exacte 
 locatie).
 

 Vogelkijkhut Diependal. Deze is te bereiken 
 door in het dorp Oranje de Zwartweg in te 
 slaan. De route is met bordjes aangegeven.
 

 Schaapskooi Huenderhoeve
 Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum.

 (Start)locaties

 ZA 19 NOV   20.00 uur

Bluesavond met B.J. Hegen
De authentieke bluesmuzikanten zijn er  
nog  en ze hebben nog steeds veel plezier  
in het brengen van de authentieke blues. 
B.J. Hegen is een uitstekend gedocumen-
teerd kenner, speelt gitaar, blues harp, en 
zingt.
Locatie:   

 ZO 20 NOV   10.00 uur

Veldnamen rond Gasteren 
Gidsen van Nationaal Park Drentsche Aa 
vertellen over de veldnamen en boermarken 
in de omgeving van Gasteren.  
Locatie: 

 ZO 20 NOV   13.30 uur

Marionet maken 
Maak je eigen marionet en speel daarna je 
eigen voorstelling.  
Locatie: 

 ZO 27 NOV   14.00 uur

Wintergasten op Diependal 
Samen met een deskundige vogelaar op 
zoek naar de vogels die op de voormalige 
vloeivelden de winter doorbrengen.  
Locatie: 

 ZO 27 NOV   15.30-18.30 uur

Kookworkshop Wilde planten tijdens 
de feestdagen
Wil je iets speciaals op het menu zetten 
tijdens de feestdagen? Een salade van 
veldzuring en dovenetel, een romige soep 
met kleefkruid of een filodeegrol met  
vogelmuur en kleine veldkers geserveerd 
met lijsterbesmoes? Leer de geheimen van 
de wildplukkeuken kennen en verras je 
gasten met originele gerechten. 
Locatie:   

NOVEMBER

DECEMBER

  Informatiecentrum De Blinkerd 
 Dagelijks van zonsopgang tot 
 zonsondergang  
 Een verrassend uitzicht over Drenthe!
 Vamweg 7, 9418 TM Wijster

  Informatiecentrum ’t Ende 
 Open van 1 april t/m 2 november   
 11.00–17.00 uur
 Expositie Wat (w)eten we vandaag
 Stapelerweg 20, 7957 NB De Wijk
 NB. oplaadpunt voor elektrische fiets

  Informatiecentrum Orvelte 
 Open van 1 april t/m 2 november   
 11.00–17.00 uur
 Proef de sfeer van weleer in dit  
 mooie esdorp
 Dorpsstraat 5, 9441 PD Orvelte

  Informatiecentrum Hijkerveld 
 Dagelijks van 10.00–17.00 uur
 Gratis kinderspeurtocht Speuren 
 naar sporen 
 Hijkerweg 12, 9414 AH Hooghalen
 NB. oplaadpunt voor elektrische fiets

  Informatiecentrum Egberts Lent 
 Dagelijks van 10.00–17.00 uur
 Gratis kinderspeurtocht Beversporen  
 langs de Hunze
 Hunzeweg 30, 9657 PD 
 Nieuw Annerveen

  Informatiecentrum 
 Huenderhoeve 
 Open van 1 april t/m 2 november    
 10.00–17.00 uur
 Geniet van het schouwspel van de    
 aankomst van de schaapskudde
 Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum   
 NB. oplaadpunt voor elektrische fiets

  Duurzaamheidscentrum Assen
 Dagelijks van 09.00–17.00 uur  
 Kinderboerderij, tentoonstellingen, 
 speurtochten per seizoen
 Bosrand 2, 9401 SL Assen 
 (parkeren bij Stadbroek)
 Zie voor complete agenda 
 www.drentslandschap.nl/activiteiten

Kijk voor actuele informatie op 
www.drentslandschap.nl/informatie-
centra

 DO 17 NOV   20.00 uur

Cursus onderhoud landschaps- 
elementen 
Een praktische cursus over de oorsprong 
en functionaliteit van houtwallen, hout-
singels en kleine bosjes. De belangrijkste 
kenmerken van de verschillende element-
typen worden behandeld: de soorten-
samenstelling van bomen en struiken, de 
opbouw van de boom, kruid en struiklaag 
en de ligging in het landschap. Op zaterdag 
19 november is de excursie. 
Locatie:   

 VR 18 NOV   19.00-23.00 uur

Kano struintocht over de Hunze 
Zie 2 oktober. 
Locatie:   

 
 ZA 19 NOV   19.30 uur

The Frisian Mainstream Combo
Dit mooie combo speelt heerlijke jazz in  
het Fries, maar ook in het Frans, Portugees 
en Engels. Kenmerkend is de warme stem 
van Annemiek Zijlstra. Zij en gitarist Frits 
Landesbergen hebben dit combo zo’n zes 
jaar geleden opgericht. Landesbergen 
werkte onder andere met Toots Thielemans.
Locatie:   

Bezoek de informatiecentra van Het Drentse Landschap!
Een mooi vertrekpunt voor een prachtige wandeling of fietstocht.

 ZO 18 DEC   10.30-13.00 uur

Wildplukwandeling met lunch
Tijdens een mooie winterwandeling langs 
de Hunze krijgt u veel informatie over de 
eetbare wilde planten die hier groeien. 
Aansluitend hebben we een warme lunch 
van wildpluksoep, speltbrood met wilde 
kruidenroomkaas en lijsterbesthee.
Locatie:   

 ZO 18 DEC   11.30-16.30 uur

Winterwandeling Hunzedal 
Onder begeleiding de hele dag aan de  
wandel in het Hunzedal, u volgt een deel 
van het Hunzepad.  
Locatie:    

 ZO 18 DEC   15.00 uur

Celloconcert 
Hanneke Rouw speelt de 3e en 5e suite van 
Bach. Locatie:   

 MA 26 DEC   10.30-17.00 uur

Kerstwandeling 
Onze jaarlijkse familiewandeling in kerst-
sfeer loopt dit jaar door het Asserbos. Een 
wandeling met een warm drankje en ver-
maak onderweg. Starten kan tot 14.00 uur. 
Locatie:   

 WO 28 DEC   15.00 uur

Chanoekaconcert 
Chanoekaconcert waarbij na afloop de 
Chanoekia wordt aangestoken. 
Locatie:   

 VR 4 NOV   19.00-22.30 uur

Wandeloriëntatietocht Drouwenerzand
Een spannende wandeloriëntatietocht voor 
het hele gezin. Gewapend met kaart en 
kompas loop je in groepjes van 2 à 4 perso-
nen. Je gaat op zoek naar punten op de 
kaart en verzamelt zoveel mogelijk punten.  
Zie voor kosten en aanmelden  
www.drentslandschap/nl/activiteiten.  
Locatie:   

 ZA 5 NOV   13.30 uur

Paddenstoelen landgoed Vossenberg
Eens een productiebos en nu ontwikkeld 
tot natuurpareltje met bos, heide en ven-
nen. Later in de herfst zijn de russula’s 
bijna verdwenen maar groene schelp-
zwammen pronken nu met hun bizarre 
hoeden.
Locatie:   

 ZO 6 NOV   15.00 uur

Theatergroep De Andersons 
Een hartstochtelijk en humoristisch thea-
terconcert waarmee ze ten strijde trekken  
tegen de onverschilligheid en een liefde-
volle oproep doen tot verwondering. Ze 
grijpen het leven bij de lurven en laven zich 
samen met u aan liederen vol levenslust, 
liefdeslust en troost in stormachtige 
tijden.
Locatie:   

 DI 8 & 22 NOV   19.30-22.00 uur

Cursus heidebeheer 
Een informatieve cursus over de ont-
staansgeschiedenis van verschillende 
heidetypen in Drenthe, hun ecologische 
waarden en het cultuurhistorisch gebruik 
van de heide en de typen zoals natte en 
droge heide. De bijbehorende excursie is 
op 26 november. Zie voor aanmelden en 
kosten www.lbdrenthe.nl.  
Locatie:   

 ZA 12 NOV   10.00 uur

Eetbare planten en bessen 
Onder deskundige leiding op zoek naar 
eetbare bessen en wilde planten. Verbaas 
u over het aanbod dat op dit moment nog te 
vinden is. Na afloop wildplukversnapering. 
Locatie:   

 ZO 13 NOV   10.30 uur

Gasterse Duinen 
Heerlijk zwerftocht over de Gasterse 
Duinen met gidsen van het Nationaal Park 
Drentsche Aa.  
Locatie: 

 ZO 13 NOV   15.00 uur

Muziek in de synagoge 
Het ensemble Florilegium Pelargonium 
speelt kamermuziek op kopieën van oude 
instrumenten. Zie voor kosten en aanmel-
den www.drentslandschap.nl/activiteiten.  
Locatie:   

 DI 15 NOV   20.00 uur

Lezing over aardbevingen 
Rien Herber is hoogleraar Geo-Energie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. Hier  houdt 
Herber zich bezig met het optimaliseren 
van de winning van fossiele brandstoffen 
en het zoeken naar nieuwe, duurzame 
energiebronnen in de aarde.  
Zie voor aanmelden en kosten  
www.drentslandschap.nl/activiteiten.  
Locatie:   

 ZA 26 NOV   13.30 uur

Vogels op Takkenhoogte 
Een late herfstwandeling met telescoop en 
verrekijker rond de plassen van Takken-
hoogte en Meeuwenveen kan altijd bijzon-
dere waarnemingen opleveren. Een bokje, 
wegschietend tussen de voeten? Een 
vroege klapekster? Witgatje en oeverloper 
op de strandjes? Alles is mogelijk maar het 
blijft altijd verrassend wat we gaan zien.
Locatie:   

 ZA 26 NOV   20.00 uur

Theaterkoor Dwarzz
Dwarzz heeft als doelstelling een program-
ma vol entertainment te brengen, waarbij 
zang de hoofdmoot vormt. Dwarzz is een 
koor, maar dan anderzz!
Locatie:   

 ZA 10 DEC   10.00 uur

Wildplukwandeling Asserbos 
Zie 22 oktober. 
Locatie:    

 ZA 10 DEC   19.30 uur

Orkest uit Budapest 
Virtuoos spelend schakelt Lájos Pádar  
vliegensvlug door muziek uit de hele  
wereld. Mooie arrangementen – en zelfs 
Nederlandse levensliederen – kunt u 
horen.   
Locatie:    

 ZA 17 DEC   20.00 uur

Zangkoor Sirius 
In de donkere dagen voor kerst zingt Sirius 
u naar het licht toe. U hoort het kerst- 
verhaal met een Sirius-twist: oud en  
nieuw lopen door elkaar met hier daar een 
uitstapje buiten de echte kerstmuziek. 
Locatie:   

 ZA 17 DEC   20.00 uur

Flintenkoor 
Dit gezellige gemengde zangkoor met een 
breed repertoire zingt zowel Nederlandse 
als internationale liederen. 
Locatie:   

 ZO 18 DEC   09.30-16.00 uur

In de sporen van het Pauperparadijs 
Lange wandeling (20 km) door de bossen 
van de Maatschappij van Weldadigheid. 
Deskundige gidsen vertellen hier onderweg 
over en wijzen u op bijzonderheden in de 
natuur. Deelname is gratis maar aanmel-
den noodzakelijk. 
Locatie:  

Duurzaamheidscentrum Assen
Asserbos

Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
Inloopactiviteit ‘vilten’ in de theeschenkerij. 
Kom langs en help mee om de schapen- 
vachten om te toveren in een mooi wandkleed 
voor de filmzaal!

Woensdag 19 oktober
Rondleiding in het Asserbos gevolgd door  
een diner in het Duurzaamheidscentrum.  
Alle ingrediënten komen van dichtbij: uit  
het Asserbos, uit de tuin op het dak, uit de  
bijenstal én uit de stallen van Het Drentse 
Landschap. Met medewerking van de  
partners in het Duurzaamheidscentrum,  
bekend culinair recensent Jacques Hermus 
en chefkok Cor Klevering van restaurant  
Corhoen in Assen. 

Donderdag 20 oktober
Lezing over pingoruïnes, de verborgen 
schatkamers van Drenthe.

Informatiecentrum ’t Ende
De Stapel bij De Wijk

Dinsdag 18 oktober
Knutselen voor de herfsttafel met schatten 
uit de natuur: eikels, kastanjes en noem  
maar op! 

Dagelijks
Tentoonstelling ‘Wat (w)eten we vandaag?’, 
waarin allerlei interessante aspecten van 
voedsel uit de natuur worden gepresenteerd. 
 

De provinciale Landschappen laten graag zien hoe mooi en divers natuur dichtbij huis is 
tijdens de landelijke Week van het Landschap. Acht dagen boordevol activiteiten voor 
jong en oud, met dit jaar als thema: mooi dichtbij! 

Week van het 
Landschap 
15 t/m 23 oktober

www.drentslandschap.nl/activiteiten 
www.weekvanhetlandschap.nl 
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