Programma

Orvelte
Zondag 23 juni
11.00 –16.00 uur

www.drentslandschap.nl
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De medewerkers en het bestuur van Stichting Het Drentse Landschap
heten u van harte welkom op het festival Ons Drenthe.
Ter ere van het 85-jarige bestaan van de stichting keert het festival terug
naar Orvelte. Er is van alles te doen en te beleven op het gebied van natuur
en (cultureel) erfgoed. Geniet van al het moois dat Drenthe te bieden heeft.
Ons Drenthe wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Provincie
Drenthe, het Prins Bernard Cultuurfonds, de Nationale Postcode Loterij,
Stichting Orvelte Poort en dankzij de medewerking van tientallen vrijwilligers
en medewerkers van Het Drentse Landschap. Hartelijk dank voor je
enthousiasme en betrokkenheid.
Heel veel plezier toegewenst!
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Landschapsplein
Medewerkers van Stichting Het Drentse
Landschap vertellen u graag over het werk
dat zij dagelijks met veel enthousiasme
doen. Kom op het Landschapsplein alles
te weten over natuurbeheer, erfgoed,
onderhoud en restauratie.

Natuur en landschap
In Drenthe vind je nog échte stilte en
kostbare natuur. Je vindt er plekken om
even weg te dromen, uitzichten om nooit
te vergeten en alle ruimte voor een stevige
wandeling. Team Natuur en Landschap
is verantwoordelijk voor het beheer van
ongeveer 9000 hectare unieke natuur en
22 hunebedden.

Monumenten en erven
Naast de zorg voor natuur heeft Het
Drentse Landschap de verantwoordelijkheid voor enkele honderden Drentse
monumenten: oude kerken, adellijke
huizen en boerderijen worden door de
stichting behouden voor de toekomst en
opengesteld voor het publiek.

Beheerboeren
Het Drentse Landschap heeft drie
beheerboerderijen: De Veldkamp,
Huenderhoeve en de Sophiahoeve.
Het doel van de beheerboerderijen is
om zoveel mogelijk de oude gemengde
bedrijfsvorm in ere te houden en het
oude cultuurlandschap te behouden.
De beheerders vertellen meer over hun
dagelijkse werk.
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Lezing Klimaatverandering in
Het Drentse Landschap
Tijd: 12.00 uur
De effecten van klimaatverandering en
de gevolgen voor de Drentse natuur
worden steeds meer zichtbaar. Ook in
de natuurgebieden die Het Drentse
landschap beheert. Opwarming, perioden
van veel neerslag, de droogte van afgelopen zomer. Hoe kan Stichting Het Drentse
Landschap daar tegenwicht aan bieden?
In een exclusieve lezing vertelt Uko Vegter
(Hoofd Natuur en landschap, Het Drentse
Landschap) er meer over.

Excursie Orvelte door de tijd
Tijd: 13.00 uur
Erfgoedexperts nemen je mee door
Orvelte. Op welke wijze kun je de geschiedenis van het historische dorp aflezen
aan de gebouwen? Welk verhaal vertellen
ze? Ga op pad en bekijk Orvelte na deze
excursie met totaal andere ogen!

Ottenshoes

Rietdekken

Speciaal voor Ons Drenthe opent het
Ottenshoes gratis haar deuren. Ga terug
naar de negentiende eeuw in de stijlkamers van deze Saksische boerderij
en beleef de Drentse historie.

Tijdens Ons Drenthe wordt het
Brandweerschuurtje aan de Flintenweg
voorzien van een nieuw rieten dak.
Vanaf het dak zal de ervaren rietdekker
meer vertellen over dit ambacht.

Aangeboden door Stichting Orvelte Poort

Aangeboden door ELG Rietdekkers

www.orveltepoort.nl

www.elg-rietdekkers.nl

Het Orvelte Dagboek

Korfvlechten

Voorstelling om
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur
Een bezoek aan het Ottenshoes begint
met de film Het Orvelte Dagboek. In twaalf
minuten ga je terug naar de ijstijd en
maak je een reis door de tijd in het dorp
Orvelte.

De mens heeft door de eeuwen heen
allerlei verblijven ontwikkeld voor (wilde)
bijen. Denk hierbij aan bijenkasten of korven. Bekijk een demonstratie korfvlechten
en luister naar het verhaal van de ervaren
imker.

Aangeboden door Stichting Orvelte Poort

Vereniging – Afdeling De Wijk

www.orveltepoort.nl

https://de-wijk.bijenhouders.nl/

Aangeboden door Nederlandse Bijenhouders

Oude (Drentse) ambachten
Ga terug in de tijd bij de ambachtentent.
Kom touwdraaien, kantklossen, tenen
vlechten, pottenbakken of vlas verwerken.
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Doe mee!
Wildplukwandelingen

Prehistorische vondsten

Wandeling om
12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur
Maak kennis met de Wildplukwandelingen van bioloog en wildplukster Olga de
Lange. De natuur biedt veel planten en
struiken om overheerlijke gerechten mee
te maken. Wat dacht u van een glas overheerlijke vlierbloesemlimonade?

Welke vondsten heeft de Drents
Prehistorische Vereniging gedaan? En hoe
gaat een opgraving in zijn werk? Ga zelf
aan de slag met een mini-opgraving.

Aangeboden door Wildplukster Olga

Aangeboden door Drents Prehistorische
Vereniging
www.dpv.nu

Korfvlechten
Imkerij Het Korfje heeft een bijenstand
van ongeveer 100 bijenvolken. Bekijk een
demonstratie korfvlechten en ontvang
meer informatie over het werk van een
imker.
Aangeboden door Imkerij het Korfje
www.hetkorfje.nl
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Maaidemonstraties

Proef de natuur

Maaien met de zeis wordt tegenwoordig steeds populairder. Bekijk een
demonstratie van ervaren maaiers op
het glasveld bij het Melkfabriekje.

Bezoek natuurkok Tim Horneman en ontdek wat voor lekkere gerechten te maken
zijn met producten uit de natuur. Tim zal
bij een kampvuur onder andere pesto van
zevenblad maken. Kinderen die dat willen
mogen met berkenbast en een firesteel
vuur maken.

Braakballen pluizen en
kleurplaat kleuren

Aangeboden door In het Wilde Weg

Steenuilen hebben het niet altijd makkelijk en de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe monitort en beschermt
deze unieke uilensoort. Krijg meer
informatie over het werk van de stichting
en haar vrijwilligers. Kinderen mogen
braakballen pluizen of een kleurplaat
inkleuren.

www.inhetwildeweg.nl

Aangeboden door Stichting

Aangeboden door De Hondsrug Unesco Global

Steenuilenwerkgroep Drenthe

Geopark

www.steenuilendrenthe.nl

www.dehondsrug.nl

Ontdek de Hondsrug
Hoe zag Drenthe eruit in de ijstijd? En wat
is er tegenwoordig nog van terug te zien in
het Hondsruggebied? Maak kennis met dit
unieke gebied in Drenthe.
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Doe mee!
Onkruidkabinet en plaagdier
metamorfosespel
Hoe kun je onkruid en plaagdieren
bestrijden zonder chemisch poeder of
verdelgende spray? Tijdens Ons Drenthe
kunt u Suze Peters al uw vragen over
onkruid en plaagdieren stellen. Test uw
kennis over onkruid, breng de planten van
het onkruidkabinet op naam en speel het
plaagdier-metamorfose-spel.

Papier knippen
De snij- en knipkunst komt oorspronkelijk uit China en verspreidde
zich later in West-Europese landen,
zoals Nederland. Wat kun jij creëren
met een schaar en een vel papier?
Aangeboden door Museum van Papierknipkunst
www.papierknipmuseum.nl

Aangeboden door Plantaardig

Live klompen maken

www.plantaardig.nu

Na twintig jaar als klompenmaker
te hebben gewerkt geeft Reinder
Reinders tegenwoordig demonstraties
klompen maken en houtbranden.
Bekijk dit eeuwenoude ambacht.
Aangeboden door Het Klompenmakertje
www.deklompjesreinders.nl
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Speel de spannende natuurquiz

Voel de Drentse natuur

Ten noorden van Orvelte ligt het Hart van
Drenthe. Met uitgestrekte boswachterijen
met heide, stuifzand, vennen en beekdalen een divers natuurgebied. Speel met
Staatsbosbeheer een natuurquiz over dit
soort gebieden.

Voel de Drentse natuur. Raad wat er in
de ROEG! blokken zit. ROEG! RTV Drenthe
neemt speciale blokken mee met een voel
gat. Kun je raden wat er in de blokken zit?
Tip: Het heeft met de Drentse natuur te
maken!

Aangeboden door Staatsbosbeheer

Aangeboden door ROEG! RTV Drenthe

Hart van Drenthe

www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/28/ROEG

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/
hart-van-drenthe

Kop van jut, spijkerslaan en leien
knippen
Stichting Monumentenwacht Drenthe
doet bouwkundige inspecties die betrekking hebben op de onderhoudsstaat
van gebouwen. We werken veel voor Het
Drentse Landschap maar zijn er ook voor
particuliere eigenaren van monumentale
en beeldbepalende panden in Drenthe.
Tijdens het festival kunnen de mensen
leren over onze werkzaamheden. Verder
kunnen ze leien knippen en decoreren,
hebben we een kop van jut en kunnen kinderen spijkers slaan in een boomstam.
Aangeboden door Monumentenwacht Drenthe
www.monumentenwachtdrenthe.nl
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Wees een echte tractorchauffeur

Blotevoetenpad

Heb jij al eens in een echte tractor
gezeten? Klim op de stoel van de natuurbeheerders en voel je even een echte
tractorchauffeur.

Glibberen en bibberen op het
blotevoetenpad. Durf jij het
aan om je schoenen en sokken
uit te doen en het pad te trotseren?

Landschapslaboratorium

Waterdiertjes vissen

Kom langs in het Landschapslaboratorium, trek een
witte jas aan en ga op
onderzoek met een
echte microscoop.
Welke kleine beestjes
herken jij op de glazen plaatjes?

Weet jij welke diertjes in de wateren in
Drenthe verblijven? Kom langs, pak een
hengel en ga vissen naar de waterdiertjes.

Hunebedbouwen

Terug in de tijd
Hoe zag het leven van onze verre, Drentse
voorouders er uit? Ga op bezoek bij de
IJzertijdboerderij en ervaar hoe het leven
er in die tijd uit zag.

Met hele handige trucjes bouwden de
Hunebedbouwers de oudste grafmonumenten van Nederland. Kun jij ook een
hunebed bouwen? Laat je kunsten zien!

Zwerfsteengooien
Wist je dat de Hunebedden zijn gemaakt
van hele grote zwerfkeien die in de ijstijd
naar Drenthe zijn gevoerd? Dankzij
slimme trucs konden Hunebedbouwers
de stenen verplaatsen. Hoe ver kun jij de
stenen krijgen? Laat je spierballen zien
tijdens het Zwerfsteengooien.
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Maak je eigen schilderij
Met natuurlijke verf aan de slag om je
eigen Vincent van Gogh te maken.
Maak een mini-schilderij voor aan
de muur of om per post te versturen.

Broodjes bakken
Gezellig bij een klein vuurtje marshmallows of broodjes bakken. De Scouting
in Hoogeveen nodigt je van harte uit!
Kinderen kunnen helpen met het maken
van een groepsschommel.

Korte verhalen over mensen,
dieren en Drenthe
Kom en luister mee, vergeet even alle
andere dingen, laat je meevoeren naar
een andere tijd, een ander land of een
ander leven.

Aangeboden door Scouting Hoogeveen

Aangeboden door Arvos

www.scoutinghoogeveen.nl

www.arvos.info

Ontspan met kinderyoga

Bak een Gras Ei pannenkoek

Kinderyoga is een feestje! En het is voor
iedereen! Het maakt niet uit hoe oud je
bent of hoe lenig of sterk je bent.
Ontdek wat je met je lichaam kunt en
doe gezellig mee!
Aangeboden door Yogiroes

Achter een speciale baktafel kunnen
kinderen hun eigen Gras Ei Pannenkoek bakken onder begeleiding van
medewerkers van Stichting Gras
Keurmerk. En onder toeziend oog
van hun ouders natuurlijk.

www.yogiroes.nl

Aangeboden door Grasdier Dorp
www.grasburger.nl

Bamboestieken
Laat al je creativiteit los en bouw de
meest spectaculaire creaties met alleen
bamboestokken en elastiekjes.

Op bezoek in de Boevenbus
Je kan de boom in!
Je kan de boom in! Durf jij het aan?
Valbescherming aan en klim in een van
de hoge bomen op de Brink in Orvelte.

Breng een bezoek aan de Boevenbus van
het Gevangenismuseum uit Veenhuizen
en beleef spannende avonturen.
Aangeboden door Het Gevangenismuseum
www.gevangenismuseum.nl

Aangeboden door 25 graden Noord
www.25gradennoord.nl
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Oer proeven en vuur maken
Wie waren de hunebedbouwers? Hoe leefden ze?
En wat aten ze? Kom op
Ons Drenthe de oertijd
proeven en vuur maken.

Bekijk paddenstoelen
van dichtbij
Met een stereomicroscoop kunnen kinderen paddenstoelen van heel dichtbij
bekijken. Wat is er allemaal te zien?
Aangeboden door

Aangeboden door

Nederlandse Mycologische Vereniging

Hunebedcentrum

www.mycologen.nl

www.hunebedcentrum.eu

Herenboeren Assen maken
zaadbommen

Klompen stapelen

Dichtbij Assen zijn initiatiefnemers bezig
met het opstarten van een coöperatieve
boerderij. Maak kennis met dit initiatief!
Voor de kinderen is er het spel Onze voetafdruk en ze kunnen zaadbommen maken.

Klompen: iedereen weet wat ze
zijn en hoe ze er uitzien. De grote
verscheidenheid aan klompen van vroeger
en van nu is een waardevol deel van het
erfgoed uit de hele wereld. Voor kinderen
is de uitdaging hoeveel klompen ze op
kunnen stapelen.

Aangeboden door Herenboeren Assen

Aangeboden door

www.assen.herenboeren.nl

Internationaal Klompenmuseum
www.klompenmuseum.nl

Voorlezen en knutselen

Apenkooien. Doe je mee?
Bewegen is leuk. Hoe leuk? Dat laten
we je graag ervaren op Ons Drenthe.
Deze apenkooi is bedoeld om je te
inspireren om op een leuke manier
te bewegen. Kom je bij ons langs?
Aangeboden door De Friesland Zorgverzekeraar
www.defriesland.nl
14

Tijd: 12.00 en 14.00 uur
Irene Pous komt voorlezen uit
Yaru Makki’s reis. Yaru Makki woont op
Schiermonnikoog. Jaloers kijkt hij naar
de trekvogels die naar het zuiden vliegen.
Op reis, dat wil hij ook! Hij gaat op pad,
maar dat blijkt niet zo
gemakkelijk…
Aangeboden door
Rapunsel Kinderboeken
& meer
www.rapunsel.nl
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Muzikale optredens
11.00 – 11.30 uur
11.40 – 11.50 uur
11.55 – 12.30 uur
12.40 – 13.10 uur
13.15 – 13.25 uur
13.30 – 14.00 uur
14.05 – 14.15 uur
14.20 – 14.50 uur
15.00 – 15.30 uur
15.35 – 15.40 uur
15.40 – 16.00 uur

Kiki Egas, zang met gitaar
Jikke Westerbaan, theater act
Musicalgroep Odoorn
Bella Melvina, zang met piano
Kyona Postma, theater act
Kiki Egas, zang met gitaar
Jikke Westerbaan, theater act
Musicalgroep Odoorn
Bella Melvina, zang met piano
Kyona Postma, theater act
Musicalgroep Odoorn

De Tijdreizigers van
Professor Tempus
Tik, tak, tik, tak... de tijd tikt maar
door en nooit kunnen we achter of
vooruit in de tijd. Tot nu! Want pas
maar op, daar zijn de Tijdreizigers
van Professor Tempus: de Temputijders. Ze bezoeken met hun
tijdmachine het verleden, heden
en de toekomst en vertellen de
grappigste verhalen en laten oude
spullen zien. Durf jij het
aan? Van straat tot laan.
www.vanstraattotlaan.nl
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Vlees van Het Landschap

EERLIJK, DUURZAAM EN
BIOLOGISCH NATUURVLEES

Vlees van het Landschap
Eerlijk en duurzaam Vlees van het
Landschap. Bij de Hamburgerkraam
van Het Drentse Landschap kunt u overheerlijke hamburgers proeven. De burgers
zijn gemaakt van dieren die zijn ingezet
bij het natuurbeheer en na een goed leven
zijn geslacht.
www.drentslandschap.nl/vleesvanhetlandschap
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Oer-Hollandse Stroopwafels
Volg de geur van verse stroopwafels
naar de stand van MYAMMI-Dutch
Delight. Onder toeziend oog van nieuwsgierigen worden verse stroopwafels
gebakken. Bij warm weer heel goed te
combineren met een bolletje ijs of
Belgische chocolade.
www.myammi.nl

De Blauwe Heksenketel
Geniet van koffie, thee of een heerlijk
sapje met daarbij eigengemaakt gebak.
Alles wordt geserveerd op oud
porseleinen servies op een sfeervol
terras.

Koffiebranderij Koffielust uit
Veenhuizen
Onze koffie verbindt, verblijdt en verrijkt.
Dat ruik je en dat proef je! In Orvelte
maken we Espresso, koffie en cappuccino
vanuit onze Rode Fiat 500L.
www.koffielust.nl

Zomers terras
Wees welkom op het terras van
Striethouldt horeca op de Grote Brink
voor een smakelijke kop koffie of thee.
Biologisch en fairtrade. U kunt ook
terecht voor Fresh Lemonades van
natuurlijke producten en crushed ice.
www.cateringuitdrenthe.nl

www.theeschenkerijdeblauweheksenketel.nl

De Schenkerij Orvelte
Bent u tijdens het festival toe aan een
hapje of drankje? Breng dan een bezoekje
aan De Schenkerij aan de Schoolstraat 1a
en geniet van een heerlijke lunch of kop
koffie.
www.deschenkerij.nl
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Word beschermer
en ontvang toegangskaarten
voor het Hunebedcentrum
Als beschermer van Het Drentse Landschap, werkt u ook mee aan de
bescherming van de 22 hunebedden die de stichting beheert.
Het Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap zijn samen een bewustwordingscampagne gestart om het respect voor hunebedden terug te krijgen
en mensen meer bewust te maken van het feit dat een hunebed een (graf)monument is, en het bovendien gevaarlijk is om op hunebedden te klimmen.
Word nu beschermer en kom gratis een kijkje
nemen in het Hunebedcentrum.

Bon
Ik word beschermer van Stichting Het Drentse Landschap en
steun met een donatie:
Per maand (minimaal € 2,00) (kan alleen per incasso)
Per jaar (minimaal € 20,00)
Naam
Adres
PC en woonplaats
E-mailadres
Ja, ik ontvang ook graag de digitale nieuwsbrief van Het Drentse Landschap
(nadat uw aanmelding is ontvangen krijgt u de 2 toegangskaarten en het
welkomstpakket van Het Drentse Landschap thuisgestuurd)
U kunt ook een aanmeldformulier via www.drentslandschap.nl invullen,
geef daarbij Hunebed als actiecode op.
Samenwerkingpartners
18

Starttijden
25 km
20 km
15 km
10 en 5 km

08.00 — 10.00 uur
08.00 — 11.00 uur
10.00 — 13.00 uur
10.00 — 14.00 uur

Startlocatie alle afstanden:
het Achterom in Zuidlaren.

Het Drentse Landschap organiseert
op 21 september 2019 De Hunzeloop.
Naast het maken van een wandeling
in de mooie natuur is er ook ruimte
voor historie, cultuur en natuur in
het Hunzedal. De afstanden variëren
tussen 5 en 25 kilometer. Het thema
van Hunzeloop Wandeltocht 2019 is
Tusschenwater.

De voorinschrijving is geopend.
Ga naar hunzeloop.nl voor het
bestellen van jouw startkaart.

Yaru Makki woont op Schiermonnikoog.
Jaloers kijkt hij naar de trekvogels die
naar het zuiden vliegen. Op reis, dat wil
hij ook! Hij gaat op pad, maar dat blijkt
niet zo gemakkelijk…

Ons aanbod:
• heel veel kinderboeken
• boeken voor jong volwassenen
• educatieve spellen
• kaarten
• leuke cadeautjes
• Rapunselzaal: ruimte voor
voorleesmiddagen, informatieavonden, of schrijversbezoeken
Kom langs in onze winkel of
bezoek onze website!
Brink 27 in Assen
T 0592 300 788
info@rapunsel.nl

www.rapunsel.nl

Irene Pous komt tijdens Ons Drenthe
voorlezen uit Yaru Makki’s reis.
Tijd: 12.00 en 14.00 uur - stand 8
19

ONTDEK
HET DRENTSE LANDSCHAP
In Drenthe vind je nog échte stilte en
kostbare natuur. Je vindt er plekjes om
even weg te dromen, uitzichten om nooit
te vergeten en alle ruimte voor stevige
wandelingen met vrienden en familie.
Steun ons om de natuur van Drenthe te
beschermen.
Voor slechts € 20,- per jaar help je mee
om het unieke Drentse landschap te
behouden. En profiteer je zélf van tal van
voordelen:
• gratis vier keer per jaar een tijdschrift
• gratis 100% Drenthe reisgids
• vier keer per jaar gratis een prachtig
tijdschrift boordevol tips over wat er in
ons landschap te zien en te doen is
• korting op speciale activiteiten en
excursies van Het Drentse Landschap
• 4 x per jaar een gratis wandel- of
fietsroute en activiteitenagenda
• onbeperkt genieten van de
schitterende natuur.

Stichting Het Drentse Landschap
Kloosterstraat 5
Postbus 83
9400 AB Assen
(0592) 31 35 52
info@drentslandschap.nl
Volg ons via de sociale media:

www.facebook.com/drentslandschap
www.twitter.com/drentslandschap

Mede dankzij de steun van haar beschermers beheert Het Drentse Landschap
9000 hectare unieke Drentse natuur en
heeft ze de zorg over enkele honderden
Drentse monumenten: hunebedden, oude
kerken, adellijke huizen en boerderijen.
Ze horen tot het waardevolste erfgoed
van Drenthe.
We restaureren onze monumenten en
geven ze weer een nieuwe toekomst.
Help mee om Drenthe mooi te houden
en meld je snel aan via
www.drentslandschap.nl of het
antwoordformulier.

