
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Programma Geoparkweek 2017 
woensdag 24 mei tot en met maandag 5 juni 

 
 

Woensdag 24 mei vanaf 13.00- 21.00 uur Open dag Nationaal Park Drentsche AA  
Open dag vanuit De Aanleg, Asserstraat 63, 9451 TA Deurze met diverse activiteiten zoals: 
Excursies, kindertattoos, kompas maken, natuurvriendelijk tuinieren, waterdieren, vissen vangen, pony rijden 
en dieren knuffelen, hunebedje bouwen, kunstkoe melken en nog véél meer. Info: www.drentscheaa.nl 
 
Donderdag 25 mei 6.00-9. 00 uur Dauwtrappen Buitencentrum Boomkroonpad 
Naar buiten op Hemelvaartsdag? Kom dauwtrappen met de boswachter van Staatsbosbeheer Gieten-Borger. 
Dat betekent wel vroeg uit de veren, maar daar krijg je heel wat voor terug. 's Ochtends vroeg is de natuur op 
haar mooist. Je wandelt samen door de stille bossen en langs de nevelige bosranden van de Hondsrug. Genieten 
van de rust, de eerste vogelgeluiden en de opkomende zon. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar bij 
Paviljoen de Woudstee. Opgave: www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad Kosten: € 15.00 - tot 12 jaar € 10.00 
 
Donderdag 25 mei 6.00 uur Dauwtrappen Natuurpark Veenland 
€ 4.00 p.p. en met ontbijt € 9.00 p.p. 
Voor info en aanmelding www.veenloopcentrum.nl 
 
Donderdag 25 mei 10.00-16.00 uur Familiedag in Natuurpark Veenland 
Met diverse activiteiten zoals vilten met wol, infostands. een wolven-quiz & carving, uilenballen pluizen, 
voelboom & herkenningsspel, superspannend smokkelspel, natuurspeurtochten, blote voeten en kabouterpad. 
Locatie: Familiedag rondom het gebouw van Staatsbosbeheer, Kamerlingswijk OZ 83, Zwartemeer (parkeren 
rondom de kerk) info: veenweek.nl 
 
Donderdag 25 mei 11.00 – 16.00 uur Oertijdpark Hunebedcentrum 
Van linnen tot leer weekend – Maak kennis met het textiel uit de prehistorie. 
Ontmoet in het Oertijdpark prehistorische mensen in levende lijve die alles vertellen over textiel. Zij laten zien  
hoe kleding gemaakt werd vanaf leer tot en met wol. Kosten: gratis op vertoon van geldig entreebewijs 
Locatie: Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, Borger info: www.hunebedcentrum.nl 
 
Vrijdag 26 mei 11.00 – 16.00 uur Oertijdpark Hunebedcentrum 
Van linnen tot leer weekend – Maak kennis met het textiel uit de prehistorie. 
Ontmoet in het Oertijdpark prehistorische mensen in levende lijve die alles vertellen over textiel. 
Zij laten zien hoe kleding gemaakt werd vanaf leer tot en met wol. Kosten: gratis op vertoon van geldig 
entreebewijs 
Locatie: Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, Borger Info: www.hunebedcentrum.nl 
 
Zaterdag 27 mei 10.00 uur- 17.00 uur POP-UP fietsroute Ontdek Prehistorisch Groningen 
De fietsroute Ontdek Prehistorisch Groningen is te fietsen als POP-UP Route. Kerken, Molens, Hortus Haren, 
Klooster Yesse, hunebedden, een pingo-ruïne en Oorsprong Ecologisch vlees in nodigen je uit van de fiets te 
stappen en een kijkje bij hen  te nemen. Ze zijn herkenbaar aan de opvallende POP UP vlag. Lees alles over de 
route, de pop-up locaties  en het downloaden van de route www.dehondsrug.nl. De route Ontdek Prehistorisch 
Groningen is eveneens verkrijgbaar bij de deelnemende partners. 
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Zaterdag 27 mei 11.00-16.00 uur Oertijdpark Hunebedcentrum 
Van linnen tot leer weekend – Maak kennis met het textiel uit de prehistorie. 
Ontmoet in het Oertijdpark prehistorische mensen in levende lijve die alles vertellen over textiel. Zij laten 
 zien hoe kleding gemaakt werd vanaf leer tot en met wol. Kosten: gratis op vertoon van geldig entreebewijs 
Locatie: Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, Borger info: www.hunebedcentrum.nl 

 
Zondag 28 mei 11.00-16.00 uur Oertijdpark Hunebedcentrum 
Van linnen tot leer weekend – Maak kennis met het textiel uit de prehistorie. 
Ontmoet in het Oertijdpark prehistorische mensen in levende lijve die alles vertellen over textiel. Zij laten  
zien hoe kleding gemaakt werd vanaf leer tot en met wol. Kosten: gratis op vertoon van geldig entreebewijs 
Locatie: Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, Borger info: www.hunebedcentrum.nl 
  
Zondag 28 mei 12.00-13.30 uur Lentewandeling Buitencentrum Boomkroonpad 
Thema; Dood doet Leven. Opgave; www.staatbosbeheer.nl/boomkroonpad € 5.00 (tot 12 jaar € 2.50) 

 
Woensdag 31 mei 14.00-16.00 uur Ga mee op expeditie ”Sporen van strijd” Coevorden 
Onze gids neemt u graag mee! Luister naar zijn spannende verhalen en beleef het Coevorden van weleer tijdens 
de stadswandeling door de fraaie vestingstad. Ook wordt er een bezoek gebracht aan het Stedelijk Museum. 
Deelname € 4.50 p.p. Starten: bij Het Arsenaal en melden bij de balie 
Aanmelden: info@museumcoevorden.nl o.v.v. Geopark wandeling 31 mei. 
 
Zaterdag 3 juni 11.00-16.00 uur In vuur en vlam Hunebedcentrum te Borger 
Ervaar het vuur. Ontmoet in het Oertijdpark prehistorische mensen in levende lijve die alles  
vertellen over vuur. Hoe werd vuur in de prehistorie gemaakt, wat kan je allemaal met vuur?  
Kosten: gratis op vertoon van geldig entreebewijs 
Locatie: Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, Borger info: www.hunebedcentrum.nl  
 
Zondag 4 juni 12.00-13.30 uur Pinksterwandeling bij Buitencentrum Boomkroonpad 
Thema: Dood doet leven 
Opgave: www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad Kosten: € 5.00 (tot 12 jaar € 2.50) 
 
Zondag 4 en maandag 5 juni 11.00-16.00 uur In vuur en vlam Hunebedcentrum te Borger 
Ervaar het vuur. Ontmoet in het Oertijdpark prehistorische mensen in levende lijve die alles vertellen over                
vuur. Hoe werd vuur in de prehistorie gemaakt, wat kan je allemaal met vuur? 
Kosten: gratis op vertoon van geldig entreebewijs 
Locatie: Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, Borger info: www.hunebedcentrum.nl 
 
Maandag 5 juni 12.00-13.30 uur Pinksterwandeling bij Buitencentrum Boomkroonpad 
Thema: Dood doet leven opgave: www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad Kosten: € 5.00 (tot 12 jaar € 2.50) 
 
Maandag 5 juni 14.00 uur Pinksterbroed Veenpark te Barger-Compascuum  
Zingende kinderen van deur tot deur. Het oude Drentse gebruik Pinksterbroed wordt jarenlang in het Veenpark                
in ere gehouden. Vanaf 14.00 uur , lopen er in de museumdorpen van het park kinderen langs de deuren. Ze                    
zingen een liedje en krijgen van de bewoners snoep. Het lijkt Sint Maarten in mei, maar het is eeuwenoud                   
Drents gebruik waarbij kinderen met een “bruidje ”langs de deuren gaan. Nieuwsgierig naar de historische               
achtergrond? De vrijwilligers van ’t Aole Compas kunnen het haarfijn uitleggen.  
Locatie: Veenpark, Berkenrode 4, 7884 TR Barger-Compascuum Info: info@veenpark.nl 
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