Ontdek de Drentse Hooglanden te voet!

En... geniet van de prachtige natuur die wij te bieden hebben
Mijmerpadwandeling

Historische wandeling Westerbork

Knapzakroute met Huug de Hooglander

Hijkerveld "Dromen op het Diependal"

Wat: Met een Westerborker wandelen door
Westerbork, een brinkdorp met een rijke
historie
Wanneer: zondag 21 oktober
3,5
om 14.00 uur
m
k
Startpunt: De Rondum,
BG van Weezelplein Westerbork
Kosten: gratis
Inschrijven: niet nodig

Wat: Met een gevulde knapzak op je rug,
struinen in het bos. Op zoek naar o.a. sporen. Dus trek je stevige schoenen maar aan.
Huug de Hooglander gaat voorop
Wanneer: woensdag 17 en
2,5
24 oktober om 13.30 uur
km
Startpunt: Hart van Drenthe,
Oranjekanaal 18 NZ Zwiggelte - Huug's Honk
Kosten: € 5,- per kind incl. de knapzak
Ouders/begeleiders gratis
Inschrijven: niet nodig

Wat: Een wandeling door het stiltegebied
met zandverstuivingen en vennetjes, over
een oud karrespoor, je ontmoet de schaapskudde en de Schotse Hooglanders
Wanneer: woensdag 17 en zaterdag
5
20 oktober om 11.00 of 14.00 uur
Startpunt: Erfgoedlogies Diependal, km
Oranjekanaal NZ 48 Hijken
Kosten: naar eigen inzicht
8
Inschrijven: 0593 543566 of
km
sippieschat@hetnet.nl

Archeologische wandeling

Ommetje Witteveen

Roel Reijntjes Route door Beilen

Westerborkpad

Wat: Een wandeling door een archeologisch
interessant gebied
Wanneer: dinsdag 16 en donderdag
18 oktober om 11.00 uur of 14.00 uur
Startpunt: Parkeerplaats Halerweg Hijken
Kosten: naar eigen inzicht
Inschrijven: 0593 543566 of
4
sippieschat@hetnet.nl

Wat: Route in en rond het dorp
Witteveen. Het is een heel
afwisselende route met bijzondere plekjes
Wanneer: woensdag 17 en 24 oktober om
14.00 uur zaterdag 20 oktober om 14.00 uur
Startpunt: Parkeerplaats bij het sportveld
aan de Mr. J. B. Kanweg/Kerkweg in
Witteveen
Kosten: gratis
Inschrijven: 0593 552272 of
Patricia@dorp-witteveen.nl

Wat: Een route door de kern van Beilen,
met informatie over het Beilen van voorheen; de dichter Roel Reijntjes staat daarbij
centraal. Er is materiaal beschikbaar over
het pad en de geschiedenis van Beilen
Wanneer: woensdag 17 en
24 oktober
±3
Startpunt: De Klomphoek,
km
Brunstingerstraat 43 Beilen
Kosten: € 50,- bij 10 deelnemers
Inschrijven: deklophoek@hotmail.com

Wat: Een etappe van het Westerborkpad,
een bezinningspad dat start in Amsterdam
en loopt langs de treinroute naar Kamp
Westerbork. Er is een complete beschrijving
van het pad verkrijgbaar
Wanneer: zaterdag 20 en woensdag
24 oktober om 10.00 uur
25
Startpunt: Station Hoogeveen,
km
Stationsplein 1 Hoogeveen
Kosten: € 50,- bij 10 deelnemers
Inschrijven: erikvanderhoeven@planet.nl

Wat: Wandeling op het terrein van de GGZ,
waarbij u langs diverse locaties loopt.
Tussen 10.00 en 16.00 is er een multi
culturele markt die u kunt bezoeken
Wanneer: zaterdag 13 oktober
tussen 10.00 en 16.00 uur
Startpunt: De Regenboog,
Altingerweg 1 Beilen
2
Kosten: gratis
m
k
Inschrijven: niet nodig
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IJzertijdspeurtocht Sporen van Leven en Dood op het Hijkerveld (6 t/m 12 jaar)

Excursie Hijkerveld west

Wat: Georganiseerd door het Drents Landschap. Bij de schaapskooi op het Hijkerveld is de
tijd 2500 jaar teruggedraaid! Iedereen leeft er in de ijzertijd. Grijp je kans om te ontdekken
hoe het leven toen was. Je maakt vuur zonder lucifers, maalt graan om brood te bakken
en kruipt achter het spinnenwiel om wol te spinnen. Stroop je mouwen maar vast op!
En wat zijn toch die mysterieuze heuvels rondom de schaapskooi…?
Wanneer: zondag 14 oktober tussen 13.00 en 14.00 uur
Startpunt: Schaapskooi Hijkerveld. De schaapskooi is vanaf het dorp Hijken met
bordjes aangegeven
Kosten: gratis
Inschrijven: aanmelden@drentslandschap.nl (noodzakelijk)

Wat: Georganiseerd door het Drents Landschap. Het westelijke deel van het Hijkerveld
is normaal gesloten voor publiek.Vandaag mag u, onder begeleiding van natuurgidsen,
naar binnen. Loop mee en ontdek een heel andere kant van het Hijkerveld, dat een groot
contrast vormt met het open en weidse deel bij de schaapskooi. Het terrein is erg oneffen,
goed schoeisel wordt dan ook sterk aanbevolen. Honden zijn niet toegestaan
Wanneer: zondag 28 oktober om 14.00 uur
Startpunt: Aan de stille kant van het Oranjekanaal, ter hoogte van de voetgangersbrug
tussen Oranje en Hijken
Kosten: gratis
Inschrijven: niet nodig

De wandelweken zijn van 13 t/m 28 oktober 2012

Kijk voor de routes en meer informatie op:
www.drentsehooglanden.nl
De Drentse Hooglanden Wandelweken zijn mede mogelijk gemaakt door:

