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Hunebedcentrum bij nacht
Geopend 10.00 – 17.00 uur; zat. en zon. 11.00 – 17.00 uur; 
dagelijks vanaf 14 oktober 18.00 – 22.00 uur
In het duister van de nacht zijn hunebedden nóg indrukwek-
kender en mysterieuzer. Tijdens de unieke extra avondopen-
stellingen van het Hunebedcentrum in Borger verwelkomen 
fakkels en lichtjes je bij je bezoek en kun je aan allerlei acti- 
viteiten deelnemen. Ook het Oerpark, een prehistorisch 
dorp, en het grootste hunebed van Nederland zijn verlicht. 
Zo wandel je in het donker door 150.000 jaar geschiedenis. 
Spannend hoor!

Locatie Hunebedcentrum
Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger
Telefoon: (0599) 23 63 74

Hunetea – High tea & concert
Donderdag 19 oktober 15.30 – 17.30 uur;  
aanloop vanaf 15.00 uur
Brasserie de Berken en zangeres Martijje Lubbers nemen 
je mee op reis naar het prachtig gelegen hunebed D21 bij 
Bronneger. Je luistert naar een concert van de uit Rolde 
afkomstige zangeres, op gitaar begeleid door Allard Gosens, 
en geniet tegelijkertijd van een huisgemaakte high tea met 
streekproducten uit de omgeving. Deze activiteit is geschikt 
voor jong en oud. Dit wordt feestelijk genieten!

 Locatie Hunebed D21 
 Popdilweg in Bronneger

 Telefoon: (0599) 56 42 35  
 info@brasseriedeberken.nl
 Organisatie Brasserie de Berken
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Mysterie van het Sleenerzand – Avondwandeling
Woensdag 18 en 25 oktober 19.00 – 21.00 uur
Deze avondwandeling voert door de bossen en velden van 
Schoonoord naar het hunebed De Papeloze Kerk (D49) in de 
buurt van Sleen. Daar aangekomen ben je, in het licht van 
lantaarns, getuige van spannende verhalen over het ontstaan 
van het hunebed en het leven van de hunebedbouwers. Muziek 
klinkt en dansers gehuld in witte gewaden laten de legende 
van de mistige Witte Wieven herleven. Mysterieuze sferen!

Locatie Recreatiecentrum Rijmaaran
Slenerweg 118, 7848 AK Schoonoord
Organisatie De Hondsrug UNESCO Global Geopark
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Terug naar toen – Historische wandeling
Zaterdag 14 oktober 10.00 – 12.00 uur
Donderdag 26 oktober 13.30 – 15.30 uur
Bij iedere stap die je in het Strubben-Kniphorstbos zet, past een 
verhaal uit 5000 jaar menselijke bewoningsgeschiedenis. Door 
de historische rijkdom en de aanwezigheid van hunebedden 
en grafheuvels is het gebied een archeologisch reservaat. In de 
natuur weerklinkt de echo van onze voorouders. Geoparkgid-
sen Aline Kleikamp en Annie Meursing nemen je op 14 oktober 
graag mee in de wondere wereld van het Strubben-Kniphorst-
bos. Op 26 oktober zijn boswachter Kees van Son en Annie 
Meursing je gidsen!

Locatie Parkeerplaats De Strubben
Borgweg tussen Anloo en Schipborg
Organisatie De Hondsrug UNESCO Global Geopark

Bartjes Deux Chevaux – Paardentramtocht
Zaterdag 14, 21 en 28 oktober 13.30 – 15.30 uur
Stap bij de receptie van Landal Het Land van Bartje in de paar-
dentram en laat je vervoeren door trekpaarden Ugo en Ulys-
see. Deze tocht leidt langs pareltjes in de directe omgeving. 
Onderweg komen een hunebed, een pingoruïne, de kasseien 
van Drenthe en het omgevallen bomenbos voorbij en hoor je 
verhalen over Bartje, Ugo en Ulyssee en … de Witte Wieven. 
Tussentijds is er een lekkernij met een drankje. Na ruim twee 
uur ben je weer terug bij de receptie van Landal Het Land van 
Bartje.

Locatie Landal Het Land van Bartje
Buinerweg 8, 9536 PG Ees
Telefoon: (0599) 23 61 62 
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Ontdek het hunebed – Tour met elektrische  
terreinauto’s
15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27 en 29 oktober 12.00 – 15.00 uur; 
aanloop vanaf 11.30 uur
Ontdek bijzondere plekken in de omgeving van het prachtige 
Exloo. Na een gezellige ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 
ga je (mits in bezit van een geldig B-rijbewijs en 21 jaar of ouder) 
op pad met een elektrische terreinauto. De tocht voert langs 
hunebedden en grafheuvels en door bossen en heidevelden gele-
gen op de glooiing van dit deel van de Hondsrug. Wanneer we 
geluk hebben, treffen we de schaapskudde van Exloo en spotten 
we dieren in het wild, zoals runderen, reeën, vossen, konijnen en 
roofvogels. Ga op excursie en maak het zelf mee!

Locatie Eko-Tours
Hoofdstraat 100, 7875 AE Exloo
Telefoon: (085) 303 72 43
Organisatie Eko-Tours, Staatsbosbeheer en het Hunebedcentrum

Kom op 
tijd en wees een 

kwartier voor aanvang 
van een activiteit

aanwezig.
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Hunebedden, wat zijn dat eigenlijk? – Fietstocht
Dinsdag 17 en 24 oktober 14.00 – 16.30 uur
We kennen ze allemaal: de hunebedden in de provincie Dren-
the. Maar wat zijn hunebedden eigenlijk? Welke technieken 
gebruikten onze prehistorische voorouders om deze kolos-
sale stenen te vervoeren en op te stapelen? En met welk doel 
werden ze gebouwd en met een laag aarde bedekt? Deze fiet-
stocht gaat langs een tiental hunebedden in de omgeving van 
Emmen. Onderweg krijg je uitleg over hun ontstaansgeschie-
denis en kom je alles over deze stenen te weten. Fiets je mee?

Locatie De startlocatie wordt na aanmelden bekend gemaakt
Organisatie De Hondsrug UNESCO Global Geopark

Hunebed fotosafari
Dinsdag 17 oktober 13.30 uur
Zaterdag 28 oktober 15.30 uur
Ben jij helemaal weg van fotograferen? Ga dan mee op foto- 
safari met huisfotograaf Daphne van Dommelen (Davado) van 
het Hunebedcentrum in Borger. Tijdens een wandeltocht van 
zeven kilometer kom je langs maar liefst acht hunebedden. 
Naast foto’s van deze grafmonumenten is er ook volop ruimte 
om prachtige natuurfoto’s te maken. Je wandelt namelijk door 
een afwisselend gebied met water, bos en heide. Vooraf is er 
een ontvangst met koffie/thee en taart. Camera in de aanslag? 
Schieten maar!

Locatie Hunebedcentrum
Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger
Telefoon: (0599) 23 63 74
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Het pad van de hunebedbouwers – Zoeken naar 
eetbare planten
Dinsdag 17 oktober 10.30 – 12.30 uur
Tijdens een enerverende wandeling door de bossen van het 
mooie Anloo ga je onder leiding van Leah Groeneweg op zoek 
naar eetbare wilde planten, wortels en bessen. Bij hunebed 
D11, dat midden in de boswachterij ligt, geniet je van een 
wildplukversnapering. Ben je benieuwd hoe prehistorische 
hunebedbouwers 5000 jaar geleden aanvullend voedsel in de 
natuur zochten en verzamelden? Volg het pad van de hunebed-
bouwers en maak het mee!

Locatie Hoek Kerkbrink / Brinkstraat, 9467 PH Anloo
Leah Groeneweg (telefoon: 06 141 367 34)

Hunebed Cup 2017 – Golfwedstrijd
Dinsdag 17 oktober 10.00 – 13.30 uur
De Hunebed Cup 2017 is een golfwedstrijd voor beginnende 
golfers. Vorm een team met familieleden of vrienden en golf 
als een echte professional. Voor de wedstrijd krijg je een uit-
gebreide golfclinic waarin de basisbeginselen van deze sport 
aan bod komen. Daarna ga je samen met je teamleden aan de 
slag. Bij iedere hole beantwoord je een vraag over de hune-
bedden in Drenthe. De Hunebed Cup 2017 gaat naar het team 
dat het best heeft gegolfd en de meeste vragen goed heeft 
beantwoord. Doe je mee?

 Locatie Country Golf Ees
 Oosterweg 1, 9536 PR Ees

 Telefoon: (0599) 23 63 28
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Van hunebed, Heilig Bergje en wichelroede – 
Wandeling
Zondag 22 en 29 oktober 10.30 – 13.00 uur
Vertrekpunt van deze wandeltocht is Natuurvriendenhuis De 
Hondsrug in Noordlaren. Onder leiding van gidsen Marcel 
Wetsteijn en Ingrid Smits gaat de tocht door het Noordlaar-
derbos richting het Hunebed van Noordlaren (G1). Marcel en 
Ingrid vertellen hoe onze voorouders de route Coevorden- 
Groningen aflegden. Ze nemen je mee langs bijzondere plek-
ken, zoals het Heilig Bergje, en vertellen over de megalithi-
sche cultuur van het trechterbekervolk. Met een wichelroede 
laten ze zien hoeveel kennis er in die tijd al aanwezig was. Een 
bijzondere wandeling!

Locatie Parkeerplaats van Natuurvriendenhuis De Hondsrug
Duinweg 6, 9479 TM Noordlaren
Organisatie De Hondsrug UNESCO Global Geopark

De Lekkere Wandeling
Zondag 22 oktober 9.30 – 12.00 uur
Ieder jaar organiseert Bakker Joost uit Odoorn de Lekkere 
Wandeling. Deze activiteit combineert bewegen in de natuur 
met een proeverij van nieuwe producten. Dit najaar heeft de 
wandeling een historisch tintje. Je loopt door het bos en over 
de heide, en bezichtigt hunebedden en grafheuvels. Laat je 
onderweg verrassen door Drentse heideschapen of Schotse 
hooglanders. Al wandelend door de Drentse natuur kom je 
heel wat te weten over vroegere tijden. Na afloop presenteert 
Bakker Joost een uitgebreid en smakelijk buffet. Eet lekker, want 
je hebt het verdiend!

Locatie Bakker Joost
Hoofdstraat 6, 7873 BC Odoorn
Telefoon: (0591) 58 02 80

Kom op 
tijd en wees een 

kwartier voor aanvang 
van een activiteit

aanwezig.
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Van hunebed naar hunebed Sleen – Fietstocht
Donderdag 19 oktober 13.00 – 17.00 uur
Stap op de fiets voor een tocht van 25 kilometer in de omgeving 
van het Zuid-Drentse dorp Sleen, dat het vertrekpunt van deze 
tocht vormt. Deze route voert onder andere langs het hunebed 
De Papeloze Kerk (D49), gelegen in boswachterij Sleenerzand. 
Gids Lambert Hans vertelt over de krans-, zij- en dekstenen van 
dit bijzondere steengraf en laat je onderweg veel moois van de 
omgeving zien. Lekker op de fiets!

Locatie Tourist Info Sleen
Bannerschultestraat 12, 7841 AC Sleen
Telefoon: (0591) 36 22 82

Van hunebed naar hunebed Aalden – Fietstocht
Donderdag 26 oktober 13.00 – 17.00 uur
Vertrekpunt van deze tocht van 25 kilometer is het sfeervolle 
dorp Zweeloo. Samen met gids Lambert Hans fiets je door de 
bossen richting het verscholen hunebed De Papeloze Kerk (D49). 
Verdiep je ter plaatse in de reconstructie van dit hunebed, door 
gebruik te maken van stenen van een naburig geruïneerd hune-
bed (D33) en het ophogen van de met gras begroeide dekheuvel. 
Onderweg is er tijd om stil te staan bij bijzondere plekken in dit 
unieke gebied. Na afloop wordt er een kopje koffie/thee geser-
veerd. Stap maar op!

Locatie Tourist Info Zweeloo / Aalden
Aelderstraat 21a, 7854 RN Aalden
Telefoon: (0591) 37 22 99

Stepp’n Stones – Speurtocht per step
Ben jij een fervent puzzelaar en ben je in voor een leuke speur-
tocht in de omgeving van het schitterende Annen? Stap dan op 
de step voor een rit van ongeveer twee uur langs hunebedden en 
grafheuvels. Aan jou de uitdaging om tijdens deze tocht achttien 
raadselachtige vragen op te lossen. Stepp’n Stones!

Locatie Breeland Recreatie
De Bulten 4, 9468 TD Annen
Telefoon: (0598) 46 85 77

Kom op 
tijd en wees een 

kwartier voor aanvang 
van een activiteit

aanwezig.
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Bezoek een indrukwekkend hunebed bij nacht, 
terwijl fakkels en lichtjes voor mysterieuze sferen 
zorgen.

Geniet van een muzikale high tea met fenomenaal 
uitzicht op een steengraf en de landerijen eromheen.

Luister naar spannende verhalen en kijk naar dan-
sende Witte Wieven op de aarden heuvel van een 
hunebed.

De mooiste activiteiten beleef je deze herfst 
in het Drentse Hondsruggebied!
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