Activiteiten
in Westerveld
01-07

Dwingeloo: Ierse Live muziek
de Bospub, vanaf 14.00 uur

07-07

Dwingeloo: Bostocht
Camping Torentjeshoek, starten afh. van
de afstand va. 7.30 uur. Wandeltochten
over 5-10-15-20-40 km

07-07

Frederiksoord: Erfgoeddag

21/22-07

Diverse locaties, van 13.00 uur tot
17.00 uur
24-27-07

Havelte: Schaapscheerdersfeest
“Wollig Landleven”

25/26-07

07/08-07

Kallenkote: Pasar Pedis
Taman Indonesia, info over tijden en
programma op www.taman-indonesia.nl

28-07

Uffelte: Klaverbladfiets-en
Wandelweekend

28-07

Diever: Historische Dag, met
oldtimers en demonstraties oude
ambachten
Rondom de Pancratiuskerk, van 10.00 uur
tot 17.00 uur.

21-07

Diever: Midzomeravond Marathon
Groepsacc. Het Kasteel, start om 17.00 uur

www.hetnationaleparkvandrenthe.nl

Havelte: Vinyl Diner
de Rand van Havelte, vanaf 17.00 uur

Uffelte: Vollemaanrit te paard
Manege ’t Holtingerzand,
aanvang 20.30 uur. Aanmelden kan via
tel. 0521-351403

Herberg de Roskam, starten kan afh. van
de afstand va 7.00 uur. Met op zaterdag
fietstochten en op zondag wandeltochten
14-07

Diever: Mammoetdagen
Oermuseum, Op woensdag
mammoetspelen van 13.00 uur tot
17.00 uur en op donderdag NK vuistbijl
maken van 10.00 uur tot 12.00 uur en
workshops van 14.00 uur tot 17.00 uur

Holtinger Schaapskooi, aanvangstijd
11.00 uur
07/08-07

Diever: Drentse Fiets4daagse
Brink, 4 dagen fietsen door Het nationale
park van Drenthe!

Museum de Koloniehof, van 10.00 uur tot
16.00 uur
07/08-07

Dwingeloo: Open Ateliers

29-07

Vledder: KunstProeverij
Lesturgeonplein, kunstmarkt met o.a.
muziek en proevrij, vanaf 11.00 uur

29-07

Dwingeloo: Wandel en
Muziekmiddag
de Bospub, vanaf 16.00 uur

Activiteiten
in Westerveld
Openluchtspel Havelte

Brinklopen en Hoeve aan den Weg-lopen Diever:

De voorstelling “Konkelefoesies” speelt op 11-18 en 20
juli in het openluchttheater de Speulkoele. Aanvang is om
20.30 uur en de kaartverkoop verloopt via de Tourist Info
in Havelte.

In juli kunt u iedere dinsdagsavond om 19.30 uur
meedoen met de Brinklopen. Op 28 juli kunt u voor een
hardloopwedstrijd om 11.00 starten bij Hoeve aan den
Weg.

Shakespeare’s King Lear in het
Shakespearetheater in Diever

Foodzoekers-middagen

Voorstellingen zijn op: Try Out: 6-7-13-14 juli om 21.00 uur.

Into Nature “Out of Darkness”
Grote kunstmanifestatie tussen Frederiksoord en het
Holtingerveld. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Tourist Info
in Frederiksoord en Havelte, van dinsdag tot zondag vanaf
11.00 uur. Into Nature loopt van 1 juli tot 16 september.

Markten en Braderieën
Diever:	Zomeravondmarkten, elke maandag van
16 juli t/m 27 augustus in het centrum,
van 14.00 - 21.00 uur
Diever:	Struunmarkt, 1 juli op de parkeerplaats t.o de
Tourist Info, van 11.00 uur tot 17.00 uur
Dwingeloo:	Vanaf 11 juli op woensdag in juli en augustus
Siepeldag met braderie vanaf 10.00 uur
Havelte:	Vanaf 17 juli op dinsdag in juli en augustus
Brinkmarkt en kofferbakverkoop op de Brink
vanaf 10.00 uur
Vledder:	Vanaf 17 juli op dinsdag in juli en augustus
Vleddermarkt in het centrum vanaf 18.00 uur
Vledder:	Kofferbakmarkten op 14 juli van 9.00 uur tot
13.00 uur op het Lesturgeonplein
Vledder:	Braderie en Vlomarkt op 22 juli vanaf
13.00 uur in het centrum

www.hetnationaleparkvandrenthe.nl

Op 11-12-18-19-25-26 juli kunnen kinderen van 13.00 uur
tot 16.00 uur meedoen met leerzame activiteiten op het
gebied van voedsel. Ze kunnen o.a. boter karnen, mosterd
maken, graan malen, wormen zoeken etc.

Kuna Festival in Lheebroek
Van 26 t/m 29 juli zijn er tal van leuke activiteiten op het
gebied van kunst, cultuur en natuur. Donderdag vanaf
15.00 uur, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur.
Het gehele programma vindt u op www.taribushkuna.nl

Oerwandelingen
Op 7 en 28 juli vanaf het Oermuseum in Diever en op
21 juli vanaf het infocentrum Holtingerveld in Havelte.
Start om 14.00 uur. Aanmelden via www.oermuseum.nl

Rondrit Kolonietram
Op 8 en 22 juli rijdt de Kolonietram om 14.00 uur door het
gebied van de Maatschappij van Weldadigheid.

