

Hunebed
doedag
24 oktober
2018

Hunebed Doe-Dag
op het Holtingerveld
Zien we jou ook?

Het programma:
14.00 -15.00 uur	Knutselmiddag in Lammeren kooi georganiseerd door de Holtinger Schaapskudde
en m.m.v. Jenny Nes
14.00-15.00 uur	Sportprogramma door de Beweegcoaches Westerveld
15.00-15.10 uur	Pauze met ranja
15.10-15.30 uur	Speurtocht naar hunebedden
15.30 uur		Samen met herder Jelle breng je de schapen terug naar de kooi
Wanneer: 24 oktober
Waar: Holtinger Schaapskooi, van Helomaweg 16, Havelte
Entree: € 2,50 per persoon

Met een museum, met wisselexposities en met activiteiten binnen en buiten het museum
vraagt het Oermuseum aandacht voor de grote cultuurhistorische waarden rond archeologie,
de landschapsvorming en de bewoning door de eeuwen heen van in de breedste zin van het
woord van Drenthe. (kijk op www.oermuseum.nl)
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Oerwandeling door Diever met gids
Zaterdag 6 oktober
➜ Aanvang 14.00 uur

|

Entree € 4,00 |

Aanmelden: wandelingen@oermuseum.nl

13

Nationale archeologiedagen

14

Nationale archeologiedagen
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Oerwandeling rond de Havelterberg met gids

27

Oerwandeling door Diever met gids

Zaterdag 13 oktober
Een Pre-historische Fietstocht langs de flanken van de Havelterberg en Bisschopsberg
o.l.v. gids Wim van der Wijk
➜ Van 14.00 uur tot 16.00 uur | Start bij Tourist Info Havelte op het Holtingerveld
Kosten € 4,00 volwassenen en € 3,00 kinderen
Aanmelden: fietstochten@oermuseum.nl | Groepsgrootte is max. 20 personen.

Zondag 14 oktober
Kinderen kunnen vragen stellen aan archeoloog Cuno Koopstra en een certificaat halen
➜ Van 13.30 uur tot 17.00 uur | Gratis entree, 3 workshops van ca. 45 minuten
Aanmelden: workshops@oermuseum.nl

Zaterdag 20 oktober.
De excursie gaat over de Havelterberg, langs groepen grafheuvels en de hunebedden.
Onderweg zijn nog sporen van de Tweede Wereldoorlog, zoals bomkraters, hangars en
landingsbaan
➜ Aanvang 14.00 uur | Start bij Tourist Info Havelte op het Holtingerveld
Kosten: Volwassenen € 4,00 p.p., Kinderen € 3,00 p.p.
Groepen kunnen zich aanmelden via wandelingen@oermuseum.nl

Zaterdag 27 oktober
➜ Aanvang 14.00 uur

|

Entree € 4,00 |

Aanmelden: wandelingen@oermuseum.nl

Oktobermaand Kindermaand
Museums Vledder

Ontdekkingstocht door het museum op 6-7 / 13-14 / 20-21 / 27-28 oktober kun je zelf ontdekken welke schilderijen echt
of nep zijn. Ook is er een heus atelier waar je zelf kunt schilderen

➜ Van 11.00 uur tot 17.00 uur

Taman Indonesia in Kallenkote
Op 13 oktober kun je vanaf 12.00 uur meedoen met de bamboegames, op 20 oktober ga je mee op de expeditie
en op 27 oktober is er een verhalenvertelster ➜

bamboe

Aanvang 12.00 uur

Bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen
Op 13, 20 en 27 oktober kun je vanaf 11.00 uur op herfstontdekkingstocht op het Dwingelderveld

Op 23 oktober om 11.00 uur en 14.00 uur en 24 oktober om 11.00 uur kun je op Gezinhuifkartocht en daarnaast is er op 23 oktober
ook nog de OERRR

Schapendag. Ga je liever in het donker in de huifkar? Geen probleem! Stap dan op 24 oktober om 19.00 uur in rij
mee met de volle maanhuifkartocht ➜ Info over al deze activiteiten kun je krijgen via www.natuurmonumenten.nl
Bibliotheek Diever
In de bibliotheek in Diever, in het gebouw van Stad & Esch speelt op 13 oktober de peuter en kleutervoorstelling

“Nog 100 nachtjes slapen”

➜

Aanvang 10.30 uur

Museum de Koloniehof in Frederiksoord
Rijden in de echte Kolonietram kan op 13 en 21 oktober bij museum de Koloniehof in Frederiksoord.
➜ De tram vertrekt om 13.00 uur

Miramar Zeemuseum in Vledder

Met schelpen knutselen kan op 14 en 21 oktober bij het Miramar Zeemuseum

➜ Aanvang 14.00 uur

Jeugdtheater van Shakespeare in Diever:
Op 20 oktober kun je meedoen met een toneelproeverij. Ontdek je talent en wie weet speel je
over een paar jaar de hoofdrol in een van de voorstellingen ➜ Aanvang 13.30 uur

Dag camping de Vledderhof in Vledder
Op 28 oktober wordt er bij de parkeerplaats van dag camping Vledderhof in Vledder

driftig gezocht naar de baby mammoet van het Oermuseum, hij is verdwenen en zijn moeder mist hem!
Wie helpt met zoeken?

➜

Aanvang 13.30 uur, aanmelden via workshops@oermuseum.nl

