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Nederland - Drenthe - Odoorn 5 dagen.
Drenthe: Het grondgebied van deze provincie omvat het Drents Plateau en de Hondsrug. Het grootste deel wordt in beslag genomen door
het Drents Plateau dat uit met zanden bedekte grind- en zandafzeÍtingen bestaat. De voormalige uitgestrekte heidevelden worden
grotendeels in beslag genomen door weiden en dennenbossen. Vele van de resterende heidegebieden zijn thans omwille van hun
natuurhistorische en recreatieve betekenis beschermd. De oudste dorpen liggen alle op het zandplateau, dit is tevens het gebied waar de
meeste prehistorische vondsten zijn gedaan. De oudste veendorpen dateren uit de 1 l" tot I 3" eeuw en liggen nabij de provinciale grenzen,
het zijn typische streekdorpen, zoals Ruinerwold, Roderwolde en Schoonebeek. De provincie telt slechts één middeleeuwse stad, de
voormalige bisschoppelijke vesting Coevorden. Oorzaken hiervan zijnhet langdurige isolement en de sociaal economische structuur van
het oude Drentse binnenland. De eerste sporen van bewoning dateren van ca. 12.000 voor Christus. De landbouwers van de
trechterbekercultuur, bereikten Drenthe vermoedelijk in het 3" millennium voor Christus. Hun grafrnonumenten, de hunebedden, hebben
een schat aan informatie opgeleverd en horen thans tot de meest bezochte toeristische attracties.
Odoorn: een kleine plaats met ca. 1.950 inwoners en een gezellige oude dorpskern in de gemeente Borger-Odoorn. Odoorn, een Esdorp,
had tot ver in de 18" uitsluitend een boerenbevolking, zelfs de burgemeester, de dominee en de schoolmeester waren tegelijkertijd boer.
Het oudste document waarin Odoorn voorkomt is een bezegelde brief van 2 juli 1327 van het klooster Ten Nije Lichte. Bezienswaardig is
de kerk die stamt uit 1898. In de directe omgeving van ons hotel vindt u uitgestrekte wandel- en fietspaden, het hotel is een goede
uitvalsbasis voor mooie tochten!

Hotel de Oringer lÀarke ****
Het gezellige familiehotel is gelegen aan de brink in het centrum van Odoorn. Alle kamers zijn voorzien van douche/bad, wc, telefoon, tv
en safe. Verderbeschikt het hotel over een lift, een receptie, bar, lounge, serre, sauna, eenjaren sixties-look bowlingbaan, overdekte
fietsenstalling met fietsverhuur van elektrische fietsen en fietsen met 7 versnellingen en een gezellig terras. 's Morgens staat een
uitgebreid ontbijtbuffet klaar, 's avonds genieten we van een heerlijk 3-gangendiner. Ook is er entertainment in heihotel, er wordt een
filmavond georganiseerd, er is een hilarische Drenthe quiz, een gezellige Hollandse-spelen avond en op een van de avonden spelen we
bowling in de bowlingbaan van het hotel welke een sixties uitstraling heeft
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het Drents Plateau dat uit met zanden bedekte grind- en zandafzellingen bestaat. De voormalige uitgestrekte heidevelden worden
grotendeels in beslag genomen door weiden en dennenbossen. Vele van de resterende heidegebieden zijn thans omwille van hun
natuurhistorische en recreatieve betekenis beschermd. De oudste dorpen liggen alle op het zandplateau, dit is tevens het gebied waar de
rneeste prehistorische vondsten zijn gedaan. De oudste veendorpen dateren uit de 1 l" tot 13" eeuw en liggen nabij de provinciale gÍenzen,
het zijn typische streekdorpen, zoals Ruinerwold, Roderwolde en Schoonebeek. De provincie telt slechts één middeleeuwse stad, de
voormalige bisschoppelijke vesting Coevorden. Oorzaken hiervan zijn het langdurige isolement en de sociaal economische structuur van
het oude Drentse binnenland. De eerste sporen van bewoning dateren van ca. 12.000 voor Christus. De landbouwers van de
trechterbekercultuur, bereikten Drenthe vermoedelijk in het 3" millennium voor Christus. Hun grafmonumenten, de hunebedden, hebben
een schat aan informatie opgeleverd en horen thans tot de meest bezochte toeristische attracties.
Odoorn: een kleine plaats met ca. 1.950 inwoners en een gezellige oude dorpskern in de gemeente Borger-Odoorn. Odoorn, een Esdorp,
had tot ver in de 18" uitsluitend een boerenbevolking, zelfs de burgemeester, de dominee en de schoolmeester wa.ren tegelijkertijd boer.
Het oudste document waarin Odoorn voorkomt is een bezegelde brief van 21uli 1327 van het klooster Ten Nije Lichte. Bezienswaardig is
de kerk die stamt uit 1898. In de directe omgeving van ons hotel vindt u uitgestrekte wandel- en fietspaden, het hotel is een goede
uitvalsbasis voor mooie tochten!

Hotel de Oringer l(arke ****
Het gezellige familiehotel is gelegen aan de brink in het centrum van Odoom. Alle kamers zijn voorzien van doucheibad, wc, telefoon, tv
en safe. Verder beschikt het hotel over een lift, een receptie, bar, lounge, selre, sauna, eenjaren sixtiesJook bowlingbaan, overdekte
fietsenstalling met hetsverhuur van elektrische fietsen en fietsen met 7 versnellingen en een gezellig terras. 's Morgens staat een
uitgebreid ontbijtbuffet klaar, 's avonds genieten we van een heerlijk 3-gangendiner. Ook is er entertainment in hethotel, er wordt een
filmavond georganiseerd, er is een hilarische Drenthe quiz, een gezellige Hollandse-spelen avond en op een van de avonden spelen we
bowling in de bowlingbaan van het hotel welke een sixties uitstraling heeft
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Reisprogramma:

Dog 1 Heenreis, de von 6ogh route en het Ambochtsdorp: Vanaf VorstenboschcnNistelrodcrijdcnmctccnkorlcstopnaarons
hotel in Odoom. [{icr rvordcn wc ontvangen met een heerlijke lunch. Na de lunch maken rve ondcr lciding van een gids de van Gogh route mct
stop in Onelte. Van Gogh u,as één r"an de vele kunstcnaars die naar hct Hondsruggebied reisde. op zoek naar de schoonheid van het Drentse
landschap. Ondanks dat dc periodc die Vincent in Drenthe doorbracht van relatielkorle duur r,r,as. is hct in vccl opzichten ccn belangrijkc pcriodc
geweest voor zijn ontwikkeling. f ijdens onze tocht zicn rvc o.a. hct kerkjc van Zrveeloo. Ilavezate de Klencke in Oostcrhcssclcn. Slccn. oud
Aaldcn. de verdrvenen boortoren in 't I{aantje en de ontwikkeling van hct Oranjekanaal. Vervolgens rijden we verder naar het Ambachtsdorp
Orvelle. Orveltc is ccn lcvcnd monumcntendorp" waar mensen \vonen en r,r,erken en waar dc gcschicdenis van cen t1'pisch Drents dorp mel licfdc
rvordt gckocstcrd cn gebond. Na dit hezoek riiden rve terug naar ons hotel.

Da9 2 Histo?ie en fechniek: 's Morgens brengen rve een bezoek aan Bourtange. Ílourtange is een voormaiige grensvesting. die tussen 1580

en I 593 was aangelcgd op ccn zandrug (''tange") in het toenmalige Bourlanger VÍoeras. Pas in I 85 I als Vesting opgeheven en toen ontstond er

een agrarisch dorp. Dc tl,pischc vorm van het marktplein en de daarvan straalsgcnijs uitgaande straatjes, de zigzaglijn van de buitengracht cn de

allure van cnkclc I 7" ecurvse huizen getuigen ran de voorgcschiedenis van hct dorp. ïn 1967 is het dorp aange\\ezen als cen beschcrmd

dorpsgczicht. In Bounange kriigt u uitcraard ruimschoots de tijd om alles te bekiiken. Vanmiddag bezoeken ue het Emssperruerk net over de
grens in Duitsland. Hct Emssperrrverk is in de eerste plaats een stormvlocdkering in rir ier de [:ems vlak voor F.mdcn. rvaar deze uitmondt in de

Wcstcreems. De \.vaterkering rverd tussen 
,l998 

cn 2002 gcbouu'd tussen de dorp.ies Gandersum op de nclordoer'er en Nendorp op de zuidoever.
De totale kosten van de aanlcg bcdroegcn 22.1 mil]oen euro. De rvaterkering hccfi tr.vcc Íuncties. de bescherming ran dc kust cn maakt het

aÍdammen van de Uems tiidens de ovcrdracht r"an de grote cruiseschepen van de Meyer Wcrfi in Papenburg mogeliik. De beschcrming r,oor

stormr'locdcn ber,verkt dat stormr,loeden met',vatcr nivcaus dic hogcr zijn dan 3,70 meter Nt.r- niet langcr in staat zijn om stroomopwaarts te

dringen. -tijdcns ons bezoek rvordl er een Nederlandstaligc inÍbrmatictllm getoond en r.vorden wc bcgclcid door een Nederlands sprckende gids

die duideliik uitleg ovcr dc rvatcrkering geeÍï.

Dog 3 Natuurpork en de stod die ólles heeft: Vandaag maken rve onder leiding \,an ccn gids een mooie natuurrondrit ovsr Gcopark dc

I londsrug. Dit oerland strckt zich uit van Groningen tot voorbij lrmmen. De gids nccmt ons mee door de prachtigc staatsbossen en over
onlcrhardc binncnrvegen rvaar u anders nooii zou komen. Itij laat u zicn hoc mooi Drcnthe is en verteld authcntickc verhalen. Onderrleg rijden
lve langs de hunebedden. smeltrvatcrdalcn. pingo-ruïnes, graÍheur,els. de tl,pische Saksische boerderijen met zijn hogc cssen en de grote stille
heide. We maken ook een stop in E,mmcn. Dc stad heeÍi een slèerl'ol centrum. een prachtig plein. een stadspark. r.,"'inkcls cn restaurants. I)e
slogan is dan ook niet voor niets ''rvelkom in Flmmcn dc 'stad' dic ólles heeÍt". In Lmmen makcn rvc een ruime stop. Na de stop riidcn r.ie terug
naar ons hotcl.

Dog 4 Hoofdstod en het huis von beworingr Na het ontbijt rijdcn lve naar Assen. [n het centrum maken rve een ruime stop. Asscn is

bekend van\,vege het Drents museum. het muscum hcrbcrgt ccn bclangrvckkende collectie oudhcidkundige vondsten, klederdrachten cn I 8"

eeu\\'se stijlkamers. Jaarlijks i.vorden in Asscn dc-l'l--motorraccs gereden. f let centrum wordt gcvormd door de Brink, rvaaraan hct oude

I'rovinciehuis Iigt. Verder bekend als dc stad r, an BA RTJ E. Na het bezoek rijden we naar het gcr,'angenismuseum in Veenhuizen. In I 823 r.verden

dc eerste gcbouu,en door dc Maatschappi-i van Weldadigheid gerealiseerd. VIcn bourvdc in totaal drie gestichten voor arme gczinnen. wezen en

landlopers. Hier probccrdcn zij. al dan niet vrijwillig, een nieuu bestaan als boer op te bou,uven. In 1 859 nam de rijksovcrhcid dc gcstichten over.
Wczcn cn vondclingcn maakten plaats voor mensen die r,eroordeeld r.,,aren tot ccn gevangcnisstraÍ. Om de straf'-inrichtingcn hccn r.i,crd een heel

dorp gcbour.vd r,'oor het gevangenispersoneel. De ambtelijke hiërarchie r'r'erd rvecrspiegeld in de grandeur van de woningen. Op dc gcvcls van de

meeste huizen prijkten. en nog steeds. stichtelijke spreuken. Het dorp telt cchtcr nog steeds drie strafinrichtingen. Veenhuizcn is pas sinds 1981

vrij tocgankelijk. Daan'oor mochten. naast de gevangenen. alleen het gevangenispersonee I cn hun gezin het dorp in. Wie met pensiocn ging of
andcr wcrk krccg. mocst vcrhuizcn. Er staan meer dan 100 rijks-monumenten. r.raaronder de elcktricitcitsccntrale. het oude hospitaal en natuurli.ik
het'['weede (iesticht. het enige gesticht dat de tand des tilds heeli doorstaan en u'aarin hct gcvangenismuseum nu is gevestigd. Wc wordcn
ontvangen door een gids die ons een intcressantc rondleiding geeft door hct muscum. na de rondleiding maken we een ca. 45 minutcn durende
tour mct onzc eigen touringcar door Vccnhuizcn cn omgcving o.l.v. ccn gids.

Dag 5 Boerin Agnes en hoor Advocoot - Huíswoorts: \a het ontbijt nemen rve aÍschcid van hct hotcl. Maar.... we gaan nog niet direct
aan dc terugreis beginnen. We gaan op bezoek bij een heuse beroemdheid, r','c bczoeken Boerin Agnes van "Boer zoekt vrouw''. Agncs vcrtcld u

hct prachtige verhaal waarom zi.j boer is ger.vorden en i.relke hedendaagse uitdagingen er ziin voor de agrarische sector. Naast Boerin is zc
advocaat-maker gcr,vorden. ze verteld u enthousiast. ovcr haar carrièresuitch en laat u proeven van haar lekkers. Na het bczock ri-idcn ive naar
Hattem. het stadjc bckcnd vanwcge Anton Picck. hier zijn \\c nog c'rcn r.ri.j roordat ric doorrijden naar ons dineradres. Dczc mooic rcis door
Dr.rth. tr.rlrtt..

AIs u wenst deel te nemen aan bovenstaande reis kunt u zich door middel van bijgevoegd aanmeldingsformulier opgeven bij:

INLEVERADRES KBO VORSTENBOSCH :

Dhr. Gerrit Verhoeven
Heiveld 31,5476 LS Vorstenbosch
8 0413-341 121 - A68fi 03932
E gerritv@ziggo.nl

Ofdeponeren in de KBO bus in de hal van de Rabobank

Gelieve dit te doen voor 0l

INLEVERADRES KBO NISTELRODE:
Nlw. Leny van de Ven
Laarhof 21,5388 GX Nistelrode
I06r$85865
El pietenleny@gmail.com
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