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VOORWOORD
Doe jij ook mee met Oktober Kindermaand?
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De 11-jarige Jelle houdt van games spelen en van verhalen.
Oude verhalen die iets vertellen over vroeger. Over een oude
brand in Assen en over de hunebedbouwers. Daarom doet
hij elk jaar mee met Oktober Kindermaand. Dit jaar gaat hij
schilderen met een VR-bril op zijn neus en hij gaat op bezoek
bij de Proefkolonie. O ja, hij gaat ook nog een leuke voorstelling
bezoeken.
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Doe jij dit jaar ook mee met Oktober Kindermaand? Je kunt
dansen, toneelspelen, maar ook meedoen met yoga en circus.
Er zijn ook heel leuke rondleidingen. Ben je tussen de 4 en 12
jaar oud, dan zijn alle activiteiten helemaal gratis.
In dit boekje staan alle leuke activiteiten op een rijtje. Zie ik je
met je ouders in oktober? Ik wens je alvast heel veel plezier.
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HUISREGELS

LEESWIJZER
Gebruikte icoontjes bij de activiteiten

Corona en Oktober Kindermaand

Gebarentolk aanwezig/geschikt voor dove of slechthorende kids
Rolstoeltoegankelijk
(graag van tevoren
contact opnemen)

Volwassenen
gratis entree

wc

Invalidentoilet
aanwezig

€5

Volwassenen
betalen entree

Belangrijk
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen de activiteiten alleen bezoeken
onder begeleiding van een volwassene (maximaal drie kinderen per
volwassene). Kinderfeestjes zijn uitdrukkelijk niet toegestaan tijdens
een Oktober Kindermaand-activiteit.

Dove kinderen opgelet

Er is op 30 oktober in Herinneringscentrum Kamp Westerbork een
activiteit waarbij een doventolk aanwezig is.

Prikkelarm

Er is een prikkelarme openstelling in het Drents Museum op 15 oktober.

Organisatie Drenthe
Stichting Kunst & Cultuur
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen
0592-336999
info@kindermaand.nl
www.kindermaand.nl
Druk
Drukkerij Van Gorcum
www.drukkerijvangorcum.nl
Vormgeving & opmaak
Senne Trip
www.sennetrip.com

Er is weer heel veel te doen in Drenthe tijdens Oktober Kindermaand.
Voor kinderen zijn alle workshops, voorstellingen en rondleidingen
altijd gratis!
Wij vinden het superﬁjn dat het weer gelukt is. DANKJEWEL aan alle
deelnemende organisaties en kunstenaars, die dit gratis aanbieden.
Kijk altijd op de website voordat je op pad gaat. Misschien moet je tóch
een plaatsje reserveren of zijn de tijden aangepast. En we moeten nog
steeds oppassen voor corona.
Alle deelnemers zorgen ervoor dat Oktober Kindermaand leuk én
veilig is.
Wij vragen jou ook een paar dingen:
• Kom niet naar een activiteit als je gezondheidsklachten hebt.
• Indien nodig: reserveer van tevoren een ticket voor je ouders of opa
en oma en laat ze met de pin betalen.
Alle deelnemers volgen de richtlijnen van het RIVM die gelden in
oktober 2022.

Projectleider:
Ellen van Roosmalen
Stagaires:
Jorn Venekamp & Percy Kloosterhuis
(Eind)redactie:
Heidi van Duuren & Aranka Oosting
i.s.m. de deelnemende instellingen.
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor de juistheid van de gegevens in dit
boekje noch aansprakelijk worden gesteld voor
schade die voortvloeit uit deelname aan Oktober
Kindermaand.

Houd www.kindermaand.nl goed in de gaten voor actuele informatie
en eventuele wijzigingen. Ouders, volg ons ook op
!
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BIBLIOTHEKEN
We bouwen een boomhut in
bibliotheken van Drenthe

AA EN HUNZE
7 t/m 12 jaar
8 oktober
Bibliotheek Gieten
– zie hiernaast
Bibliotheek Borger
– zie pagina 21
Bibliotheek Sleen
– zie pagina 24
Bibliotheek Beilen
– zie pagina 48
Bibliotheek Zuidlaren
– zie pagina 56

Het is feest in de bibliotheek, want
het is Kinderboekenweek! Je kunt
meedoen aan heel veel activiteiten.
En je weet het vast: het thema van
de Kinderboekenweek is Gi-gagroen! In de bibliotheek kun je
een grote boomhut bouwen met
karton en speciaal gereedschap.
Help je mee?

15 oktober
Bibliotheek Zuidwolde
– zie pagina 27
Bibliotheek Meppel
– zie pagina 45
Bibliotheek Roden
– zie pagina 51
Bibliotheek Diever
– zie pagina 59

We bouwen een boomhut in
de bibliotheek

wc

Huh, een boomhut bouwen in
de bibliotheek? Kan dat? Bij de
bibliotheek in Gieten wel! In de
Kinderboekenweek is het feest in
de bieb. Daar hoort het bouwen van
een grote boomhut bij. Wij gaan
aan de slag met karton en speciaal
gereedschap. Ben je nieuwsgierig
geworden en wil je meehelpen? Hoe
meer hulp, hoe beter! Naast het
bouwen van een boomhut zijn er een
hoop andere activiteiten te doen. En
het thema is ‘Gi-ga-groen!’

8 oktober

12.15 - 13.45 uur
Bibliotheek Gieten

Eexterweg 12
9461 BD Gieten
088-0128220
www.bibliotheekgieten.nl

Reserveren
info@bibliotheekgieten.nl

Samen muziek maken

wc

7 t/m 9 jaar

8 oktober

Speel je een muziekinstrument of
lijkt je dat leuk om te doen? Doe
dan mee met de open repetitie en
kom muziek maken. Het maakt
niet uit of je een instrument kan
bespelen of niet. Je mag je eigen
instrument meebrengen. Als je
die niet hebt, dan krijg je er één
te leen. Je speelt met z’n allen een
liedje onder leiding van dirigent
Pieter de Jong en aan het einde
van de middag kun je aan je ouders
laten horen wat je hebt geleerd.
Ook kun je die middag kijken en
luisteren naar het leerlingenorkest
van Drenthina.

14.30 uur jeugdrepetitie
16.45 uur - 17.15 uur
Slotoptreden voor ouders
Muziekvereniging
Drenthina Annen

Dorpshuis Annen
Kruisakkers 36A
9468 BJ Annen
www.drenthina-annen.nl
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7 t/m 12 jaar

7

Probeer eens een instrument

wc

4 t/m 12 jaar

8 oktober

13.00 - 15.30 uur
Muziekschool de Hondsrug

O.B.S. Gieten
Spoorstraat 2
9461 D.A. Gieten
0598 - 468724
www.muziekschooldehondsrug.nl

Gitaar, saxofoon, viool of dwarsﬂuit? Een drumstel of een accordeon?
Kom kijken, luisteren, maar vooral uitproberen. Nieuwsgierig naar de
snaren van een viool, hoeveel lucht je in een saxofoon moet blazen of
hoe de bekkens van een drumstel vastzitten? Kom dan vooral langs.

Lipgloss maken
Je eigen lipgloss maken die ook
nog eens lekker smaakt. Op deze
gezellige ochtend ga je aan de slag
met het recept voor een echte
lipgloss. We werken met een paar
eenvoudige ingrediënten. We
hebben er zin in. Kom je ook?

7 t/m 9 jaar

1 oktober

10.00 - 11.00 uur eerste groep
11.15 - 12.15 uur tweede groep
O & Ki Kindcentrum
Brink 18
9461 AT Gieten
0592 - 820244
www.oenki.nl

Reserveren
info@oenki.nl
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DAF Music-Lab, 3D fantasiedieren en VR kunst maken
8, 15 & 29 oktober
10.00 - 12.00 uur
DAF Gieten

Digital Art Factory Gieten
Julianalaan 8A
9461 BT Gieten

Reserveren
www.digitalartfactory.nl/
oktoberkindermaand2022

VR kunst maken
8 oktober - 4 t/m 12 jaar
Met een Virtual Reality-bril en controllers een kunstwerk maken.
Het klinkt gek. Maar het kan echt. Doe je mee? Met de bril en de
controllers maak je de mooiste creaties. Alle kunstwerken van de
workshop worden verzameld en in een online expositie geplaatst. Je
kunt ze daar allemaal bekijken!
3D fantasiedier
15 oktober - 10 t/m 12 jaar
Bedenk en maak jouw eigen 3D fantasiedier. Dat doe je met 3D pennen
en andere materialen. Als je een afbeelding voor de achtergrond hebt
uitgekozen, fotografeer je het dier voor een groene achtergrond
(greenscreen). Zo bepaal je in welke omgeving jouw dier te zien is.
Fantaseer erop los!
Music-Lab
29 oktober - 10 t/m 12 jaar
Bouwen, experimenteren, uitvinden én muziek maken. Dat kan
allemaal in het DAF Music-Lab. Samen met anderen maak je met
allerlei spullen, buizen en draden eerst je eigen muzieklab. Daarna kun
je geluid downloaden, maar ook zelf maken. En dan, als je klaar bent:
‘Let’s play the music!’
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Workshop drukwerktechniek
Tijdens deze workshop leer je hoe je
een poster moet drukken. Je gaat
spelen met rollers, drukinkt en allerlei
soorten papier. Je kunt tekenen,
knippen, schuiven en plakken.
Uitproberen is het toverwoord.
Misschien bedenk je wel een leuke
tekst, heb je een woord die je speciaal
vindt of wat dacht je van je eigen
naam? Teken het op je poster en
drukken maar. Weet jij al waar je de
poster gaat hangen?

6 t/m 12 jaar

8 oktober

Sprookjeslicentie, een voorstelling van
Jeugdtheater Tikotaria

Reserveren
www.hetkleinekerkje.nl

In Drenthe hebben we onze eigen
sprookjesﬁguren, met allemaal hun
eigen probleem. Neem nou de broer
van Klaas Vaak: Bert Soms. Hij
en zijn vrienden zijn tot hun grote
ergernis nét niet bekend genoeg
om in de sprookjesboeken te mogen
staan.
En dan heb je de Witte Wieven. Wat
moet je doen als je familie uit boze
heksen bestaat maar je zelf liever
een beroemde blije heks wil zijn? In
deze magische voorstelling volg je
Bert Soms en Willemijntje het Witte
Wiefje die je een kijkje geeft in de
sprookjeswereld.

Dans je mee?

De voorstelling duurt 45 minuten.
Na aﬂoop kun je nog knutselen en
theaterspelletjes doen.

14.00 - 16.00 uur
Het kleine kerkje

Broek 2
9511 PT Gieterveen
www.hetkleinekerkje.nl

Omdat er wordt gewerkt met drukinkt
graag oude kleren aantrekken.

4 t/m 12 jaar

1 oktober

4 t/m 6 jaar:
10:00 - 10:30 uur
7 t/m 9 jaar:
10:30 - 11:15 uur
10 t/m 12 jaar:
11:15 - 12:00 uur

Maak kennis met dansen en heel
veel verschillende dansstijlen. De
leukste danslessen voor kids komen
voorbij. Voor de jonge kinderen
nog heel eenvoudig. Maar voor alle
oudere kinderen met stoere moves
en snelle wisselingen.
Kom je ook?

Dansschool Out of Control
Locatie Het oude postkantoor
Schoolstraat 17
9461 AA Gieten
www.outofcontrol.nl
Reserveren
www.outofcontrol.nl
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5 t/m 12 jaar

8 oktober

11.30, 13.30 & 16.30 uur
Café Veninga

Boddeveld 2
9461 JB Gieten
0592 261 378

5 t/m 12 jaar

15 oktober

11.30, 13.30 & 16.30 uur
Nijend 24

Nijend 24
9465 TR Anderen
www.nijend24.nl
Reserveren
www.tikotaria.nl

ASSEN
Werkplaats voor Verbeelding

Familieroute In de ban van de Ararat
wc

4 t/m 12 jaar

29 & 30 oktober

13.30 - 16.00 uur
DNK

Weierstraat 1
9401 ET Assen
www.dnk.nl

In het laboratorium worden superleuke workshops aangeboden. Je
gaat de leukste, raarste en meest onverwachte dingen doen. De natuur
staat centraal en sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek; Giga-groen. En heb je de mooie kinderboeken al gezien?

Brand in het klooster. Wat een ramp!

wc

10 t/m 12 jaar

9 oktober

Aanvang: 13.00,
14.15 & 15.30 uur
Drents Archief

Brink 4
9401 HS Assen
www.drentsarchief.nl
Reserveren
0592 – 313523

Op 13 juni 1418 gebeurde er
een grote ramp in Assen. Het
belangrijkste gebouw in de stad,
het klooster, vloog in brand. In die
tijd was er nog geen brandweer en
ook nog geen brandspuit. Weet jij
hoe ze toen de brand doofden?
Help mee blussen zoals de mensen
dat 600 jaar geleden deden.
Helaas was het klooster niet
meer te redden; het brandde tot
de grond toe af. Aan jou de taak
om een nieuw klooster te bouwen.
Gaat jou dat lukken?

In het Drents Museum ontdek je de
schatten uit het oude land Armenië
en de berg Ararat. Tussen deze spullen
van goud, zilver en brons zitten een
hoop dieren verstopt. Je kent ze uit
het verhaal van Noach. Die belandde
met zijn ark (een schip) vol dieren op
de Ararat. Je vindt de dieren allemaal
met de speciale familieroute bij de
tentoonstelling ‘In de ban van de Ararat’.
De route zit vol verrassende verhalen,
boeiende vragen en uitdagende doeopdrachten. Superleuk om met de hele
familie te doen!

wc

8 t/m 12 jaar

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22,
23, 29 & 30 oktober

13.00 - 15.30 uur
Drents Museum

Brink 4
9401 HS Assen
0592 - 377773
www.drentsmuseum.nl
Reserveren
www.drentsmuseum.nl

Prikkelarm bezoek - 15 oktober / 9.00 - 10.30 uur
Bezoek op zaterdag 15 oktober tussen 9.00 en 10.30 uur de
tentoonstelling ‘In de ban van de Ararat’ prikkelarm. Tijdens de
prikkelarme openstelling zijn de lichten in het museum gedimd,
geluiden uitgeschakeld en mogen er een beperkt aantal bezoekers
naar binnen. Op deze manier ontstaat er een rustige omgeving om
de tentoonstelling met zo min mogelijk omgevingsprikkels te beleven.
* Op vertoon van het Oktober Kindermaandboekje aan de kassa te koop,
maximaal voor 2 personen, alleen geldig wanneer je met je (klein) kind komt (met
museumkaart gratis)

Theatermiddag
6 t/m 12 jaar

1 oktober

13.00 – 16.00 uur
Garage TDI
JeugdTheaterSchool
Dynamo
Industrieweg 8
9403 AA Assen
www.garagetdi.nl
Reserveren
www.garagetdi.nl
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€7,50*

Stap in de wondere theaterwereld van
Garage TDI. Zing, dans, acteer erop los
en leer de ﬁjne kneepjes van theater. Kun
jij in de huid van iemand anders kruipen?
Doe dan mee met de theaterles. Samen
maak je een presentatie voor alle papa’s
en mama’s.
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DAF Music-Lab, 3D fantasiedieren en VR kunst maken

Beleefwandeling
*

8, 15 & 29 oktober

4 t/m 12 jaar

wc

10.00 - 12.00 uur

29 oktober

start: elk moment tussen
18.30 - 20.00 uur

Digital Art Factory

Zuidhaege 2,
9401 NZ Assen
www.digitalartfactory.nl

Reserveren
www.digitalartfactory.nl

Music-Lab
8 oktober - 10 t/m 12 jaar
Bouwen, experimenteren, uitvinden én muziek maken. Dat kan
allemaal in het DAF Music-Lab. Samen met anderen maak je met
allerlei spullen, buizen en draden eerst je eigen muzieklab. Daarna kun
je geluid downloaden, maar ook zelf maken. En dan, als je klaar bent:
‘Let’s play the music!’
3D fantasiedier
15 oktober - 10 t/m 12 jaar
Bedenk en maak jouw eigen 3D fantasiedier. Dat doe je met 3D pennen
en andere materialen. Als je een afbeelding voor de achtergrond hebt
uitgekozen, fotografeer je het dier voor een groene achtergrond
(greenscreen). Zo bepaal je in welke omgeving jouw dier te zien is.
Fantaseer erop los!
VR kunst maken
8 oktober - 4 t/m 12 jaar
Met een Virtual Reality-bril en controllers een kunstwerk maken.
Het klinkt gek. Maar het kan echt. Doe je mee? Met de bril en de
controllers maak je de mooiste creaties. Alle kunstwerken van de
workshop worden verzameld en in een online expositie geplaatst. Je
kunt ze daar allemaal bekijken!

Duurzaamheidscentrum
Assen

Bosrand 2
9401 SL Assen
www.duurzaamheidscentrum.nl

In het donker maak je een avontuurlijke wandeltocht door het Asserbos.
Je mag geen zaklantaarn meenemen en de lamp op je telefoon niet
aandoen. Vind je weg in het donker. Luister naar de roep van de uil
en hoor de herfstbladeren onder je voeten knisperen. Probeer niet
te struikelen! Onderweg kun je meedoen aan verschillende leuke
activiteiten.
* Vrijwillige bijdrage mag

Zingen, dansen en acteren
4 t/m 12 jaar

8 & 29 oktober

Ros Theater en Musical
School Drenthe
Podium Zuidhaege
Zuidhaege 2
9401 NZ Assen
8 oktober:
lokaal 1.19
29 oktober:
lokaal 1.06/1.07

wc

Zingen, dansen, acteren. Tijdens
de workshop musical sta je niet
stil. Je leert bewegen op muziek,
krijgt training voor je stem en doet
theateroefeningen. Als je ervan
houdt om in de spotlights te staan,
twijfel dan niet en geef je op voor
deze workshop. In no time leer jij hoe
je moet spelen op een podium.

Reserveren
rostheater@gmail.com
29 oktober, 13.30 - 14.15 uur
musical voor kleuters
29 oktober, 14.30 - 15.30 uur
musical voor 7 t/m 9 jaar
29 oktober, 15.45-16.45 uur
musical voor 10 t/m 12 jaar

8 oktober, 13.30 - 14.15 uur
theater voor kleuters
8 oktober, 14.30 - 15.30 uur
theater voor 7 t/m 9 jaar
8 oktober, 15.45 - 16.45 uur
theater voor 10 t/m 12 jaar
14
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Scouting, laat je uitdagen!

Rapunsel Kinderboeken & meer

Zit je bij een scoutinggroep, dan ben
je vindingrijk, creatief en gebruik
je je fantasie. Door spelletjes en
activiteiten te doen leer je de hiketechnieken, knopen leggen en een
kampvuur maken. Doe mee met
de activiteiten van de Bevers en
Welpen in het Asserbos (jongens en
meisjes) en ontdek de scout in jou!
Vermeld bij aanmelding je naam en
leeftijd, zodat De Zwervers weten
dat je komt.

5 t/m 12 jaar

1, 9, 23 & 30 oktober

10.00 - 16.30 uur

Scoutinggroep De Zwervers

Johan Hoﬂaan 1
9401 PZ Assen
www.zwervers.nl

Reserveren
susanne@zwervers.nl

De Bevers: 5 en 6 jaar, 10.15- 12.15 uur
Welpen: 7 t/m 11 jaar, 10.00- 12.30 uur
of 14.00- 16.30uur
(indeling op basis van groepsgrootte)

Theaterfestival
€10,-

4 t/m 12 jaar

wc

16 oktober

13.00 - 14.00 uur
& 15.00 - 16.00 uur

8, 15 & 29 oktober
Rapunsel Kinderboeken & meer
Brink 27
9401 HT Assen
0592 - 300788
www.rapunsel.nl

Reserveren
info@rapunsel.nl

Kinderyoga aan de hand van een kinderboek - 4 t/m 6 jaar
15 oktober, 11.00 - 12.00 uur
Eekhoorn is boos! Gisteren zaten er heel veel mooie blaadjes aan zijn
boom, maar vandaag zijn er een paar weg! Ze zijn vast gestolen, en
dat betekent... DAT ER EEN BLAADJESDIEF RONDLOOPT!
Naar aanleiding van het superleuke kinderboek ‘De Blaadjesdief’ is
een passende yogales gemaakt, waaraan alle kinderen gemakkelijk mee
kunnen doen. Lenigheid is niet nodig, heel veel zin wel!
Workshop huttenbouwen - 7 t/m 9 jaar
8 oktober - 11.00 uur
Bouwers opgelet: de schrijver van het boek ‘Hutten Bouwen’ geeft een
workshop over hoe je de tofste hut in elkaar zet. Deze handige tips en
sluwe tricks wil je niet missen!
Mot en de metaalvissers - 10 t/m 12 jaar
29 oktober - 13.00 - 14.00 uur
Sanne Rooseboom komt vertellen over haar nieuwste boek: ‘Mot en de
metaalvissers’. Ze vertelt ook over haar populaire serie ‘Het ministerie
van oplossingen’. Kom je ook meegenieten?

23 oktober

15.00 - 16.00 uur
& 16.00 - 18.00 uur
Podium Zuidhaege

Podium Zuidhaege:
Zuidhaege 2
9401 NZ Assen
www.podium-zuidhaege.nl

Reserveren
www.podium-zuidhaege.nl

Grappige voorstellingen. Voorstellingen waarbij je misschien een
traantje moet laten en voorstellingen waarbij je zelf zin krijgt om
op het podium te klimmen. Kom lang bij de 20ste editie van het
Jeugdtheaterfestival Assen. Je kunt ook meedoen aan workshops! Op
de website kun je lezen welke voorstellingen dit jaar gratis zijn tijdens
Oktober Kindermaand.
16
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Breakdance
*

4 t/m 12 jaar

15 oktober

13.00 - 14.00 uur

Jan Postema Dansstudio

Zeilmakerstraat 43
9403 VA Assen
www.dansstudioassen.nl

Reserveren
info@dansstudioassen.nl

Hoe staat het met jouw powermoves en voetenwerk? En zeggen
de woorden stunts en toprocks jou iets? Die woorden horen niet bij
mountainbiken of boksen, maar bij Breakdance! In de studio van Jan
Postema leert Bboy Max jou alles over deze supercoole dans. Doe je
dansschoenen aan en gaan met die banaan!

Herfstyoga
7 t/m 12 jaar

29 oktober

Kinderpraktijk Vlinder

Bosvaren 34
9408 LR Assen
www.kinderpraktijkvlinder.nl
Reserveren
info@kinderpraktijk.nl

Kinderyoga 7 - 9 jaar:
10.00 - 11.00 uur
Kinderyoga 10 - 12 jaar:
11.15 - 12.15 uur

*

Sta zo stevig als een boom, waai als een
rietstengel heen en weer en rek je uit
als een hond. Kan je dat goed? En hoe
maak je een weerbericht op iemands
rug? Doe mee aan Herfstyoga voor
kinderen. Tijdens deze yogales ben je
bezig met grappige yogahoudingen,
oefeningen om te relaxen en een
massagespelletje.
*Familie kan niet blijven kijken

Kinderdans/ Hiphop-Streetdance dansles/
TIKTOK Dansles
4 t/m 12 jaar

10:00 - 10:45 uur
Kinderdans - 4 t/m 6 jaar
11:00 - 12:00 uur
Hiphop/Streetdance - 7 t/m 9 jaar
12:00 - 13:00 uur
Hiphop/Streetdance - 10 t/m 12 jaar
13:00 - 14:00 uur
TIKTOK Dansles - 8 t/m 12 jaar

1 oktober

Malu Dance Company

Marktstraat 3a
9401 JE Assen
www.maludancecompany.nl
Reserveren
info@maludancecompany.nl

Kijk jij veel naar dansjes op TIKTOK en wil je dat ook kunnen? Dans je
meteen als je muziek hoort en hou je van dansen in een groep? Neem
dan een kijkje bij een Hiphop/Streetdance dansles en pik de nieuwste
moves mee. Ook is er een les Kinderdans voor alle kleine kinderen.
Spelenderwijs de eerste danspasjes leren. Lekker swingen!

Optreden jeugdcircus Bombari Cirko Elemento!

€5,-

wc

4 t/m 12 jaar

16 oktober

14.30 - 16.15 uur
Jeugdcircus Bombari
Podium Zuidhaege
Zuidhaege 2
9401 NZ Assen
www.bombari.nl
Reserveren
info@bombari.nl

Hooggeëerd publiek! Dames en heren, jongens en meisjes! Komt
dat zien, komt dat zien! Het jeugdcircus Bombari speelt dit jaar een
gloednieuwe show, genaamd Cirko Elemento! In deze show zie je
verschillende nieuwe acts die geïnspireerd zijn op de vier elementen:
aarde, water, lucht en vuur.
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BORGER-ODOORN

Toetsenkids
*

6 t/m 11 jaar

1 & 29 oktober

Klankrijk Drenthe door
Else Marijke Schot

Podium Zuidhaege
Zuidhaege 2
9401 NZ Assen
www.klankrijkdrenthe.nl

14:00 - 14:45 uur
kinderen van 6 t/m 8 jaar
15:00 - 15:45 uur
kinderen van 9 t/m 11 jaar

Reserveren
e.m.schot@hetnet.nl

Kom ontdekken wat je allemaal op een piano, keyboard of digitale
piano kan doen. Er zijn leuke oefeningen op de toetsen en je leert een
aantal liedjes spelen. Je mag alleen komen. Maar mama, papa, oma
of opa mogen ook mee zodat je samen kunt spelen. Je hoeft niks te
kunnen, want dit is een kennismaking.

We bouwen een boomhut in
de bibliotheek
Het is feest in de bibliotheek, want
het is Kinderboekenweek! Je kunt
meedoen aan heel veel activiteiten.
En je weet het vast: het thema van
de Kinderboekenweek is Gi-gagroen! In de bibliotheek gaan we
bijvoorbeeld een grote boomhut
bouwen met karton en speciaal
gereedschap. Help je mee?

wc

7 t/m 12 jaar

8 oktober

14.30 - 16.00 uur
Bibliotheek Borger

Molenstraat 3e
9531 CH Borger
088 0128300
www.bibliotheekborger.nl

Reserveren
088 0128300 of info@
bibliotheekborger.nl of
www.bibliotheekborger.nl

WOEI!
7 t/m 9 jaar

29 oktobe

13.30 - 15.30 uur
Klankrijk Drenthe

collectief van ZZP’ers
muziekdocenten
Podium Zuidhaege
Zuidhaege 2
9401 NZ Assen
www.klankrijkdrenthe.nl

€5,-

Blaastrio Woei!. Een ontmoeting met
de drie blaasinstrumenten dwarsﬂuit,
hobo en klarinet.
Horen, zien en proberen. Als je wilt
kun je meedoen. Je leert wat de blaasinstrumenten allemaal kunnen. En je
krijgt af en toe ook zelf een uitdagend
klusje. Want wie lukt het nog meer om
noten te blazen uit de ﬂuit of de hobo?

Toffe armbandjes maken

€5,-

wc

7 t/m 9 jaar

8 oktober

10.30 - 11.30 uur
Hunebedcity

Hoofdstraat 32
9531 AG Borger
www.hunebedcity.nl
Reserveren
info@hunebedcity.nl

Hippe meiden en stoere boys opgelet! Tijdens deze workshop maak
je toffe armbandjes in de mooiste kleuren, voor jezelf of je BFF. De
leukste kralen en bedeltjes liggen voor je klaar.
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Draagtas maken
Wil jij ook zo’n toffe hippe stoffen tas
maken, zodat je geen plastic tasjes meer
hoeft gebruiken? En lijkt het je leuk om
eens achter de naaimachine te zitten?
Dan is deze workshop echt iets voor jou!
Je gaat een duurzame draagtas maken, op
de naaimachine. Het is geen probleem als
je dat nog nooit hebt gedaan: dat leer je
allemaal hier!

*

10 t/m 12 jaar

1 & 8 oktober

9.30 - 16.00 uur
Freubelstudio

Hoofdstraat 88
9531 AJ Borger
0599 - 855684
www.freubelstudio.nl
Reserveren
jantina@freubelstudio.nl
*Niet voor ouders

Oerweekend en
Het weekend van de wetenschap
4 t/m 12 jaar

1, 2, 22 & 23 oktober
11.00 - 17.00 uur

Het Hunebedcentrum
Hunebedcentrum
Hunebedstraat 27
9531 JV Borger
www.hunebedcentrum.nl

€12,50

wc

1 & 2 oktober:
Het weekend van de wetenschap
Maak kennis met de wetenschap archeologie en bestudeer het leven van
mensen in vroegere tijden. Je kunt zelf
onderzoek doen naar bijvoorbeeld
dierenbotten of aardewerk. Ook kun
je op een leuke manier kennismaken
met de wetenschap geologie, daarbij
leer je alles over gesteenten en fossielen.

Sprookjeslicentie, een voorstelling van
Jeugdtheater Tikotaria
In Drenthe hebben we onze eigen
sprookjesﬁguren, met allemaal hun
eigen probleem. Neem nou de broer
van Klaas Vaak: Bert Soms. Hij
en zijn vrienden zijn tot hun grote
ergernis nét niet bekend genoeg
om in de sprookjesboeken te mogen
staan.
En dan heb je de Witte Wieven. Wat
moet je doen als je familie uit boze
heksen bestaat maar je zelf liever
een beroemde blije heks wil zijn? In
deze magische voorstelling volg je
Bert Soms en Willemijntje het Witte
Wiefje die je een kijkje geeft in de
sprookjeswereld.
De voorstelling duurt 45 minuten.
Na aﬂoop kun je nog knutselen en
theaterspelletjes doen.

22 en 23 oktober: Oerweekend
Kom kijken hoe jouw voorouders
leefden! Met een groep oermensen
worden de steentijd, de bronstijd en de
ijzertijd tot leven gebracht. Er gebeurt
van alles. Er wordt gewerkt, geleefd,
gegeten, gedaan en gevoeld zoals
men lang geleden deed. Bezoek het
Hunebedcentrum, ontmoet de echte
oermensen en maak kennis met het
verleden.
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wc

5 t/m 13 jaar

22 oktober

Aanvang:
13.30 & 16.30 uur
Culthuurhuis Odeon

Zuiderdiep 123
9571 BG 2e Exloërmond
www.odeoncultuurhuis.nl

Reserveren
www.tikotaria.nl

COEVORDEN
We bouwen een boomhut in
de bibliotheek
Huh, een boomhut bouwen in
de bibliotheek? Kan dat? Bij de
bibliotheek in Sleen wel! In de
Kinderboekenweek is het feest in
de bieb. Daar hoort het bouwen van
een grote boomhut bij. Wij gaan
aan de slag met karton en speciaal
gereedschap. Ben je nieuwsgierig
geworden en wil je meehelpen? Hoe
meer hulp, hoe beter! Naast het
bouwen van een boomhut zijn er een
hoop andere activiteiten te doen. En
het thema is ‘Gi-ga-groen!’

De nacht van Vincent
wc

7 t/m 12 jaar

8 oktober

12.15 - 13.45 uur
Bibliotheek Sleen

Westrupstraat 23A
7841 AZ Sleen
0880 - 128260
www.bibliotheeksleen.nl

Je hebt vast wel eens gehoord van
Vincent van Gogh en zijn mooie
schilderijen. Tijdens deze workshop
ga je net als de beroemde kunstenaar
aan de slag. Eerst krijg je plaatjes te
zien van de prachtige luchten die de
schilder heeft gemaakt. Daarna krijg
je een eigen schildersdoek en mag
je jouw lucht gaan maken. Je hoeft
niet precies hetzelfde te doen als
Vincent van Gogh: maak jouw eigen
lucht!

4 t/m 12 jaar

1, 8, 22 & 29 oktober

14.00 - 16.00 uur

Kunst op vijf CKC

Sallandsestraat 5
7741 HL Coevorden
www.kunstcoevorden.nl

Reserveren
jeanet.regeling@gmail.com

Reserveren
088 - 0128260 of info@bibliotheeksleen.nl
of www.bibliotheeksleen.nl

Druk je snor
Zing mee met KidsSound!

wc

4 t/m 12 jaar

4 t/m 12 jaar

2, 6, 16, 23
& 30 oktober

10.00 - 16.00 uur

1 oktober

13.00 - 14.30 uur

Historische Drukkerij en
Graﬁsche Werkplaats
“De Drukpers”

KidsSound

MFC de Brink
Brink 1
7841 CE Sleen
www.gzv-sleen.nl

Openlucht Museum Ellert
& Brammert
Tramstraat 73
7848 BJ Schoonoord
www.ellertenbrammert.nl

Kom gezellig meezingen tijdens deze sing-a-long. Nederlandse-,
Engelse en Drentse popliedjes komen voorbij. Maar ook musicalliedjes.
Kortom: voor iedereen die van zingen houdt. Dus pak die microfoon en
zing een deuntje mee!
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*

wc

DRUK JE SNOR zou kunnen, als je
een snor zou hebben. Maar die heb
je nog niet.
Bij “De Drukpers” kun je wel
drukken. Met machines. Wat dacht
je van je eigen ansichtkaart? Of bedenk zelf iets door te knippen en te
plakken. Wat je hebt gemaakt, kun je
afdrukken met de etspers. Trek niet
je netste kleren aan, want een vlek
met drukinkt is zo gemaakt!

*Entreekosten voor het
openluchtmuseum

25

Kinderspelen
Niets is leuker dan spelletjes spelen!
Tijdens de Kinderspelen kun je
meedoen aan sjoelen, voetballen
met het voetbalspel, knikkers
zoeken, wegen met gewichten, graan
malen, Jan Pol tik- en kiektaofelspel,
koekjes bakken, muizen vangen en
klompjes gooien. Dit kan allemaal in
Molen Jan Pol. De spelletjes vinden
vooral boven in de molen plaats,
maar ook op de benedenverdieping
en buiten. Veel plezier!

€3

DE WOLDEN

wc

4 t/m 12 jaar

2, 9, 16 & 23 oktober

13.30 - 16.30 uur
Museum Jan Pol

Molenwijk 8
7751CG Dalen
0524 – 551458
www.aolddaoln.nl

We bouwen een boomhut in
de bibliotheek
Huh, een boomhut bouwen in
de bibliotheek? Kan dat? Bij de
bibliotheek in Zuidwolde wel! In
de Kinderboekenweek is het feest
in de bieb. Daar hoort het bouwen
van een grote boomhut bij. Wij gaan
aan de slag met karton en speciaal
gereedschap. Ben je nieuwsgierig
geworden en wil je meehelpen? Hoe
meer hulp, hoe beter! Naast het
bouwen van een boomhut zijn er een
hoop andere activiteiten te doen. En
het thema is ‘Gi-ga-groen!’

7 t/m 12 jaar

15 oktober

10.00 - 11.30 uur
Bibliotheek Zuidwolde

Hoofdstraat 110
7921 AR Zuidwolde
www.bibliotheekzuidwolde.nl

Reserveren

www.bibliotheekzuidwolde.nl,
info@bibliotheekzuidwolde.nl
of 088 012 8290

Play In
4 t/m 12 jaar

8 oktober

13.00 uur - 16.00 uur
Muziekvereniging
Woudklank

Schoolbrink 1
7921 HG Zuidwolde
www.woudklank.nl
Reserveren
info@woudklank.nl

Ben jij ook zo benieuwd hoe het is om een instrument te bespelen?
En hoe dat gaat wanneer je dit samen in een orkest doet? Kom naar
de ‘Play In’. Hier kun je zien en horen hoe het eraan toegaat bij een
echt orkest. En je mag zelf meedoen! Je hoeft hiervoor nog geen
instrument te kunnen bespelen. Speel je wel op een instrument, neem
deze dan vooral mee.
26
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Speelnatuur van OERRR Dwingelderveld

Molen bekijken
4 t/m 12 jaar

1, 8, 15, 22 & 29 oktober
9.30 - 13.00 uur

Molen De Zaandplatte
te Ruinen
De Zaandplatte
Engeland 9
7963PW Ruinen
www.zaandplatte.nl

Op alle zaterdagen in oktober zijn de deuren van Molen De
Zaandplatte in Ruinen geopend. Dan kun je meedoen aan een
rondleiding en erachter komen hoe een molen er van binnen uitziet.
Wist je dat deze molen nooit op deze plek is bedoeld? De molenaars
en vrijwilligers vertellen hoe dat zit. En hoe het kan dat deze molen het
nog steeds ‘doet’? Na aﬂoop krijg je een kleurplaat waarin een aantal
spreekwoorden zit verstopt.

Welke kleur heeft jouw hart?
4 t/m 12 jaar

€15*

Kloosterstraat 10
7963 AH Ruinen
www.krachtvankunst.nl

Samen een hart maken.
Jouw Hart.
Hoe leuk is dat.
Nee, bijzonder, dat is het vooral.
Je maakt het hart van vilt, samen met
je moeder, vader, opa of oma.
Een hart voor elkaar of voor jezelf. Het
formaat mag je zelf kiezen. Je kunt een
groot of een klein hart maken. Weet je
al welke kleur jouw hart heeft?

Reserveren
info@antoinette-art.nl

*Inclusief materiaalkosten voor één ouder en
één kind

1, 15 & 19 oktober
10.00 - 12.30
& 14.00 - 16.00

Expositie Atelier Kracht
van Kunst
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Bij bezoekerscentrum Dwingelderveld ligt speelnatuur van OERRR.
Daar word je blij van. Een wilgenhuttendorp, waterplas met waterpomp en klimbulten nodigen je uit
om lekker vies te worden.
Rondom het bezoekerscentrum is
er van alles te zien en te doen.
Er is een natuurlijke speelplek met
een waterplas, zandstrand, kleibult
en natuurlijk een fantastische waterpomp die ook nog eens in een
rolstoel makkelijk te bedienen is. En
hoe leuk is het om zelf een hut te
bouwen in het wilgenhuttendorp?!

Mooie dingen maken van door
jezelf beschilderde zijde

wc

4 t/m 12 jaar

1, 8, 15, 22 & 29 oktober

10.00 - 16.30 uur

Natuurmonumenten,
bezoekerscentrum
Dwingelderveld

Benderse 22
Ruinen

www.natuurmonumenten.nl/
kinderen/speelplekken/
speelnatuur-dwingelderveld

€12*

Willem Koopsweg 49
7957 BR De Wijk
www.atelier-csc.nl

Zijde is een prachtige stof. Het wordt
gemaakt van de zijdedraden van rupsen.
Van deze zijdedraden worden garens
gesponnen en stof geweven. Eerst ga
je de lappen beschilderen. Dat is al
een beleving op zich. Daarna ga je er
boekjes, boekenleggers, schatdoosjes,
popjes, vlinders, salamanders of
windlichtjes van maken.

Reserveren
caecilecnoops@gmail.com

*Bij aangemelde deelname, anders is er ruime
zitgelegenheid, met koffie, thee en lekkers

4 t/m 12 jaar

1, 15, 16, 22, 29
& 30 oktober
14.00 - 16.00
Atelier C
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Ontdek de Meule van Wassens!

Stoofperenfeest
*

4 t/m 12 jaar

4 t/m 12 jaar

1 & 29 oktober

1 oktober

De gekochte bomen moeten betaald worden.
Dit is meestal een paar euro.

vanaf 9.00 uur

9.00 - 12.00 uur

Stoofperenfeest

Stichting De Meule
van Wassens

Ruinerwold aan de
dokter Larijweg
ter hoogte van
huisnummer 173
www.karstenhoeve.nl

Molenstraat 12A
7921 KM Zuidwolde
www.demeulevanwassens.nl

Op de eerste zaterdag van oktober worden de perenbomen langs
de weg geveild. Op de kinderperenveiling kun jij ook bieden op een
perenboom. Als je de hoogste bieder bent, mag je de stoofpeertjes uit
de boom plukken en mee naar huis nemen. Daar kun je ze koken en
opeten. Het Kamperveentje, de Zoete Brederode en de Winterrietpeer
zijn oude stoofperenrassen die hier nog groeien. Mmm. Lekker hoor.
Neem een ladder en emmers mee!

De Meule van Wassens is een prachtige molen in het dorp Zuidwolde.
De molen is helemaal vernieuwd. Ben je nieuwsgierig naar hoe het eruit
ziet? Kom een kijkje nemen! De molenaars heten je van harte welkom
en laten je graag hun mooie molen zien. En er zijn oud-Hollandsche
spelletjes die je kunt spelen in en rondom de molen.

Je kunt de pot op

Vilten voor ouder en kind

7 t/m 12 jaar

16 & 17 oktober

14.00 - 16.30 uur
Museum de Wemme

Burgermeester Tonkesstraat 49
7921 KB Zuidwolde
0528 - 37 33 32
www.dewemme.nl
Reserveren
info@dewemme.nl
of 0528 - 37 33 32

€2

wc

Wat doe jij als je moet plassen?
Dan ga je naar de wc, toch? In
ons land kan dat gelukkig, maar
dat is niet altijd zo geweest. Hoe
deden de mensen dat dan heel lang
geleden? In de oertijd? En in de
middeleeuwen?
Daar kom je achter als je de
puzzeltocht door het museum
maakt. En je gaat iets doen met
eten en de wc en de oertijd. Wat?
Verrassing!
Maar je gaat in ieder geval wat
maken èn iets eten dat met de wc of
de oertijd te maken heeft. En wat
je gemaakt hebt, mag je natuurlijk
mee naar huis nemen.

€3,50

7 t/m 9 jaar

15 oktober

13.30 - 15.30
The Barn Studio

Om de Kamp 23
7964 KT Ansen
www.studiothebarn.nl
Reserveren
www.studiothebarn.nl

Vilten is een heel oude techniek
om iets te maken. Je wrijft de wol
van een schaap met zeep en water
in: zo ontstaat vilt. Vilt is er in
allerlei kleuren en je kunt er hele
leuke dingen van maken, zoals een
slang, armband of een scrunchie.
Kom gezellig samen vilten!

Doe je ook mee met de handkarrenrace? Hoe snel ben jij dit jaar?
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Rijgkaarsje maken
Bij Kaarsenmakerij Het Tweede
Lichtje mag je zelf een kaars maken
van kaarsvet. Er is kaarsvet in allerlei
kleuren en vormen, zoals de zon, de
maan, sterren, bloemen en dieren.
Deze vormen rijg je aan een lang lont,
je mag zelf weten welke volgorde.
Maar dan is het nog geen kaars. De
lont dompel je in gesmolten kaarsvet.
Dan worden de vormpjes één geheel
en blijft de kaars mooi staan.

32

4 t/m 12 jaar

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22,
23 & 29 oktober
11.00 - 16.00 uur

Kaarsenrecycling
Het Tweede Lichtje

Weerwille 2a
7961 LV Ruinerwold
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DEELNEMERSLIJST

Win een
Weldadig
Werelderfgoed uitstapje
naar de Klokhuisdag!
UNESCO Werelderfgoed bestaat uit gebieden of gebouwen die
uniek en onvervangbaar zijn op de wereld.
In Nederland zijn er 12 Werelderfgoederen. Ken jij ze allemaal?
Er is er ook één in Drenthe: de Koloniën van Weldadigheid.
Op zaterdag 8 oktober kun je alle UNESCO Werelderfgoederen
beter leren kennen tijdens de
hier met de

Klokhuisdag in Rotterdam. Wil jij

hele klas naar toe? Doe mee aan de prijsvraag!

Geef antwoord op de volgende vraag

Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid ligt alléén in Drenthe?
Waar of niet waar?
Stuur het goede antwoord vóór vrijdag 23 september naar
info@kolonienvanweldadigheid.eu
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We bouwen een boomhut
Ontdekhoek Hoogeveen
Theatervoorstelling Fladdertje

Bibliotheek Gieten
Muziekvereniging Drenthina
Muziekschool de Hondsrug
O&Ki Kindercentrum
DAF Gieten
Het Kleine Kerkje Gieterveen
Dansschool Out of Control
Jeugdtheater Tikotaria

DNK
Drents Archief
Drents Museum
Garage TDI
DAF Assen
Duurzaamheidscentrum Assen
Ros Theater en Musical School
Scoutinggroep De Zwervers
Podium Zuidhaege
Rapunsel Kinderboeken & meer
Jan Postema Dansstudio
Kinderpraktijk Vlinder
Malu Dance Company
Jeugdcircus Bombari
Klankrijk Drenthe - Else Marijke Schot

Klankrijk Drenthe - WOEI!

BORGER-ODOORN

hetklokhuis.nl
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werelderfgoed.nl
kolonienvanweldadigheid.eu
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Bibliotheek Hoogeveen
SCALA i.s.m.Theater De Tamboer

Bibliotheek Meppel
Molen de Weert
Puppet International
Beeldenpark de Havixhorst
Kindercircus Okidoki
Drukkerijmuseum Meppel
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Bibliotheek Diever
Kleur je hart
OERmuseum
IVN Westerveld
Museum De Proefkolonie
Miramar Zeemuseum
Astron

*

Prikkelarm op bezoek
Doventolk aanwezig
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EMMEN
Theatervoorstelling Fladdertje
9 oktober, 14.00 – 15.00 uur
Facet Emmen Centrale
15 oktober, 10.00 – 11.00 uur
Facet Klazienaveen

Drumfeest Sla je Slag

wc

7 t/m 9 jaar

wc

16 oktober

4 t/m 8 jaar

14.00 - 15.00 uur

Facet Emmen Centrale

Dan’s entertainment
Verlengde Spoorstraat 17
7811 GA Emmen
www.dedrumstudio.nl

9 & 15 oktober

Fladdertje is een meisje dat dol is op
de natuur.
Fladdertje gaat daarom de dieren en
de natuur helpen.
Help je Fladdertje mee?

De Drumstudio

Noorderplein 101
7811 MG Emmen

Facet Klazienaveen

Van Echtenstraat 24
7891 LM Klazienaveen

Reserveren
www.facet-emmen.nl

Heb je altijd al eens achter een echt drumstel willen zitten? Ga dan
zelf ‘aan de slag’ op dit drumfeest en neem je vader of moeder, opa of
oma mee. Leraren Peter Deiman en Mark Wester maken er een groot
spektakel van. Ze laten van alles zien en horen, maar je gaat vooral zelf
muziek maken. Reserveer snel een plekje, want vol = vol.
Reserveren peterpen@ziggo.nl

Licht/donker

wc

4 t/m 8 jaar

Open huis met demonstraties
en diverse workshops
4 t/m 12 jaar

1 oktober

29 oktober

10.00 - 13.00 uur

14.00 - 15.30 uur

Muziekschool MM

CBK Emmen

Handelsweg 14
7826 TC Emmen
www.muziekschoolmm.nl

De Fabriek
Ermerweg 88b
7812 BG Emmen
www.cbkemmen.nl

Weet jij hoe het geluid van de viool
ontstaat? Of wat het verschil is tussen
een hobo, klarinet en een saxofoon?
Op al deze vragen krijg je antwoord
bij Muziekschool MM. Ga mee op
ontdekkingstocht en voel en proef hoe
het is om op een echt instrument te
spelen.

In het atelier ga je licht en donker onderzoeken. Je tekent bijvoorbeeld
schaduwen op de muur met kleuren, ﬁguren en lijnen. Of projecteert
een tekening op de muur, zó groot dat je er in kunt staan! Je mag
ook zelf iets bedenken. Deze middag ga je lekker tekenen en plezier
hebben staat voorop!
Reserveren
www.cbkemmen.nl
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Van Veenbeugel tot Bluetooth

wc
€8,50*

4 t/m 12 jaar

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22,
23, 29 & 30 oktober

14.00 - 16.00 uur

Museum Collectie Brands

Herenstreek 11
7885 AT Nieuw-Dordrecht
www.collectie-brands.nl

Wist je dat Vlinderstad Emmen al ruim 100 jaar bekend is over de
hele wereld? En dat er in de jaren 60 scooters werden gebouwd
op de plek waar eerst veen gewonnen werd? Kun jij werken met
een veenbeugel? En krijg je vleugels in onze virtuele wereld? Elke
zaterdag- en zondagmiddag kun je aan de slag met proefjes die je meer
vertellen over het verleden van Emmen. Sommige experimenten zijn
in virtual reality. Je ziet dan door een bril de wereld die er vroeger was.
Bij andere proefjes bedenk je je eigen machine.
*Of museumkaart

Workshop schilderen als Van Gogh

wc

Boetiek Creatiek
4 t/m 12 jaar

2, 16 & 30 oktober

10.00 - 11.00 uur
(bij veel aanmeldingen komt
er een groep achteraan)

Boetiek Creatiek

Stieltjeskanaal 4
7764 AJ Zandpol
www.boetiek-creatiek.nl
Reserveren
info@boetiek-creatiek.nl

2 oktober: Papieren Bloemen maken
Word jij ook zo blij van bloemen? Dat komt goed uit, want tijdens deze
workshop ga jij zelf bloemen maken. Van papier! Eerst geef je wat oude
kranten een mooi kleurtje. En als je daarmee klaar bent, vouw je hier
bloemen van.
16 oktober: Sokpoppen maken
Van sokken maak je de leukste sokpoppen. Neem je oude sok mee of
gebruik er een van ons. Samen maken we de gekste sokpoppen. Eerst
maak je een mond en daarna ben je vrij om zelf iets leuks te bedenken.

€7

7 t/m 9 jaar

8 & 15 oktober

10.00 - 12.00 uur
Van Gogh Huis Drenthe
Van Gogh straat 1
7844 NP Nieuw
Amsterdam/Veenoord
www.vangogh-drenthe.nl

Volgend jaar is het Van Gogh jaar.
Het is dan 140 jaar geleden dat de
beroemde schilder in Drenthe was.
Hij sliep toen een aantal weken in
een huis in Nieuw-Amsterdam. Als
je langskomt, vertellen we je over de
schilder die ooit zijn linkeroor afsneed.
Maar je gaat vooral ook zelf aan de
slag. Je begint met een tekenschets en
langzaam wordt het een kunstwerk die
misschien wel op één van de werken
van Van Gogh lijkt.

30 oktober: Zonnehangers maken
Op doorschijnend papier maak je een leuk plaatje dat je zelf hebt
gekozen. Dit kleur je in met speciale stiften. Als je het plaatje dan
ergens ophangt en de zon schijnt er doorheen, dan ziet het er mooi uit.
Het lijkt dan net glas in lood.

Reserveren
0591 – 555600
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Gein met de trein

HOOGEVEEN

wc
€8,50

Zelf een smalspoorlocomotief besturen en een machinistendiploma
halen. Dat kan in het Industrieel
Smalspoor Museum. Maar er is
nog meer te doen. Je kunt een
speurtocht lopen, oud-Hollandse
kinderspelletjes spelen, je energie
kwijt bij het waterspoor én een
rondrit maken door het veen. De
trein brengt je naar de historische
turfstrooiselfabriek. Hier werd
afgegraven veen, de turf, vermalen
tot turfstrooisel. Dit werd dan
gebruikt in de tuinen en maneges.
Een deel van de machines werkt
nog, zodat je kunt zien hoe het
strooisel ontstaat. Ook kun je zo’n
100 locomotieven bekijken.
Veel hé?

Het Hupsakee Halloween Festijn
4 t/m 12 jaar

29 & 30 oktober
13.00 - 17.00 uur

Hupsakee Kindermode
Hoofdstraat 56
7811 ER Emmen
www.hupsakee.nl

4 t/m 12 jaar

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22,
23, 29 & 30 oktober

zaterdag: 10.00 - 16.30 uur
zondag: 11.00 - 16.30 uur
Industrieel Smalspoor
Museum Erica

Griendtsveenstraat 140
7887 TK Erica
www.smalspoorcentrum.nl

Ontdekhoek Hoogeveen

wc

Een dijk bouwen, chips maken
van aardappels, zeilbootjes laten
varen en heerlijk geurende
zeepjes vormen. Dit zijn slechts
enkele van de vele proefjes
die je kunt uitvoeren in de
Ontdekhoek. De Ontdekhoek
is een grote werkplaats in de
bieb, waar je op een leuke manier
kennismaakt met techniek. Meer
dan 20 proefjes wachten op je!

4 t/m 12 jaar

15 oktober

13.00 - 15.00 uur
Bibliotheek Hoogeveen

Willemskade 27,
7902 AV Hoogeveen
0528 - 268131
www.ontdekhoekhoogeveen.nl

Reserveren
www.ontdekhoekhoogeveen.nl

wc

Kom gezellig griezelen op Het
Halloween Festijn! De winkel
Hupsakee wordt omgetoverd
tot spookhuis. Er zijn allerlei
spookachtige activiteiten voor
kleine en grote kinderen. Ook is er
een leuke verrassing. Voor iedereen
die durft...

Jeugdtheaterdag 2022
4 t/m 12 jaar

30 oktober

13.00 - 17.00 uur
Theater De Tamboer
Hoofdstraat 17
7902 EA Hoogeveen
www.detamboer.nl

€5

Mooie voorstellingen, leuke workshops en creatieve doe-dingetjes.
Bij De Tamboer staat je een gezellige Jeugdtheaterdag te wachten.
Een koninklijke editie dit keer,
bomvol met deftige en knotsgekke
activiteiten. Want zelfs de meest
chique koning(in) wil wel eens
losgaan! Kom lekker schilderen,
knutsel je mooiste creatie of doe
mee aan een muzikale workshop. Zet
je kroontje op, treed binnen en neem
plaats op je troon!
Reserveren
www.detamboer.nl
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MEPPEL

Poppentheatervoorstelling
Hands up! van Lejo

We bouwen een boomhut in
de bibliotheek
Huh, een boomhut bouwen in
de bibliotheek? Kan dat? Bij de
bibliotheek in Meppel wel! In de
Kinderboekenweek is het feest in
de bieb. Daar hoort het bouwen van
een grote boomhut bij. Wij gaan
aan de slag met karton en speciaal
gereedschap. Ben je nieuwsgierig
geworden en wil je meehelpen? Hoe
meer hulp, hoe beter! Naast het
bouwen van een boomhut zijn er een
hoop andere activiteiten te doen. En
het thema is ‘Gi-ga-groen!’

€5

wc

4 t/m 12 jaar

wc

22 oktober

7 t/m 12 jaar

14.00 - 14.40 uur
& 16.00 - 16.40 uur

12.15 - 13.45 uur

Puppet International

15 oktober

De Samenstroom
Groenmarkt 4
7941 KT Meppel
www.puppetinternational.nl

Bibliotheek Meppel

Marktstraat 27
7941KP Meppel
088 - 0128480
www.bibliotheekmeppel.nl

Een poppentheater alleen voor jonge kinderen? Nee hoor! Hands up!
is een levendige, frisse voorstelling voor jong én oud. Een onstuimige
hond, twee tapdansers, een koe met een eetstoornis, een heel
kinderkoor – met dirigent - en vele anderen, betreden het podium. Je
vergeet al snel dat het met twee handen wordt gedaan. Lejo was al te
zien in Sesamstraat. Nu dus ook in Meppel!

Reserveren 088 - 0128480 o
f info@bibliotheekmeppel.nl of
www.bibliotheekmeppel.nl

Speurtocht in Beeldenpark
De Havixhorst
Kinderbakdag
€2*

4 t/m 12 jaar

15 oktober

13.00 - 16.00 uur
Molen de Weert

Weerdstraat 80
7941 XH Meppel
www.molendeweert.nl
* per stempelkaart

wc

Je ﬁetst vast wel eens langs een molen
zonder dat je weet hoe het er van binnen
uitziet. Molen de Weert heeft deze
zaterdagmiddag speciale activiteiten vanwege Kinderbakdag. Grijp nu je kans!
Verken de molen en help de molenaar. Maal
zelf meel, versier een brooddeegﬁguur
of laat je schminken. Daarnaast mag je
koekjes bakken én versieren. Ben jij een
echte koekenbakker?

De activiteiten zijn
rolstoeltoegankelijk.
De molen alleen op de
begane grond.
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wc

10 t/m 12 jaar

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22,
23, 29 & 30 oktober
12.00 - 17.00 uur

Beeldenpark De Havixhorst

Schiphorsterweg 34-36
7966 AC De Schiphorst
(bij Meppel)
www.beeldenparkdehavixhorst.nl

Doe mee met de speurtocht in Beeldenpark De Havixhorst! Met een
blad vol opdrachten, vragen en puzzels ontdek je de leukste beelden en
de mooiste verhalen die erbij horen. Download de speurtocht van de
website of kom ‘m halen bij de entree van het park.
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MIDDEN-DRENTHE

Kindercircus Okidoki
€5

1 oktober: Ouderkind circus
13.30 - 15.30 uur, 4 t/m 6 jaar
Om het circusspel te spelen heb je een
papa, mama, opa, oma, oom, tante of
oppas nodig. Samen ga je op avontuur.
Je gaat aan de slag met acrobatiek,
jongleren en nog veel meer. Misschien
mag je zelfs nog even in de doeken
hangen. Bij Okidoki draait het vooral
om circuspret!

1, 9 & 29 oktober
Kindercircus Okidoki

Prins Hendrikstraat 34
7941 EB Meppel
www.kindercircusokidoki.nl
Reserveren
circus.okidoki@gmail.nl

Kleine Oever 11
7941 BK Meppel
0522-242565
www.drukkerijmuseum-meppel.nl
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Kampstraat 2
9411 KS Beilen
088 - 012 8000
www.bibliotheekbeilen.nl

Instrumenten parade/open dag Muzentuin
4 t/m 12 jaar

8 oktober

13.00 uur - 16.00 uur

€8,50

wc

In dit museum kun je papier
scheppen, een boekje maken
en je eigen naam met loden
letters zetten. En daarna zelf
drukken. Superleuk!

Drukkerijmuseum Meppel

Bibliotheek Beilen

088 - 012 8000 of
info@bibliotheekbeilen.nl
of www.bibliotheekbeilen.nl

Druk doen, papier maken, marmeren
en drukken
13.00 - 17.00 uur

8 oktober

10.00 - 11.30 uur

Reserveren

29 oktober: Circusartiest in een dag!
14.00 - 17.00 uur, 4 t/m 12 jaar
Hangen in de doeken, jongleren, ballopen en circusﬁetsen. Samen met
de leraren en artiesten van het circus
oefen je voor een circusvoorstelling die
je aan alle papa’s en mama’s laat zien.
Nodig je vrienden en familie alvast uit!

18 t/m 22 oktober

wc

7 t/m 12 jaar

Het is feest in de bibliotheek,
want het is Kinderboekenweek!
Daarom gaan we in de bieb een
grote boomhut bouwen met
karton en speciaal gereedschap.
Hoe meer hulp, hoe beter!
Naast het bouwen zijn er ook
allerlei andere activiteiten te
doen. En dat allemaal rond het
thema van de Kinderboekenweek:
Gi-ga-groen!

9 oktober: Voorstelling Open Up!
15.00 uur, 4 t/m 12 jaar
Na een lange tijd niet te mogen
optreden is het dan eindelijk zover. De
artiesten van Okidoki staan weer op
de planken. Gaat het ze lukken om op
tijd klaar te zijn voor hun eerste show?
Komt dat zien!

4 t/m 12 jaar

We bouwen een boomhut in
de bibliotheek

Stichting C.C. Muzentuin
/ Muziekschool
Midden-Drenthe
Gebouw DAAD Beilen
Paltz 21
9411PM Beilen
www.muzentuin.nl

Als je de speurtocht in het gebouw van de Muzentuin volgt, leer je op
een spannende manier alle instrumenten van de muziekschool kennen.
Kijk goed en luister nog beter! Dan vind je vast en zeker de ﬂuit, de
gitaar en het drumstel. Als je alle instrumenten hebt gevonden en hebt
uitgeprobeerd, is er een verrassing….
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Tekenen met Jan

Herinneringscentrum Westerbork
€4,50

4 t/m 12 jaar

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22,
23, 29 & 30 oktober
13.00 - 16.00 uur

Jan Kruis Museum

Melkweg je 5
9441 PH Orvelte
www.jankruismuseum.nl

Jan Kruis was een striptekenaar die (vooral) bekend is geworden
met zijn strip ‘Jan, Jans en de kinderen’. Die ken je vast van de Rode
Kater, Catootje, Jans en Opa. In het Jan Kruis Museum kun je zijn
jeugdtekeningen, schilderijen en nog veel meer andere dingen zien.
Daarna leer je aan de tekentafel hoe je de ﬁguren van Jan, Jans en de
kinderen zelf kunt tekenen. Op een groot beeldscherm zie je stapje
voor stapje hoe je de tekening kunt maken. Teken je mee?

Open dag
4 t/m 12 jaar

1 oktober

11.00 - 16.00
Stichting Provinciaal
Drents Dierentehuis

Ossebroeken 4
9411 VR Beilen
www.dierenasielbeilen.nl

Bij het dierentehuis mag je de hele dag
binnenlopen om te kijken welke dieren
er zijn, waar de dieren slapen en wat
ze eten. Misschien mag je ze zelfs wel
aaien! Ook kun je lekker aan de slag
met verf en kwast, want tijdens deze dag
gaan we asieldieren schilderen. Kies een
favoriet uit en leef je uit! Daarnaast zijn
er nog meer activiteiten te doen. Kom
je ook langs?

10 t/m 12 jaar

€10,50*

wc

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 29 & 30 oktober
Herinneringscentrum Westerbork
Oosthalen 8
9414 TG Hooghalen
0593-592600
www.kampwesterbork.nl

Maak je eigen herinneringssteen
1, 8, 15, 22 & 29 oktober - 11.00 - 17.00 uur (doorlopend)
Kamp Westerbork was een plek waar in de oorlog veel mensen
gevangen werden gehouden door Duitse soldaten. Om deze mensen
te herinneren kun je elke zaterdag een herinneringsteen maken. Met
iemand die veel weet over kamp Westerbork bedenk jij wie van de
slachtoffers je wilt herdenken. Deze naam schrijf je op een steen die
je daarna mag versieren. Jouw herinneringssteen kun je bij één van de
monumenten op het kampterrein leggen om zo te laten zien dat de
slachtoffers van de oorlog niet vergeten worden.
De activiteit vindt plaats bij de commandantswoning bij de ingang van het
kampterrein.
Rondleiding Kinderen gevangen in beelden
2, 9 & 16 oktober - 14.30 - 15.30 uur
Elke zondag in oktober kun je met een rondleiding mee die gaat over de
mensen die te zien zijn in de Westerborkﬁlm. In het voorjaar van 1944
werd er in kamp Westerbork geﬁlmd. Deze ﬁlm kun je bekijken precies
op de plek waar ze toen is gemaakt. Tijdens de rondleiding vertelt de
gids de verhalen over de kinderen in de ﬁlm. De verzamelplaats voor
deze rondleiding is de slagboom bij de ingang van het kampterrein.
Kom luisteren naar het verhaal van Ies Leefsma
30 oktober - 14.00 (doventolk aanwezig)
Isac (Ies) Leefsma werd op 28 april 1940 geboren in een Joods gezin.
Toen hij drie jaar was, moest hij onderduiken. Hij mocht niet langer zijn
eigen naam houden, maar werd Ties genoemd. (T)Ies overleefde de
oorlog, maar na de oorlog hoorde hij dat zijn ouders vermoord waren.
Hij vertelt over zijn herinneringen aan de onderduik en over zijn familie.
Reserveren

https://tickets.kampwesterbork.nl/

*Het kampterrein is vrij toegankelijk. Voorafgaand of na de activiteit kan het
museum worden bezocht.
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NOORDENVELD
We bouwen een boomhut in
de bibliotheek
Het is feest in de bibliotheek
want het is Kinderboekenweek!
We gaan een grote boomhut
bouwen met karton en speciaal
gereedschap. Kom je ook?
We kunnen jouw hulp goed
gebruiken! Er zijn er ook heel
veel andere dingen te doen. Het
thema van de Kinderboekenweek
Gi-ga-groen!

Stof tot nadenken
wc

7 t/m 12 jaar

8 oktober

10.00 - 11.30 uur
Bibliotheek Roden

Heerestraat 178
9301 AH Roden
088 - 012 8000
www.bibliotheekroden.nl

In Kunstencentrum K38 kun je
de expositie ‘Stof tot Nadenken’
bekijken. Alles gezien? Dan kun je
meedoen aan de workshop textiel.
Tijdens de workshop leer je allerlei
technieken om stof te bewerken.
Je hoeft van tevoren niets over
textiel te weten. Dat leer je allemaal vanzelf als je komt!

8 t/m 12 jaar

16 & 22 oktober

13.30 - 15.30 uur

Kunstencentrum K38

Kanaalstraat 38
9301 LT Roden
www.kunstencentrumk38.nl

Reserveren

l.vdheidenhetnet.nl

Reserveren

088 - 012 8000

Dansen met vlaggen en
Samen muziek maken is leuk

Tiny Houses, wonen en
werken in het klein!
Samen muziek maken is leuk
Je mag trommelen op een
snaredrum. Spelen op trompet,
saxofoon of dwarsﬂuit.
En je kunt nog veel meer
instrumenten uitproberen. De
workshop heet niet voor niets
‘Samen muziek maken is leuk’.

7 t/m 9 jaar

29 oktober

Dansen met vlaggen:
9.30 - 11.00 uur
Samen muziek maken is leuk:
11.00 - 12.30 uur
Muziekvereniging Noordenveld
Klimop 2b
9301 PK Roden
www.mvnoordenveld.nl

Dansen met vlaggen
Je kunt ook kiezen voor de
workshop ‘Dansen met vlaggen’.
Je raadt het al: hier ga je dansen
met mooie gekleurde vlaggen.
Superleuk!
Reserveren 06 – 37171133
of jeugd@mvnoordenveld.nl
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wc
€6,50

4 t/m 12 jaar

2, 9, 16, 23 & 30 oktober
13.00 - 16.00 uur

Speelgoedmuseum
Kinderwereld

Brink 31
9301 JK Roden
www.museumkinderwereld.nl

Heb jij de tentoonstelling Tiny Houses al gezien? Je kunt meer dan 85
poppenhuizen, winkeltjes, kastelen en pakhuizen bekijken. Maar ook
huizen van Barbie en Playmobil en het wereldberoemde Muizenhuis
van Karina Schaapman. Daarna heb je vast wel zin om ook iets kleins te
knutselen. Dat kan allemaal!
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Ouder & Kind Yoga

Molen bezoeken

€5

4 t/m 6 jaar

7 t/m 9 jaar

9.30 - 10.30 uur

13.30 - 17.00 uur

Yogacentrum NovaStrada

Stichting Olie- en
Korenmolen Woldzigt

15 oktober

1 oktober

Vlasveen 34
9301PT Roden
www.novastrada.nl

Hoofdstraat 58
9315 PC Roderwolde
www.woldzigt-roderwolde.nl

Reserveren

Reserveren

www.novastrada.nl

secretariaatwoldzigt@gmail.com

Spel en plezier zijn belangrijke ingrediënten voor kinderyoga. Hoe
leuk is het om dit samen met mama of papa te doen? Meteen een
goede manier om stress te verminderen. Kom bewegen, ontdekken,
ontspannen en vooral veel plezier maken! Diana Gjaltema van De
Kleine Yogi neemt je mee op yoga-avontuur.

Wist je dat industriemolen Woldzigt al in 1852 werd gebouwd? En dat
de molen niet alleen olie maakt, maar ook meel? Gek hè? Hoe dit nou
precies zit, ontdek je tijdens een bezoek aan de molen.

Speurtocht herfst

Vrouw met hark

4 t/m 12 jaar

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22,
23, 29 & 30 oktober
10.00 - 17.00 uur
Natuurplaats
Noordsche Veld

Donderseweg 22
9331 TB Norg
www.denatuurplaats.nl

wc

wc
€7,50

6 t/m 12 jaar

Volg de voetsporen van Donder de
Das en ontdek de natuur door leuke
hersftopdrachten. Het Donderpad is
3 kilometer lang.

9, 16, 23 & 30 oktober

Haal het opdrachtenboekje bij de
Natuurplaats en ga op pad. Leuk voor
jong en oud!

Mensingheweg 7
9301KA Roden
www.mensinge.nl

14.00 - 16.00 uur

Museum Havezate
Mensinge te Roden

Wie is toch de dame met de hark op
het schilderij van Coenraad Kymmell?
Welke vrouw heeft daarvoor model
gestaan? Is het Klaasje, de dochter
van bakker Ebelties? Swaantje
van boer Oosting? Of toch freule
Amélie van Pannerden tijdens een
verkleedpartijtje?
Op Havezate Mensinge vind je het
antwoord op die vraag. Je kunt ook
zelf model staan voor een schilder.
Of maak je eigen schilderij. Net als
de kunstenaar!
Reserveren

educatie@mensinge.nl of
06 – 13361339. Op de dag zelf kun je ook
nog aansluiten wanneer er plek is.
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Lopend vuurtje
Op zaterdag 22 oktober blijft het
museum extra lang open. Je kunt
dan ‘s avonds meedoen aan het
lopende verhalenvuurtje. Je volgt
een route in en om het museum,
terwijl er spannende verhalen worden
verteld. Maak kennis met de wezen,
landlopers en boeven van Veenhuizen.
Laat je verrassen door hun bijzondere
verhalen.
Daarnaast kan je iedere zondag in
oktober het museum gratis bezoeken.

€11,50

TYNAARLO

wc

6 t/m 12 jaar

22 oktober

18.30 - 19.30 uur
& 20.00 - 21.00 uur
Nationaal
Gevangenismuseum

Oude Gracht 1
9344 AA Veenhuizen
0592 - 388264
www.gevangenismuseum.nl
Reserveren

www.gevangenismuseum.nl

We bouwen een boomhut in
de bibliotheek
Huh, een boomhut bouwen in de
bibliotheek? Ja, dat gaat echt gebeuren!
Omdat het Kinderboekenweek is, is
het feest in Bibliotheek Zuidlaren.
Daar hoort het bouwen van een grote
boomhut bij. Dat doen we met karton
en speciaal gereedschap. Hoe meer
hulp, hoe beter! Naast het bouwen van
de boomhut zijn er een hoop andere
activiteiten. En je weet het vast, het
thema van de Kinderboekenweek is
‘Gi-ga-groen!’.

wc

7 t/m 12 jaar

8 oktober

14.30 - 16.00 uur

Bibliotheek Zuidlaren

Middenstraat 1
9471 GC Zuidlaren
www.bibliotheekzuidlaren.nl

Reserveren 088-012-8285
of ww.bibliotheekzuidlaren.nl
of info@ibliotheekzuidlaren.nl

Muziek en dans is altijd een feest!
Jouw Energie van Morgen
4 t/m 12 jaar

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22,
23, 29 & 30 oktober
13.30 - 16.30 uur

26 oktober

15.00 - 18.00 uur
(Jouw energie van morgen
Truck)
Stichting Scheepstra
Kabinet

Schoolstraat 1
9301 KB Roden
www.scheepstrakabinet.nl

€2,50

wc

Kom kleuren of wil je liever weten
hoe kinderen vroeger leerden lezen?
Hoe ze met een griffel schreven op
een lei? Kom het zelf uitproberen
in de schoolklas uit 1930 van het
Scheepstra Kabinet.
Op woensdagmiddag 26 oktober kan
je je eigen zonnecel bouwen. Doe dan
mee aan de wedstrijd om de hoogste
opbrengst. Of bouw die middag een
goede windmolen. In de ‘Jouw Energie
van Morgen truck’ zijn nog veel meer
spannende activiteiten. Je kunt
proefjes doen die passen bij vakken
als natuurkunde, scheikunde, biologie,
wiskunde en sterrenkunde.
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4 t/m 12 jaar

wc

15 oktober

13.30 - 15.30 uur
Harmonie Vries

Dorpshuis de Pan
Nieuwe Rijksweg 4
9481 AR Vries
www.harmonievries.nl
Reserveren
bestuur@harmonievries.nl
of 0611112739 of
www.harmonievries.nl

Meespelen in een echte band of dansen in een dansgroep? Jouw
dromen komen uit als je meedoet! Je mag drums, melodieslagwerk,
koperen- én houten blaasinstrumenten proberen. En muziek is niet
alleen tof om te maken, het is ook ﬁjn om erop te bewegen. Daarom
krijg je er ook nog een dansworkshop bij. De middag sluit je af door een
spetterend optreden te geven. Dat wordt een feest!
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Doemiddag diersporen

Beth & Flo

Dieren in de natuur zie je vaak niet, maar
ze zijn er wel. Vaak laten dieren sporen
na, zoals pootafdrukken, eetsporen en
keutels. Want bijna elk dier loopt, eet en
poept. Tijdens de doemiddag leer je welke
diersporen bij welke dieren horen. Je weet
opeens dat er een vos heeft rondgelopen
of een egel door je tuin heeft gescharreld.
Ook al heb je ze niet gezien! Kom naar
Landgoed Bosch en Vaart en neem je
(groot)ouders mee. Zij kunnen een mooie
wandelroute lopen.

10 t/m 12 jaar

14.00 - 15.30 uur

Aanvang: 14.00 uur

Stichting Het
Drentse Landschap

Museum De Buitenplaats

23 oktober

Parkeren langs het
Noord-Willemskanaal en
lopend naar nr. 32
(bij de ingang staat een
beachflag)

€8

14.00 - 16.00 uur
Museum Vosbergen

Vosbergerlaan 35
9761 TJ Eelde
www.museumvosbergen.nl

In Museum Vosbergen in Eelde
zijn een heleboel instrumenten te
zien: oude instrumenten, bijzondere
instrumenten en automatische instrumenten. Wat dat precies zijn,
kun je het beste zelf ontdekken.
Tijdens deze middag krijg je een
rondleiding door het museum en
kun je meedoen aan een speurtocht
in en rond het museum en landgoed
Vosbergen.
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30 oktober

Hoofdweg 76
9761 EK Eelde
www.museumdebuitenplaats.nl

Groningerstraat 32
9481 TD in Vries
www.drentslandschap.nl

Speurtocht in en rond het museum
4 t/m 12 jaar

wc

4 t/m 12 jaar

*vrijwillige bijdrage gewenst

15 & 22 oktober

€15

*

Reserveren
www.museumdebuitenplaats.nl

Elsbet Remijn en Claudette Verhulst zijn twee pianistes die optreden
onder de naam Beth & Flo. Op 30 oktober treden ze op in de
museumzaal van Museum De Buitenplaats. Ze spelen piano, maar
maken ook theater. Dit zorgt voor een grappig en bijzonder optreden
vol klassieke muziek.

Een cadeau bekijken
en maken

€6

wc

4 t/m 12 jaar

15, 16, 22 & 23 oktober
13.30 - 17.00 uur

Internationaal
Klompenmuseum

Wolfhorn 1a
9761 BA Eelde
www.klompenmuseum.nl

Het Klompenmuseum krijgt wel eens een cadeautje. Dat is heel ﬁjn.
Het zijn allemaal mooie, bijzondere klompen: kom maar kijken! Als je
in het museum hebt rondgekeken, mag je zelf een cadeau maken. In
het museum krijg je een klompje en alle spullen die je nodig hebt om er
een cadeau van te maken. Weet jij al voor wie?

57

WESTERVELD

Sieraden maken uit natuurmateriaal
€6

We bouwen een boomhut in
de bibliotheek
Huh, een boomhut bouwen in de
bibliotheek? Het bestaat! Omdat
het Kinderboekenweek is, is het
feest in de bieb. Daar hoort het
bouwen van een grote boomhut bij.
Je gaat aan de slag met karton en
speciaal gereedschap. Hoe meer
hulp, hoe beter! Na het bouwen van
de boomhut zijn er een hoop andere
activiteiten te doen met als thema
‘Gi-ga-groen!’

10 t/m 12 jaar

16 oktober

15 oktober

14.00 - 16.00 uur
Atelier Kleur je Hart
Rijksweg 4,
985 NS Geeuwenbrug
06 - 41374416
www.kleurjehart.nl

Brink 7
7981 BZ Diever
www.oermuseum.nl

Bibliotheek Diever

Dingspil 10
7981 BB Diever
088 12 8340
www.bibliotheekdiever.nl

Reserveren
workshops@oermuseum.nl

Bij het OERMUSEUM maak je een reis door de oertijd. Ontdek hier
hoe het leven er vanaf de ijstijd tot de ijzertijd uit zag. Sieraden werden
in de oertijd ook al gedragen. Kom je zelf ook een mooi sieraad maken
met materialen die vroeger gebruikt werden? Laat met je sieraad zien
wie bent!

Knutselen met producten
uit de natuur
4 t/m 12 jaar

Speksteen hanger maken
15 & 19 oktober

OERmuseum

14.30 - 16.00 uur

Reserveren
info@bibliotheekdiever.nl
of 088 – 128340 of
www.bilbliotheekdiever.nl

4 t/m 12 jaar

10.00 - 12.00 uur

7 t/m 12 jaar

9 oktober

Speksteen is een zachte steen die een
beetje vettig aanvoelt. Van een stukje
speksteen met een gaatje erin, maak je
een mooie vorm door het te raspen en te
vijlen. Daarna schuur je de vorm glad met
schuurpapier. En je maakt het glanzend
door het met was in te smeren. Doe er een
leuk lintje door en je hebt een prachtige
hanger!

12.00 - 16.00 uur
IVN Westerveld

IVN kraam Boslounge Spier
Oude Postweg 12
9417 TG Spier
www.ivn.nl/afdeling/westerveld

Met kastanjes, takjes, stenen
en andere spullen uit de natuur
knutsel je zo maar een mobile, een
natuurschilderij of iets anders wat
je leuk vindt. Superleuk! Daarnaast
weet je straks nog meer over de
natuur, want we spelen een gaaf
vragenspel. Er is nog meer te
doen, maar dat hangt af van hoe
oud je bent en hoeveel kinderen er
meedoen.

Reserveren
susanne@kleurjehart.nl
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Terug naar de kolonie

€10

wc

4 t/m 12 jaar

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22,
23, 29 & 30 oktober
10.00 - 17.00 uur

Museum De Proefkolonie
Frederiksoord

Majoor van Swietenlaan 1a
8382 CE Frederiksoord
0521- 725980
www.proefkolonie.nl

Pulsars maken

wc

Een pulsar is een overblijfsel van
een ster die is ontploft. Het draait
heel snel rond. Hoe leuk is het om
dit na te maken! Met piepschuim
en stokjes maak je een model van
een pulsar. En we doen het zwartegat-experiment. Hoe dit precies
werkt? Je gaat zelf op onderzoek.
Spannend!

Bezoek Museum De Proefkolonie in Frederiksoord en ga terug in de
tijd. Zo leer je hoe je ouderwets moet wassen, maak je een ritje met de
Kolonietram en kom je erachter hoe zwaar het is om boter te karnen.
Je kunt ook meedoen aan de speurtocht KolonieKids. Kom je ook?

Knutsel je eigen zeemonster
€7,50

wc

4 t/m 12 jaar

16, 23 & 30 oktober
13.00 - 17.00 uur

Miramar Zeemuseum

Vledderweg 25
8381 AB Vledder
0521-381300
www.miramar-zeemuseum.nl

Juffrouw Warners verzamelde vanaf 1955 over de hele wereld
schelpen en zeedieren. Deze kun je allemaal bekijken in het Miramar
Zeemuseum. Hier vind je schelpen die je nog niet eerder hebt gezien.
En van schelpen kun je ook hele mooie dingen maken! Met een beetje
klei en wat schelpen maak jij je eigen superschelpenmonster.
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4 t/m 12 jaar

2 oktober

12.30 - 16.30 uur
ASTRON

Oude Hoogeveensedijk 4
7991 PD Dwingeloo
www.astron.nl

MARKETING DRENTHE PRIJS

SPAARKAART
Verzamel de stickers en win een mooie prijs.

Wil je kans maken op de hoofdprijs?
Maak dan een foto van je volle spaarkaart en mail die vóór 7 november
naar info@kindermaand.nl.
We vinden het ook leuk om te horen of te zien waar je geweest bent!
Onder de inzendingen verloten we twee nachtjes weg in Drenthe!
Slaap tussen de toppen van de bomen in de luxe boomhut op
Drouwenerzand Vakantiepark.
Doordeweeks te boeken in de periode november t/m februari.

Bij alle deelnemers die in dit programmaboekje vermeld staan worden
stickers uitgedeeld tijdens de activiteiten van Oktober Kindermaand.
Ga op pad, doe mee en zorg dat je die stickers te pakken krijgt.

WAT MOET JE DOEN?
• Bezoek een activiteit en vraag om een sticker.
• Plak de sticker op deze spaarkaart.
• Bij een volle spaarkaart met 4 stickers
ontvang je een klein cadeautje.
• Per culturele instelling / activiteit ontvang
je 1 sticker.
• De stickers krijg je alleen tijdens de maand oktober
bij de deelnemende organisaties.
• Haal je prijsje vóór 25 november 2022 op bij een
bibliotheek bij jou in de buurt.
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DEZE SPAARKAART IS VAN:
Naam: …...................................................................................
Leeftijd: …................................................................................
Woonplaats: ….........................................................................
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WOORDZOEKER

WOORDZOEKER
Als je zin hebt in een hersenkraker dan is deze woordzoeker echt iets
voor jou. Lekker naar de woorden zoeken en strepen. Er zijn leuke
prijzen mee te winnen!
Alle woorden die je hieronder ziet staan, vind je terug in de puzzel. De
woorden staan van links naar rechts, van rechts naar links, van onder
naar boven, van boven naar onder en schuin.
Wanneer je ze allemaal hebt weggestreept, kun je met de overgebleven
letters een zin maken. Mail deze zin vóór woensdag 2 november 2022
naar info@kindermaand.nl. Vermeld ook je naam, leeftijd en op welke
basisschool je zit.
Onder de goede inzendingen verloten we prijzen die je kunt delen
met je vriendjes en vriendinnetjes, namelijk een bezoek aan een
thuiswedstrijd van sc Heerenveen. Ook maak je kans op één van de
15 ballen met de handtekeningen van de selectie van sc Heerenveen!
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K U N S

------
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-------

Opdrachtgever

Uitvoerder

Mede mogelijk gemaakt door

Los de Univé-woordzoeker in dit boekje op
en misschien ga jij met je beste vriendjes en
vriendinnetjes naar een thuiswedstrijd van sc
Heerenveen. Ook maak je kans op één van de 15
ballen met handtekeningen van de selectie van sc
Heerenveen! Univé is hoofdsponsor van Oktober
Kindermaand.
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POPPENSPEL

KLEURPLAAT

Knip deze ﬁguren uit en plak ze aan de achterkant met
plakband op een stokje.
Nu heb je twee poppetjes die met elkaar kunnen praten.
Wat gaan ze tegen elkaar zeggen?
Laat je fantasie de vrije loop.
Veel plezier!
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Ellen van Roosmalen
info@oktoberkindermaand.nl

Uw communicatie.
We raken er nooit
over uitgepraat.

drukkerij Van Gorcum
T 085 - 082 45 00

Eekhorstweg 1, 7942 JC Meppel
www.veldhuis.nl

