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Activiteiten 2019

Laarzenexcursie Kloosterveld
Datum: zaterdag 5 en 12 jan.
Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Vertrekpunt:
BC Dwingelderveld. Het
Dwingelderveld is de laatste jaren
groter, natter en stiller geworden.
Het Kloosterveld is hier een mooi
voorbeeld van. Ga mee met de gids
van Natuurmonumenten en ontdekt
welke ontwikkelingen het gebied
heeft doorgemaakt. Aanmelden via
www.nm.nl/bcdwingelderveld.
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Kerstversiering vilten
Datum: 14 & 16 december
Tijd: 13.30-16.00 uur
Plaats: Bezoekerscentrum
Dwingelderveld
Maak van wol van het Drents heideschaap drie mooie creaties voor in
de kerstboom. Natuurmonumenten
zorgt voor de materialen en een
kop koffie/thee. Aanmelden via
www.nm.nl/bcdwingelderveld.

Workshop Vachtvilten
Data: 26 jan & 16 feb
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Vertrekpunt: Inforuimte schaapskooi
Achter ‘t Zaand
Na een dag hard werken met prachtige schapenvacht naar huis? Doe
dan mee met een vachtvilt workshop
bij Schaapskooi Achter ’t Zaand in
Lhee. Vooraf aanmelden via
www.nm.nl/bcdwingelderveld

Tuinvogeltelling
Data: 26 & 27 januari
Tijd: 13.00 tot 15.30 uur
Plaats: BC Dwingelderveld
Dit weekend is de Nationale
Tuinvogeltelling. Een gids van
Natuurmonumenten gaat samen
met jou zoeken naar de tuinvogels bij bezoekerscentrum
Dwingelderveld. Deze activiteit is op
inloop.

Dwingelderveldlezing door Theo
Spek
Datum: 21 februari, Tijd: 19.30 uur
Plaats: BC Dwingelderveld
Theo Spek, de bekende hoogleraar
Landschapsgeschiedenis, vertelt een
verhaal met het thema: Leven op
de rand van het plateau: de middeleeuwse landschappen van ZuidwestDrenthe. Aanmelden voor deze
lezing is nodig en kan via
www.nm.nl/bcdwingelderveld
Wandeling met de boswachter
Datum: elke zondag, jaarrond
Tijd: 14.00 - 15.30 uur
Vertrekpunt: BC Dwingelderveld
Elke zondag neemt de gids van
Natuurmonumenten je mee voor
een ontspannen wandeling door het
Dwingelderveld. Na afloop staat er
koffie/thee of warme chocolademelk
klaar. Kinderen mogen gratis mee.
Vooraf aanmelden via www.nm.nl/
bcdwingelderveld.

Ga mee op avontuur met de nachtwachter
Datum: vrijdag 22 februari
Plaats: P-plaats nabij Camping de
Wiltzangh
Ga mee met de Nachtwachter en
ontdek de geheimen van de nacht.
Dit is geen griezeltocht en geschikt
voor gezinnen met kinderen vanaf 8
jaar. Meer info en vooraf aanmelden:
www.nm.nl/bcdwingelderveld
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Bezoekerscentrum Dwingelderveld is van 1 november tot 1 april geopend van woensdag tot en
met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. In de kerstvakantie dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Gesloten op 1ste kerstdag en oudejaarsdag. Nieuwjaarsdag van open 12.00 – 17.00 uur.
Adres: Benderse 22, 7963 RA RUINEN. Telefoon: 0522-472951, www.nm.nl/bcdwingelderveld
Aanmelden excursies: Vooraf aanmelden is nodig en kan via: Natuurmonumenten:
www.nm.nl/bcdwingelderveld, IVN: www.ivn.nl/afdeling/westerveld
Staatsbosbeheer: tel. 0521-596600 of per e-mail: h.kruk@staatsbosbeheer.nl
Kijk op www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Gezinshuifkartocht Bos & Hei
Datum: 2 jan, 19 & 26 feb
Tijd: 13.00 – 15.00 uur
Vertrekpunt: BC Dwingelderveld
Een unieke ervaring voor jong en
oud. Beleef de Anserdennen en
de Ruiner essen vanuit de huifkar
getrokken door twee paarden. Een
gids van Natuurmonumenten gaat
met u mee en geeft uitleg over het
gebied. Vooraf aanmelden via
www.nm.nl/bcdwingelderveld.

Bezoek ook eens:

Diever
Dwingeloo

