
WANDEL-MIDWEEK rondom MUSEUMDORP ORVELTE      D R E N T H E 

19 – 23 juni 2017 

In Drenthe en met name in museumdorp Orvelte staan prachtige, rietgedekte Saksische 
boerderijen en karakteristieke monumentale gebouwen. Vele zijn een onderdeel van het 
industriële erfgoed. Tijdens deze gevarieerde wandeling-midweek lopen we voor het 
grootste deel over onverharde bospaden door het afwisselende landschap met bos, 
heidevelden, vennen en natuurgebied met Schotse Hooglanders. Met een beetje geluk 
zien we de schaapherder met zijn kudde bij de schaapskooi. Daarnaast is Drenthe ook 
bekend om zijn hunebedden en grafheuvels. De samensmelting van natuur en cultureel 
erfgoed maakt deze provincie zo mooi en bijzonder. 

Maandag en dinsdag wandeling, woensdag vrije dag, donderdag en vrijdag wandeling. 

  
 

In het hart van Drenthe aan de rand van het sfeervolle museumdorp ORVELTE, bevindt 
zich een prachtige en luxe groeps-accommodatie de Orvelterhof. Een fraai 
gerestaureerd en modern ingerichte boerderij, met de natuur binnen handbereik. In deze  
sfeervolle boerderij met grote tuin verblijven we vier dagen, van maandag tot en met 
vrijdag. Naast de gezellige woonkamer, zijn er ruime een- en tweepersoonskamers met 
badkamer. Door een kok wordt het ontbijt en het diner verzorgd en het lunchpakket kun 
je zelf klaarmaken. In de grote tuin zijn diverse terrasjes.  

De wandelingen zijn in de directe omgeving, rondom Orvelterzand, Schoonoord en 
Dwingelo en Echten, en we starten in het prachtige museumdorp Orvelte. Dagelijks 
wandelen we 5 à 6 uren en is niveau 2. Het wandeltempo is 5 km per uur.         
Maandag om 10.30 uur start na de koffie de eerste wandeling en vrijdagmiddag rond 16 
uur eindigt het programma. Woensdag is een vrije dag/avond. Ter plaatse kun je een 
fiets huren en er is een masseur aanwezig, voor 30 of 60 minuten. (niet inbegrepen) 
Vóór het ontbijt geef ik een half uur yoga, om 8 uur. Neem een handdoek of matje mee. 

De groep bestaat uit 15 personen. Het wandel-arrangement van 19 – 23 juni is  
volpension (behalve diner op woensdag): 4 overnachtingen, ontbijt, lunchpakket en 3 
diners inclusief drankjes. We zullen zoveel mogelijk carpoolen, ik zal dit coördineren. 
Openbaar vervoer is ook mogelijk. De arrangementkosten bedragen op basis van een 
tweepersoonskamer 295 euro. Er zijn enkele eenpersoonskamers, de meerprijs 
bedraagt 60 euro. Een aanbetaling van 25% is de bevestiging van je deelname. 

Voordat je je wilt aanmelden op de Wandelsite, neem eerst contact op met Ineke van 
Staaveren  ivm. beschikbaarheid,   06-55118508 of ineke.v.staaveren@gmail.com. 


