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Drenthe mag dan goeddeers ontgonnen en verkaverd zijn, hier en daar verteilen oude,"."":::lf,:".::_1:""n^"1,3^?^":ii1l1oln ve.reaen.-Heiï"'.ïi"gï,i".Ëïo'ï':;l';;;g yErrcuen. ner tvtanttngeÍzand toont als geen
.1:1:r_-n:Of-.O waar de Drenren.hun schápen f,""Ja.n, hun rurf staken en bovenat: waarhun jeneverbessen vandaan haalden.

Orvelte op ziin beurt is het exemplarische Drentse dorp; h ier.,r 'cr EÀcrrrprarrscne urentse dorp; hier bracht de herder ziin schapenom te kêutelen, hier rookten haardvuren de rogge op zolder.Irwee wanderingen door;;'i;;;;;;;;ï'";;'"'Ë,ï;;:áJlli'"r,-, van or en sien en van Bartie
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&vtnc.te DII ultslek, al verze

-CtP- kerde een Drenr me dar bij
tuille ln Hollànd veel me er

boeren wonen, met al die boerderij-
en zij aan zij in dat vlakke land,.
Best mogelijk, maaÍ wat Drenthe
agrarisch maakt, ís niet het áántal
boeren maar de atuezigheid van sre-

. deJingen. De plarrelandcrs hou je
dan oyer. Friezen fierljeppen,
Limburgers eten vlaaien, en
Drenthe,..tja, Drenthe, daar wonen
boerrn. lers anders kan rk er moei
lijk van maken. De Drenten vinden
dat zeli trouwen, ook. Hun provin-
cie was de bakermat van de- BoercnparrrJ, en het boerendorc
Oruelre hebben r. ur,g.ro.p.n,o,
hun bclangrijkste cultuurhrstorrsche
monumenr. Een boerendorp van de
bovensre plank weli.waar, wanr kos.
ten noch moeite zijn gespaard om
Oruelte zijn mooie oude karakter
terug te geven. De cenrrale ligging in
her harr ván Drenrhe onderstreept
nog eens extra dat dit dorp Drenthe
symboliseert.
Zoalr Orueire en omgeving erulr
ziet, zag ooit heel Drenthe eruit:
wijde heidevelden, knusse beekdalen
met grasland, kleinschalige esdor_
pen. En lange zandwegen daartussen,
waarover de eenzame reiziger waar-
lilk 'op de grote stille heidé, kon ver-
toeven en de schaapherder in stil
ontzag 'hoe wijd is mijn heide, kon
denken.

Lós hoes
Het Drentse dory vormde een
bewoonbare oase in het uitgestrekte
woeste land eromheen. De herder
leidde aan het eind van de middag
zijn schapen van de heide naar de
dorpsbrink, en vanaÍ de brink naar
de boerderij waar ze bij hoo'rden. De
stal vonden ze dan meestal zelf wel.
De schaapherder werd urtgekozen
door de dorpsbevolking en sliep en
at dan weer in de ene, dan I eer rn
de andere boerdeni.
De oude boerderijen lagen in een
krrng om de dorpsbrink. De srirl van
die boerderiien is Saksrsch, ner als
de Drent(e streektaal. die srerker
overeenkomt met dat van de veenbe_
woners net over de grens en met het
Twents dan met bijvoorbeeld het
Fries.
Drrect achter de boerderijen Iag de
es, een Iappendeken van akkerires en
moestuinen die de boeren bewerk_
ten. 0m ze geschikt te maken voor
iandbouw, werden ze bemesr mer
schapekeutels. Dus zorgde de
.chaapherder dat de schapen voor
het cind van de middag op rral ston-
.len. WJnr dat was hun vaste kcurel_
tild. Zo kon de boer een maximale
hoeveelheid mest verzamelen.
In de winter kookte de Drent zijn
potje op een turfvuurtie. De
lichaamswarmte van Éet verzamelde
vee hield de hoeve warm. Een
Drentse boerenJamilie woonde vaak
met het vee in één ruimte, dat heet-
te een lós hoes. Het vee overnachtte
in stalien op de begane grond, en
daarboven had je de hooizolder waa
de knechten sliepen en de boeren-
meiden, ieder aan één kant.
Voor in her hurs had je op de begane
grond de bedsteden waar de boei
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sliep met zijn familie, en in het mid-
den een vuurplaats met stoelen. De
rook trok naar boven, naar de zolder
waar de rogge lag opgeslagen, om
daarna te verdwijnen door het
oelengar'bovenin dc nok. De rogge
krccg zo een rokerig arorna drr zeer

geu ild was bii jeneverstokerr, want
zo kreeg de jenever haar karakreris-
tieke smaak. Om de lange winter-
avonden dooÍ te komen werd wel-
eens meer jenever gedronken dan
goed was.

Olde landschap
Het geïsoleerde, karige en crnronigr
besrdan in de Olde Landschap, zorls
Drenthe vroeger werd genoemd, leid-
de tor Je wat onvriendelrlke uirdruk-
king:'De Drenr ir opgerrokken uit
tuÍf, jenever en achterdocht,. Waar
of niet, uirbuiting en srrurkroveri;
gaven maar al te vaak reden daartoe.
Ellert en Brammert wáren twee
beruchte plunderaars die de Olde
Landschap jarenlang onveilig maak-
ten. Het Ellertsveld, een landschap
in het hart van Dienthe, herinnert
aan hun namen.
De'preekwoordehrke srugheid
haogt samen mer een hang naar per_
soonhlke vrrlheid, ook een tvoi>ih
Drenrse eigenschap. fe laar áË ander
nier re dichrbij komen, ook fysrek
niet. Want meer dan eens verdreven
boze Drenten her van bovenaf opgc-
legde gezag uir hun contreien.
desnoods net grof geweld.
Vermoeide Utrechtse soldaten vol-
den ln 1227, na de slag bij Ane, het
ontzielde lichaam van hun bisschop
onderin een put. Het lichaam was

danig toegetakeld. Het bisdom
Utrecht,. eigenaar van het Landschap
Drenthe, had gemeend'mer een leger
de Drenren te dwingen meer inkom-
sten uit hun karige kas naar het
rijke Utrecht te laten vloeien. Het
berrcht van de gedode bisschoo
kwam hard aan in de Domstaá. De

Utrechters lieten snel een nieuwe
bisschop benoemen. Die zond
onmiddellijk een tweede leger naar
Drenthe, dat vreselijk huishield met
plunderingen, brandstichtingen en
wat al niet meer.
Ook een andere hoge híer moe.r riln
aanspraken op Drenthe duur beko,
pen. Gerardus Clencke, heer van
Coevorden, wilde rond 1325 een
havezathe oÍ versterkte woonburcht
neerzetten in de buurt van Gees,
maar daar waren de Cee.er boeren
niet van gediend. Met hulp van boe,
ren uit Mantinge werd de edelmar
verdreven. Geradus vestigde zrch
uirerndelrjk in het oosrelijker qele-
gen dorp Oosterherse]en, waar-zrtn
havezathe ook vandaag nog te
Dewonderen rs.
In Zweeloo kwam Wrllem V oo
bezoek. Aldaar aan zekere woning
algestapt zijnde, werd hem bericht
dat de volksmenigte hem verlangde
te zren. Want deze had begrepen, dat
de'pnns te Zweel ,ekomcn was um
zich te laten bekieken,. prins
Willem de V begaÍ zich daarop naar
buiren en sprak de menigre toe mer
de wooÍden: Vrienden, hier zi(r ge
nu prins Willem de Vijfde.,
'Wal jonges',- dep toen een oud moe,

dertje op een toon die het miàden
hield russen verbazing en releurstel-
ling, terwijl ze op de prins toeliep, .k
docht dat 'k oe déÉrzeen kon. Oos
Doomneer heÍ et iest nog in,t gebed
zegt, da je doorluchtig wart.,

Onaf hanketiik
Van een onafhankelijke houding
retenover het craar,tezag gaven ook
de schermutsehngen blijk ln
Hollandsche Veld, waaÍ Boer
Koekoek een opsrand leidde regen
her Landbouwschap dar gelden wilde
innen. Wii Iaren ons nier ringeLoren
door Den Haag, daar kwam her op
neer. Het lidmaatschap van het
Landbouwschap was verplicht
gesteld en daar wilden de Drenterr
nier aan. Confrontaries russen poli-
tie en boeren Ieidden rot de opiich-
ting van de Boerenpartii.
Boer Koekoek maakre in her parle-
ment alle clrches over de koppige,
ongelerterde boer waar. Hij ging
onder meer prar op zijn ongelerterd_
heid. Over boeken zri hii eèns: .rk
heb weleens zo'n ding in mijn han-
den genomen, maar er stond toch
alleen maa opin in, dus toen heb
ik het maar weer gauw weggegoord.,
Intussen ben ik na verschrikkèlijk
veel vieren en vijven gearnveerd in :
het hart van het Drentse land. in ':.
Orvelte. Via het tolhuisje loop ik het Í

ín

dorp rn naar de boerderij waar het
hoofdkwartrer van Stichting Orvelte
is gevestigd.
Orvelte is een van de zeldzame olek.
ken waar je de oude Drentse levens-
wrrze en her Drcnr,e lrnd.chap in
ere worJen gehoud, n. Wcl omringt
de oude es nog niet het gehele dorp,
maar er wordt aan gewerkt. In de
tussentijd moet de bezoeker boven,
dien genoegen nemen met hier en
daar een moderne boerderij die tus-
sen het oude steekt.
Niettemin wees het Europees
Monumentenjaar Orvelte in 1974
aan als lichtend voorbeeld van lan,
delijke bouwkunst. In 1990 werd het
uitgeroepvn ror her besr roegankelir-
ke proiecr voor gehandicapten rn
Europa.
Orvelte heeft ook vroeger als dorp
bestaan. Het werd gesticht door boe-
ren uit Wezepe die op zoek gingen
naar nieuw bouwland, van dar de
naam Oer 't velt, over het veld. Het
begon als een klein groepje boerderij-
en. De eerste schriftelijke vermel_
ding van Oenelde staat in een akte
uit 1362.

Spoken
Met een van de gidsen van Oruelte
loop ik het dorp door, langs een
\crerpomp, carbidlanrarens, zudJen_
schuren lafdakken waaronder srapels
'zudden' liggen, uitgestoken he.idezo-
den) en een oorspronkelijk vroeg
l7e-eeuws lós hoes, de
Bruntingerhof. Daar kan ik met
eigen ogen aanschouwen dat je het
zonder behang, tapijt, radio en TV,
máar mel vuurplaars, vee en bedsree
reuze gezellig kunr hebben. De grds
herinnert zich uir ziin teugd dar zijn
famrlie'krek zo uoonde. Dat kwrrn
tot begin jaren vijÍtig nog regelmatig
vooÍ. Wat onvoorstelbaar primitief is
dir, en dat ook nog in Nederland.
Denk ik eeÍst. Mas dm schiet me
te binnen hoe graag ik kampeer, ook
voor langere tijd, en hoe ik geniet
van de keren dat ik in hooibergen en
op hooizolders slaap.
Als we even lateÍ voor het gebouw
staan, kijken we uit op de noordes.
Die wordt vanuit de Bruntingerhof
op historische uyze met paarden
bewerkr. De Orveltenaren r erbou-
wen er dc oor'pronkeli;ke rogge en
boekwt rr, rurwrll dc beckdal(n wur-
rlen grhooiJ en b(weid. Op rie hei
van her Reiintjesveld grrast een
schaapskudde van 200 schapen. De
oude bosrestanten van eiken en
haagbeuken en de houtwallen wor-
den regelmatig uitgedund voor
gerieÍhout.
Vlakbil Onelte liggen ook enkele
prehistorische graÍheuvels. In het
Drenr>ch Sagenboek srart een vcr-
haai over een oude vrouw dat op
zo'n grafheuvel te rusten werd
gelegd. Ze werd een ,wikkerse,

vrouw genoemd, dat is dialect voor
helderziende. Men meenr dat haar
ziel nog altijd om de grafheuvel
spookt. Ook rond de hunebedden
spookt het volgens Drenten, in het
donkere weer van vandaag zeker.

Mahtingerzand
En wil ik voor donker nog het
Manrrngcrzand berreden, dan moe-
ten we eÍ nu heen gaan. ln de auto

je nekt r snel teio-
ren op de hrcnkelige
paden

gillige jetererbessu
tegen het zabd

een onvetbelijhe
stihe ttssen bepe-
glngloze oomen



van de gids doen we dat, door een
eentonig landbouwgebied dat ik niet
graag zou hebben bewandeld. Op de
parkeerylaats aan de noordkant
begin ik.
Ik ben mijn gids dankbaar, want
zoals gezegd viel het niet mee om
Mantinge met het openb;rar venoer
te bereiken. Deze liit meegerekend,
deed ik er zeseneenhalÍ uur over. Ik
zal d.e lezer d.e vele Írustrerende
details besparen en de goede raad
geven om nooit te tn iifelen aan de

aansluitingen die 06-9292 geeft. In
dit geval: twee rechtstreekse verbin-
dingen in de ochtenduren. Ik kon
rrer gclovcn dat drt de enlge mog(-
Iijkheden waren, bovendien vond ik
ae eerste te vroeg, de tweede te laat.
Daartussen zou zeker ook een bus
gaan, dacht ik. Resultaat: op de over-
stappunten Hoogeveen, Beilen en
Westerbork steeds een wachttijd van
onteveer een rrur. Gcnccg hrerover.
Het Mantrngerzand heeír de grillig-
ste, oudste en bovenal fraaiste jene-

verbessen van Nederland. Toch is
het geen bekend oord. Blijkbaar is
het één van die landschappelijke
juweelties die zoÍgvuldig gekoesterd
*orden Joor een k erne groep inge-
wijden. Op mij rust de twijÍelachtige
raal, dit luwecl rn Je armen te wcr-
pen van een groot publiek, en zo
haar geheimen wereldkundig te
maken.
De gids van Natuurmonumenten
omsc\r 1lr her \4arrtingerzand (204

ha) zo: 'Buitengewoon Íraaie jene-

verbesstruwelen, die in allerLei gril1i-
ge vormen tegen het witte zand en
de heide aisteken. Op de noordhel-
lingen eikvaren en verschillende
zeldzame levermossoorten. Ook is cr
enig eikenbos. In het zurdelijke,
vlakke, deels vergraste heideterrein
zijn nog vochtige laagtes. Hier
komen heikikker, levendbarende
hagedr' dc adder en vccL vogeltoor-
ten vooÍ.'

Grafgroen
Qp de plattegrond aan deze noor.lc-
lijke ingang staao verschillende paal
tiesroutes vermeld. Het noordelijk
deel is besloten en geaccidenteerd,
het middendeel open en vlakker en
het zuidelijk deel opnieuw besloten.
Van noord naar zuid loopt er respec-
tievelijk een rode, een gele en een
blauwe rondwandeling, door elk deei
één. Steeds als de ene kleur de ander
overlapt, moet ik dus'ovcrstappen',
tot ik in Nieuw-Balinge ben. F,n pas-
sant ioopt er ook nog een stukje
LAW door, namelijk het Drenthepad.
Het noordelijk deel begint met oud
eikenbos en gaat al heel snel over in
een golvende, oude zandverstuiving,
dat hicr voor grore delen door mos.

sen en jeneverbesstruiken is veran-
kerd. Naar alle kanten strekt het
doÍfe, wat geheimzinnige gra{groen
van die vreemde coniÍeren zich uit.
Het is hier een waar jeneverbessen-

bos, overal staan roerloze, grlllige
vormen onder de zwaarbewolkte
lucht. Nergens bewcegt ietsi zelfs de

wind is gaan liggen en er hangt een
vage, harsige geur. Het brede zand-
pad dat ik beloop is een oude scha-
pendrift. Zo noemen de Drenten het
door schapen verbrede pad dat loopt
van het dorp naar de plaats waar ze
gaan grazen.
Hier en daar takt er een smal paadje
vanaÍ dat over bijna maagdelijk mos
wegkronkelt, maar de bordjes'verbo-
den toegang' staan er niet voor niets.
Deze vegetatie is zo kwetsbaar dat
ruwe stappen met wandelschoenen
die voor jaren kunnen vernielen. De
enkele toegestane zijpaden laten
overigens zien dat de schapendrift de

beste uitzichten biedt.
Steeds dieper dring ik dopr in het
Mantingerzand. Na ongeveer een uur
lopen raak ik aan een rand en een
kale open vlakte laat me weten dat

de natuur hier op houdt. Maar waar
Iigt Nieuw-Balingel Dat ligt toch
hier aan de zuidkantl Een grote her-
dershond komt iuid blaffend op me
aÍ. Ztjn bazin is aardig, dan is de

hond ook meestal te vertrouwen. Ze
komt uit Amsterdam en woont hier
nog nraar korr, dus ze kan mij nrer
vertellen waar ik heen moet. Later
kom ik haar feer tegen. Het wordt
donker en nog altijd ben ik het
Mantingerzand niet uit, Ze biedt me
ran mer haar mee te riiden. Máar in
dat uur dat je het pad nog kunt zien,
valt er nog zo veel te genieten. Dus
ik wrmpel het al. Bovendien is het
mijn eer te na om in een wandelge-
bied van nog geen tien kilometer
Iang de weg niet te vinden. Maar het
Zand wordt alleen maar beslotener,
geheimzinniger en stiller in de zich
verdiepende schemer. Alleen het
meisje met de hond en ik bewonen
het kortstondig. In het natgeregende
zand loopt maar één voetspoor naast

lnformatie

het mijne.
De opeenhoping van {raaie doorkijk-
ies is zo goot dat ik zonder bezwaar
een heel rolletje volknip, naar later
blijkt grotendeels mislukt door
gebrek aan lichr. In de zomer rul, in
de winter glad, zijn deze paden nat-
geregend nog het best beloopbaar.
Daar duikt de LAW weer op... om
mij te brengen naar de parkeerplaats
waar ik begon. Ik heb dus gewoon
een paaltjesroute rondgelopen. Vraag
me niet hoe het kon. En zie nu maar
eens hoe je thuiskomt, op een uur
lopen van Mantinge en ts'iDtig
minuten voor een van de schaarse
bussen vertrekt. En het regent.

Rooien
Maar hier tonen de DÍenten zich op
hun best. De derde auto stopt/ en
een joviale boer gooit zijn
Mercedesdeur wijd open. Pijp in, pet
op, een kostbaar auto-interieur om
zrch heen. Hij wacht op me als ik in
Mantinge uitstap om te kijken hoe
laat de bus komt. Over vijf minuten.
De man groet en weg is hij, opge-
slokt door de schemer. De abri waar.
onder ik schuil staat er net als ik
verloren bij. Op de een of andere
manier past hij niet tussen deze
boerderijen, op deze kronkelweg.
Éen boer rijdt voorbij in zijn trekker
en steekt vriendelijk ziin hand op.
Dan is het stil, op het ververwijder"
de tokken van kippen en loeien van

Orvelte: Stichting A:webe hteít een wandekoute uitgezet
van ongeveer drie l<iartier áie begint op de Brink. Deze
'SchiJdercrmte' informen over landschap en geschiedenis
en vóefi langs allerlei buiznswaatdigheden.

geen behang en vloer-
bedekking, maat wel
gezellig

Orvelre hwlt er vele: oadet meer eet tolhuis, ambachts-
huizen, een dorpscafë, een gnttetwinkelie, diverce
scltaapskooie:n en niet ts veLgeÍen de Bnntingerhof.
Om de divene bezienswaaràlghedeit tt magen binnen
gaan, kóop ie áail de ingang. wn 'tolkxart', :

Voor uitgebreide informatie ovet openingstiiden e.d.:
Stichting Ovelte, Dotpsstruat 3.9441 PD Oruelte. tel

0593-322335, fax. 0593'32237 7

Overnachten
Ovemachten in Owelte; Borckethof, Flintenweg 4-6, td. 0593'322351'af
059g-322ó270, Far.0593-322340. Pension en gráepsacqmodatie in ouíe
Qruelter boerdeil.
Rnmperen bii het lvÍantingerzand: Niuw-Bahnge, am de ruidkant van het
Mantíngetzand,'beschikt over een zo4enaamd Kampeerbewiisterrein, un
ftdtuttgërióhtë {amping met alLeen basisvoorzieningen. Inlichtingen:
St oatsbosbeheer.

RêsfáÍtànts ,

D orpscaf é W at m old, S chóolstra at 2, tel.' 0 593 -322 3 5 i, S chenkt koffi e m e t

kftntenweÈEe, Orv elter kruid.enbitteÍ, veenbxseni enever en boercnj on gens.

Café-restaumt De Schapendrift, Schapendrift 3, tel. 0593-322288. Groíe,
varl oorspïoltg L7e-eeuwse boederii, overgeplaatst uit Westerboïk. Tafelen
onder àe robuuste gebinten ea in de koestallen. Koítie uit hondbeschjlderde
kraanriespouen.

Zoals Orwlte
en offigeving

eruit ziet, zag
ooít heel

Drenthe eruit:
wijde heidewl-

den, kntsse
beekdalen met

gruslanil, klein-
sthalige esdor-
pen. En lange

zLfldpegeí
ilaartus s en.

koeien na. De regen ruist. Moeilijk
re geiouen Jrr in c( n oord al" drt urt
het niets een bus kan opdoemen,
ook al vermeldt de dienstregeling
vaste tiiden.
'loch komr hrr l). bllschálltteur
meesmuilt om mijn verhaal, want
zelf loopt hij regelmatig van
Hoogeveen naar Mantinge en dat
vindt hij helemaal niet ver. Ik zeg
dat in een stikdonkere, natte wrnter-
nachr al. deze.le lol er toch ook br1

hem vrij snel af noet gaan. Hij vindt
het zichtbaar jammer dat hij dat
moet toegeven, maar is weer snel
terug op zijn praatstoel.
Over het schonc Drenthe met zijn
onbeperkte natuur en zijn vele wilde
dieren, over zijn jeugd aan de rand
van het bos en over het rooien van
kerstbomen uit boss€n, wat hij
prrma r indr zolnng drt voorbehou
den bliift aan een enkele Drent. Al
snel ontpopt hi; zich als een natuur-
liefhebber van hct vooroorlogse type;
een brzarre cocktrrl van iagen..tr-
opcn en natuurlreíde. Peryer: hoor.
datgene wat je Leflrebt, doden en dat
nog leuk vinden ook. Maar ik spreek
hem niet tegen, want misschien heb
ik hem straks nog nodig. [.n jnJrr-
daad: in Hoogeveen geeft hij extra
gas, zodat ik op het nippertje de

intercrty haai die me mijlenver
teruSvoert/ ver weg naar hartje
Nederland. I

- 
:.i

pf fn4rfin4;À;tipf i/ylNaii;
lctt líe:i1ià.íitnsicers,ià iiekker ll!,i
thnÍ's ;'ddil at iA :* ÈI,ibex t itrschíI' í, 
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tussèi je matje ultmllen op etn
knoilaveltl ol op een lekkr zacbt
boryràndle. er ls een vewhil tasva
ma bed in een ru|llge herbeÍE en
eeo bed in een kmer boven un àol
vol fustvierdert. In deze rubriek
,chriivFn wc over ovemochtingtmo-
getiikheden die in tle praktijk gaest
ziin. ldeeën voor overnochting,cn
kwt u ahiid bii ons kwiit.

'liï{ "
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slot op een berg. Op een kwade dag
kwam een boze tovenaat op bezoek.
Die was heel jaloers. Hij spande
samen met een bosgeest en veÍan-.
derde het slot en de berg in een
gehucht met tien boerderijen.
Of het allemaal echt is gebeurd?
Vraag het foop Postenhoven, eige-
naar van herberg annex theehuts De
Tovenaarsberg. Hij woont en werkt
op dc plaats waar, volgens de overle-
verrng, het rovenaarssl.t crond- Hii
kent alle verhaien en alle verzinsels.

Postenhovm.is trots op de 'geschie-
denis' van Den Hool. Hii probeert
als enige de legende levend te hou-
den. Zo zijn in en rondom zijn her'
berg de vermeende resten vm het
tovenaarsslot te zien en kregen snoe-
perijen in zijn theehuis namen als
'vliegend tapijtje' oi'trollenbol',
Voor íantasierijke wandelaars is De
Tovenaarsberg echt aan te ráden. Het
is een gemoedelijk etablissement
met een eigen sfeer. De ruimte is
bepelkt, maar er wordt gewerkt aan
een verdubbeling vm het aantal
slaapkamers. VamÍ halÍ maart km-
nen gasten bij ÍeseneÍing kiezen uit
de pronkkamer, de opka-
mer, de
bedsteeka-
mer of de
toverka-
mer.
Dg priis van
een over-
mchting
met ontbiit
varieert van
vijÍentwintig
tot viifti8 8ul-
den per per-
soon. Een
warile maal-

lip':,' , '1''1.:. | :': ;:'
Omhekims.l iÍ
de stenming 4
komen, kunnen
waadelaus het
zogenuemde.
Ttrvenaarspad
lopen, Deze
mute is uitgvet
in de omgeving
van Den Ilool.
De beschtiivi:rg
is te kriigen bii
toop Posten-
hoven.

tijd kost Í 17,50.
Hoewei De Tovenaarsberg pas sinds
mei vorig jaar onderdak verleent,
wisten al veel lopers van het
Pieterpad {LAW 9) de overnachtings
plaats tussen Emmen en Coevorden
re vjnden. Eigenaar Joop is blij met
het succes: 'We zijn expres naar het
noorden verhuisd om een eigen
beddjf te begirnen. Het is fiin om
te weten dat het niet voor niets is
geweest.'

Herberg annex theehuis
'De Tovenarsberg'
Den Hml 10

7845 TG Holsloot
telefoonnummer (0591)

5641 13
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Over het Drentse Den Hool bestaat
een legende vol mirakelen. Volgcns
oude verhalenvertellers wo"nde hier
ooit een tovenaar. Hij leefde in een
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