NOORDELIJK STATENTREFFEN
Vrijdag 19 februari
Thema: Cultureel erfgoed in het kader van Unesco
Ontvangst vanaf 12.00 uur:

Verenigingsgebouw, Hoofdweg 116, Veenhuizen
Hier staat koffie en thee klaar en zijn er lekkere broodjes en Drentse
krentewegge.

12.30 uur:

Vertrek met de bus voor rondrit door het Geopark de Hondsrug gebied.
Uw gidsen zijn: Jacob Bruintjes (voorzitter Gewest Drenthe en voorzitter Geopark) en
Cathrien Posthumus (manager Geopark).
Nadere info: www.geoparkdehondsrug.nl

Geopark de Hondsrug vertelt het verhaal van het unieke landschap
van Oost-Drenthe.
Het verhaal gaat over ijstijden, smeltwater, heuvelruggen en
beekdalen. Hier kwamen 1000 jaar geleden Neanderthalers naar
toe om te jagen om op mammoeten te jagen. En 5000 jaar geleden
stapelden de hunebedbouwers hier hun indrukwekkende
grafmonumenten van de enorme keien die door het ijs uit
Scandinavië meegenomen waren. Geopark de Hondsrug vertelt het
verhaal over wat natuur en mens samen hebben gemaakt.
Geopark de Hondsrug heeft op 17 november 2015 de Unesco
status gekregen en mag zich hiermee Unesco Global Park noemen.

14.30 uur:

Bezoek aan Hunebedmuseum in Borger.
Hier zijn op dit moment 2 exposities te zien: IJstijden en Prehistorie. Directeur Hein
Klompmaker zal een korte inleiding verzorgen.
Uiteraard staat hier een kopje koffie met iets lekkers klaar.

16.30 uur:

Weer terug in Veenhuizen.
Hier worden we welkom geheten door burgemeester Klaas Smid van de gemeente
Noordenveld. We gaan een korte tour door het gevangenisdorp Veenhuizen maken met de
boevenbus en doen onderweg een aantal verrassende bedrijven aan.
Uw gidsen zijn: Klaas Smid (PvdA burgemeester Noordenveld) en Herman Beerda
(voormalig PvdA statenlid Drenthe en voorzitter Veenhuizen boeit).

De voormalige dwangkolonie staat op de voorlopige
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Overigens samen
met vijf andere ex-koloniën: Frederiksoord en
Wilhelminaoord in Drenthe, Willemsoord en
Ommerschans in Overijssel en de koloniën Wortel
en Merksplas in België. Dit zestal vormde ooit
samen de Koloniën van de Maatschappij van
Weldadigheid.
Nu vertellen ze – materieel en immaterieel – een
uniek verhaal van een omvangrijk experiment om
armoede te bestrijden. Er wordt hard gewerkt aan
een zorgvuldige restauratie en herbestemming van
de monumenten in Veenhuizen.

18.30 uur:

Nadere info: www.veenhuizenboeit.nl

Terug naar Verenigingsgebouw.
Borrelen, een gezamenlijke maaltijd en afsluiting.
Gedeputeerde Ard van der Tuuk zal hier iets vertellen over zijn cultuurportefeuille.

