
Hunebed Doeboekje
 

Voor avonturiers, speurneuzen

en waaghalzen!

Puzzels, 

raadsels, tips 

en een 

prijsvraag! 



In Drenthe hebben we iets mysterieus. Sterker nog, we hebben hier iets dat je nergens 
anders in Nederland tegenkomt. Gaan jullie mee op ontdekkingstocht? 

In Drenthe hebben we namelijk hunebedden. Deze super grote stenen bouwwerken zijn 

maar liefst 5.000 jaar geleden gebouwd in, hoe kan het ook anders, de Steentijd. Het zijn 

grafmonumenten en in Drenthe hebben we er wel 54! 

Ben jij de avonturier die wij zoeken? Duik dan in de herfstvakantie in de mysterieuze wereld 

van de hunebedbouwers. Maak een wandeltocht vol met lichtjes en spannende verhalen of 

bezoek het hunebedcentrum in de nacht. Een overzicht van alle activiteiten kan je vinden op 

www.drenthe.nl/hunebed.

Maar niet alleen in de herfstvakantie is het leuk in Drenthe. Het gehele jaar door is er van alles te 

doen. Dus leg die Ipad weg, trek je laarzen aan en kom naar buiten! Want daar begint het echte 

avontuur. Loop door de toppen van de bomen bij het Boomkroonpad. Kom waterbeestjes vangen 

in het Dwingelderveld. Klim in het hoogste topje van de boom in het klimpark. Ga op bezoek bij 

de reuzen Ellert en Brammert in het Openluchtmuseum. Bekijk sprookjesachtig Drenthe bij het 

Kabouterland of ga bijvoorbeeld op expeditie in Wildlands Adventure Zoo Emmen. 

Kortom, er is genoeg te doen! Zorg daarom wel dat je tijd genoeg  over houdt om alle 

raadsels en puzzels in dit boekje op te lossen...

Avonturiers, speurneuzen 
en waaghalzen opgelet!

Wist je dat...
een hunebed een massagraf is? Hier werden vroeger de dode 
mensen in begraven

hunebedden de oudste monumenten van Nederland zijn?

er maar liefst 54 hunebedden in Nederland zijn? Kijk maar eens op 
de kaart hieronder. Dan kan je precies zien waar ze allemaal liggen.

één kei van een hunebed maar liefst 20.000 kilo weegt?

mensen vroeger dachten dat hunebedden door reuzen (huynen) 
waren gemaakt? Daar komt de naam hunebed vandaan.

hunebedden zijn gebouwd door het Trechterbekervolk?

het Trechterbekervolk helemaal niet zo groot was? 
Ze waren niet groter dan 1,65 meter, waardoor ze rechtop in 
een hunebed konden staan.



familie 

jong

steentijd

leer

bont

textiel

hout

trechterbeker

bessen

speer

dorp

leem

riet

vlechtwerk

vachten

pijlpunten

bijlen

werktuigen

De hunebedbouwers hebben je hulp nodig. 
Ze hebben er namelijk een rommeltje van gemaakt. Help jij ze 

de juiste woorden terug te vinden? 

Zet je speurneus op

M   I  P  O  E  C  T  P  L  N  D  O  R  P  H  G 

A  T E  H  S  R  N  J  E  V  R  E  V  B  D  T 

F  Z  D  E  R  A  M  T  S  L  K  W  A  F  U  E 

E  F  Y  Y A  E  N  W  N  E  D  M  C O  N  R 

E  A  B  P  A  U  H  E  B  C  E  D  H  R  E  C 

C  M  A  O  P  N  S  R   I  H  E  E  T  B  O  F 

 I   I  O  L  N  S  E  K  J  T  N  U  E  G  E  P 

E  L  J  G  E  T  T  T  L  W S  C  N  K  V  E 

F  I  R  B  H  T  E  U  E  E  E  S  H  L  G  O 

P  E   I  C  L  E  S   I  N  R  D  O   I  N   I   I 

N  E  E  A  S  X  L  G  O  K  G  L  O  E  F  P 

S  R  T  E  S T E  E  N  T   I  J  D  G  E  N 

T  A  G  S  J  I  E  N  E  H  S  Q   I  D  G  D 

 I  S  S  P  E  E  R  P  P  M  X   I  N   I  O  G 

N  H E  W  W  L  S  E L  U  S  S  G  F  T  L 

L   I  A  L  L  T  E  P  E  Q  X   I  O  F  S  E

Hunebedden zijn mega groot en heel erg zwaar. Eén steen is net zo zwaar als 4 olifanten bij elkaar! 

Nu hebben we grote machines, zoals vrachtauto’s en hijskranen om grote dingen te bouwen. 

Vroeger hadden ze die nog niet. Toen werden de stenen verplaatst zonder machines. 

Hiervoor gebruikten de hunebedbouwers touwen en een soort slee. Onder de slee werden grote 

houten balken gelegd. Vervolgens werd met heel veel mensen en ossen aan het touw getrokken, 

waardoor de stenen werden verplaatst. Er werd een heuveltje van zand gemaakt en daar sleepten 

ze de grote stenen overheen. De grote platte steen, die bovenop het hunebed ligt, werd als laatste 

naar boven gesleept en daarna werd het zand tussen de stenen weggehaald. Het was zwaar werk, 

voor echte krachtpatsers!

Knutsel je eigen
hunebed

Ga naar het bos of het park en verzamel daar

Stenen 
(ronde en platte stenen)

Zand Blaadjes Takjes

Maak je eigen hunebed! 
Natuurlijk niet met stenen die zo zwaar zijn als olifanten, maar met kleine stenen en 
andere dingen die je kunt vinden in het bos. Een soort mini-hunebed!

Vraag aan je ouders of ze een 
dienblad hebben. Leg hier het zand 
op en begin met bouwen! De blaadjes 
en takjes gebruik je om je hunebed te 
versieren. 

Wij zijn benieuwd naar jouw hunebed! 
Vraag daarom of papa of mama op de 
tijdlijn van onze Facebookpagina 
(www.facebook.com/
drenthedoetwatmetje) een mooie 
foto van jouw hunebed plaatst.



 

Jas aan, laarzen aan en naar buiten! Lekker ravotten en klauteren in het bos. 
Wilde dieren spotten. Het mysterie achter de hunebedden ontrafelen. Driemaal 
over de kop in de achtbaan of op pad met de schaapsherder. In Drenthe schuilt 

achter elke boom een nieuw avontuur. 

Kom jij ze ontdekken?

Op avontuur in Drenthe 

Joytime Outdoor 

Kimpark

Boomkroonpad

2.  Vollemaan wandeling Boomkroonpad. 
 www.boomkroonpad.nl | Drouwen | 0592 377 305 

2.  Stedelijk Museum Coevorden. Met leuke speurtocht! 
 www.museumcoevorden.nl | Coevorden | 088 012 83 15

3.  Gevangenismuseum Veenhuizen. 
 Met spannende speurtocht! | www.gevangenismuseum.nl 
 Veenhuizen | 0592 388 264

3.  Ellert en Brammert Openluchtmuseum (geopend t/m oktober)
 www.ellertenbrammert.nl | Schoonoord | 0591 382 421 

Super stoer

Super stoer

Sprookjesachtig mooi

Top 5 uitjes bij slecht weer

Wildlands

Adventure Zoo 

Emmen

Gevangenismuseum
Veenhuizen

1.  Joytime Outdoor Kimpark (geopend t/m oktober)
 www.joytime.nl | Grolloo | 0592 501 655

1.  Hunebedcentrum
 www.hunebedcentrum.eu | Borger | 0599 236 374

1. Attractiepark Sprookjeshof
 www.sprookjeshof.nl | Zuidlaren | 050-409 12 12

1. Plopsa Indoor Coevorden
 www.plopsaindoorcoevorden.nl | Dalen | 0524 523 380

2.  Cowboy en Indianen
 www.kinderspeelparadijscoevorden.nl
 Coevorden | 0524 523 003 

3. De Drentse Koe 
 www.drentsekoe.nl | Ruinerwold | 06 404 18 828 

4. Zoo Bizar in Museumdorp Orvelte 
 www.zoobizar.nl | Orvelte | 0593 322 400 

5. Drents Museum 
 www.drentsmuseum.nl | Assen | 0592 377 773 

2. Kabouterland (geopend t/m oktober) 
 www.kabouterland.nl | Exloo | 0591 549 843

3. Rijk der Kabouters (geopend t/m 2 november) 
 www.rijkderkabouters.nl | Eext | 0592 263 376 

4.  Wildlands Adventure Zoo Emmen
 www.wildlands.nl | Emmen |  0591 850 855

4. Veenpark (geopend t/m oktober)
 www.veenpark.nl | Barger-Compascuum | 0591 324 444  

5. De wereld van Oerrr. Waterbeestjes vangen en speurtochten! 
 www.natuurmonumenten.nl/dwingelderveld | Bezoekercentrum Dwingelderveld   
 Ruinen | 0522 472 951  

6. Schaapskooi Balloo 
 www.herdersvanballoo.nl | Balloo 
 06 144 67 033 / 06 294 31 259 

Plopsa Indoor 
Coevorden

Zoals je ziet, is er 

in Drenthe heel veel te doen! 

Maar er is meer! Veel meer. 

Kijk maar eens op 

www.drenthe.nl.



Help! Max is zijn baasje Oek kwijt. 
Help jij Max de weg naar zijn baasje weer te vinden? 

Doolhof

Wist je dat...
we bijna zeker weten dat er kabouters zijn 
in Drenthe? Je vindt ze bij het kabouterpad.

één kei van een Hunebed maar liefst 20.000 kilo weegt?

één van de donkerste plekjes van Nederland in het Drents-Friese 
Wold ligt? Hier kan je ’s nachts heel veel sterren zien.

Amerika helemaal niet zo ver weg is! Je kan er misschien zelfs wel 
op je fiets naar toe. In Drenthe hebben we namelijk een dorpje dat 
Amerika heet. Kan je tegen al je vriendjes en vriendinnetjes vertellen 
dat je in Drenthe én in Amerika bent geweest. 

Berend Botje uit het bekende liedje uit Drenthe komt? 

Berend Botje 
Berend Botje ging uit varen

met zijn scheepje naar Zuidlaren.
De weg was recht, 
de weg was krom, 

nooit kwam Berend Botje meer om!

1,2,3,4,5,6,7, 
waar is Berend Botje gebleven? 

Hij is niet hier, 
hij is niet daar, 

hij is naar Amerika!

Amerika! Amerika! 
Van je driemaal in de rondte,

van je hopsasa!



 

In Drenthe hebben we niet alleen mysterieuze hunebedden. We hebben hier ook kabouters! 

Tenminste, dat denken we! Overal in Drenthe zie je namelijk kaboutersporen. Kleine 

voetafdrukken in het zand, wielsporen van een kruiwagentje of geplet gras van een 

middagdutje. En als je goed oplet, zie je ook weleens een kabouterdrolletje liggen. Echt waar!

Kabouters wonen meestal in holletjes in de grond of in een holle boom. Maar soms ook in een verlaten 

schuurtje of een hutje gebouwd van takken. Kaboutermannetjes en kaboutervrouwtjes zijn heel aardig 

en natuurlijk dol op hun kabouterkindertjes. Ze zijn erg ijverig en behulpzaam en de hele dag druk in 

de weer. Waarmee? Als je het Kabouterpad loopt, kom je daar vanzelf achter. Vergeet onderweg niet te 

zoeken naar kaboutersporen! En met een beetje geluk kom je misschien wel een echte kabouter tegen...

Startpunt Kabouterpad
Buitencentrum Boomkroonpad  |  Steenhopenweg 4 9533 PN Drouwen

Wil je meer weten over het Kabouterpad? Ga dan naar www.boomkroonpad.nl

Drenthe, ook leuk voor 
papa en mama! 

Kabouters in Drenthe! 

Najaar/winter tips voor papa en mama
 12 -10 t/m jan. 2018: Pixipad | Boomkroonpad Borger
	 Ervaar	de	flonkering	in	de	Drentse	duisternis.	

 19 - 10: Hunetea | Bronneger 
 Luisteren naar een concert en genieten van een high tea  bij het hunebed D21.

 19 -10 t/m 27-5 : The American Dream | Drents Museum | Assen 
  In samenwerking met  Kunsthalle Emden presenteert het Drents 
 Museum een tweeluik over het Amerikaans realisme van 1945 tot heden, 
 met werken van onder meer Edward Hopper en Andy Warhol. 
 
 16-12: Noorderlichtjesparade | Hoogeveen 
 Een optocht met praalwagens en heel veel lichtjes. 
 Ook leuk om zelf mee te gaan! 

 28-12: Drenthe200 | Roden 
 Ultramarathon voor mountainbikers, fatbikers 
 of cyclocrossers. Kijk voor meer evenementen op 
 www.drenthe.nl/agenda.

5 GEEL

6 ROOD

7 GROEN

8 BLAUW 

9 ROSE

Waarschijnlijk beleef jij alle stoere avonturen in Drenthe samen met papa en mama. Leuk! 

Maar af en toe is het ook voor hen tijd om even lekker te ontstressen. En daar zijn wij in 

Drenthe heel erg goed in. Hier kunnen ze weer even op adem komen en de hectiek van alle 

dag achter zich laten.

Verras mama bijvoorbeeld eens met een bezoekje aan de sauna. Of neem haar mee winkelen in het 

overdekte winkelcentrum van Emmen en sluit af met een heerlijke high tea in het Nationaal Park 

Dwingelderveld. En papa? Die kan met modderspetters op het gezicht en al zigzaggend door de Drentse 

bossen al zijn energie kwijt op de mountainbike. Is papa een muziekliefhebber? Dan is misschien een 

bezoekje aan het Cuby and the Blizzards Museum in Grolloo wel erg leuk. 

Laat papa en mama maar eens op www.drenthe.nl kijken.  Hier vinden ze vast heel veel inspiratie.



Zoek de 5 verschillen

Hé speurneus! Heb jij ze alle vijf gevonden? 

Kijk op de volgende pagina om te zien of je het goed hebt.



Verhaal OEK
Leven in de prehistorie? Hoe ging dat eigenlijk? Oek weet het! Oek is een jongentje van zes 

jaar oud. Samen met zijn vader, moeder, zusje, opa en hond Max leefde hij in een dorp in de 

prehistorie, heel lang geleden. In de wereld van Oek is van alles te beleven. 

Soms is het heel spannend...

In het bos lijkt het stil. Toch hoort Oek allemaal geluiden. Zijn eigen voetstappen. De wind 

die door de bladeren ruist. Ineens hoort hij geen vogels meer. Oek en Max lopen door. 

Plotseling staat Max stil. Zijn staart wordt dik. Hij is boos. Of is hij bang? Nu hoort Oek het 

ook.	Dreunende	stappen	en	luid	gesnuif.	Dan	ziet	Oek	de	oeros.	Hij	is	wel	vijfhonderd	kilo.

Wat een joekel van een beest! De oeros heeft Oek gezien. Oek wordt bang. De oeros stampt 

met zijn voorpoot op de grond. Rennen Max! Maar de oeros is veel sneller. Oek kijkt om. 

De oeros is al heel dichtbij en rent heel hard op hem af. Oek staat bij een grote boom. 

Hij kan niet meer ontsnappen.

De oeros zal hem op zijn horens nemen. Op het allerlaatste nippertje springt Oek opzij. 

De oeros ramt de boom. Een van zijn horens breekt af. Hij valtversuft om. Oek staat op 

en rent... En rent. Tot hij niet meer kan. Achter een boom komt hij op adem. Max hijgt ook. 

Zijn tong hangt uit zijn bek. Zal Oek terug gaan? Wat denk jij? 

Benieuwd naar andere avonturen van Oek? Ga dan naar www.hunebedcentrum.eu

Het einde van dit toffe boekje is in zicht! Hopelijk geldt dat niet voor jullie verblijf in Drenthe. De kans 

is namelijk groot dat je nog lang niet alle avonturen beleefd hebt. Maar niet getreurd, want dan heb je 

in ieder geval een hele goede reden om in het voorjaar of in de zomer nog eens terug te komen. Blijf dan 

gezellig slapen in een plaggenhut, een stoere boomhut of op één van de vele campings.

Ps. Vergeet je niet tegen papa en mama te zeggen dat ze zich in moeten schrijven voor de 

nieuwsbrief? Dat kan via www.drenthe.nl/nieuwsbrief. Dan zijn jullie altijd op de hoogte van 

het laatste nieuws uit Drenthe.

1.  Kamperen in Drenthe is stoer! 

2. Zwemmen in zwemplassen is spannend en leuk.

3.		 De	lammetjes	kunnen	geknuffeld	worden.

4.  Je kan lopen op het Blotevoetenpad, zonder koude voeten te krijgen.    

5.  Attractiepark Drouwernerzand is weer open.

Colofon
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“Kom je 
  nog eens     
       terug?”

 www.hondsrugdrenthe.nl

       HondsrugDrenthe 


