
Verslag van een dagwandeling in Drenthe. 

 

Nadat we vrijdagmiddag per auto de omgeving hadden verkend met Aldi, was het zaterdag tijd voor 

een flinke wandeling. 

Hildegard en ondergetekende gingen na het ontbijt op pad. Het was wat druilerig en fris maar al 

lopend heb je daar niet zo’n last van. We hadden een route van 12 km. uitgestippeld naar Gees, naar 

de beeldentuin waar we al zoveel enthousiaste verhalen over gehoord hadden op vrijdagavond. 

Via het dorpje Witteveen liepen we dwars door de bossen van het Achterste Veld naar open terrein. 

Met weids uitzicht over de akkers ging het richting Meppen, een prachtig dorpje waar we de neiging 

kregen om te gaan tekenen of schilderen. Daar was echter geen tijd voor maar we namen wel een 

pauze bij een zeer vriendelijk stel dat naast de groepsaccommodatie ook een cafetaria beheerde. Zij 

vertelden ons dat de beeldentuin een aantal kilometers buiten Gees lag en dat was goed om te 

weten want dan viel het niet tegen als we in het dorp aankwamen. 

We vervolgden onze wandeling en kwamen door een prachtig natuurgebied dat werd doorsneden 

door de Geeserstroom. Na een kleine rustpauze bereikten we via een rustig fietspad het dorp Gees 

waarna we nog zo’n 3 km. te gaan hadden naar de beeldentuin. Moe maar voldaan arriveerden we er 

tegelijk met Louise en Fons, met wie we terug zouden rijden naar Witteveen. 

De enthousiaste verhalen over de beeldentuin bleken meer dan te kloppen. Na een hapje en een 

drankje hebben we door de tuin gedwaald, genietend van de mooie beelden en sculpturen en van  

de tuin die in schoonheid niet onderdeed voor de kunst. Na een bezoek aan de galerie reden we 

terug en liet Louise ons nog de plek zien in Oud Aalden waar zij en Fons ’s ochtends hadden zitten 

tekenen. 

De dag werd afgesloten met een prachtige zonsondergang, ook al hadden we de zon die dag niet veel 

gezien.  

Corry Oppermans en Hildegard van de Camp. 


