Historische verhalenroute

reis met je smartphone door de tijd

Laat

je meenemen in de tijd en ontdek het
verleden van Eelde-PaterswoldeEelderwolde met je smartphone….

Luister

ter plekke naar een spannend verhaal dat
gemaakt is bij de historie van die plek,
verteld en geschreven door verschillende
dorpsgenoten….

Bekijk

ondertussen foto’s van hoe het er hier
vroeger uitzag ....

Geniet

Van de kunst die op de locatie aanwezig is,
meestal speciaal voor deze route gemaakt
door een plaatselijke kunstenaar ....

Je waant

je tientallen, soms honderden jaren terug
in de tijd ….

Je doet

dit alles via je smartphone of je tablet met
internetverbinding ….

Kom

naar de opening van de route op zaterdag
25 augustus bij Ol’ Eel aan de Bähler
Boermalaan ….

Daarna

kun je nog weken op je eigen tempo en
op jouw eigen moment de route fietsen,
lopen, steppen, rijden met de auto, of ….

Geen smartphone?
geen probleem! Volg een georganiseerde rondleiding voor
smartphone-lozen. Kijk vanaf
augustus op dorpvolverhalen.nl
voor de data en tijden

Dorp vol verhalen
Ontmoetingen in Eelde, Paterswolde en Eelderwolde rondom verhalen

den
wijn gaar
leen van
vormgevi ng en productie
van idee tot
resul taat
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