ONTDEK EN BELEEF WESTERWOLDE
JUNI 2019!

1 juni Dagtocht Westerwolde
10.00 uur vanuit haven Wedderveer varen met de kleine partyboot door WedderveerWedderbergen.
Prachtige natuur, mooie doorkijkjes, erg lieflijk. Aan boord 2 x koffie/thee met cake.
12.00-13.30 uur: lunch bij Paviljoen Weddermeer (soep met broodjes)
13.30-16.30 uur: Rondrit door het mooie Westerwolde met pitstop (eigen rekening)
Kosten € 39,50 p.p. Beperkt ruimte!
Boeken: http://www.dekkerrondvaarten.nl/events/dagtocht-westerwolde
1 juni Boekenmarkt Stadskanaal
Deze goedbezochte markt heeft veel meer te bieden dan alleen boeken. Ook postzegels,
ansichtkaarten, munten etc op deze markt populair.
5e Editie Kerkenpad Oost-Groningen
Zaterdag 1 juni organiseren 22 kerken en 1 toren in de gemeenten Oldambt, Westerwolde,
Pekela en Midden-Groningen voor de vijfde keer het Kerkenpad Oost-Groningen! Tijdens het
kerkenpad openen de kerken hun deuren voor het publiek, zodat de gebouwen niet alleen
van buiten, maar ook van binnen bewonderd kunnen worden
Belangstellenden zijn op 1 juni van 10.00-16.00 uur van harte welkom!
www.kerkenpadoostgroningen.nl https://www.facebook.com/kerkenpadoostgroningen

28 mei t/m 2 juni Snikkeweek Musselkanaal
De Snikkeweek wordt in 2019 voor de 28 e keer georganiseerd.
Thema: “Reuring aan ’T Knoal” Helaas zal de Snikke “Dieverdoatsie” er dit jaar niet bij kunnen zijn
i.v.m. restauratie. Wel is aanwezig de “JATRIE”! Die ligt nu aan de kade bij “De Gelegenheid” als
Piraten-Pannenkoekenschip. www.snikkeweek.nl

2 juni Triathlon Ter Apel
Op zondag 2 juni wordt de Triathlon Ter Apel gehouden. De fietsroute is na het succes van
vorig jaar wederom over de Sellingerstraat naar Sellingen heen en weer.
De inschrijving voor de 1/16de, de 1/8ste en de Olympische afstand is van start gegaan. Alle
afstanden mogen ook als estafetteteam worden afgelegd. Erg leuk om als bedrijfsteam,
vrienden of familie samen deel te nemen waarbij 2 of 3 personen elk een onderdeel voor zijn
rekening nemen. Kijk voor meer informatie op de website www.triathlonterapel.nl
2 juni Streekhistorisch Centrum open
Gedurende de maanden mei tot oktober is het museum namelijk niet elk weekend, maar
naast de doordeweekse dagen alleen de eerste zondag van de maand geopend.
De overige eerste zondagen van de maand vallen dit jaar op 7 juli, 4 augustus en 1
september. Daarnaast is het SHC doordeweek geopend van dinsdag tot en met vrijdag van
13.00-17.00 uur.
6 juni Beneluxmarkt
Donderdag 6 juni vindt in de Beneluxlaan de jaarlijkse Beneluxmarkt plaats.
De altijd goed bezochte en gezellige markt, zal gehouden worden van 10.00 tot 21.00 uur.
Van 17.00 tot 21.00 uur zal de markt een extra gezellig karakter krijgen.
8 juni 'Smaak en Vermaak' op Bio-boerderij
Bio-boerderij Landleven aan de Scholtweg 9 in Onstwedde houdt op zaterdag 8 juni van 10 16 uur een Open Dag, onder de noemer 'Smaak & Vermaak'.
Voor jong en oud is er van alles te zien en te beleven.
8 t/m 10 juni Groninger Molenweekend 2019
Het Groninger Molenweekend valt in 2019 tijdens Pinksteren, op zaterdag 8, zondag 9 en
maandag 10 juni. Er wordt dit jaar een bijzondere opening van het weekend georganiseerd
met de presentatie van het Groninger Molenlied.
9 en 10 juni Kunstroute Sellingen Zuid
Kunstroute met Pinksteren in Sellingen Zuid , 9 en 10 juni van 11.00 - 17.00 uur
Op beide Pinksterdagen is er in Sellingen Zuid weer een Kunstroute met als thema:
'Beestenboel'
Meer informatie is te vinden op www.kunstroute-pinksteren.nl of volg en like ons op
facebook Kunstroute Pinksteren. Toegang gratis.
14, 15 & 16 juni Landbouwbeurs Vlagtwedde
De tweejaarlijkse Vlagtwedder Landbouwbeurs vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 16
juni. Op deze grootste plattelandsbeurs van Noord-Nederland zijn zo’n 200 stands te vinden
voor boeren, burgers en buitenlui. De organisatie hoopt zo’n 15.000 bezoekers te mogen
ontvangen op het beursterrein aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde

Kijk voor nieuws over de beurs, uitvoerige informatie, fotoreportages en een overzicht van
de activiteiten op www.landbouwbeursvlagtwedde.nl
19 juni Vaartocht Midwolda-Wedderveer
Een heerlijke lange vaartocht Blauwestad-Wedderveer
14.00 – 18.00 Vaartocht Midwolda-Wedderveer
Ontvangst op de Genie in de haven van Midwolda. We varen via het Oldambtmeer en sluis in
het Blauwediep de Blauwestad uit. Door de spoorbrug bij de Rensel varen we via Pekela Aa
en Westerwoldse Aa naar het mooie feeërieke Wedderveer. Aan boord inbegrepen 2 x
koffie/thee met cake.
17:45 uur: Aansluitend brengt onze klassieke bus u terug naar de Blauwestad
Kosten € 18.50 p.p. Boeken: http://www.dekkerrondvaarten.nl/events/varen-blauwestadwedderveer
21 t/m 30 juni WELKOM BIJ WESTERWOLDE RIJGT!
Westerwolde rijgt is een uniek tuin- en kunstevenement dat jaarlijks in de 2e helft van juni
wordt gehouden.
Dit jaar van 21 t/m 30 juni, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.
De FAIR is dit jaar op 26 juni. www.westerwolderijgt.nl
22 & 23 juni Westerwolde Wandelweekend
Westerwolde is hét wandelgebied van het Noorden!
Zaterdag is de struindag en lopen we in de richting van de ondergaande zon met een 10
kilometer lange avondroute met verhalen, theater en meer. Zondag is de wandeldag met
routes van 12,5 en 25 kilometer en halverwege een bijzonder ontmoet- en rustpunt.
Ontspannen genieten van al het moois dat Westerwolde te bieden heeft. Ontmoet
bijzondere plekken, verhalen en mensen.
22 & 23 juni Pagefestival
Het Pagefestival vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni op de dagcamping van het
Pagedal in Stadskanaal, bij de Rode Loper. Wat het Pagefestival keer op keer uniek maakt, is
het ontbreken van een prijskaartje. Het Pagefestival is volledig gratis, bezoekers kunnen vrij
het terrein betreden. Mede dankzij de bijdragen van diverse fondsen, organisaties en
sponsors houden we het feest toegankelijk voor iedereen!
Het Pagefestival is dit jaar een van de deelnemers aan de festiviteiten rond 50 jaar
gemeente Stadskanaal. 'Stadskanaal is Goud'.
Kijk voor meer informatie op http://www.pagefestival.nl Gratis toegankelijk
23 juni Tuinconcert 23 juni
Bij deze concerten is de entree gratis. Aanvang is 13.30 uur voor ieder concert.
Zondag 23 juni Tuinconcert
Zaterdag 6 juli Schermeravond concert in kerstsfeer (Presentatie Kerst CD)
Zondag 21 juli Tuinconcert
Zondag 25 augustus Tuinconcert

26 juni Westerwolde rijgt FAIR
Westerwolde rijgt FAIR, groen en kunstzinnig!
Onderdeel van het tiendaags evenement is de Westerwolde rijgt FAIR op woensdag 26 juni
2019.
Zo'n 70 stands met waren die passen bij ons evenement: groen en kunstzinnig!
De fair is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Toegang €2,50 p.p. en parkeren gratis Gasterij Natuurlijk Smeerling, Smeerling 15 9591 TX
Onstwedde www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl
29 juni Boottocht 29 juni
Dagtocht met Dekker Rondvaarten
Om 10.00 uur haalt de bus u op vanuit Bourtange, parkeerplaats. We rijden naar
Wedderveer en maken een vaartocht door het mooie Wedderbergen van ca. 2 uur. Aan
boord 2 x koffie/thee met cake. Bij Paviljoen Weddermeer gaan we van boord voor een
goede lunch van soep met broodjes. Hierna staat de bus klaar die u via een mooie route naar
Bourtange brengt. Onze gids zal u begeleiden, of misschien wilt u liever op eigen
gelegenheid Bourtange verkennen. U heeft de tijd aan u zelf… Kosten € 35.00 p/p incl.
vaartocht, koffie/thee met cake, lunch en busvervoer.
29 juni Middagvaartocht
Middagvaartocht van Blauwestad naar Wedderveer, bus terug. Kosten € 18,50 pp.
Reserveren kan via www.dekkerrondvaarten.nl of 0597-561717
30 juni t/m 8 juli Diamantweek Onstwedde
Van 30 juni tot en met 6 juli is er weer een week met evenementen, georganiseerd door de
Handelsvereniging met medewerking van verschillende andere verenigingen.
De volgende activiteiten staan al gepland voor op de agenda:
Zondag 30 juni MRTO motortoertocht (organisatie in handen van MRTO)
Maandag 1 juli De Onstwedder Omloop Kidsomloop
Dinsdag 2 juli Fietstocht
Woensdag 3 juli Braderie
Donderdag 4 juli Solextocht, Fietstocht
Vrijdag 5 juli Bingo, Fietstocht
Zaterdag 6 juli De diamanttocht, Ballonvaart

Altijd op de hoogte van gezellige uitjes in charmant Westerwolde? Volg ons dan
op Facebook of Twitter en bezoek onze website! www.westerwolde.groningen.nl
www.facebook.com/touristinfo.westerwolde twitter.com/InfoWesterwolde

EXPOSITIES IN WESTERWOLDE
14 april t/m 7 juli Tentoonstelling ‘Ons laand I Ons land’
In de kleine maar fijne tentoonstelling ‘Ons laand I Ons land’ komen kunstwerken samen die
het platteland van de 20e eeuw doen herleven. Schetsen en schilderijen van Jan Altink en
Johan Dijkstra, originele leden van Groninger Kunstkring De Ploeg, ontmoeten hierbij een
nieuwkomer in de museumcollectie: werk van Johan Hemkes.
De tentoonstelling loopt van 14 april tot en met 7 juli. Kijk voor informatie over de
openingstijden op de website van het MOW I Museum de Oude
Wolden www.museumdeoudewolden.nl
14 april t/m 22 september Geen gemaar
Kunstschilder Geert Schreuder zit dit jaar 50 jaar in het vak en viert bovendien zijn 70ste
verjaardag. Aanleiding voor een feestelijke overzichtstentoonstelling in het MOW waarbij je
behalve schilderijen ook foto’s en illustraties van de kunstenaar kunt zien.
Over de schilder
Geert Schreuder groeit op in een boerenfamilie in Stadskanaal. Hij volgt de MTS en haalt zijn
onderwijsakte aan kunstacademie Minerva om, zoals destijds gebruikelijk, een degelijk vak
te leren. Toch heeft hij het gevoel dat het vrije schilderen zijn grootste talent is.
28 april t/m 8 september Expositie 25 jaar Middeleeuws Ter Apel!
Een tentoonstelling in Museum Klooster Ter Apel van 28 april t/m 8 september 2019
Middeleeuws Ter Apel is jarig! In 2019 bestaat dit middeleeuwse evenement 25 jaar - en dat
wordt groots gevierd. Middeleeuws Ter Apel is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de
grootste authentieke middeleeuwse evenementen in Nederland. Het evenement trekt
jaarlijks tussen de 5.000-6.000 bezoekers. Op 7 en 8 september 2019 vindt de 25e editie
plaats. En die is extra bijzonder. Het thema van dit jubileumjaar is "Feest!" en daarom vinden
tijdens het evenement maar liefst vijf middeleeuwse feesten plaats. Daarnaast wordt het
lustrum ingeluid met de publicatie van een prachtig jubileumboek, een bijzondere
tentoonstelling, een reünie van oudgedienden én een educatief project met basisscholen in
Westerwolde.
Meer info
Datum expositie: 28 april t/m 8 september 2019
Locatie: Galerie I in Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel
Informatie: https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie25jaarmiddeleeuwsterapel; https://westerwolde.groningen.nl/evenementenwesterwolde/middeleeuws-ter-apel www.middeleeuwsterapel.nl

14 april t/m 12 juli Met Open Armen, nieuwe gezichten in Stadskanaal 1940-1945
Van 14 april tot en met 12 juli is er in het Streekhistorisch Centrum (SHC) in Stadskanaal een
tentoonstelling te zien over de Tweede Wereldoorlog in en rond Stadskanaal.
De tentoonstelling Met open armen laat zien hoe het dagelijks leven van de inwoners van
Stadskanaal en omliggende dorpen veranderde na de inval van de Duitse bezetter. Naast
zorgen voor hun eigen gezin werd aan hen gevraagd om onbekenden in huis op te nemen.
Evacués uit andere delen van het land kwamen naar het noorden, op de vlucht voor
verwoesting en honger. Met enige regelmaat verschenen in Stadskanaal en omgeving
nieuwe gezichten in de buurt, in de kerk en op school.
De tentoonstelling in het Streekhistorisch Centrum is te zien tot en met vrijdag 12 juli 2019,
van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en elke zondag van 14.00-17.00 uur.
Meer informatie en reserveren voor groepsbezoek: 0599-612649
/ info@streekhistorischcentrum. www.streekhistorischcentrum.nl

Altijd op de hoogte van gezellige uitjes in charmant Westerwolde? Volg ons dan
op Facebook of Twitter en bezoek onze website! www.westerwolde.groningen.nl
www.facebook.com/touristinfo.westerwolde twitter.com/InfoWesterwolde

