ONTDEK EN BELEEF WESTERWOLDE
Mei 2018!

Meimaand Fietsmaand
Er is zoveel moois te zien tijdens een fietstocht in de lente. Mei is dan ook de
perfecte maand om op je fiets te springen om de mooiste plekken in Westerwolde te
bewonderen.
Waar naartoe en wat te doen? Bezoek een van onze 14 Tourist Info Punten, wij
hebben een groot assortiment gratis fietsroutes.
Verder publiceren wij elke donderdag een fietsroute op onze Facebookpagina.
https://www.facebook.com/touristinfo.westerwolde/

2 & 6 mei Stoomritten met de STAR
Stoomen in de meivakantie kan op 2 en 6 mei.
Op deze dag rijdt de stoomtrein tussen Stadskanaal en Veendam
Dienstregeling: http://www.stadskanaalrail.nl/agenda/rijdag020518/

3 mei GPS speurtocht
Een GPS in de kast liggen maar niet precies weten wat je er mee kunt? Of gewoon
leuk met een groepje een GPS speurtocht doen?
Kom naar workshop bij Dazzlingdinky/westerwoldewandelgids. Met en zonder hond
welkom!! Opgave via info@dazzlingdinky,nl

8 t/m 13 mei Snikkeweek Musselkanaal
De Snikkeweek wordt in 2018 voor de 27 e keer georganiseerd.
http://www.snikkeweek.nl/agenda-2018

9 mei De 10 van Bellingwolde’
Het betreft een hardloopevenement over meerdere afstanden voor meerdere
doelgroepen. Het is een initiatief van Sportdorp Bellingwolde, ondersteund door de
tennisvereniging LTC DOS uit Bellingwolde en de atletiekvereniging Aquilo uit
Winschoten.

Programma
18.45 uur 1km loop voor jeugd tot 10 jaar
18.55 uur 2 km loop voor jeugd van 10 – 13 jaar
19.15 uur 5 en 10 km loop voor alle leeftijden
Vanaf 18.00 uur kan men zich inschrijven bij LTC DOS, Hoofdweg 26a te
Bellingwolde
Informatie: Jack Kamminga, tel: 06-26975422. E-mail: j.kamminga@hvdsg.nl
Inschrijfgeld: € 5,00 voor de deelnemers aan de 5 en 10 km
Prijsuitreiking +/- 20.30 uur kantine LTC DOS

10 mei Nationale Stoomtreindag
Op Nationale Stoomtreindag rijden allerlei verschillende treinen bij de STAR, en
hebben we leuke extra activiteiten met als thema ‘stukgoederenvervoer’.
Kinderen mogen op deze dag actief meedoen met het vervoer van pakketten, zoals
dat vroeger ook ging!
Diestregeling: http://www.stadskanaalrail.nl/agenda/rijdag100518/

11 mei “Strunen om Wedde”
Café De Leeuw en Café Westerwolde organiseren de wandeling “Strunen om
Wedde” met natuurfotograaf en Westerwoldekenner Meijco van Velzen als gids. Hij
vertelt onderweg over de historie en de natuur van de Westerwolde.
De wandeling is 12 km en begint met koffie & gebak bij Café Westerwolde. Na 7 km
krijg je bij Café De Leeuw een heerlijke lunch en een consumptie aangeboden.
Voor de wandeling zijn stevige schoenen nodig. Neem vooral uw verrekijker en
fototoestel mee!
De kosten bedragen 12.50 euro. (incl. koffie, gebak en lunch)
De wandeling start om 10.30 bij Café Westerwolde, Hoofdweg 28 te Wedde.
Opgave voor 6 mei mailen naar loopwest@planet.nl

12 mei Band 'Son of a Baptist', bij camping de Sikkenberg
In het Hemelvaartsweekend komt de band 'Son of a Baptist', een band dat sinds
2016 te horen is op verschillende feesten, festivals en kerkdiensten, bij ons een
optreden geven.
U bent zaterdagavond 12 mei vanaf 19.30 van harte welkom in Onstwedde om naar
het optreden te komen, de toegang is gratis. www.sikkenberg.nl

13 mei Moederdag – High Tea in de trein
Moederdag, de dag om je moeder eens flink in het zonnetje te zetten en te
verwennen! Kom deze dag langs voor een unieke ervaring: High Tea in een rijdende
trein!
De trein vertrekt om half twee van station Stadskanaal, en zal daar, na een retourrit
naar Wildervank, omstreeks drie uur weer aankomen. Voor dit arrangement vragen
we €27,- voor volwassenen en €15,- voor kinderen (tot 12 jaar).
Reserveren voor dit arrangement is vanwege de beperkte plaatsruimte verplicht. U
kunt reserveren vanaf begin
april. http://www.stadskanaalrail.nl/agenda/rijdag130518/

18 mei Bezoek de VW fabriek in Emden!
Al eens graag willen zien hoe o.a. een Volkswagen Passat wordt gemaakt?
Breng eens een bezoek aan de VW fabriek in Emden (Duitsland). incl. busvervoer
vanaf Blijham, rondleiding van 3 uur door 3 hallen. Na de rondleiding gaan we in de
fabriek een buffet gebruiken. Daarna naar de VW Shop in Emden. Hierna weer terug
naar Blijham.
Vanaf 17 jaar.
Kosten: € 49.50 per persoon.
Duur: ca. 9 uur
Kinderen tot 6 jaar mogen de fabriek niet betreden.
Vertrek: 07.30 uur Blijham, terug om ca. 16.00 uur

19 mei Zanger Pete McAllen bij camping de Sikkenberg
In het Pinksterweekend komt de Engelse zanger Pete McAllen bij de Sikkenberg in
Onstwedde een optreden geven.
Het optreden begint `s avonds om 20.00 uur en de toegang is gratis.
www.sikkenberg.nl

20, 21 mei Kunstroute Sellingen Zuid
Ontdek de Kunstroute met Pinksteren in Sellingen Zuid van 11.00 - 17.00 uur
Kunstroute met als thema: 'Beestenboel'
Ook de andere kunstenaars gaan met dit thema aan de slag dus het zal een dolle
beestenboel worden in de ateliers en open tuinen. Meer informatie is te vinden op
www.kunstroute-pinksteren.nl Toegang gratis.

21 mei Teddyberenexpress
Kinderen t/m 11 jaar reizen gratis als ze hun teddybeer meenemen naar de STAR.
Er zijn allerlei leuke activiteiten deze dag, meer informatie hierover volgt later.
Op deze dag rijdt de stoomtrein tussen Stadskanaal en Veendam volgens
onderstaande dienstregeling. U kunt ook opstappen in Bareveld en Wildervank.
http://www.stadskanaalrail.nl/agenda/rijdag210518/

26 mei Lopend naar de Slag bij Heiligerlee
‘Wat de veldheren en soldaten van toen niet hadden is onze app’
Van twee kanten ‘rukken’ 26 mei lopers op naar Heiligerlee. In de voetsporen van
soldaten die 450 jaar geleden meededen aan de befaamde veldslag.
Vanaf Appingedam en Bourtange wordt er gerend of gewandeld naar Heiligerlee.
Naar de plek waar in 1568 de befaamde slag werd uitgevochten door legers van
medestanders van Willem van Oranje en de Spaanse koning Filips II. De slag wordt
beschouwd als het begin van de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden.
Inschrijving
Belangstellenden voor de ‘historische looptocht’ kunnen zich tot 10 mei inschrijven.
Vol is vol, beklemtoont Flikkema. De afstanden variëren: 40, 26, 10 of 5 kilometer.
Deelnemers worden per bus naar de opstapplaatsen gebracht. Dat zijn Appingedam,
Slochteren, Zuidbroek, Meeden, Bourtange, Bellingwolde, Blijham en Winschoten.
Flikkema: Dat wordt nog een hele uitdaging. Mensen moeten zich melden in
Heiligerlee, vervolgens gaan we naar de opstaplocaties.’’

27 mei "Knoalster Marathon"
Een speciaal uitgezette route van ca 21 en 42 km.
Deze route wordt door een team van telkens twee personen afwisselend hardlopend
en fietsend afgelegd. Met een heel belangrijk aspect: dat het hier niet om tijd gaat,
het is geen wedstrijd! De focus ligt op sport, kennis maken met de natuur in
Westerwolde en het proeven van diverse streekproducten. Ongeveer per 5 km is er
een post om de streekproducten te kunnen proeven, zoals: Poffert, Groninger worst,
fruit, enz.
Dit jaar is het ook mogelijk om de 21km route te wandelen in duo's of in een groep
van maximaal 6 personen.
In de route zijn ook speciale attracties opgenomen om mee kennis mee te maken.
Het dorp Smeerling is in al haar glorie te bewonderen
Starttijden
De eerste groep (wandelaars en marathon) vertrekt om 09:30 uur vanuit het
Noorderpoort in Stadskanaal. Een groep bestaat uit maximaal 18 deelnemers in
teams van maximaal 6 personen. Om spreiding in het verkeer/route te bevorderen
zal er in tussenpozen worden vertrokken. Na de wandelaars vertrekken de marathon
deelnemers ook in groepen van maximaal 20 deelnemers.
Zodra de marathon deelnemers zijn vertrokken dan volgen de deelnemers van de
halve marathon (21km). Op dezelfde manier als de marathon deelnemers en de
starttijd is om 11:30 uur.http://www.knoalstermarathon.nl/
inschrijven: http://www.knoalstermarathon.nl/inschrijven.html

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

T /m 11 mei Quiltshow vol Lentekriebels, en beelden van Mary
Stenekes
Onder de titel Quiltshow vol lentekriebels worden er handgemaakte en machinale
quilts getoond waarin bloemen het centrale motief vormen.
De tentoonstelling in het Streekhistorisch Centrum is daarna nog te zien tot en met
11 mei, van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zondag van 14.0017.00 uur. Tijdens feestdagen gesloten. Voor groepen zijn er op afspraak ook
arrangementen mogelijk. Bespreken kan via info@streekhistorischcentrum.nl of
0599-612649.

T /m 24 juni Constructie en Context
De Ter Apeler architect Jan Sterenberg liet overal in Nederland zijn sporen na en
was een van Nederlands vurigste pleitbezorgers van betere en goedkopere
woningbouw. Sterenberg staat centraal in de derde tentoonstelling uit de serie
Noordelijke Architectenportretten van Stichting Berlagehuis Usquert. De bezoeker
krijgt antwoord op vragen als: wat ís architectuur, wat dóet architectuur en hoe is
architectuur te bekijken en te begrijpen? www.kloosterterapel.nl

T /m juli Zeer diverse kunst van tien kunstenaars uit de eigen regio
Al weer de derde reeks 24K ging in 2016 van start, met elke maand een andere
interessante kunstenaar uit de eigen regio. Al deze tien kunstenaars komen nu
samen in deze overzichts-tentoonstelling. Met: Ilse Brul, Marloes Buigel Boering,
Birke Eng, Nelleke Hulshoff, Ingalil Lang, Rika Post, Harry Schomaker, Geert
Schreuder, Magriet van der Werff en Heleen Wilkens.
Museum de Oude Wolden, Hoofdweg 161, 0597 – 53 15 09
info@museumdeoudewolden.nl

