ONTDEK EN BELEEF WESTERWOLDE
MEI 2019!

Meimaand Fietsmaand
Westerwolde heeft zo veel moois te bieden in mei, dus ga met de fiets op pad! Op
de website www.westerwolde.groningen.nl staan vele fietsroutes en bij de Tourist Infopunten liggen diverse fietskaarten voor u klaar.
Diverse routes zijn vanaf de website te downloaden. Bijvoorbeeld:
Molenroute 34 km.
Smeerling Bourtange 39 km.
Ter Apel Sellingen 34 km.
Stadskanaal Bourtange 53 km
Stadskanaal Ter Apel 51 km.

2,9,16 en 23 mei WandelFit met Ommetjes Tocht om de Noordom de
Blief fit: wandel een Ommetje met uw wandelcoach door Westerwolde.
TodN-Westerwolde Ommetje op donderdagavond
* 2 mei 19.00 tot 20.30 uur vanuit De Bommelhoeve, Vlagtwedde
* 9 mei 19.00 tot 20.30 uur vanuit museum De Oude Wolden, Bellingwolde
* 16 mei 19.00 tot 20.30 uur vanuit Hof van Sellingen, Sellingen
* 23 mei 19.00 tot 21.00 uur vanuit Moekesgat, Ter Apel
In ieder Ommetje van ongeveer 5 km wordt een andere trainingsthema behandeld.
Het laatste Ommetje heeft een lengte van 11 km en 5 stempelposten Pronkjewail.
Kosten
De ‘Ommetjes’ worden begeleid door Eltjo Glazenburg, uw wandelcoach die een
gecertificeerde wandeltrainer is. Voor slechts €20,- volgt u vier wandeltrainingen en krijgt u
alsnog de kans om u in te schrijven voor de Tocht om de Noord.
Wandelaars die zich alsnog inschrijven voor de ‘Tocht om de Noord’ hebben voorrang boven
de wandelaars, die één of meerdere Ommetjes (á €5,- per Ommetje contant en gepast)
meewandelen!
Één of meerdere Ommetjes meewandelen? aanmelden via de mail
bij:info@uwwandelcoach.nl Per wandeling geldt een maximum van 30 wandelaars!

3 mei Mindfulness Metbroekbos
Op 3 Mei organiseren Gasterij Natuurlijk Smeerling en Maroesja Veken een
Mindfulnesswandeling in het Metbroekbos. Deze prachtige natuur leent zich goed voor een
intense beleving.
De wandeling is als een begeleide reis die je rustig laat afdalen in het NU. Je denken
verdwijnt en je wordt stiller. Er ontstaat ruimte voor werkelijke natuurbeleving die niet los
blijkt te staan van wat we in onszelf ervaren! De wandeling is niet zweverig, maar vraagt wel
om een open houding. We starten om 11.00 uur vanaf de parkeerplaats tegenover de
Gasterij en eindigen om 12.30 uur. Bijdrage is 9 euro p.p. Na afloop is het mogelijk een
heerlijke "Metbroekbos" lunch bij Gasterij Natuurlijk Smeerling te genieten voor € 10,00
euro. Opgave via maroesjaveken@gmail.com of via 06-57207806.

3 mei Fietsexcursie Westeresch
Het project ‘ESsentie op de Westeresch’ is een samenwerkingsverband tussen
Staatsbosbeheer, de werkgroep Grauwe Kiekendief, RUG en provincie Groningen.
De fietsexcursie van circa 10 kilometer op vrijdag 3 mei is van 14.00 tot 16.00 uur. Startpunt
is parkeerplaats Eemboerveldweg, 9591 TX in Onstwedde. Deelname is vijf euro per
persoon. Aanmelden via: a.epping@staatsbosbeheer.nl of via 0620357586.
Deelnemers aan de excursie moeten zelf voor een fiets zorgen. Eventueel zijn er fietsen te
huur bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Graag dit dan van te voren melden. Na afloop van de
fietsexcursie is er gelegenheid om na te praten bij de Gasterij.

5 mei Verhalencafé
Op zondag 5 mei vindt in het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal vanaf 14.30 uur het
derde en laatste verhalencafé plaats in een reeks over de Tweede Wereldoorlog in
Stadskanaal en omstreken. Aanvang 14.30 uur, gratis entree.
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

11 mei Driedorpenwandeling
Op 11 mei 2019 wordt door Stichting Sportdorp Wedde-Veelerveen vanuit het dorpshuis
Ons Noabershoes te Veelerveen de jaarlijkse Driedorpenwandeling georganiseerd.
De tocht wordt ook dit jaar uitgezet door Kaety Tack. U kunt meelopen met twee individuele
wandeltochten van 9 of 18 km.
Tussen 9.00-9.30 start de wandeling van 18 km en tussen 9.30-10.00 start 9 km.
Opgave, mail: sportdorpwedde.veelerveen@gmail.com
Tel. Jop Hammer 06 250 450 14
Adres Dorpshuis: Scheidingsweg 20 , Veelerveen

11 & 12 mei Groninger Molenweek
Op zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 zijn vele honderden wind-en watermolens in
Nederland open voor bezoek. Komt u ook om de molenaar te ontmoeten?
Het publiek kan de molenaar aan het werk zien en ervaren dat er veel kennis en
vaardigheden nodig zijn om de molen veilig en doelmatig te laten draaien. En dat in soms
sterk wisselende weersomstandigheden. Behalve de molenaar aan het werk zien, kan het
publiek ook meedoen aan diverse activiteiten op en rond de
molen. https://www.molens.nl/nationalemolendag/

12 mei Moederdag – High Tea in de trein
Op 12 mei biedt de STAR het succesvolle moederdagarrangement weer aan: verras je
moeder met een High Tea in de 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 €29,50 voor 12 jaar en ouder en €15,- voor kinderen
(tot 12 jaar).
Kaarten voor deze bijzondere High Tea zijn online te koop in onze kaartjeswinkel. U
kunt met iDeal betalen. Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt.
www.stadskanaalrail.nl

20 t/m 23 mei Avondwandelvierdaagse Ter Apel
De wandelvierdaagse in Ter Apel vindt dit jaar plaats van maandag 20 tot en met
donderdag 23 mei 2019. Helaas niet meer info bekent.

21 t/m 23 mei Oost Groninger Rijwiel driedaagse
Ook voor dit jaar staan er drie prachtige routes op het programma.
Start en finish zijn bij de camping op de Wedderbergen bij Wedde.
Officiële start is 09.30 uur, maar later mag ook, tot 11.uur.
Inschrijving kan ter plaatse, maar ook vooraf, zie hiervoor de
website http://rijwieldriedaagse.realsite.nl/

24 mei Boottocht
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. www.dekkerrondvaarten.nl

25 mei Secret Forest Festival
In 2019 keert Secret Forest Festival groter dan ooit terug in het Pagedal van Stadskanaal.
Muziekfestival in het Pagedal: een hoogtepunt van de viering 50 jaar Stadskanaal! Tussen de
eeuwen oude bomen van Het Pagedal in Stadskanaal ontwaakt het grootste geheim van het
noorden; het Secret Forest Festival! www.secretforestfestival.nl

25 & 26 mei SLAG OM BOURTANGE
Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 wordt, in en rond de vesting Bourtange, weer het
grootse schijngevecht, “De Slag om Bourtange” gehouden.
Spektakel in de Vesting! Loop door de kampementen en geniet van het kampleven
gedurende de 17e eeuw. www.bourtange.nl

26 mei Kunstmarkt in Stadskanaal
26 mei Knoalster kunstmarkt van 10-17 uur in centrum Stadskanaal. Helaas niet meer info
bekent. www.centrumstadskanaal.nl

26 mei Tuinconcert bij Klaas Spekken
Bij deze concerten is de entree gratis. Aanvang is 13.30 uur voor ieder concert.
Sellingerstraat 7, 9561 TA Ter Apel http://klaasspekken.nl/wpks/

28 mei t/m 2 juni Snikkeweek Musselkanaal
De Snikkeweek wordt in 2019 voor de 28 e keer georganiseerd. www.snikkeweek.nl

30 mei Nationale Stoomtreindag
Op Nationale Stoomtreindag rijden allerlei verschillende treinen bij de STAR, en hebben we
leuke extra activiteiten met als thema ‘stukgoederenvervoer’.
Help mee met pakketjes bezorgen, breng ze van de trein naar de oldtimer vrachtauto's, en
geniet na je noeste arbeid van een heerlijke portie poffertjes. www.stadskanaalrail.nl

EXPOSITIES
t/m 12 mei ‘Van Kyrië naar Credo”, Kunstwerken van Henk ter Horst
Van 23 februari t/m 12 mei 2019 is in Museum Klooster Ter Apel een tentoonstelling te zien
met kunstwerken van Henk Ter Horst (Roswinkel,1937)
Datum expositie: 23 februari t/m 12 mei 2019
Locatie: Galerie II en overloop in Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel
Informatie: https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositievankyrienaarcredo ; https://hth37.nl/

t/m 12 juli Tentoonstelling: 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.
www.streekhistorischcentrum.nl

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.
www.museumdeoudewolden.nl

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.www.museumdeoudewolden.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

