ONTDEK EN BELEEF WESTERWOLDE
APRIL 2019!

6 april Opening Miniatuurpark bij Landgoed Tenaxx
De start begint met de feestelijke opening van een nieuw park, vlak naast het Dinopark:
Miniatuurpark 'Het Grootse Noorden'.
In dit nieuwe park - het Madurodam van het Noorden - zijn bijna 80 miniaturen van
karakteristieke historische gebouwen uit Noord-Nederland te zien. www.landgoedtenaxx.nl

13 & 14 april Westerwolde Struunroute
Strunen is Gronings voor ontdekken, zoeken, rondkijken. De Westerwoldse Struunroute is
een Antiek- en Curiosaroute langs allerlei winkels in Oost-Groningen, van Bellingwolde in het
noorden tot Sellingen in het zuiden. De route is met de auto of de fiets uitstekend te doen.
De open dagen vinden dit voorjaar plaats op 13 en 14 april a.s. Alle bedrijven zijn op beide
dagen open van 11.00 u. tot 18.00 u. Om de winkels in de vesting Bourtange te bezoeken
hoeft men geen entree te betalen, en de deelnemende bedrijven houden er van hun
bezoekers tijdens dit weekend te verassen!
Meer bijzonderheden en adressen zijn te vinden op
http://westerwoldsestruunroute.nl/ maar ook in de folder van de struunroute, die op
diverse plaatsen te vinden is. De folder is ook te te downloaden van de site, en kan dan als
reisgids dienen.
Maar er kan natuurlijk ook contact gezocht worden met één van de deelnemende bedrijven.

13 & 14 april Voorjaarsmarkt in Bourtange
Op zaterdag 13 en zondag 14 april vindt de jaarlijkse Lentemarkt plaats in de Vesting
Bourtange. Naast een markt op diverse locaties binnen de vesting en de geopende winkels is
er volop gezelligheid op en rond het Marktplein.
In de Vesting van Bourtange.
Zaterdag: 11.00 tot 18.00 uur
Zondag: 11.00 tot 18.00 uur
Entree voor de markt bedraagt € 2,50 per persoon, kinderen tot 6 jaar zijn Gratis.
Entree markt en toegang tot alle musea bedraagt € 8,50, kinderen €4.50. ook zijn er
voordelige gezinskaarten verkrijgbaar.
Parkeren is Gratis, Volg de borden P Bourtange.

14, 21 & 28 april Krokuszondag
Ieder jaar wordt er een bloembollenroute - open dagen- georganiseerd in vier tuinen
gelegen in Winschoten en Stadskanaal. De tuinen zijn totaal verschillend qua aanleg en sfeer
en ook dat maakt een bezoek aan Oost-Groningen zeker de moeite waard.

Deelnemende tuinen
The Stonefarm’, Anna en Tinus Scheltens, Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal, tel. 0599612203
e-mail: tinus.anna@hetnet.nl, www.stonefarm.nl.
‘City Channel Garden’, Lida Lourens, H.J. Kniggestraat 101, 9501 NJ Stadskanaal, tel. 0599613089
e-mail: lourens.be@gmail.com
‘Tuinfleur’, Rika en Pieter van Delden, Nieuweweg 34, 9682 RM Oostwold, tel. 0597-551383
e-mail: tuinfleur@planet.nl, www.tuinfleur.nl
‘Wubsbos’, Jannie Bos, St.Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten, tel. 0597-420896
e-mail: info@wubsbos.nl, www.wubsbos.nl
Krokuszondag op 14 april, van 11.00 tot 17.00 uur en drie opeenvolgende zondagen in april:
21 en 28 april, steeds van 11.00 tot 17.00 uur.

19 & 20 april Food Festival Smaakvol Stadskanaal
Een weekend genieten van lekkernijen! Diverse standhouders serveren heerlijke hapjes en
drankjes om je vingers bij af te likken. Ook leuke kinderactiviteiten en live muziek! Toegang
is GRATIS. www.smaakvolstadskanaal.nl
Op vrijdag 19 april en zaterdag 20 april is Camping De Kapschuur ‘the place to be’ voor
liefhebbers van lekker eten en gezellig samenzijn in de natuur!

Kom met je hele gezin want ook voor de kinderen is er voldoende vermaak. Zelfs een kraam
waar de kids hun eigen maaltje kunnen klaarmaken!
Vrijdag 19 april van 15.00 uur – 22.00 uur
Zaterdag 20 april van 12.00 uur – 22.00 uur
Toegang is GRATIS – Hapjes en drankjes zijn met muntjes verkrijgbaar.

22 april Klap tot Klaploop
Een jaarlijks terugkerende loop voor wedstrijdlopers en recreanten over een afstand van 10
kilometer.
Haardloopevenement tussen Musselkanaal en Stadskanaal. Start in Musselkanaal, finish in
Stadskanaal. http://www.klaptotklaploop.nl/

28 april Kloostertocht
Op zondag 28 april wordt de Kloostertocht georganiseerd door TFC De Ketting. Deze vrije
toertocht van 80 en 120 kilometer over de weg voert door de prachtige bosrijke grensstreek
van Nederland en het heuvelachtige Duitsland en kent veel hoogtemeters! Een echte
uitdaging voor iedere fietser!
Afstanden: 80 / 120 km
De routes zijn volledig uitgepijld
Verzorgingsposten op de route (geen vaste koffiestop)
Deelname: € 5,00 / NTFU-leden € 4,00
Scan & Go aanwezig
Start: van 8:00 uur tot 9:00 uur bij Hotel Boschhuis
Boslaan 6 Ter Apel (géén douches)
Het parcours sluit om 14:00 uur
Algemeen evenement– en noodnummer 06-30808204
Deelname is geheel op eigen risico!

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
T/m 10 april Fototentoonstelling: 200 jaar Buinersluis 1819-2019
Tot en met 10 april staat het Streekhistorisch Centrum (SHC) in Stadskanaal stil bij de
verjaardag van één van de kenmerkende monumenten die Stadskanaal nog heeft, namelijk
de Buinersluis. Deze sluis in het centrum van Stadskanaal, tussen Hoofdstraat en –kade,
bestaat in 2019 200 jaar.
De tentoonstelling in het Streekhistorisch Centrum is te zien tot en met woensdag 10 april
2019, van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en elke zondag van 14.00-17.00
uur. De entree bedraagt € 3,00, donateurs zijn gratis.
Meer informatie en reserveren voor groepsbezoek: 0599-612649 /
info@streekhistorischcentrum.nl

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)

Henk ter Horst
“Abstraheren is religieus bezig zijn, het overstijgen van grenzen. Elke ervaring die ik heb ten
aanzien van lucht en ruimte en mensen om mij heen is een soort religieuze ervaring”
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/expositie-vankyrienaarcredo ;
https://hth37.nl/

ZONDAG MIDDAGEN IN HET STREEKHISTORISCH CENTRUM
STADSKANAAL

7 april,
14.30 uur:

Oranje in de Veenkoloniën

29 april

Het gerestaureerde Julianapark

14.30 uur

Wandeling met Herman ter Veen door het
monumentale park in Stadskanaal dat de
afgelopen jaar volledig in oude luister is hersteld.

Een
presentatie
door
Bert
Roossien,
Entree € 3,00 samengesteld uit het foto- en dia-archief van het
Streekhistorisch Centrum.
Donateurs
gratis

Deelname €
3,00
Donateurs
gratis

Reserveren noodzakelijk

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

