ONTDEK EN BELEEF WESTERWOLDE
NOVEMBER 2018!

2 november Vip Night Hof van Sellingen
Even een ontspannen moment voor jezelf en de dames in je vrienden of familiekring.
De entree is natuurlijk gratis.
Wat is er allemaal te doen? Natuurlijk weer een geweldige modeshow! Verder mag je je laten
verrassen. Heerlijke geuren…hapjes, drankjes….en is Santa claus al weer in Town?
Dus voor een heerlijk drankje, iets lekkers te eten, fantastische verzorgingsproducten en
aandacht voor lichaam en geest kunt in de terecht in de tent. Het beloofd weer een echt
spektakel te worden
Elk uur zal er een modeshow worden gepresenteerd met de laatste trends van het seizoen.
Hof van Sellingen, Dorpsstraat 8, 9551 AE Sellingen.

3 november Postzegelvereniging De Kanaalstreek houdt grootste
ruil- en verzamelbeurs van het Noorden
De beurs maakt de laatste jaren een forse groei door, tot tevredenheid van de organiserende
postzegelvereniging. Ruimtegebrek was reden om de beurs enkele jaren geleden te verhuizen
naar een nieuwe locatie. De beurs, die plaatsvindt in zaal De Rank naast de Oosterkadekerk in
Stadskanaal, begint om 9.30 uur en duurt tot 15.00 uur. De toegang is gratis.

3 november Wedde broest
Beleef griezelige toestanden. Kijken, proeven en veel meer in Wedde.
Vanaf 17.00 uur is het centrum van Wedde omgetoverd in Halloween style, met leuke
griezelige activiteiten voor jong en oud.
Met o.a. griezelige verhalen, griezelige hapjes, griezelige figuren en nog veel meer.
Alles vindt plaats in het centrum van Wedde. En mocht het weer ons parten spelen dan wijken
we uit naar dorpshuis De Voortgang.

9 t/m 17 november Onstwedder Feestweek
Afgetrapt wordt op vrijdag 9 november met een grote herfstfair. Op deze consumentenbeurs
zijn vele bedrijven uit Onstwedde en omstreken vertegenwoordigd.
Daags erna staat het grote U2 muziekfeest op de rol met de tributeband LikeU2. Alle hits van
deze Ierse band rond zanger Bono worden die avond ten gehore gebracht.
Minuut gratis winkelen
Donderdag 15 november is er een RegioBingo, waarbij tal van prijzen kunnen worden
gewonnen, zoals een vakantie voor het hele gezin in een bungalowpark in Nederland, en een
minuut gratis winkelen in de plaatselijke Coop-supermarkt.
Jannes
Vrijdag 16 november staat in het teken van Nederlandstalige muziek. Tijdens het Noordelijk
Muziekfeest staan er optredens gepland van onder andere Jannes, Django Wagner,
Bouke, Jeffrey Kuipers, Stef Ekkel, Lucas en Gea, Burdy, René Becker, Chris de Roo en
Henk Harders.
Mooi Wark
Het evenement wordt zaterdag 17 november afgesloten door de Siepelrockers van Mooi
Wark.
Gratis kaarten
Voor alle activiteiten tijdens de Onstwedder Feestweek zijn gratis kaarten te betellen via de
website.

11 november Jaarlijkse ATB tocht
De jaarlijks terugkerende ATB-tocht in Ter Apel
Afstand: ATB-toertocht over 30, 50 of zelfs 80 km.
Start: 9:00 - 10:00 uur. (30 en 50 km route)
Start: 8:30 uur (80 km route)
De route gaat voor een deel over het ATB-parcours dat in maart 2014 is geopend. Dit
parcours biedt vele uitdagingen, vooral ook voor de geoefende ATB-er. Naast diverse
klimmetjes bevat de route leuke single tracks en mooie brede zandpaden, waar men elkaar
prima kan passeren.
Deelname: € 6,- (NTFU-leden: € 4,-) Kinderen t/m 15 jaar mogen gratis deelnemen mits
onder begeleiding van een volwassen deelnemer en met vermelding van het aantal kinderen
op de inschrijfkaart.
Startlocatie: Camping Moekesgat, Heembadweg 17, Ter Apel

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

17 november Sinterklaasintocht Stadskanaal
12:14 – 12:45
Sinterklaas en zijn Pieten komen rond 12.45 uur aan met de trein op het perron van de
S.T.A.R. De kinderen zullen samen met zanger Bert Bieze de Sint en zijn Pieten
verwelkomen.
13:00 – 13:30
Sinterklaas en Hoofdpiet stappen op de prachtige boot “ Noordewind” van
Ervaar Water uit Stadskanaal.
13:30 – 14:00
Tegen deze tijd zal de boot, zoals u inmiddels weet aankomen bij de aanlegsteiger bij Santing
mode
14:30 – 15:00
Zal Sinterklaas en zijn gevolg dan eindelijk aankomen op het Raadhuisplein. Het nog
grotere feest zal beginnen.
16:00
Einde programma

Sinterklaas Express 18, 24 & 25 november
Ook dit jaar bezoeken Sinterklaas en zijn Pieten weer Museumspoorlijn STAR. Een feest voor
jong en oud. Sinterklaas Express vanuit Veendam
Bij Museumspoorlijn STAR te Stadskanaal. www.stadskanaalrail.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

EXPOSITIES
T/m 6 januari 2019 Prenten van de Ploeg
Dat de Groninger Kunstkring de Ploeg (1918) vandaag de dag een springlevende
kunstvereniging is, bleek juist het afgelopen jubileumjaar. Het eigen 100-jarig bestaan vierde
de vereniging met tal van tentoonstellingen en activiteiten, door heel Groningen. De Ploeg
sluit dit boordevolle en bijzondere jaar af in het MOW met de tentoonstelling Prenten van de
Ploeg en een extra speciale WinterSalon op 16 december.
Exposerende kunstenaars zijn Josefien Alkema, Silvia Benniks, Reinier van den Berg, Marjan
Cornelius, Willem Corsius, Thomas Dijkstra, Harriët Geertjes, Annelies Gommer, Arien de
Groot, Toos Hagenaars, Marten van Holten, Lydia Jonkman, Joke Klaveringa, Bé Kracht,
Reina Rozema, Geert Schreuder, Gijs van der Sleen, Mary Velthoen, Aly van der Wal en
Janny van de Woude.
De tentoonstelling is te zien in de ontvangst van het MOW tot en met 6 januari 2019.

T/m maart 2019Fotografen van de vooruitgang
Tentoonstelling Fotografen van de vooruitgang arriveert in het MOW. Vanaf 14 oktober kun
je in het museum te Bellingwolde terecht voor de foto’s van Tonnis Post (1977-1930) en Dirk
Kome (1976). De tentoonstelling biedt een bijzondere ontmoeting tussen historische en
moderne fotografie
De tentoonstelling loopt, anders dan eerder gecommuniceerd, tot en met 31 maart 2019.
Voor kinderen biedt de tentoonstelling een eigen route en speciale programma’s tijdens de
vakanties. Bij de tentoonstelling hoort verder het boek Fotografen van de vooruitgang. Het
boek is onder meer verkrijgbaar in de museumwinkel.

T/m 2 december Expositie ‘Over Hemel en Aarde”, Paulus Geeve
Van 6 oktober t/m 2 december is in Museum Klooster Ter Apel een bijzondere tentoonstelling
te zien met kunstwerken van Paulus Geeve (1958, Scheveningen). Na zijn studies in de jaren
‘70 en ’80 van de vorige eeuw, aan de Academie voor Beeldende Kunsten Psychopolis in Den
Haag en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, woonde en werkte
Paulus een lange tijd in Venezuela. Sinds kort is hij terug in Nederland, waar hij het Drentse
en Groninger landschap heeft leren waarderen. De natuur en vooral de wolken fascineren hem
en inspireerden hem tot het maken van vele schilderijen die nu voor het eerst te zien zijn in de
tentoonstelling in Museum Klooster. Speciaal voor de tentoonstelling maakte hij een prachtig
schilderij van de Heilige Odilia, patrones van de Orde der Kruisheren.
Datum expositie: 6 oktober t/m 2 december 2018
Locatie: Galerie II en overloop in Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter
Apel Informatie: https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-overhemelenaarde;
www.paulusgeeve.com

ZONDAGMIDDAGEN IN STREEKHISTORISCH CENTRUM
STADSKANAAL

4 november,

Onderwijs in de Kanaalstreek

14.30 uur:

Een presentatie door Bert Roossien, samengesteld uit het
foto- en dia-archief van het Streekhistorisch Centrum.

Entree € 3,00
Donateurs gratis
11 november,

Inbrengmiddag voor foto’s en films.

14.30 uur:

Heeft u nog oude foto’s of films op zolder die voor het
SHC-archief interessant kunnen zijn? Schroom niet en
laat ze door ons scannen. De originelen mogen indien
gewenst weer mee naar huis.

Entree € 3,00
Donateurs gratis
18 november,
14.30 uur:
Entree € 4,00
Donateurs €
2,50

100 jaar einde Eerste Wereldoorlog
Lezing door Jan Wilpshaar n.a.v. de honderdjarige
herdenkingsdag van de wapenstilstand op 11 november
1918.

25 november,
14.30 uur:
Entree € 3,00
Donateurs gratis

Musselkanaal in beeld.
Een presentatie door Bert Roossien, samengesteld uit het
foto- en dia-archief van het Streekhistorisch Centrum.

