ONTDEK EN BELEEF WESTERWOLDE
FEBRUARI 2020!

1 Februari: Hobby- en Verzamelbeurs
Tientallen hobbyisten en verzamelaars uit Onstwedde en wijde omtrek presenteren zich op
zaterdag 1 februari tijdens de elfde grote Hobby- en Verzamelbeurs in gebouw d’
Ekkelkaamp in Onstwedde. ( 10.00 tot 16.00 uur)

2 Februari: Stamppotrit
Genieten van het winterse landschap en lekker eten? Tijdens een treinrit op de grens van
Groningen en Drenthe wordt heerlijke stamppot geserveerd. Een unieke kans om in een
rijdende trein te eten! Het aantal plaatsen is beperkt; dus wees er snel bij!
www.stasdkanaalrail.nl

8 Februari: Grote Winterbeurs in Stadskanaal
De grootste verzamelbeurs van Oost-Groningen vindt op zaterdag 8 februari plaats in
Stadskanaal. De Verzamelaar afdeling Noord houdt dan voor de zesde keer in successie haar
Grote Winterbeurs in zaal De Eendracht achter de protestantse kerk aan de Poststraat 30 in
Stadskanaal.
De entree bedraagt een euro en leden van De Verzamelaar hebben gratis toegang. De
beurs begint om 9.30 uur en duurt tot 15.00 uur.

19 en 23 Februari: op stap met de Diesellocomotief STAR
Op deze dag rijdt de trein tussen Stadskanaal en Veendam. We rijden op deze dag met een
historische diesellocomotief. https://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

Gezellige dagen bij Gasterij Natuurlijk Smeerling
13, 20, en 27 Februari: Smeerlingse Gezelligheid rondom de kachel.
Een middagprogramma met volop gezelligheid rondom de heerlijke warme kachel 'buller
Jan”met Gedichten, verhalen, een Gronings woorden quiz en prachtige muziek.
Presentatie door Grietje en Suzanne. Laat u verrassen....
Aanvang: 13.30-15.00 uur
Kosten: € 5,00 per persoon inclusief kopje koffie of thee.
De winteractiviteit is prima te combineren met: Eten wat de pot schaft, een 3 gangen menu
uit de streek. Kosten € 12,50. Te reserveren tussen 12.00 en 13.30 uur.
Opgave via: Gasterij Natuurlijk Smeerling tel: 0599 312611 of mail: info@gasterij-natuurlijksmeerling.nl
14 en 28 Februari: Winterworkshop
Kom en Maak een prachtige Winterdecoratie voor de vogels in je tuin.
Onder begeleiding van Haika (Natuurlijk Groen), maak je een mooi winters tafereeltje met
vogelvoer voor in je tuin.
Genieten voor alle vogels en voor jou!
Aanvang: 9.30 tot +/- 11.30
Kosten: € 17,50 inclusief koffie met huisgemaakt lekkers
Reserveren via Gasterij Natuurlijk Smeerling tel: 0599 312611 of mail: info@gasterijnatuurlijk-smeerling.nl
7 en 21 Februari: Wandeltocht met lunch
Geniet van een winterse omgeving in Smeerling en omgeving rondom de Ruiten Aa.
Doe je stevige stappers aan en kom je route halen in de Gasterij. Er zijn routes verkrijgbaar
vanaf 4 km t/m 12 km.
Na de wandeling kun je heerlijk genieten van een Metboekbos lunch in de Gasterij.
Kosten € 9,95 pp.
Aanvang: Vanaf 10.00 uur start vanaf de Gasterij.
21 Februari: Wat is het weerd ? 13.00-17.00 uur
NIEUW IN DE GASTERIJ!
Kunst of kitsch? Breng uw spullen in bij 'Wat is 't weerd!'
Wil jij eindelijk eens weten wat die oude klok of lamp waard is? Kom dan vrijdagmiddag 21
februari tussen 13:00 en 17:00 uur naar de Gasterij in Smeerling. Erik Boerma komt deze
middag langs met zijn programma ‘Wat is het weerd?’.
In ‘Wat is het weerd?’ schat antiekexpert Erik Boerma van Boerma’s Antiekhoeve in
Uithuizen de waarde van door bezoekers meegebrachte (antieke) spullen. Verder vertelt hij
iets over het ontstaan van zijn antiekboerderij.
Boerma houdt vaker dergelijke bijeenkomsten; op Noorderzon in Groningen en ook
presenteerde hij onder dezelfde naam een programma op TV Noord.
,,Mensen komen soms met de meest verrassende spullen aanzetten”, zegt hij. ,,Bij elke
bijeenkomst is er wel iets bijzonders te bekijken en te bespreken. Daarbij worden de
eigenaren nog wel eens verrast door de waarde ervan.”
U bent van harte welkom om het verhaal achter uw spullen te horen en ze op waarde te
laten schatten.

THEMAMIDDAGEN BIJ PUUR WESTREWOLDE!
2 Februari: HEERLIJK WESTERWOLDS LAND:
Lezing over bijen, bodem, boeren en jouw bord. Jan Dommerholt vertelt je alles over dit
prachtige Agroforestry en permacultuur project. Een initiatief van Rineke Dijkinga en Jan
Dommerholt. En natuurlijk ga je na de lezing een kijkje op het land nemen.
Aanmelden: harmien@puurwesterwolde.nl
Kosten: € 11,95 voor een lunch waarvan een deel van de ingrediënten komt van Heerlijk
Westerwolds Land
Aanvang lunch: 12.30 uur
Aanvang lezing: 13.30 uur. Om 14.30 is er een mogelijkheid om samen met Jan Dommerholt
en Rineke Dijkinga een kijkje te nemen op hun project. www.puurwesterwolde.nl
9 Februari: 2020: Winter-Snertwandeling LAW i.s.m. Gasterij Natuurlijk Smeerling
Een sportieve prestatie op een zondagmiddag met als start of afsluiting een bord
overheerlijke snert met Westerwolds brood en een kop koffie/thee met een muffin na.
Kosten € 9,95, inclusief de route
Aanmelden: harmien@puurwesterwolde.nl
Tijd: Je bent welkom tussen 12.00 en 17.00 uur om van je bord soep te komen genieten.
www.puurwesterwolde.nl. Iedere zondag open van 12.00 -17.00 uur
16 Februari 2020: Eet je brein gezond, lunch en gratis lezing
Rineke Dijkinga is hard aan het werk om haar nieuwe boek 'Jouw Brein geniet van puur eten'
te schrijven. Het boek zal in het voorjaar van 2020 verschijnen. Als voorproefje wil Rineke je
er graag al iets over vertellen. Tijdens deze lezing van ruim een uur vertelt zij je over de
relatie tussen voeding en een gezond brein. www.puurwesterwolde.nl
Aanmelden: harmien@puurwesterwolde.nl
Kosten: € 11.95 voor de lunch, lezing gratis
Aanvang lunch: 12.30 uur
Aanvang lezing: 13.30 uur tot 14.30 uur
23 Februari: 2020: Marc Siepman over 'alle kleine beestjes helpen', het belang van een
gezonde bodem. Lezing in combinatie met een proeverij
Dat onze gezondheid mede afhangt van een gezonde bodem…..je zou het haast vergeten.
Marc Siepman vertelt met passie over dit onderwerp. De kosten voor de proeverij tijdens
'een middag met... ', inclusief 1 x koffie of thee € 19,95
Aanmelden: harmien@puurwesterwolde.nl
Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, een kop koffie of thee, de lezing is van 14.15-15.30 uur,
daarna een proeverij.
U bent deze middag(en) in de gelegenheid om de boeken en/of producten van de spreker
aan te schaffen. www.puurwesterwolde.nl

ZONDAG MIDDAGEN STREEKHISTORISCH CENTRUM
STADSKANAAL

2 Februari,
Valthermond en de Exloërmonden
14.30 uur:
Een presentatie door Bert Roossien, samengesteld uit het
entree € 4,50
foto- en dia-archief van het Streekhistorisch Centrum.
donateurs € 1,50

9 Februari,
14.30 uur:
entree € 6,00
donateurs € 4,00

A la C’Arte, eten in de kunst – de kunst van het eten
Lezing door kunsthistorica Trudy de Lange over hoe
kunstenaars zich door de eeuwen heen tot op de dag van
vandaag hebben laten inspireren door dit thema. Van
tafelgewoonten en mozaïeken bij de oude Grieken tot
stillevens van Helmantel en hedendaagse verleidelijke
3d-fotografie. Een verhaal om bij te watertanden!

16 Februari,
14.30 uur:
entree € 4,50
Donateurs € 1,50

Lezing over het Julianapark in Stadskanaal.
Herman ter Veen verdiepte zich ter gelegenheid van de
renovatie van het park in de geschiedenis en het
bijzondere ontwerp.

23 Februari
14.30 uur:
entree € 18,50
donateurs €
16,50 All-in.

Smikkelmiddag van ouderwetse streekgerechten
Proef de smaak van vroegere tijden met oude
Veenkoloniale recepten, met een eigentijds tintje. De
gerechten worden bereid door Dick Verbrugge van
Catering & traiteurshuis De Kastanje uit Veenhof.
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

Februari/ Maart Oost-Groninger bloembollenroute!

Sneeuwklokjeszondagen op 23 februari en op 1 maart, van 11.00 tot 17.00 uur.
Krokuszondag op 15 maart, van 11.00 tot 17.00 uur en
drie opeenvolgende zondagen in april: 12, 19 en 26 april, steeds van 11.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de open dagen kunnen tuinliefhebbers zonder een afspraak te maken genieten van
vroege voorjaarstuinen.
De vier tuinen zijn totaal verschillend wat betreft aanleg en sfeer, ook dat maakt in deze tijd
van het jaar een bezoek aan de tuinen de moeite waard.
De tuinen zijn:
‘The Stonefarm’, Anna en Tinus Scheltens, Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal, tel. 0599612203, e-mail: tinus.anna@hetnet.nl. www.stonefarm.nl. Entree: vrije gift.
‘City Channel Garden’, Lida Lourens, H.J. Kniggestraat 101, 9501 NJ Stadskanaal, tel. 0599613089, e-mail: lourens.be@gmail.com. Entree: € 3.- (incl. koffie en iets erbij).
‘Tuinfleur’, Rika en Pieter van Delden, Nieuweweg 34, 9682 RM Oostwold, tel. 0597-551383,
e-mail: tuinfleur@planet.nl. www.tuinfleur.nl Entree: € 3.- (incl. koffie en iets erbij)
‘Wubsbos’, Jannie Bos, St.Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten, tel. 0597-420896, e-mail:
info@wubsbos.nl. www.wubsbos.nl. Entree: vrije gift.

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

LOPENDE EXPOSITIES IN WESTERWOLDE

t/m 1 Maart: Expositie De Eeuw van mijn Ubbo in SHC
Vanaf zondag 13 oktober is in het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal een nieuwe
tentoonstelling te zien. www.streekhistorischcentrum.nl

t/m 29 Maart: Denkend aan Groningen
‘Denkend aan Groningen’ is de eerste in een reeks tentoonstellingen waarin het MOW de
schoonheid van het Groninger platteland centraal stelt. www.museumdeoudewolden.nl

t/m 29 Maart: Veldwerk
Fotografen René Alberts, Annemarie van Buuren en Pieter Tonnis de Graaf verbeelden elk op
eigen wijze het landschap. www.museumdeoudewolden.nl

t/m 19 April: Zie mij de Bijbel in 609 foto's
Hoe breng je de eeuwenoude verhalen van de Bijbel tot leven in deze tijd?
Kunstenaar Caroline Waltman doet dit met behulp van fotografie. Zij maakte honderden
foto’s in en buiten Europa en combineerde deze beelden met verzen uit de Bijbel.
Deze eigentijdse en vernieuwende blik op de Bijbel is vanaf 18 januari 2020 te zien in
Museum Klooster Ter Apel in de tentoonstelling Zie mij; de Bijbel in 609 foto’s. De foto’s –
deels afgedrukt op levensgroot formaat – worden getoond in combinatie met de gekozen
Bijbelverzen. www.kloosterterapel.nl
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