ONTDEK EN BELEEF CHARMANT
WESTERWOLDE IN NOVEMBER 2017
8 november Kom Braakballen pluizen
Uilen zijn dol op kleine muisjes. Daar eten ze er veel van. Alleen hun maag kan de
muizenbotjes en haren niet verteren dus die spugen ze uit. Die uitgespuugde ballen noem je
uilenballen of braakballen. Van de botjes uit deze ballen maak je deze middag een mooi
kunstwerkje.
Aanvang: 13.30
Kosten: € 7,50- lid Natuurmonumenten en € 10,50 geen lid. Inclusief drinken, en cake.
Opgave info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl of 0599-312611.

12 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)
Startlocatie: Camping Moekesgat, Heembadweg 17, Ter Apel
Kleedkamers / douches aanwezig. Informatienummer tijdens evenement: 06-30808204

17 november Meulenpoale Snertwandeling
Gasterij Natuurlijk Smeerling organiseert de Meulenpoale Snertwandeling met
natuurfotograaf en Westerwoldekenner Meijo van Velzen als gids.
Hij verteld onderweg over de historie en de natuur van de Westerwolde.
Kosten: € 8.50.
Start 10.30 uur in Onstwedde, bij de parkeerplaats van de manege De Driesporen,
Wessinghuizerweg 4b.
Opgave: voor 10 november info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl of 0599-312611.

25 t/m 26 november 2017 Sinterklaas Express
Ook dit jaar bezoeken Sinterklaas en zijn Pieten weer Museumspoorlijn STAR. Een feest voor
jong en oud.
Meer info en dienstregeling www.stadskanaalrail.nl

26 november Winterwandeling door Smeerling en het Dal van de
Ruiten A
Geniet u ook zo van de natuur met haar winters landschap? Trekt u er graag op uit?
Kosten: € 7,50 ,- p.p lid Natuurmonumenten, € 10,50 p.p. niet leden.( inclusief koffie/thee en
lekkers.)
Start 13.30 uur
Locatie: Gasterij Natuurlijk Smeerling
Opgave : info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl of 0599-312611.

INTOCHTEN

SINTERKLAAS!

18 november Sinterklaasintochten
Hij komt... Hij Komt... Die lieve goede Sint!
Vol verwachting kloppen de kinderhartjes... Sint en zijn Pieten komen er weer aan! Evenals
voorgaande jaren hebben wij een lijst met de data en tijden van Sinterklaas intochten- en
feesten in Westerwolde voor u verzameld. De landelijke intocht is op zaterdag 18 november
natuurlijk in Dokkum, maar Sint en zijn Pieten zullen op 18 november ook al hun opwachting
maken in Stadskanaal!
De sint komt aan in Stadskanaal op het perron van Museumspoorlijn S.T.A.R, vervolgens reist
hij per boot naar het centrum!
Het begint om +/= 12.45 uur met de trein aan op het perron van Museumspoorlijn S.T.A.R.

Sinterklaas komt op 25 november op de volgende locaties in
Westerwolde:










BELLINGWOLDE –12.00 uur haven Veendiep, daarna met Excelsior naar de Meet, waar
een feest plaats vindt tot ongeveer 15.00 uur.
BLIJHAM – 13.00 uur dorpshuis Het Oude Wapen
MUSSELKANAAL – De Sint komt aan bij het “Klein Klappie” in het centrum. Daarna zal de
Sint verwelkomt worden door de burgemeester bij de muziekkoepel waarna hij de
kinderen van Musselkanaal zal toespreken. Bij de muziek koepel treed ook een bekende
zanger op.
ONSTWEDDE – Aankomst om 13.15 uur op De Woldbrink aan de
Dorpsstraat. Daarna optocht naar d’Ekkelkaamp voor het Sinterklaasfeest.
SELLINGEN – 14.00 tot 16.00 uur
TER APEL – 14.30 uur aankomst per boot op het Molenplein.
VEELERVEEN – 15.45 uur in Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20. Sint komt van 16.00 tot
17.00 uur (voor kinderen tot 10 jaar).
VLAGTWEDDE – 14.30 uur. Sinterklaas komt op binnen op het marktplein daarna feest in
de grote zaal bij pc Rendering. Vervolgens bezoekt de Sint en Pieten de ondernemers in
het dorp

ZONDAGMIDDAGEN IN HET STREEKHISTORISCH
CENTRUM STADSKANAAL

5 november Lezing: Lutherse zaken
Lezing in het kader van 500 jaar Reformatie door Ed Donga.

12 november Lezing: Met Gert Roelfsema naar Cuba
In een beeldend reisverslag vertelt de spreker over de geschiedenis van het land, met nadruk
op de rol van de Cubaanse revolutie onder Fidel Castro en Che Guevara. Naast economie,
onderwijs en gezondheidszorg komen vooral ook het land en zijn bewoners aan bod.

19 november Filmmiddag in het SHC
Vertoning van een dvd die de Handelvereniging Bellingwolde-Vriescheloo-Veelerveen
uitbracht in 2006 met beelden vanaf de jaren 30 met nadruk op de jaren 60.

26 november Vervlogen tijdsbeeld door Jaap Meijering
Jaap Meijering, verzamelaar van oud beeldmateriaal van en over Stadskanaal, zal ook dit
seizoen een tweetal presentaties geven. Vandaag staan Bedrijven en oude ambachten uit de
vorige eeuw centraal.
Uitgebreide info over de zondagmiddagen in het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal
vindt u op: www.streekhistorischcenrtum.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 IN WESTERWOLDE

t/m 5 november Expositie Siberische kunstenaars in Expositie
Voor meer informatie over de tentoonstelling kun je terecht op de websites van beide
locaties: www.expositiemolenadam.nl en www.museumdeoudewolden.nl

t/ m 12 november Overzichtsexpositie met werk van Zwaantje
Weishaupt
Voor meer informatie over de tentoonstelling kun je terecht op de websites
www.streekhistorischcentrum.nl

t/m 3 december Opening Internationaal project rondom de
Reformatie
Opening Internationaal project rondom de Reformatie, met drie tentoonstellingen, twee
bijzondere kerkenroutes in Groningen en Ostfriesland en een gezamenlijk magazine op
zaterdag 26 augustus in Museum Klooster Ter Apel.
Locaties: Museum Klooster Ter Apel, Klosterstätte Ihlow, Johannes a Lasco Bibliothek
Emden. Informatie: www.kloosterterapel.nl

t/m april 2018 Verknipt Art quilts en andere textielkunst
In deze derde grote textieltentoonstelling van de Duikvlucht in het MOW, museum te
Bellingwolde, gaan de zes textielgroepen voor de overtreffende trap. In verschillende
thema’s onderzoeken de bijna zestig deelnemers vorm, textuur en kleur. Voor de liefhebbers
van (art) quilts en andere textielkunst een waar feestje.
Meer informatie over het MOW en de tentoonstelling vind je
op www.museumdeoudewolden.nl Het museum bevindt zich aan de Hoofdweg van

Bellingwolde en is elke woensdag tot en met zondag geopend. Elke woensdag kent het
MOW gratis entree. De Museumkaart is geldig.

