ONTDEK EN BELEEF WESTERWOLDE
FEBRUARI 2019!

2 februari 10e Hobby- en Verzamelbeurs
Locatie: d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7, Onstwedde van 10.00 tot 16.00 uur
Ansichtkaarten, balpennen, bijenhoning, boeken, fietsbandcreaties, gaasfiguren, genealogie,
glaswerk, speciale zelfgemaakte kaarsen, (zelfgemaakte) kaarten, houtsnijwerk, kantklossen,
legobouw, LP’s, mandala’s, miniatuurauto’s, miniatuurtractoren, modelbouw boten, taxatie
van munten, onderzetters, poppekleertjes, postauto’s, postzegels, radio’s, schilderijtjes,
sierraden, theezakjes, vrachtautominiaturen, winkelwagenmuntjes, enz. enz.
Dankzij een groot aantal plaatselijke sponsoren is de entree GRATIS!!!!
En hapje en een drankje kan tegen betaling aan het buffet worden verkregen.
Er is voor elk wat wils en iedereen is er van harte welkom en we hopen evenals voorgaande
jaren op een gezellige dag.

20 februari HELP DE VOGELS DE WINTER DOOR EN
MAAK EEN VOGELSNACK
Het is winter en wat is er leuker dan de vogels een handje helpen om hun kostje bij elkaar te
scharrelen? Kom woensdagmiddag 20 februari 2019 naar Gasterij Natuurlijk Smeerling en
maak samen met de boswachter een vette vogelsnack met heerlijke zaden en noten.
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten ontvangen je graag om 14.00 uur in de Gasterij in
Smeerling. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 5 tot 10 jaar.

Pindakaas en dennenappel
Samen met vrijwilligers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten maak je van een
dennenappel met pindakaas de heerlijkste vogelsnack vol met noten en zaden. Leuk om thuis
in je tuin op te hangen. De vogels zullen je dankbaar zijn, want niet alle vogels vertrekken
naar het warme Zuiden. Sommige blijven in Nederland en hebben in de kou extra energie
nodig om warm te blijven. Help jij ze een handje?
Aanmelden en kosten
Heb je zin om mee te doen? De kosten voor deze activiteit bedragen € 5,00 per kind inclusief
een glas ranja met iets lekkers. De activiteit is geschikt voor kinderen vanaf ± 5 jaar tot en met
10 jaar. Er is plek voor 20 kinderen, meld je snel aan want vol is vol! Aanmelden kan via
www.natuurmonumenten.nl.
Locatie
Je bent op woensdag 20 februari om 14.00 uur van harte welkom in Gasterij Natuurlijk
Smeerling (Smeerling 15) vlakbij Vlagtwedde. De activiteit duurt ongeveer anderhalf uur.
Ouders en begeleiders kunnen ondertussen bij het warme vuur van de Bullerjan kachel een
lekker kopje koffie of thee drinken (eigen kosten) of een wandeling maken.

24 februari Sneeuwklokjesdagen
Per jaar worden de tuinen steeds mooier, want ook nu weer zijn er heel veel bollen bij gepoot.
De vele bezoekers van voorgaande jaren hebben de tuineigenaren nog enthousiaster gemaakt.
De duizenden bloembollen in de vier tuinen blijken zeer te worden gewaardeerd. Daarom
komen er weer open dagen, zodat tuinliefhebbers zonder een afspraak te maken kunnen
genieten van deze vier vroege voorjaarstuinen. De tuinen zijn totaal verschillend qua aanleg
en sfeer en ook dat maakt een bezoek aan Oost-Groningen zeker de moeite waard.

LOCATIE TUINEN:
‘The Stonefarm’, Anna en Tinus Scheltens, Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal,
tel. 0599-612203, e-mail: tinus.anna@hetnet.nl en www.westerwoldsetuinen.nl
20.000 m2. Opvallend zijn enorme zwerfkeien in de landschappelijke tuin. Een grote appelhof
(1400 m2) met een tapijt van sneeuwklokjes en krokussen. Verder door de hele tuin massa’s
stinzenplanten en voorjaarsbollen. De bermen langs de weg zijn ook beplant. Verzameling
sneeuwklokjes.
Entree: vrije gift.
‘City Channel Garden’, Lida Lourens, H.J. Kniggestraat 101, 9501 NJ Stadskanaal, tel. 0599613089, e-mail: lourens.b@zonnet.nl en www.kijktuin-city-channel.nl
2.500 m2.Tuin met in het vroege voorjaar bloeiende Camelia’s, sneeuwklokjes in alle soorten
en maten, gevolgd door botanische krokussen. Verrassende combinaties van exclusieve bollen
zoals Scilla’s, Fritularia’s en Muscaries en Puschkinia’s, in maart/april versterkt door
Narcissen en Tulpen en door de hele tuin verspreid staande vroeg bloeiende Primula’s.
Verzameling sneeuwklokjes.
Entree: € 3.- (incl. koffie en iets erbij).

‘Tuinfleur’, Rika en Pieter van Delden, Nieuweweg 34, 9682 RM Oostwold, tel. 0597551383, e-mail: tuinfleur@planet.nl en www.tuinfleur.nl
6.000 m2. Diepe, smalle tuin (350 m.) verdeeld in 10 tuinkamers, grenzend aan het
Oldambtmeer. Zeer gevarieerd beplant. Duizenden sneeuwklokjes (150 verschillende
cultivars), daarna Scilla, Muscari, Chionodoxa, Narcissen, Tulpen, Alliums en Leucojums,
gecombineerd met Helleborussoorten. Verzameling sneeuwklokjes.
Entree: € 3.- (incl. koffie en iets erbij)
‘Wubsbos’, Jannie Bos, St.Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten, tel. 0597-420896, e-mail:
info@wubsbos.nl en www.wubsbos.nl.
1.700 m2. Bostuin met een hoogteverschil van plm. 5 m. in het Maintebos in bijna hartje
Winschoten. In het vroege voorjaar overal sneeuwklokjes en iets later stinzenplanten,
verwilderingsbollen en veel narcissen, verspreid door de tuin.
Entree: vrije gift.
Agenda 2019
Sneeuwklokjeszondagen op 24 februari en op 3 maart, van 11.00 tot 17.00 uur,
Krokuszondag op 17 maart, van 11.00 tot 17.00 uur en drie opeenvolgende zondagen in april:
14, 21 en 28 april, steeds van 11.00 tot 17.00 uur.

24 februari Kom genieten van een prille lentewandeling in
het Dal van de Ruiten Aa
Het prille voorjaar kondigt zich aan! De eerste bosanemonen vormen een prachtig witgeel
tapijt in het bos bij Smeerling in het Dal van de Ruiten Aa.
Natuurmonumenten en Gasterij Natuurlijk Smeerling bieden samen een aantrekkelijk
wandelarrangement aan. Ga 24 februari op pad met de boswachter en geniet van de
ontluikende Westerwoldse natuur. Sluit af met huisgemaakte snert in Gasterij Natuurlijk
Smeerling.
Voorjaar in aantocht
Ondanks het koude weer maakt de natuur zich al weer op voor het voorjaar. In het Dal van de
Ruiten Aa ontluiken de eerste bosanemonen, hoor je de puttertjes en zijn er volop
elzenproppen en ontluikende knoppen. Genoeg te zien om samen met een gids op pad te gaan
door de bossen bij Smeerling vlakbij Vlagtwedde. Je vertrekt om 10.30 uur vanaf de
parkeerplaats in Smeerling tegenover Gasterij Natuurlijk Smeerling.
Snert met roggebrood
Aan het einde van de excursie staat er een kop huisgemaakte vega-snert van knolselderij klaar
met roggebrood in Gasterij Natuurlijk Smeerling. Kosten leden Natuurmonumenten: € 4,50.
Niet-leden: € 5,50. Te betalen in de Gasterij.
Aanmelden gratis excursie

Gaat u mee met de excursie? Meld je dan aan via https://www.natuurmonumenten.nl/ De
excursie is gratis, maar aanmelden is verplicht. Vol is vol. Kleed je warm aan, het kan koud
zijn in februari! Stevige schoenen is eveneens een aanrader.

EXPOSITIES
T/m 13 maart Het MOW presenteert historische mode uit
de eigen collectie in de expositie ‘Stralend Zwart’.
De collectie van het MOW omvat veel historische textiel, van merklappen tot borstrokken.
Een bijzonder onderdeel hiervan is zwarte dameskleding. Behalve de betekenis van rouw, had
zwart ook de associatie met deftigheid en weelde. Als modekleur straalde zwart rond 1900 in
prachtige stoffen en uitbundige versieringen.
Museum de Oude Wolden, Hoofdstraat 161, Bellingwolde www.museumdeoudewolden.nl

T/m 31 maart Fotografen 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
Museum de Oude Wolden, Hoofdstraat 161, Bellingwolde 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

ZONDAGMIDDAGEN IN HET STREEKHISTORISCH
CENTRUM STADSKANAAL
3 februari,

Groen 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

Lezing: de geschiedenis van het spoor in Groningen
11 februari,
14.30 uur:

Verzorgd door het Noord-Nederlands Trein- en Tram Museum in
Zuidbroek.

Entree € 4,00
Donateurs € 2,50
17 februari,
13.00 uur:
Entree € 18,50
Donateurs € 16,50
All-in.

Smikkelmiddag van ouderwetse streekgerechten
Dick Verbrugge van Catering en traiteurshuis De Kastanje bereidt
voor u ouderwetse gerechten op nieuwe en zeer smakelijke wijze.
Met een toelichting op de bereidingswijze.
Reserveren noodzakelijk

24 februari
14.30 uur:
Entree € 4,00
Donateurs € 2,50

Koffieconcert: Henk Boogaard, liedjesprogramma.
Zijn zelfgeschreven luisterliedjes gaan vaak over alledaagse dingen
als groente en fruit, waarbij hij zichzelf begeleidt op gitaar. Hij
wisselt zijn liedjes af met gedichten, korte verhalen, one-liners,
mono- en dialogen over dat wat hem raakt, opvalt, bezighoudt, of
hem zomaar te binnen schiet.
Een intiem concert in de sfeervolle ambiance van het SHC.

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

