ONTDEK EN BELEEF CHARMANT
WESTERWOLDE IN DECEMBER 2017

2,3,9,10,16 en 17 december Kerstmarkt in Bourtange
In de unieke omgeving van de kleine vestingstad Bourtange vindt een sfeervolle
Kerstmarkt plaats. Op de Kerstmarkt staan vele gezellige kraampjes met kersten cadeauartikelen en natuurlijk kerstbomen. De vesting is bijna
sprookjesachtig verlicht.
Zaterdag van 11.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 11.00 uur tot 18.00 uur
Entree Kerstmarkt € 3,00 (kinderen tot 6 jaar gratis)
Entree Kerstmarkt plus met entree musea € 8,50 www.bourtange.nl

16 & 17 december CHRISTMAS PROMS
Bij Hotel Boschhuis in Ter Apel. Meer info: www.hotelboschhuis.nl

17 december Westerwolde Wintertocht
Door Team Rolfes i.s.m. Staatsbosbeheer en Campingpark de Barkhoorn zijn
er weer prachtige routes door Westerwolde uitgezet van 30, 50 en 80 km.
Start: 9:00 tot 10.00 uur
Locatie: Camping de Barkhoorn, Beetserweg,Sellingen
Afstanden:30 / 50 / 80 km
Kosten € 4.00, € 6.00
http://www.teamrolfes.nl

17 december Kerstrit met de STAR
Proef de sfeer van kerst, stoom en winter! Dat kan op zondag 17
december. Dan rijdt de stoomtrein weer van Stadskanaal naar Veendam.
Dienstregeling: www.stadskanaalrail.nl

23 december Kerstconcert
Ingrid Stijsiger en Klaas Spekken geven samen een concert bij Hotel Boschhuis
in Ter Apel. Meer info: www.hotelboschhuis.nl

29 december Eindejaarsrit met de STAR
Op zondag 29 december rijdt de stoomtrein voor het laatst dit jaar.
Dienstregeling: 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 IN WESTERWOLDE
t/m 7 januari Expositie van Magna Postma in het MOW
Textiel speelt een hoofdrol in haar schilderijen, die daarmee goed aansluiten bij
de huidige hoofdtentoonstelling “Verknipt, artquilts en andere textielkunst.”
Vergeten dekens, kleden en sjaals worden schijnbaar nonchalant tot stillevens
gecomponeerd door de kunstenaar. Postma studeerde in 2012 af aan de
Klassieke Academie voor beeldende kunst te Groningen. Technisch is ze in staat
de werkelijkheid tot in perfectie weer te geven maar ze geeft haar schilderijen
graag iets extra’s mee: licht, harmonie en
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.

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.
Naast Verknipt vind je in de ontvangst van het museum een tentoonstelling
met Siberische kunstenaars, waarvan een tweede deel te zien is in Expositie
Molen Adam te Delfzijl. Verder kun je altijd terecht voor het werk van
fijnschilder en magisch realist Lodewijk Bruckman.
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.

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 december Bruggen in de Kanaalstreek en Westerwolde
Een presentatie door Bert Roossien, samengesteld uit het foto- en dia-archief
van het Streekhistorisch Centrum.
Begin: 14.30 uur, entree € 3,00 donateurs gratis

10 december Lezing over de Kerstvloed van 1717
Historicus Tonko Ufkes vertelt over de rampzalige gevolgen die deze
overstroming voor een groot deel van met name Noord-Groningen had, nu
precies 300 jaar geleden. Let op: deze lezing wordt gehouden in het Gronings!

17 december Kerst in het SHC
Het Drents Vocaal Ensemble treedt op met een afwisselend programma onder
de kerstboom van het SHC.
Begin: 14.30 uur, entree € 10,00, donateurs € 7,50 inclusief koffie met
kerstkrans

22 december Kerstconcert door Klaas Spekken in duet met Ingrid
Stijsiger, mezzo-sopraan
Een avond met populaire klassieke stukken, afgewisseld met klassieke musical
stukken, een vleug Gronings en natuurlijk onvergetelijke kerst nummers.
Begin: 20.00 uur, entree € 10,00

