ONTDEK EN BELEEF CHARMANT
WESTERWOLDE IN OKTOBER 2017

OKTOBERMAAND KINDERMAAND
In Westerwolde is er een superleuk programma samengesteld en alle kinderen zijn welkom!
Magische Museum Escape bij Museum De Oude Wolden
Fotopuzzeltocht bij Radio en Speelgoedmuseum
Beleef de trein eens anders bij Museumspoorlijn STAR
Halloween in Wonderwereld
Bouw mee aan Griezelkanaal in de Bieb van Stadskanaal
In de voetsporen van Broeder Jacobus... Klooster Ter Apel
Het is aardedonker rondom het klooster... Ter Apel
Rondleiding door de watertoren van Stadskanaal
Beleef het Ganzepad in Vriescheloo
Meer info op onze website: www.westerwolde.groningen.nl
https://westerwolde.groningen.nl/evenementen-westerwolde/oktobermaand-kindermaand

7 oktober Spiegel van de natuur: Een bewustzijnswandeling.
Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseren Gasterij Natuurlijk Smeerling en Maroesja Veken een
Bewustzijnswandeling in het Metbroekbos.
Start: Om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats tegenover de Gasterij en eindigen om 16.00 uur.
Kosten: € 10,00 per persoon, inclusief koffie/thee en cake in de natuur.
Opgave via: maroesjaveken@gmail.com of 06-57207806

7 & 8 oktober BACH EN PUCCINI IN GASTERIJ NATUURLIJK
SMEERLING
Gasterij Natuurlijk Smeerling en Natuurmonumenten organiseren in de oude Westerwoldse
boerderij in beschermd dorpsgezicht Smeerling een aantal bijzondere concerten op 7 en 8
oktober 2017.
Voor beide huiskamerconcerten is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kosten: 17,50
leden Natuurmonumenten, niet-leden: 20,-. Zin om één van deze bijzondere concerten bij te
wonen? Reserveren van de concerten of excursie kan via www.natuurmonumenten.nl. Daar
zijn ook verdere details te vinden. Aanmelden voor één van beide buffetten kan via Gasterij
Natuurlijk Smeerling (T: 0599 – 312611).

21 oktober Fruit pers dag in Smeerling
De oogst is binnen! Kom met je geplukt fruit naar Smeerling
Wil je je aanmelden om je fruit tot het allerlekkerste sap te laten verwerken? Dan kun je
contact opnemen met boswachter Jeroen Kuipers, 0599 313243. of meld je aan via de site
van de sappers via: http://www.desappers.nl/events/event/persdag-in-smeerling/

28 & 29 oktober Magisch Samhain
Samhain is een van de oudste feesten, het wordt al duizenden jaren gevierd. Voor de Kelten
was dit ook het begin van het nieuwe jaar. Het feest houdt verband met de seizoenswissel
en de cyclus van het leven. De lucht heeft grijze flarden, de aarde is broos en koud en van de
velden zijn de laatste gewassen geoogst. Winter doemt aan de horizon. Tijdens deze periode
kan de aarde zich voorbereiden op een nieuw begin.

28 & 29 oktober Spooktocht bij de Camping de Barkhoorn
28 oktober aanvang 19.00 uur, kosten: € 4.00p.p. Op 29 oktober familie Griezeltocht
aanvang 13.30 uur deelname gratis.
Opgave bij de receptie van de Barkhoorn, Sellingen 0599-322510 info@barkhoorn.nl

29 oktober Halloweenfeest in Wonderwereld
Is het Halloweenfeest in Wonderwereld van 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens deze dag staat Wonderwereld geheel in het teken van Halloween.
Volwassenen verkleed als griezelfiguur mogen ook gratis naar binnen! Vanaf 13.00 uur
Wonderwereld Ter Apel, Ruiten A Kanaal Noord 1, 9561 TE Ter Apel.
http://www.wonderwereld.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

Activiteitenoverzicht Streekhistorisch
Centrum Stadskanaal
1 oktober,
14.30 uur

Wonen in de Kanaalsteek: toen was geluk heel
gewoon…

Een presentatie door Bert Roossien, samengesteld uit
het foto- en dia-archief van het Streekhistorisch
Donateurs gratis Centrum.
Entree € 3,00

8 oktober,
14.30 uur:
Entree € 4,00
Donateurs €
2,50

Volksverhalenmiddag in het kader van het
Spinbargproject en Griezelige Geschiedenis: Harm van
der Veen vertelt verhalen uit het nog te verschijnen boek
De Duivel en zijn Moer. Na de pauze vertelt Harm Jan
Riksen een Zweeds verhaal.

15 oktober,

Maand van de Geschiedenis-lezing:

14.30 uur:

Manuel Claassen over de Middeleeuwse Ridderroman:
een literair genre op rijm over de avonturen van ridders
op zoek naar geluk, rechtvaardigheid en liefde. Spanning,
avontuur en humor, dus voldoende elementen voor een
boeiende vertelmiddag.

Entree 4,00
Donateurs €
2,50

22 oktober,
14.30 uur:
Entree € 3,00
Donateurs en
kinderen gratis

Rondleiding door de watertoren van Stadskanaal door
Arie Stenekes.
Een activiteit voor het hele gezin op de eerste zondag van
de
herfstvakantie. Deelnemer
Oktobermaand,
Kindermaand.

29 oktober,

Auto’s in het straatbeeld

14.30 uur:

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

Entree € 3,00
Donateurs gratis

EXPOSITIES IN WESTERWOLDE
T /m 5 november Expositie Siberische kunstenaars in Expositie
Liefde voor kunst is wat kunstenaars uit verschillende regio's bindt. Al sinds 1995 bestaat er
een vriendschap tussen Kulturring und Kunstkreis Rhauderfehn en kunstenaars uit de regio
Tjumen in West-Siberië. Inmiddels kwamen daar Nederlandse connecties bij, met Kunst aan
de Rand van Nederland. Deze lang staande vriendschap leidt tot verschillende
uitwisselingsprojecten, waaronder nu deze unieke expositie.
24 Siberische kunstenaars brachten 79 werken mee. De expositie kreeg de passende
ondertitel 'Liefde voor kunst: bruggen verbinden, wensen zijn werkelijkheid’ en startte begin
augustus in Rhauderfehn. Vanaf 10 september strijkt de tentoonstelling neer in Expositie
Molen Adam te Delfzijl en museum het MOW te Bellingwolde.
Van grafisch werk tot figuratief, van kleurrijk tot meer duister, van abstract tot realistisch, de
expositie is net zo gevarieerd als de kunstenaars die de werken maakten. De ingelijste
werken zijn allemaal op papier. Vanwege export/importregels kon men de werken zo
opgerold vervoeren.
Voor meer informatie over de tentoonstelling kun je terecht op de websites van beide
locaties: www.expositiemolenadam.nl en www.museumdeoudewolden.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.
Duikvlucht is de naam die deze quiltgroepen hanteren omdat het maken van een textiel
werk altijd weer een sprong in het diepe is. Dineke Ugen begeleidt de verschillende groepen
die door heel Nederland te vinden zijn.
In Verknipt koos elk van de zes groepen voor een eigen thema. De thema’s komen voor een
deel voort uit liefde voor verschillende stoffen en voor een deel uit het leven zelf. Met aan
de ene kant bijvoorbeeld witte, kanten bruidsstoffen of juist denim als rode draad en aan de
andere kant thema’s als vrijheid, muziek en ‘dansen met gebreken’. Een groep verbeeldde
het uitzicht aan de overkant van grachten, met unieke panorama’s tot gevolg.
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 12 november Overzichtsexpositie met werk van Zwaantje
Weishaupt
Het Streekhistorisch Centrum opent op vrijdag 29 september een nieuwe tentoonstelling.
Tot en met 12 november is er werk te zien van Zwaantje Weishaupt uit Ter Apel, onder de
titel Monnikenwerk, pentekeningen van 2004-2017.
Zwaantje Weishaupt- van der Heide (1956) is beeldend kunstenaar/illustrator en woont en
werkt op de voormalige enclave van het Middeleeuwse Kruisherenklooster in Ter Apel. Zij
volgde een korte opleiding aan de DEVA vakschool in Almelo en de hier opgedane
basiskennis van compositie, kleur en perspectief heeft zij door zelfstudie verder ontwikkeld
tot haar huidige niveau. Voornaamste inspiratiebronnen zijn oude doorleefde gebouwen en
de natuur, met name het landschap van Westerwolde.
Plaats: Streekhistorisch Centrum Stadskanaal, Ceresstraat 2, 9502 EA Stadskanaal. Tel. 0599612649. Entree: € 3,00 p.p., kinderen tot en met 16 jaar gratis.

t/m 3 december Opening Internationaal project rondom de
Reformatie
Trans(Re)Formatie – Kloosters en Kerken als broedplaatsen voor vernieuwing?
“Trans(Re) formatie” is een grensoverschrijdend project in het noordelijke NederlandsDuitse grensgebied rondom de Reformatie. Deze regio had in de 16e eeuw een
gemeenschappelijke taal, cultuur en economie. In de tentoonstellingen in Museum Klooster
Ter Apel, de Johannes a Lasco Bibliothek in Emden en Klosterstätte Ihlow wordt de betekenis
van het klooster onderzocht gedurende de Reformatie. Daarnaast zijn er ontdekkingsroutes
uitgezet langs de kerken in Groningen en Ostfriesland en wordt er een gezamenlijk magazine
uitgebracht door de Stichting Oude Groninger Kerken. Het project loopt van 26 augustus t/m
3 december 2017. De tentoonstellingen, routes, magazines en alle promotiematerialen zijn
tweetalig: Nederlands en Duits
De tentoonstelling in Museum Klooster Ter Apel
De provincie Groningen kende tot de Reformatie 34 kloosters van 8 verschillende orden.
Hoewel er veel bekend is over de leer van deze orden en de geschiedenis van de kloosters, is
er nog weinig aandacht geweest voor de bewoners van de kloosters die ten tijde van de
Reformatie hun leven hebben moeten hervormen.
Locaties: Museum Klooster Ter Apel, Klosterstätte Ihlow, Johannes a Lasco Bibliothek
Emden.Informatie: http://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-transreformatie;
http://www.jalb.de, http://www.kloster-ihlow.de;

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

