ONTDEK EN BELEEF WESTERWOLDE
OKTOBER 2018!

Oktobermaand Kindermaand
Oktobermaand is Kindermaand in Groningen. Op diverse dagen in oktober 2018 kunt u met
uw (klein)kinderen op ontdekkingstocht langs musea, theaters, borgen, molens en andere
culturele instellingen. Ook in Westerwolde is er een superleuk programma samengesteld en
alle kinderen zijn welkom! Stoere boys, sportieve meiden en ook de allerkleinste kleuters. De
hele maand worden er verschillende dingen georganiseerd, en kinderen hebben gratis
toegang! https://westerwolde.groningen.nl/evenementen-westerwolde/oktobermaandkindermaand

6 oktober Fruit pers dag in Smeerling
De mobiele sap- pers komt in het Noorden en strijkt neer in Smeerling. In samenwerking met
Natuurmonumenten en stichting d’Appelhof maken ze er weer een vrolijke en vooral lekkere
dag van.
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/

13 & 14 oktober Westerwoldse Struunroute.
Strunen is Gronings voor ontdekken, zoeken, rondkijken. De Westerwoldse Struunroute is een
Antiek- en Curiosaroute langs allerlei winkels in Oost-Groningen, van Bellingwolde in het
noorden tot Sellingen in het zuiden. De route is met de auto of de fiets uitstekend te doen.
De Struunroute voert u langs deze bedrijven. Antiek, brocante en landelijk wonen is het
uitgangspunt. Elk bedrijf geeft hier zijn eigen invulling aan, zodat er voor de klant een ruim
en gevarieerd aanbod is.
Er is een folder samengesteld, waarin de route en een beschrijving van de acht inspirerende
winkels vermeld staat. De hele route is ongeveer 60 km. Het volgen van de “Westerwoldse
Struunroute” kan ook een prima aanleiding zijn om een paar dagen in Westerwolde te
vertoeven. In heel Westerwolde zijn prima overnachtingsmogelijkheden.
De open dagen vinden dit najaar plaats op 13 en 14 oktober a.s. Alle bedrijven zijn op beide
dagen open van 11.00 u. tot 18.00 u. www.westerwoldsestruunroute.nl

19 oktober Mindfulnesswandeling Metbroekbos
De wandeling is als een begeleide reis die je rustig laat afdalen in het NU. Je denken
verdwijnt en je wordt stiller.
Er ontstaat ruimte voor werkelijke natuurbeleving die niet los blijkt te staan van wat we in
onszelf ervaren! De wandeling is niet zweverig, maar vraagt wel om een open houding.
Opgave via maroesjaveken@gmail.com of 06-57207806
Vrijdag 19 oktober van 11.00-12.30 uur
Kosten: €8,Start: Parkeerplaats t.o. Gasterij Natuurlijk Smeerling
Begeleiding: Maroesja Veken

20 & 21 oktober Fright Night
Beleef een spannende avond bij de Museumspoorlijn S.T.A.R. Stadskanaal!
De avond is in een aantal tijdvakken verdeeld, je kunt bij je boeking een tijdvak kiezen. Je
krijgt een paar dagen voor de tocht van ons een exacte starttijd per mail.
Van 18.30 tot 19.00 is de minimumleeftijd 12 jaar
Van 19.00 tot 23.00 is de minimumleeftijd 16 jaar, van 12 tot 16 jaar alleen onder
begeleiding.
Meedoen aan de tocht is op eigen risico.
De kaartverkoop sluit op 17 oktober. www.stadskanaalrail.nl

24 oktober Bezoek de VW fabriek in Emden!
Een najaarstour naar de VW fabriek.
Breng eens een bezoek aan de VW fabriek in Emden (Duitsland)
We vertrekken om 11.00 uur vanaf Blijham en rijden langs mooie route naar de VW fabriek
in het Duitse Emden waar we om 12.30 uur zijn. Om 13.00 uur volgt een rondleiding door de
VW fabriek waar de Passat wordt gemaakt. In een kleine groep krijgen we uitleg hoe het
allemaal te werk gaat. U loopt als het ware langs de robots en werknemers. Om 15.00 uur
vertrekken we nog even naar een “kroegje” in de buurt waar u op eigen kosten nog iets kunt
drinken of een kleinigheid eten zoals een heerlijke braadworst. Tegen 17.30-18.00 uur zijn we
terug in Blijham.
Vanaf 17 jaar € 35,00 pp , 7-16 jaar € 27,50 pp . Onder 7 jaar laten ze helaas niet in de fabriek
toe. www.dekkerrondvaarten.nl

24 oktober Stoomtrein, klassieke bus en boot
Programma
13.30 uur Rit met de stoomtrein
Vertrek per stoomtrein vanaf station Stadskanaal
14.10 uur Aankomst station Veendam
14.15 uur Busvervoer
Vertrek per klassieke bus vanaf station Veendam naar de haven van Midwolda
14.45 uur Vaartocht Blauwestad
Ontvangst op de boot. U maakt een vaartocht door een gedeelte van de Blauwestad, natuurlijk
uitleg aan boord.
16.00 uur Met de bus terug vanaf Blauwestad naar station Stadskanaal
17.00 uur Aankomst station Stadskanaal
Prijs: Volwassenen (12 jaar en ouder): € 24,50 p.p.
Kinderen 4 tot en met 11 jaar: € 14,50 p.p.
Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis mee
https://www.stadskanaalrail.nl/bezoekersinformatie/
http://www.dekkerrondvaarten.nl/contact/

27 & 28 oktober Magisch Samhain
Welkom in een wereld vol geesten, tijdreizigers, piraten en andere bijzondere verschijningen
tijdens Magisch Samhain op 27 en 28 oktober in Vesting Bourtange. Geniet van optredens
van artiesten, vuurshows, steltlopers en meer magische figuren. www.bourtange.nl
Zaterdag 27 Oktober 11.00 uur – 22.30 uur.
Entree volwassene € 8,50, verkleed € 6,50
Entree kind tot 12 jaar € 4,00, verkleed € 2,50
Gezinskaart € 22,00 verkleed € 17,00
Zondag 28 oktober 11.00 uur – 18.00 uur.
Entree volwassene € 4,00
Entree kind tot 12 jaar € 2,00
Kinderen tot 6 jaar gratis.

28 oktober Groot Halloweenfeest voor jong en oud
Tijdens deze dag staat Wonderwereld Ter Apel geheel in het teken van Halloween.
Doe mee met de Halloween speurtocht, Halloween knutselen en de verkiezing wie is de
grootste en leukste griezel.
Volwassenen verkleed als griezelfiguur mogen ook gratis naar binnen! Vanaf 13.00 uur tot
17.00 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

EXPOSITISS IN WESTREWOLDE

T /m 28 oktober Expositie ‘Witte Olifanten V’
Witte Olifanten is de naam van een reeks solotentoonstellingen voor keramische kunst, die
vanaf 2013 plaatsvond in de watertoren van Stadskanaal maar dit jaar voor het eerst in SHC
de oude Stelmakerij in Sellingen. De naam verwijst in overdrachtelijke zin naar iets
zeldzaams, iets moois en kostbaars, te duur om te onderhouden, te kostbaar om weg te doen.
Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 14.00-16.00 uur, op zaterdag van 10.00-16.00
uur. Daarbuiten op afspraak.
Plaats: SHC de oude Stelmakerij, Dorpsstraat 32, 9551 AE Sellingen. Tel. 0599-322727 of
0599-612649; Entree: gratis www.witteolifantenstadskanaal.nl.

TIP!
Breng een bezoek aan de Bierbrouwerij Westerwolde. Elke zaterdag van 13:00 tot 18:00 kun
je langskomen om bier te kopen of gewoon een kijkje te nemen in de brouwerij

Brouwerij Westerwolde|
Burgermeester Buiskoolweg 35
9541 XM Vlagtwedde

ZONDAG MIDDAGEN IN STREKKHISTORISCH CENTRUM
STADSKANAAL!

7 oktober,
14.30 uur
entree € 3,00

Kruideniers in de Kanaalsteek: in het kader van de tentoonstelling
100 jaar Koopmannen Muthert in Musselkanaal
Een presentatie door Bert Roossien, samengesteld uit het foto- en
dia-archief van het Streekhistorisch Centrum.

donateurs gratis

14 oktober,
14.30 uur:
entree € 4,00

Veenkoloniale Voorouders. Jan-Willem van de Kolk en Arie Brouwer
gaan met elkaar in gesprek over hun genealogisch onderzoek en wat
ze daarbij ontdekten.
Reserveren noodzakelijk, max. 25 bezoekers.

Donateurs € 2,50

21 oktober,

Filmmiddag in het SHC

14.30 uur:

Vertoning van een dorpsfilm van Bellingwolde uit de jaren 60.

entree 3,00
Donateurs gratis

28 oktober,
14.30 uur:
entree € 4,00
Donateurs € 2,50

Gerbrandt Adriaensz. Bredero, een komische causerie door Manuel
Claasen. In augustus 1618 overleed één van de grote 17e-eeuwse
dichters en toneelschrijvers, pas 33 jaar oud maar met een
indrukwekkend en komisch oeuvre. In de lezing van vanmiddag
komen het leven en werk van Bredero op heel levendige wijze aan
bod.

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

