ONTDEK EN BELEEF CHARMANT
WESTERWOLDE in september 2018

1 & 2 september 2018 De Spooktrein bij de STAR Stadskanaal
De Spooktrein is een evenement ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan
van toneelvereniging UDI. Het evenement bestaat uit een serie openluchtvoorstellingen in
samenwerking met Museumspoorlijn STAR. De toneelvoorstelling speelt zich ’s avonds af op
verlaten station. De locatie laat zich dan ook natuurlijk gemakkelijk raden: Het perron en
stationsgebouw van de STAR.
. https://www.stadskanaalrail.nl/agenda/toneelvoorstelling-de-spooktrein-2/
Waar en wanneer?
• Zaterdag 1 september 2018
• Zondag 2 september 2018
Prijzen en kaartverkoop
De toegangsprijs is € 17,50
Kaarten zijn online te koop.
Kijk voor meer informatie op de website van UDI, of volg de Facebookpagina van UDI!

1 & 2 september 2018 Middeleeuws Ter Apel
Het grootste en meest authentieke vijftiende-eeuwse middeleeuwse evenement van Nederland.
Met het prachtige middeleeuwse Kruisherenklooster als achtergrond wordt u teruggevoerd in
de tijd. Het leven in de middeleeuwen in al zijn facetten wordt u getoond.
Beleef de middeleeuwen tijdens Middeleeuws Ter Apel
Een bezoek aan het evenement Middeleeuws Ter Apel is als een bezoek aan een middeleeuwse
jaarmarkt. Net als in het jaar 1465 hebben groepen reizigers, veelal soldaten/huurlingen maar
ook marktkooplui, ambachtslieden en muzikanten, hun kampementen opgeslagen rond het
Klooster. Ze zijn gekomen voor het traditionele jaarfeest. Op een jaarmarkt werd niet alleen
handel gedreven, maar ook feest gevierd én schermutselingen beslecht op het slagveld.
Spannende tijden, die u nu zelf kunt beleven!

Het thema van Middeleeuws Ter Apel 2018 is ‘Heerlijkheid Westerwolde verbeeld’ en
haakt aan bij de vorming van de nieuwe gemeente Westerwolde in 2018. Kom ontdekken
hoe de Westerwolders toen leefden én hoe zij hun tijd ver vooruit waren!
Het leven in Westerwolde in de middeleeuwen
Entree € 10,- volwassenen, tussen 12 en 17 jaar € 5,- jonger gratis.

2 september 2018 Streekhistorisch Centrum Stadskanaal
Gedurende de maanden mei tot oktober is het museum namelijk niet elk weekend, maar naast
de doordeweekse dagen alleen de eerste zondag van de maand geopend.
Bezoek in het hoofdgebouw de vaste tentoonstelling over de ontwikkeling van de Kanaalstreek
van veenmoeras tot moderne woonplaats. In de wisselkamer zijn voorwerpen uit de eigen
collectie die te maken hebben met het onderwijs van vroeger tentoongesteld. In het bijgebouw
Huisje van Manning zijn de schilderijen van Geert Schreuder getiteld ‘Kolonisten aan het kanaal’
terug van weggeweest. Tien momenten uit de geschiedenis van de Kanaalstreek zijn door Geert
in verf vastgelegd en verhalend verbeeld. Daarnaast is er een kleine selectie te zien uit de
collectie foto’s die het SHC onlangs ontving van de Rotary Stadskanaal. De foto’s werden
gemaakt door aansichtkaartenuitgever JosPe uit Arnhem en tonen beelden van Stadskanaal uit
de jaren 60.
Meer info
Activiteit: Streekhistorisch Centrum open op zondagen 1 juli, 5 augustus en 2 september
Plaats:
Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2 (naast de watertoren te Stadskanaal

4 september 2018 Lezing over gezonde leefstijl met Rineke Dijkinga.
IVN Westerwolde Oldambt organiseert een lezing over gezonde leefstijl met Rineke Dijkinga.

Wat is er te doen
Rineke Dijkinga probeert door een gezonde, duurzame voeding de gezondheid van mensen te
verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van in Westerwolde gekweekte producten. Ze geeft
lezingen, heeft al 5 boeken over het onderwerp geschreven en verkoopt een 30-tal producten 'à
la Rineke'.
Meer info
Datum, tijd: Dinsdag 4 september van 20-22 uur
Plaats: De Noordmee, Dennenweg 1a,9551VJ Sellingen.
Kosten: €2, IVN leden gratis.
Opgave: Bij voorkeur via henk.kamstra@gmail.com of tel. 0599-582011.

8 september 2018 Benefietfestival bij Bio-Boerderij Landleven
Stichting Just Let It Happen organiseert op zaterdag 8 september een benefietfestival in de
koepelstal van Bioboerderij Landleven aan de Scholtweg 9 in Onstwedde.
De stichting richt zich op inzamelen van geld voor de bouw en uitbreiding van de school voor
kansarme- en weeskinderen in het dorpje Sukuta Sanchaba, Gambia. Met het benefietfestival
willen ze zoveel mogelijk geld ophalen voor de bouw van de school en het ondersteunen van de
kinderen.
Het is een laagdrempelig project. Het hele project wordt samen gedaan met de lokale bevolking
van het dorp en ze hebben direct persoonlijk contact met het hoofd van de huidige school. Alle
donaties gaan rechtstreeks naar het project zonder tussenkomst van andere stichtingen of
organisaties en iedereen die meehelpt doet dit vrijwillig.

Programma
Tijdens het benefietfestival van 13.30 tot 22.00 uur treden diverse artiesten op, zoals de
bekende singer-songwriter Jan Henk de Groot, Nicole Wairata, de Groningse band Swinder, de
Afrikaanse band Kadung, Mr. Richard, het Jasmijn Koor en andere Afrikaanse artiesten uit Mali
en Gambia. Ook is er een filmpresentatie van het project, lekker eten en een uitgebreid
kinderprogramma.
De entree is gratis maar ze hopen natuurlijk op donaties van iedereen die het project een warm
hart toedraagt. Reserveer van tevoren wel even je gratis kaartje via e-mail en neem je eigen
klapstoeltje mee of een kussentje om op de strobalen te zitten!

8 & 9 september 2018 Open Monumentendag

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september,
waarbij duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek.
Thema 2018: In Europa.
Wat is er te doen
Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen
aan een eenmalige activiteit.
Regionale info later in het jaar. Verdere info is te vinden op: www.openmonumentendag.nl

9 & 30 september 2018 Rondleiding Hans Dinjan MOW te Bellingwolde.
Zondagen 9 & 30 september geeft kunstenaar Hans Dingjan een rondleiding bij de
tentoonstelling Contrast in het MOW, Museum de Oude Wolden te Bellingwolde.
Wat is er te doen
De tentoonstelling toont nieuw werk van vier heel verschillende kunstenaars: Hans Dingjan,
Joshua Janssen, Ria van Krieken en Marian Smit. Dingjan staat in de rondleiding niet alleen stil
bij zijn eigen werk maar ook dat van de andere drie kunstenaars.
Dingjan geeft nog drie andere rondleidingen op de zondagen 19 augustus, 9 september en 30
september, de laatste dag van de tentoonstelling. Elke rondleiding start om 14 uur en duurt
ongeveer een uurtje. Het museum hoort graag of je komt. Je kunt hiervoor een mailtje sturen
aan info@museumdeoudewolden.nl of bellen tijdens openingstijden van het museum. Zonder
aanmelding ben je echter ook gewoon van harte welkom.
De toegang bedraagt € 4,50, inclusief entree van het museum. Museumkaarthouders en
Laifhebbers van het MOW hebben gratis toegang.
Meer informatie over Contrast vind je in het speciale tentoonstellingsboekje, onder meer
verkrijgbaar op het museum, de website www.contrast2018.nl en de website van het
museum www.museumdeoudewolden.nl.

15 september 2018 Food at the Park Stadskanaal
Op zaterdag 15 september vindt in het Julianapark in Stadskanaal het foodfestival 'Food at the
Park' plaats. Een gezellig event voor jong en oud waar je 's middags van 14:00 uur tot 's avonds
21:00 uur kunt genieten van heerlijke hapjes en drankjes en prachtige muziek van lokale
ondernemers en artiesten.
Voor de muziekliefhebbers hebben we een geweldige line-up!
14:00 uur - 14:45 uur Kaj
15:00 uur - 15:45 uur Torfinnio
16:00 uur - 16:45 uur Johan Stuut
17:00 uur - 17:45 uur Eline Pielaat
18:00 uur - 18:45 uur Ewout Ketelaar

19:00 uur - 19:45 uur Shattered Dream
20:00 uur - 20:45 uur Jeff Haymann
20:00 uur - 21:30 uur Ophelia
Food at the Park: 15 september in het Julianapark in Stadskanaal! Be there!

15 september 2018 Wandelen met gids langs de Architectuurroute
Ter Apel.

Tourist Info Ter Apel organiseert in 2018 op twee data een wandeling met uitleg langs mooie
plekjes en landschappen in Ter Apel.
Startplaats voor deelnemers en tevens parkeerplaats is het terrein naast HCR. ,,Het Boschhuis”
aan de Boslaan in Ter Apel. Vertrek om 14.30 uur. Einde ca. 17.00 uur.
De wandeling begint in de middeleeuwse kloosterenclave Apell en gaat via de wandelbossen
langs de Sellingerstraat naar de woonwijk de Ruitenkamp, langs de voormalige RHBS, thans
R.S.G. (rijksmonument) en vervolgens richting centrum naar het Stads-Ter Apeler kanaal,
omzoomd met prachtige oude bomen en zich in het water spiegelende herenhuizen.
Via de Synagogebrug bij de jachthaven gaat de wandeling terug langs de Schotslaan, de Boslaan
en tenslotte het Boschhuis.
Uitleg wordt gegeven over de ontstaanswijze van het oude zandgedeelte van Ter Apel en het
nieuwe veenkoloniale gedeelte, op zijn mooist langs de oude bosranden van de voormalige
kloosterbossen van het Kruisherenklooster Domus Novae Lucis uit 1465.
Inschrijfgeld bedraagt €. 2,00 p.p. waarvoor de deelnemer een fraaie kleurenfolder krijgt. U kunt
dit ter plekke verrekenen met de gids. Het geheel omvat 3,5 tot 4 km. wandelroute.
Ergens op de route wordt een sanitaire stop met koffie/theepauze georganiseerd.
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij het kantoor van Tourist Info, Markt 29, Ter Apel.
Telefoonnummer 0599-581277 of e-mail:info@touristinfoterapel.nl

15 & 16 september STAR Stadskanaal onder Stoom 2018
Elk jaar in het derde weekend van September houden we onze jaarlijkse open dagen. Vorig jaar
was een groots succes tijdens ons 25jarig bestaan, en ook dit jaar gaan we er weer een prachtig
evenement van maken!
Het programma voor Stadskanaal onder Stoom 2018 wordt in de zomer van 2018 bekend
gemaakt.
Dienstregeling
http://www.stadskanaalrail.nl/agenda/stadskanaalonderstoom/

22 & 23 september 2018 Herfstmarkt in Bourtange
Op zaterdag 22 september en zondag 23 september 2018 vindt de herfstmarkt weer plaats in de
vesting Bourtange.
De herfstmarkt vindt ieder jaar plaats op en nabij het schilderachtige marktplein van de vesting.
De herfstmarkt in Bourtange. Een gezellige markt op en rond het historische Marktplein van
Bourtange. met een gevarieerd aanbod aan marktkramen, gezellige terrasjes en muziek op het
podium.

Zondag wordt er om 15.00 uur een demonstratie kanonschieten gehouden door leden van het
Bourtanger Exercitiepeloton.
De herfstmarkt is op beide dagen van 11.00 tot 18.00 uur. Entreeprijs is nog niet bekend.

29 september 2018 Boeskoolmarkt
Grote jaarmarkt in het centrum van Ter Apel
Wat is er te doen
De jaarmarkt vindt plaats in het centrum van het dorp waar zo’n 120 marktkooplui en
attracties worden opgezet voor het vermaak van het winkelend publiek.
Een kermis, demonstraties en live muziek zorgen de hele dag voor veel sfeer en gezelligheid
in Ter Apel.

29 en 30 september 2018 Bruidsbeurs
De Partners In Trouwen (PIT) bruidsbeurs is geen gewone bruidsbeurs. Nee zeker niet, een
bruidsbeurs beleving waar je volledig in een andere sfeer komt!
Dit jaar wordt de beurs niet op 1 dag gegeven...nee maar liefs 2 dagen: zaterdag 29 september van
18.00 uur tot 21.00 uur en zondag 30 september van 11.00 uur tot 17.00 uur!
Alle tijd om langs te komen lijkt ons!
Een bruidsbeurs met PIT! De PIT bruidsbeurs wordt ook dit jaar geen gewone bruidsbeurs:
Het kan anders in bruidsbeurzenland vonden ze bij PIT. PIT ( Partners In Trouwen) is mede opgericht
door Karien Niemeijer van &bloemen uit Borger en Ineke Pals van de Bruidssalon uit Stadskanaal.
Samen met diverse ondernemers zetten zij hun schouders onder deze samenwerking, waar de klant
voorop staat! Ga je dit jaar of volgend jaar trouwen, mis deze beurs dan niet!

Waar
Bij Museumspoorlijn STAR te Stadskanaal. Entree gratis

