ONTDEK EN BELEEF WESTERWOLDE
SEPTEMBER 2019!

7 & 8 september Middeleeuws Ter Apel
Middeleeuws Ter Apel is het meest authentieke middeleeuws evenement van
Nederland. Dat betekent dat er met veel oog voor historie en detail het leven zo goed
mogelijk wordt weergegeven zoals het toen is geweest.
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. https://middeleeuwsterapel.nl/

8 september BeLEEF Oudeschans
Na het overweldigende succes van vorig jaar vindt op zondag 8 september 2019, van
11.00 tot 17.00 uur, de 26.editie van de Oudeschanskerdag plaats.

8 september Cittaslow Voedfestival
Het voedfestival 2019 is een samenwerkingsverband tussen de Dorpsraad Exloo,
Cittaslow Borger-Odoorn en Cittaslow Westerwolde. Het gaat om een Voedfestival
waarbij de connectie tussen boeren, burger en ons etensbord centraal staat. Het is
bedoeld om ondernemers, producenten, verwerkers uit de regio te inspireren om
(meer) met elkaar samen te werken en om inwoners en bezoekers kennis te laten
maken met wat de Cittaslowgemeenten Westerwolde en Borger-Odoorn te bieden
hebben. Het festival is dit jaar in Exloo en duurt van 11.00 tot 17.00 uur.
https://voedfestival.nl/

14 september Wandelen met gids lange de
architectuurroute Ter Apel
Tourist Info Ter Apel organiseert op 14 september 2019, een wandeling met gids
langs mooie plekjes en landschappen in Ter Apel. Startplaats voor deelnemers en
tevens parkeerplaats is het parkeerterrein naast Hotel Boschhuis de Boslaan
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

21 & 22 september Herfstmarkt in Bourtange
Begin de herfst in Bourtange tijdens de jaarlijkse herfstmarkt in de vesting op
zaterdag 21 en zondag 22 september. Op het Marktplein, het Brouwhuisplein en rond
de vestingmolen staan de kramen opgesteld. www.bourtange.nl

21 september Operatie STAR
Op zaterdag 21 en zondag 22 september vindt ‘Operatie STAR’ plaats. Het
emplacement Stadskanaal word omgetoverd tot een heuse ‘legerbasis’. Diverse
(historische) legervoertuigen zijn te zien. Ook wordt er een kampement opgericht.
Leden van de Oranjewacht lopen in uniform rond op het terrein.
https://www.stadskanaalrail.nl/operatiestar/

28 september Boeskoolmarkt
De verkoop van de 30e markt start om 9 uur. De officiële opening wordt om tien uur
gedaan met het traditioneel afsteken van het kanon op het Molenplein onder
assistentie van de Bourtanger Schutters .
De basis van de jaarmarkt wordt gevormd door omstreeks 150 marktkooplieden uit
de erkende ambulante handel met een gevarieerd aanbod zijn van gebruiksgoederen
en etenswaren, voor burgers en buitenlui van jong tot oud. Langs de Hoofdstraat
zullen vanaf omstreeks zes uur in de ochtend de eerste kooplieden arriveren en
beginnen met het inrichten van hun kramen of verkoopwagens, evenals langs
Heemker Akkerstraat en Nederveen Cappelstraat. www.boeskoolmarkt.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 8 september Expositie 25 jaar Middeleeuws Ter Apel!
Een tentoonstelling in Museum Klooster Ter Apel van 28 april t/m 8 september 2019.
www.kloosterterapel.nl

t/m 8 september DE KRUIDENTUIN in Museum Klooster Ter Apel
de tentoonstelling Werken in kloosters: de kruidentuin, te zien. www.kloosterterapel.nl

t/m 15 september Expositie ‘Witte Olifanten VI’
Door Tilmann Meyer-Faje, vanaf 16 juni zal in SHC de oude Stelmakerij in Sellingen,
Dorpsstraat 32 werk te zien zijn van de Amsterdamse kunstenaar Tilmann Meyer-Faje.
Onder de titel Waar eindigt het? toont hij een installatie van zijn keramische sculpturen.

t/m 22 september Geen gemaar
Kunstschilder Geert Schreuder zit dit jaar 50 jaar in het vak en viert bovendien zijn 70ste
verjaardag. Expositie in het Museum de Oude Wolden, Hoofdweg 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

