ONTDEK EN BELEEF CHARMANT
WESTERWOLDE IN APRIL 2018

1 april Paasvuur Vlagtwedde
Eerste Paasdag om 18.30 uur wordt in Vlagtwedde een fakkeloptocht georganiseerd.
De fakkeloptocht begint zondag 1 april om 18.30 uur bij Loonbedrijf Jansen aan de
Wollinghuizerweg 101.

1 april Paasvuur Bellingwolde, Rhederbrug
Eerste Paasdag 20.00 uur. Vertrek Fakkeloptocht om 19.30 uur vanaf Buurthuis De
Brug naar Paasbult.
Om 20.00 uur wordt het paasvuur aan de Vonkslaan aangestoken. Hieraan
voorafgaand is er 19.30 uur een fakkel/lampionoptocht wat start bij het buurthuis.
Fakkels en lampions zijn voor een gering bedrag bij het buurthuis te koop.
Paasvuur is aan de Vonkslaan.

1 april Paasvuur Wedderbergen
Het paasvuur van Wedde is aan de Wedderbergenweg campingzijde.
Het paasvuur zal worden ontstoken op eerste Paasdag 1 april om 20.00 - 20.30 uur
Ook zal dit jaar weer het bekende “paaseieren zoeken” worden georganiseerd, onder
leiding van een echte paashaas. Deze activiteit is voor alle kinderen t/m 12 jaar en
begint tegen 19.30 uur in de omgeving van de paasbult. Tevens worden de winnaars
van de ingeleverde kleurplaten bekend gemaakt.

1 april Paasvuur Bourtange
Het traditionele paasvuur op het glacis van de Natte Horizon. 1e paasdag, aanvang
optocht, met fakkels vanaf het marktplein, 19.00 uur. www.bourtange.nl

1 april Paasvuur Sellingerbeetse
Op eerste Paasdag wordt de paasbult in Sellingerbeetse om 20.00 uur ontstoken.

1 april Paasvuur Ter Apel
Eerste Paasdag vertrek om 20.00 uur vanaf dorpshuis aan de Vluchtheuvel naar de
paasbult aan de Moersloot.

2 april Paasvuur tussen de Dino's
Op Tweede Paasdag (maandag 2 april) zal er om 16.30 uur een Paasvuur ontstoken
worden.
Beleef het paasvuur tussen de Dino's. Het passvuur is alleen voor bezoekers van het
Dinopark. www.landgoedtenaxx.nl

2 april Paasvuur en fakkeloptocht in Onstwedde
Op tweede paasdag is weer een paasvuur aan de Duinweg in Onstwedde.
Voorafgaand aan het paasvuur vindt de traditionele fakkeloptocht plaats voor alle
kinderen van Onstwedde en omstreken. Tweede paasdag van 18.00 - 21.00 uur.

2 april Paasvuur Sellingen
Vanaf 20.00 uur begeleidt CMV Jeduthun vanaf het plein voor het gemeentehuis de
fakkeloptocht naar de paasbult.

2 april Vogelwandeling met eieren zoeken in Bourtange
Het Groninger Landschap organiseert op maandag 2 april een voorjaarswandeling
rondom het gebied van Bourtange.
Het is tweede paasdag en dus heel toepasselijk om te gaan kijken en luisteren naar
de vogels. Voor de kinderen liggen er paaseieren verstopt in het veld.
De wandeling start om 10.00 en duurt tot 12.30 uur, vanaf bezoekerscentrum Terra
Mora vesting Bourtange, Bisschopsweg 1, 9545 PK Bourtange.
Aanmelden is niet nodig. De wandeling is circa 5 kilometer lang

2 april Klap tot Klaploop
Een jaarlijks terugkerende loop voor wedstrijdlopers en recreanten over een afstand
van 10 kilometer.
Haardloopevenement tussen Musselkanaal en Stadskanaal. Start in Musselkanaal,
finish in Stadskanaal. http://www.klaptotklaploop.nl/

2 april Reis met de Stoomtrein
Op deze dag rijdt de stoomtrein tussen Stadskanaal en Veendam volgens
onderstaande dienstregeling. U kunt ook opstappen in Bareveld en Wildervank.
Voor uw bezoek aan Museumspoorlijn STAR hebben we enkele praktische zaken op
een rijtje gezet. Onze treinen rijden niet op elke dag. Wilt u weten wanneer we rijden?
http://www.stadskanaalrail.nl/rijdagen-en-tijden/

6 & 7 apr 2018 Voorjaarsbeurs ondernemersvereniging Vlagtwedde
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 April organiseert de Ondernemersvereniging Vlagtwedde
een sfeervolle voorjaarsbeurs in de sporthal te Vlagtwedde.
Vrijdag 6 april
13.00 uur: Opening door de burgemeester van Westerwolde en de voorzitter van de
ondernemersvereniging Marjan Heidekamp

15.00 uur: Demonstratie reanimatie met AED
20.30 uur: Modeshow Cubuz en Frey Oogzorg
Zaterdag 7 april
14.30 uur: Modeshow Liroja
Verder de hele middag demonstraties van de gymvereniging VSV.
Ook is er ‘s middags een optreden van Dindua
Beide dagen is er een grote speelhoek aanwezig
De toegang voor deze beurs bedraagt €2,- per persoon.

8 april Fietsexcursie met Natuurmonumenten door het dal van de
Ruiten Aa.
Aanvang: 13.30 uur. Voor meer informatie en Opgave via Natuurmonumenten.
Samen met een gids van Natuurmonumenten verken je al fietsend het gebied van de
Ruiten Aa. We komen langs akkers en bos en doen een pingoruïne aan. Wat dat is?
Daar kom je tijdens de fietstocht achter.
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dal-van-de-ruitenaa/agenda/fietsend-door-het-dal-van-de-ruiten-aa
Neem je eigen fiets mee. Heb je geen goede fiets? Dan is er bij de Gasterij Natuurlijk
Smeerling een beperkt aantal fietsen te huur. Reserveer deze vooraf!
Kosten Volwassen: Normaal € 8,00, ledenprijs, € 5,00 Kinderen, normaal € 7,00
ledenprijs € 4,00.

20 april Voorjaarswandeling met natuurfotograaf
Hij vertelt onderweg over de historie en de natuur van Westerwolde.
De wandeling is 12 km. Halverwege krijg je bij de Gasterij een maaltijd en
consumptie aangeboden. Voor de wandeling zijn stevige schoenen nodig. Neem
vooral uw verrekijker en fototoestel mee!
De kosten bedragen 8,50 euro.
De wandeling start om 10.30 uur in Vlagtwedde, bij de parkeerplaats van de
voetbalvereniging Westerwolde aan de Spetsebrugweg 1 Vlagtwedde.
Opgave voor 10 april naar: info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl of 0599-312611.

21 april 2018 Driedorpenwandeling
Op zaterdag 21 april 2018 wordt vanuit het dorpshuis De Voortgang te Wedde de
jaarlijkse driedorpenwandeling georganiseerd door: Stichting Sportdorp WeddeVeelerveen.
De tocht wordt ook dit jaar uitgezet door Kaety Tack. U kunt meelopen met twee
individuele wandeltochten van ongeveer 9 of 18 km Kosten bedragen € 6,00 per
persoon.
U ontvangt hiervoor bij aanvang koffie met cake en bij terugkomst wacht u een
heerlijke kop soep. Tussen 9.00-9.30 start de wandeling van 18 km en tussen 9.3010.00 start 9 km. Opgave (is wenselijk) via onderstaand nummer of e-mail adres.
sportdorpwedde.veelerveen@gmail.com. Tel: 0625045014 (Jop Hammer)

21 & 22 april 2018 Voorjaarsmarkt in Bourtange
Vesting Bourtange staat op 21 en 22 april in het teken van een Lentemarkt. Op het
plein, midden in het vestingstadje, staan dit weekend allemaal kraampjes.
Zaterdag: 11.00 tot 18.00 uur en zondag: 11.00 tot 18.00 uur www.bourtange.nl

22 april 2018 14-Gehuchtenloop
Een hardloopwedstrijd uit het Univé-loopcircuit door het beekdallandschap van de
Ruiten Aa in de omgeving van Sellingen.
Afstanden 5, 10 en 21 km (halve marathon). Start 11.00 uur bij het vakantiepark De
Barkhoorn, Beetserweg 6, 9551 VE Sellingen. ( info@sellingenloopsport.nl en/of
www.loopcircuit.nl . Organisatie: Loopsport Sellingen, Runners Stadskanaal)

26 april Knoalster Nacht
Het centrum van Stadskanaal verandert ook dit jaar op Koningsnacht in een bruisend
muziekpodium. Op verschillende plekken en in verschillende cafés staan bands en
acts geprogrammeerd.

27 april Koningsdag
Vrijmarkten in Westerwolde
Stadskanaal: in het centrum van Stadskanaal met een van de grootste vrijmarkten
van de regio. Van 08.00 uur tot 17.00 uur bruist het centrum!
Musselkanaal: vanaf 08.00 uur Oranjemarkt, gedurende de dag verschillende leuke
activiteiten. www.oranjecomitemusselkanaal.nl
Koningsdag in de stad Groningen
Op vrijdag 27 april 2018 zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig
bij de viering van Koningsdag in Groningen. Alle info:
https://koningsdag.groningen.nl/

28 april Back to the Past - disco evenement
Back to the Past een disco evenement dat je als disco liefhebber niet mag missen!!!
Zaterdag 28 april Zaal 12 Vlagtwedde!! Muziek uit de jaren 70-80 en een stukje jaren
90.
Tickets: Aan de zaal worden geen tickets verkocht. Men kan uitsluitend naar binnen
op vertoon van een voucher, welke verkrijgbaar is op de bekende ticketsite,
www.eventics.nl of op de website van de stichting, www.stichtingskopjeharkstede.nl.

ZONDAGMIDDAGEN IN HET
STREEKHISTORISCHCENTRUM STADSKANAAL!

8 april,
14.30 uur:
Entree € 3,00
Donateurs
gratis

15 april
Entree € 4,00
Donateurs €
2,50

Klouk op ’t Knoal
RTV Noord heeft zijn bekende quiz ‘Klouk’. In het
SHC presenteren wij al vele seizoenen onze eigen
beeldquiz met meerkeuzevragen. Test uw eigen
kennis van de omgeving aan de hand van 50
beeldvragen.

Muziek en gedichten: De Poesieclub en
Six2Four
Marijke van Es, Marineke Leijenhorst, Annie
Martens en Manuel Claassen verzorgen in
samenwerking met saxofoonkwartet Six2four een
vrolijke artistieke middag met gedichten en muziek.

22 april
Filmmiddag: Sellingen
14.30 uur:
Entree € 3,00
Donateurs
gratis

Vandaag wordt de film Sellingen 1150 vertoond, die
in 2007 werd gemaakt en een beeld geeft van het
dorp 10 jaar geleden, vermengd met foto’s van nog
eerder.

29 april

Rondleiding door Arboretum Westeresch

14.30 uur

Onder leiding van eigenaar Jan Loots bezoeken we
zijn tuin van 5000 m2 met een grote
verscheidenheid aan bijzondere bomen, heesters
en vaste planten, die samen een harmonisch
geheel vormen. Verzamelen bij het Arboretum,
Veelerweg 23 9541 VT Vlagtwedde.

Deelname €
3,00
Inclusief koffie
Reserveren
noodzakelijk

