ONTDEK EN BELEEF CHARMANT
WESTERWOLDE IN MAART 2018

3 maart Westerwolde Bosloop
Een recreatieve hardloopwedstrijd door de Sellingerbossen van boswachterij
Westerwolde. Afstanden 5 en 10 km. Start 14.30 uur bij het sportcomplex van de vv
Sellingen, Dennenweg 2a, 9551 VJ SELLINGEN. (info: www.sellingenloopsport.nl,
organisatie: Loopsport Sellingen)

4 maart Sneeuwklokjesdagen
Per jaar worden de tuinen steeds mooier, want ook nu weer zijn er heel veel bollen
bij gepoot. De vele bezoekers van voorgaande jaren hebben de tuineigenaren nog
enthousiaster gemaakt. De duizenden bloembollen in de vier tuinen blijken zeer te
worden gewaardeerd. Daarom komen er weer open dagen, zodat tuinliefhebbers
zonder een afspraak te maken kunnen genieten van deze vier vroege
voorjaarstuinen. De tuinen zijn totaal verschillend qua aanleg en sfeer en ook dat
maakt een bezoek aan Oost-Groningen zeker de moeite waard.

‘The Stonefarm’, Anna en Tinus Scheltens, Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal,
tel. 0599-612203, e-mail: tinus.anna@hetnet.nl en www.westerwoldsetuinen.nl
20.000 m2. Opvallend zijn enorme zwerfkeien in de landschappelijke tuin. Een grote
appelhof (1400 m2) met een tapijt van sneeuwklokjes en krokussen. Verder door de
hele tuin massa’s stinzenplanten en voorjaarsbollen. De bermen langs de weg zijn
ook beplant. Verzameling sneeuwklokjes.
Entree: vrije gift.
‘City Channel Garden’, Lida Lourens, H.J. Kniggestraat 101, 9501 NJ Stadskanaal,
tel. 0599-613089, e-mail: lourens.b@zonnet.nl en www.kijktuin-city-channel.nl
2.500 m2.Tuin met in het vroege voorjaar bloeiende Camelia’s, sneeuwklokjes in alle
soorten en maten, gevolgd door botanische krokussen. Verrassende combinaties
van exclusieve bollen zoals Scilla’s, Fritularia’s en Muscaries en Puschkinia’s, in
maart/april versterkt door Narcissen en Tulpen en door de hele tuin verspreid
staande vroeg bloeiende Primula’s. Verzameling sneeuwklokjes.
Entree: € 3.- (incl. koffie en iets erbij).
‘Tuinfleur’, Rika en Pieter van Delden, Nieuweweg 34, 9682 RM Oostwold, tel.
0597-551383, e-mail: tuinfleur@planet.nl en www.tuinfleur.nl
6.000 m2. Diepe, smalle tuin (350 m.) verdeeld in 10 tuinkamers, grenzend aan het
Oldambtmeer. Zeer gevarieerd beplant. Duizenden sneeuwklokjes (150 verschillende
cultivars), daarna Scilla, Muscari, Chionodoxa, Narcissen, Tulpen, Alliums en
Leucojums, gecombineerd met Helleborussoorten. Verzameling sneeuwklokjes.
Entree: € 3.- (incl. koffie en iets erbij)
‘Wubsbos’, Jannie Bos, St.Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten, tel. 0597-420896, email: info@wubsbos.nl en www.wubsbos.nl.
1.700 m2. Bostuin met een hoogteverschil van plm. 5 m. in het Maintebos in bijna
hartje Winschoten. In het vroege voorjaar overal sneeuwklokjes en iets later
stinzenplanten, verwilderingsbollen en veel narcissen, verspreid door de tuin.
Entree: vrije gift.
Bij de 4 tuinen die mee doen aan de bloembollenroute.
Tuinen open tussen 11.00 uur en 17.00 uur.

9 t/m17 maart ‘Grunneger Weke’
Van 9 t/m 17 maart 2018 kunt u weer volop genieten van de diverse activiteiten
tijdens de Grunneger Weke in de gemeente Westerwolde.
Doe mee aan de Grunneger Schriefwedstried!
Bent u 18 jaar en ouder? En vindt u het leuk om in het Gronings te schrijven? Doe
dan mee aan de Grunneger Schriefwedstried! U kunt zowel verhalen als gedichten
inzenden. Deze dienen door u zelf geschreven te zijn in de Groninger streektaal. Uw
inzending kunt u tot 1 februari 2018 opsturen naar de gemeente Westerwolde,
Postbus 14, 9550 AA Sellingen of mailen naar gemeente@westerwolde.nl onder
vermelding van ‘Schriefwedstried’.

Westerwoldse Landdag
De Grunneger Weke wordt afgesloten met een een Westerwoldse Landdag op
zaterdag 17 maart in het gemeentehuis in Sellingen. Er is deze dag van alles te doen
op de informatiemarkt, ook kunt u een korte cursus Gronings en lezingen volgen,
historisch filmmateriaal bekijkenen. Noteer deze dag alvast in uw agenda!

11 maart Internationaal Accordeonfestival Stadskanaal
Theater Geert Teis, Geert Teisplein 2, Stadskanaal
Begin: 13.00 uur
Einde ±17.15 uur
Tickets: 0599-333291 info @ accordeonfestival.nl
Voorverkoop: € 14.00
Kassa: € 15.00

17, 18, 24 en 25 maart Tweekarspelen Kunstroute
De Tweekarspelenroute is een inmiddels niet meer weg te denken evenement in het
landelijke Oost-Groningen. Jaarlijks trekt de route meer dan duizend
kunstliefhebbers. De charme van deze route is dat het, door zijn beperkt gehouden
aantal deelnemers, een intieme route is. Aan deze route nemen in totaal 10
enthousiaste beeldende kunstenaars deel. Zij werken in Winschoten, Wedderveer,
Beerta, Bellingwolde, Oudeschans, bad Nieuweschans en Drieborg. Het evenement
wordt door de hele kunstenaarsgroep gezamenlijk voorbereid. De kunstenaars
kennen elkaar en elkanders werk. Ze zorgen ieder jaar weer voor een afwisselend
aanbod. www.tweekarspelenkunstroute.nl

18 maart Krokuszondag
Ieder jaar wordt er een bloembollenroute - open dagen- georganiseerd in vier tuinen
gelegen in Winschoten en Stadskanaal. De tuinen zijn totaal verschillend qua aanleg
en sfeer en ook dat maakt een bezoek aan Oost-Groningen zeker de moeite waard.
Deelnemende tuinen:
The Stonefarm, Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal, tel. 0599-612203
City Channel Garden,H.J. Kniggestraat 101, 9501 NJ Stadskanaal, tel. 0599613089
Tuinfleur, Nieuweweg 34, 9682 RM Oostwold, tel. 0597-551383
Wubsbos, 9673 AK Winschoten, tel. 0597-420896
Krokuszondag op 18 maart, van 11.00 tot 17.00 uur en drie opeenvolgende
zondagen in april: 15, 22 en 29april, steeds van 11.00 tot 17.00 uur.

24 maart Ruiten Aa loop
Runners Oost Groningen organiseert voor de 5e keer de Ruiten Aa loop voor
marathonlopers, ultralopers, sportief wandelaars en Nordic Walking vanaf sporthal de
Wischmei te Vlagtwedde door het fraaie beekdal van de Ruiten Aa in Westerwolde
over verharde en onverharde wegen en paden.
Een geweldige trainingsloop (in groepen) door het beekdal van de Ruiten Aa in het
mooie Westerwolde. Een erg mooie route over verharde en onverharde wegen en
paden. Afstanden: 8, 17, 24 en 31 km. Ook wandeltocht. Organisatie: Runners Oost
Groningen. (Info: ruitenaloop.nl)

25 maart Bruintje Beer Tocht 2018: Fiets mee voor een
kind!
Op 25 maart heeft de organisatie van de Bruintje Beer tocht gekozen voor een goed
doel uit de regio. Voor de derde editie van de “Bruintje Beer Toertocht” is het goede
doel: “Kindervakanties bijeen fietsen voor kinderen in de Burcht Wedde”. Fiets mee
voor een kind
We willen zoveel mogelijk geld bijeen fietsen om vakanties te realiseren in de Burcht
Wedde voor kinderen uit de gemeentes Vlagtwedde, Bellingwedde (straks samen
Westerwolde), Stadskanaal, Veendam en Winschoten die aan de andere kant van
het geluk geboren zijn en die niet de mogelijkheid hebben om zelf met vakantie te
gaan.
Inschrijven voor de Toer Fietsclubs (TFC) van de 90 kilometer kan op de dag zelf
vanaf 08.30 uur tot 09.30 uur in de Veenhorst. In vesting Bourtange zal voor de Toer
Fietsclubs, met dank aan diverse sponsoren, koffie met appelgebak worden
aangeboden.
Voor de recreanten:
De recreanten voor de 55 kilometer kunnen vanaf 09.30 uur tot 11.30 uur inschrijven
en voor hen zal er in de Burcht van Wedde, dankszij verschillende sponsoren voor
alle deelnemers koffie en appelgebak worden aangeboden en zal er de mogelijkheid
zijn tot bezichtiging van de Burcht waar gidsen aanwezig zijn die over de rijke
geschiedenis van de Burcht en Nederland kunnen vertellen.
Ook komend jaar zal de prijs van inschrijving aantrekkelijk blijven, namelijk € 10,-- en
kunnen alle deelnemers uiteraard wederom rekenen op een goede verzorging tijdens
de tocht. Meer info:www.bruintjebeertocht.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
7 feb. t/m 4 mrt. 2018 24K Rika Post
In de reeks 24K exposeert elke maand een andere interessante kunstenaar uit de
regio in de ontvangst van MOW I Museum de Oude Wolden. Vanaf 7 februari is werk
te zien van Rika Post.
Sinds 2012 biedt MOW I Museum de Oude Wolden vaste expositieruimte aan
kunstenaars uit de eigen regio, met elke maand weer een andere kunstenaar. Deze
expositiereeks loopt onder de noemer 24K: een verwijzing naar het aantal kilometers
dat MOW tot de eigen regio rekent én naar 24 karaat, de eenheid voor zuiver goud.
Meer info: www.museumdeoudewolden.nl www.rikapost.nl

t/m 11 mei 2018 Opening met demonstraties bij de nieuwe
tentoonstelling in het SHC: Quiltshow vol Lentekriebels, en
beelden van Mary Stenekes
De quilts zijn gemaakt door de quiltgroep ‘De Streek Quilters’ uit de omgeving van
Stadskanaal. Daarnaast toont Mary Stenekes uit Stadskanaal beelden die zij maakte
in gemengde technieken met gebruik van textielverharder, papier-maché en
zelfhardende klei.
De tentoonstelling in het Streekhistorisch Centrum is daarna nog te zien tot en met
11 mei, van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zondag van 14.0017.00 uur. Tijdens feestdagen gesloten. Voor groepen zijn er op afspraak ook
arrangementen mogelijk. Bespreken kan via info@streekhistorischcentrum.nl of
0599-612649.

t/m 8 apr. 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.
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.

Zondagen in het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal
4 maart,
14.30 uur:
Entree € 3,00

Nieuw-Buinen in beeld
Een fotopresentatie door Bert Roossien, samengesteld
uit het archief van het Streekhistorisch Centrum.

Donateurs gratis

11 maart,
Entree € 8,00
Donateurs €
5,00

18 maart
14.30 uur:
Entree € 4,00
Donateurs €
2,50

25 maart
14.30 uur:
Entree € 4,00
Donateurs €
2,50

Muziek in het SHC: Terug naar de jaren 50 en 60 met
EL Jackson
Het duo EL Jackson (Erik Hoekstra, gitaar en Lottie
Bathoorn, zang) brengt Country en Rock & Rollklassiekers van o.a. Johnny Cash, Brenda Lee, Elvis,
Tammy Wynette, Lynn Anderson, Emmylou Harris en
Chuck Berry op hun eigen manier.

Lezing: Op reis met de Grauwe Kiekendief
Door de Werkgroep Grauwe Kiekendief in Groningen.
Om een zeldzame broedvogel als de Grauwe Kiekendief
goed te kunnen beschermen moet je deze zo goed
mogelijk leren begrijpen. Werkgroep Grauwe Kiekendief
volgt ze daarom sinds 1990 het jaarrond: van de
aankomst in Nederland, het gedrag en de bescherming
in het broedseizoen, gevolgd door de trek naar hun
overwinteringsgebieden en hun verblijf aldaar. In de
lezing komen al deze aspecten aanbod.

Lezing: 100 jaar De Ploeg
Kunstkring De Ploeg bestaat in 2018 100 jaar.
Kunsthistorica Jikke van der Spek, auteur van talloze
boeken over dit onderwerp, komt vertellen over de
roemruchte beginjaren waarin het Expressionisme voet
aan de grond kreeg in Groningen.

