
ONTDEK EN BELEEF CHARMANT 

WESTERWOLDE in Augustus 2018 

 

 

1, 8 & 15 augustus 2018 Zomermarkt Sellingen 
Ook dit jaar worden er in Sellingen weer 4 zomeravondmarkten gehouden: een gezellige 
braderie en kinderrommelmarkt met een draaimolen en springkussen voor de kinderen ook 
kan men zich laten schminken. Daarnaast zijn er per avond verschillende activiteiten. Deze 
beginnen om 19:00 uur en zijn GRATIS!  
 

2 augustus 2018 zomermarkt Stadskanaal 
0 ok dit jaar worden er in Stadskanaal weer zomermarkten gehouden van 12.00 tot 21.00 
uur. Tijdens de markten is er livemuziek te beluisteren van 18.00 tot 21.00 uur. 12.00 tot 

21.00 uur. 
 

2, 9, 16, 23 & 30 augustus 2018 (14.00 uur) Rondleiding met fotopresentatie 
in het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal. 
RONDLEIDING MET FOTOPRESENTATIE! Waarom stonden er juist bij de sluizen in het 
Stadskanaal zoveel winkeltjes? 
Jarenlang organiseerde het Streekhistorisch Centrum op donderdagen tijdens de 

zomermaanden rondleidingen door de watertoren. Nu dat markante monument door de 
gemeente is verkocht, zet het SHC de traditie voort in zijn eigen bijzondere onderkomen. 
Gedurende de maanden juli en augustus organiseert het Streekhistorisch Centrum elke 
donderdagmiddag een rondleiding door het museum. De rondleiding wordt voorafgegaan 
door een fotopresentatie met beelden uit het omvangrijke fotoarchief van het SHC. Gids 
Bert Roossien neemt u mee door de fascinerende geschiedenis van de streek. Ook zal hij veel 
vragen beantwoorden over Huize ter Marse. Hoe oud is het gebouw? Wie hebben er 

gewoond? Wanneer is het museum geworden? Maar ook krijgt u antwoord op vragen als: 
'Wanneer is het Stadskanaal gegraven?' en 'Hoe lang is het kanaal?'. De rondleidingen 
beginnen om 14.00 uur en zijn ook geschikt voor kinderen. 
De deelnamekosten bedragen € 5,00 p.p. incl. koffie/thee en koek, voor kinderen € 2,50. 



De rondleidingen vinden plaats op 19 en 26 juli en op 2, 9, 16, 23 en 30 augustus 
Adres: Ceresstraat 2 Stadskanaal 
Kosten rondleiding: € 5,00 p.p. incl. consumptie (Kinderen tot en met 5 jaar gratis, kinderen 
tot 16 jaar € 2,50) 

Entree zonder rondleiding € 3,00 

 

 
4 & 5 augustus 2018 Atelierroute de Beetse Ter Borg 
Op 4 en 5 augustus zal in het mooie Westerwolde de 12 de editie van de atelierroute de 
Beetse – ter Borg weer plaatsvinden. 

Op de 7 kilometer lange route, stellen de locatiehouders hun ruimte beschikbaar voor de 
vele  kunstenaars die zich inmiddels  hebben ingeschreven. Er is bij het inrichten en verdelen 
van de plaatsen kritisch gekeken naar een mooie balans in het laten zien van kunst en 
kunstnijverheid. Ook is  een evenwichtige verdeling tussen ervaren kunstenaars en 

beginnende van belang, zodat het werk van iedereen recht wordt gedaan. 

5 augustus 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. 

Activiteit:  Streekhistorisch Centrum open op zondagen 1 juli, 5 augustus en 2 september 

Plaats:        Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2 (naast de watertoren te Stadskanaal  
Entree:       SHC € 3,00, kinderen en donateurs gratis. 

 

6 t/m 8 augustus 2018 fiets 3 daagse Sellingen 
Op maandag 6 augustus gaat in Sellingen de jaarlijkse fiets3daagse weer van start de dinsdag 
en de donderdag erna zijn reguliere dagen. Kunt u een van de avonden niet deelnemen, 
geen nood, woensdag 8 augustus is een inhaalavond. 

U kunt 3 dagen leuke fietsen in de regio Westerwolde. Start is elke dag vanaf 16.00 uur bij 
Hof van Sellingen. Kosten: Volwassen € 6.00 kinderen € 3.00. 

 
 

 
 



8 augustus 2018 Onstwedde Wandeltocht 1, 2, 3, 4  
Eén gemeentehuis, twee brinken, drie kerken en vier molens. Het is niet allemaal meer in 
oude luister aanwezig, maar het zijn wel de locaties waarlangs de zes kilometer lange route 
van wandelevenement 1, 2, 3, 4 Onstwedde de deelnemers leidt. Onderweg zijn er diverse 
vertellingen, scènes en demonstraties over het verleden van Onstwedde. 

18 t/m 26 augustus 2018 Week der Besten Vlagtwedde 
Van 18 tot en met 26 Augustus 2018 gaat er in Vlagtwedde voor de 45e keer de Week der 

Besten van start.  
Week der Besten, dé feestweek in Vlagtwedde, viert deze zomer haar 25 jarig bestaan. Al 25 

jaar spel, sport, muziek en vertier in de derde week van de bouwvak. 
Om het jubileumjaar extra glans te geven is er door de organisatie hard gewerkt om een 
mooi en uitgebreid programma neer te zetten. Naast de jaarlijks terugkerende evenementen 

zoals de Missverkiezing, Truckrun en de Braderie zullen dit jubileumjaar ook de 
recordpogingen terugkeren. Ook zal de week worden afgesloten met een spetterend 

eindfeest met muziek en vuurwerk. Programma:  http://weekderbesten.nl/programma/ 
Prijs: Deels gratis, deels betaald 

 
 
19 augustus 2018 Rondleiding Hans Dinjan MOW te Bellingwolde. 
Zondag 19 augustus geeft kunstenaar Hans Dingjan een rondleiding bij de tentoonstelling 
Contrast in het MOW, Museum de Oude Wolden te Bellingwolde. 

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. 
 

20 t/m 24 augustus 2018 FIETS 3 - DAAGSE Vlagtwedde 
Fietsen op 20, 21, 24 en 23 augustus. (23 augustus is de inhaaldag.) U kunt starten vanaf 
15.00 tot 18.00 uur. Iedere deelnemer ontvangt na 3 routes te hebben voltooid een leuk 

aandenken. Iedere avond is er een traktatie.  
U kunt starten vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur bij "Tourist Info" aan de Dr. P. Rinsemastraat 7. 

 
 

http://weekderbesten.nl/programma/
mailto:info@museumdeoudewolden.nl
http://www.contrast2018.nl/
http://www.museumdeoudewolden.nl/


25 augustus 2018 Internationaal Shanty Festival Stadskanaal 
22e editie van het internationaal Shanty Festival in het Centrum van Stadskanaal. Door het 
centrum zullen acht verschillende Shanty koren uit binnen en buitenland optreden op drie 
podia. De eerste optredens beginnen om 11.00 uur. Om 17.00 uur is er een gezamenlijk 
optreden van alle koren op het podium op het Raadhuisplein te Stadskanaal. 
 

25 augustus 2018 Graaimarkt Stadskanaal 
Jaarlijkse graaidag. Winkels verkopen producten in kraampjes voor hun panden, voor zachte 
prijsjes! (Tevens weekmarkt en shanty festival.) 

 
25 augustus 2018 Smeerling Roege Wilt Wandeling  
Aan de wandel met mythologische figuren Roege Wilt en Aycke van Ellersinghuizen 
Oude vertrouwden en bijzondere gasten tijdens eerste lustrumeditie Roege Wilt Wandeling. 

Deelnemers aan vijfde editie van de Roege Wilt Wandeling komen tijdens de wandeling 

verrassend bijzondere gasten tegen. Deze zijn samen met oude vertrouwde personages te 
zien in theatrale scenes uit de lokale mythe van Roege Wilt, tijdens deze bijzondere 

wandeltocht door de pittoreske landschappen en natuur van Smeerling, Ter Wupping en 
Sterenborg. De Roege Wilt Wandeling, vindt plaats op zaterdag 26 augustus vanaf 18.00 uur 
vanaf Gasterij Natuurlijk Smeerling in Onstwedde. 

List en bedrog, dood en verderf. De mythologische minkukel Roege Wilt strooide er kwistig 

mee in zijn leefgebied rond de Roege Baarg, in Ter Wupping en Smeerling. Buurtbewoners, 
geestelijken en gezagsdragers, ze waren voor Roege Wilt allemaal gelijk: slachtoffers van zijn 
misdadendrang. Dit is opgetekend door in 1860 in Onstwedde geboren onderwijzer Ammo 
Henderikus Smith. Deelnemers wandelen zaterdagavond 25 augustus vanaf 18.00 uur door 
de mythologische vertellingen over deze ellendeling tijdens de Roege Wilt Wandeling. 

25 augustus 2018 Oogstfeest in Onstwedde 
Oogstfeest Onstwedde met vele oude ambachten, oogstmarkt, oldtimershow en boeren 
boeldag! 

Vele oude ambachten, een oldtimershow, een braderie met vlooienmarkt, diverse 
kinderactiviteiten en een Boeren Boeldag. Het zijn slechts enkele van de ingrediënten van 
het Onstwedder Oogstfeest, dat op zaterdag 25 augustus  plaatsvindt 

Het 39e Oogstfeest wordt om 10.00 uur officieel geopend door Notaris Mr. Frits Bergman uit 

Stadskanaal, samen met de voorzitter Jan ten Have van Onstwedder Gaarv’n. Het eendaagse 
Oogstfeest trekt jaarlijks duizenden bezoekers. 

25 augustus 2018 Ter Apel Monnikentocht 
Een recreatieve natuurloop van het Klooster Ter Apel via Sellingen naar de Vesting 
Bourtange. 
Nieuw is dat de deelnemers nu ook voor de marathon ( 42 km) kunnen kiezen.. 

Een recreatieve natuurloop van het Klooster Ter Apel via Sellingen naar de Vesting 
Bourtange. 
34, 43 en 51 km hardlopen 
33 km wandelen 



Inschrijving in: Hotel Boschhuis 
Boslaan 6, 9561 LH Ter Apel 
De start wandelaars: vanaf 8:00 tot 9:00 uur bij hotel Boschhuis / Klooster 
De start hardlopers:  9:30 uur bij hotel Boschhuis / Klooster 
 

25 augustus 2018 Teddyberenexpress STAR Stadskanaal 
De Teddyberenexpress rijdt weer! Kinderen t/m 11 jaar reizen gratis als ze hun teddybeer 
meenemen naar de STAR. 
Op deze dag rijdt de stoomtrein tussen Stadskanaal en Veendam volgens onderstaande 
dienstregeling. U kunt ook opstappen in Bareveld en Wildervank. Daarnaast rijden er op 
‘rode’ rijdagen ook historische treinen tussen  Stadskanaal, Nieuw Buinen en Musselkanaal. 

Dienstregeling: https://www.stadskanaalrail.nl/agenda/rijdag260818/ 

Meer info 
www.stadskanaalrail.nl 

 

30 & 31 augustus 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. 

De Spooktrein is echter veel meer dan zomaar een buitenvoorstelling. Het wordt een live 
spektakel waarbij het publiek midden op het perron getuige is van een spannend verhaal, 
omringd door het historische decor van het stationsgebouw én het rollende materieel van 
de STAR. De geur van stoom, de gillende fluit, maar vooral de sensatie van de in het donker 

langsdenderende stoomtrein laten een onuitwisbare indruk achter. Het 
vakkundig uitgelichte historische decor, gehuld in stoomwolken, maken de ervaring 
compleet. Een echte belevenis die niet alleen vermaakt, maar ook informeert en het 

historische besef van het ontstaan van Stadskanaal laat groeien.  Museumspoorlijn STAR en 
UDI hebben elkaar gevonden in deze bijzondere samenwerking. Op deze manier is het 
stuk nog nooit in Nederland 
vertoond. https://www.stadskanaalrail.nl/agenda/toneelvoorstelling-de-spooktrein-2/ 
Waar en wanneer? 
Donderdag 30 augustus 2018 (try-out 
Vrijdag 31 augustus 2018 
Zaterdag 1 september 2018 
Zondag 2 september 2018 

Prijzen en kaartverkoop 

De toegangsprijs is € 17,50 (31 augustus, 1 september, 2 september) 
Rabo-leden kunnen op 30 augustus de try-out bijwonen voor € 12,50 
Kaarten zijn online te koop. 
Meer informatie: 
Kijk voor meer informatie op de website van UDI, of volg de Facebookpagina van UDI! 

https://www.stadskanaalrail.nl/station-stadskanaal/
https://www.stadskanaalrail.nl/station-veendam/
https://www.stadskanaalrail.nl/station-bareveld/
https://www.stadskanaalrail.nl/station-wildervank/
https://www.stadskanaalrail.nl/station-stadskanaal/
https://www.stadskanaalrail.nl/station-musselkanaal/
https://www.stadskanaalrail.nl/agenda/rijdag260818/
http://www.stadskanaalrail.nl/
http://toneelverenigingudi.nl/index.html
https://www.stadskanaalrail.nl/agenda/toneelvoorstelling-de-spooktrein-2/
https://www.ticketkantoor.nl/shop/spooktrein
http://toneelverenigingudi.nl/index.html
https://www.facebook.com/ToneelverenigingUdi/


 

Met stoomtrein, bus en boot naar Blauwestad 

Een gevarieerd en uitgebreid middagarrangement met historisch vervoer door middel van 
een stoomtrein en een klassieke bus, een vaartocht over het Oldambtmeer bij Blauwestad 

en een bezoek aan de zandsculpturen in het havenkwartier van Blauwestad. 

Prijzen 

• 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: gratis 

Programma 

• 13.30 uur – Rit met de stoomtrein – Vertrek per stoomtrein vanaf station Stadskanaal 
• 14.10 uur – Aankomst station Veendam – 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 

richting het Havenkwartier. 
• 16.00 uur – Met de bus terug vanaf Blauwestad naar station Stadskanaal 
• 17.00 uur – Aankomst station Stadskanaal 



EXPOSOTIES IN WESTERWOLDE 

T /m 30 september Kunstexpo Contrast  

In de tentoonstelling Contrast komen vier heel verschillende kunstenaars samen: Hans 
Dingjan, Joshua Janssen, Ria van Krieken en Marian Smit. Wat hun bindt, is hun liefde voor 
het vak. Elk gaat echter zijn eigen avontuur aan, speelt zijn eigen spel met kijken en 
verbeelding, zoeken en vinden. Een streven dat niet ophoudt, steeds opnieuw tot uiting 

komt. In Contrast vind je dan ook het meest recente werk van deze kunstenaars. 

De tentoonstelling omvat schilderijen, aquarellen, objecten/beelden en installaties en is tot 
en met 30 september te zien. Hans Dingjan geeft in de loop van de tentoonstelling vier 
rondleidingen. Lees daarover meer op de website van het museum. Tegelijkertijd met 

Contrast start in de ontvangst van het museum de tentoonstelling Verlaten Oorden. 

Het MOW vind je aan de hoofdweg in Bellingwolde en is dinsdag tot en met zondag 
geopend, door de week van 11 tot 17 uur en in het weekend van 13 tot 17 uur. Op 
woensdag bepaal je zelf de hoogte van je entree. Meer informatie staat op 

www.museumdeoudewolden.nl 

T /m eind 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. 

Voor deze eerste tentoonstelling op de nieuwe locatie is een jong talent uitgenodigd om met 
haar werk de voormalige smidsruimte te transformeren. Dieke Venema (1990, Barneveld) 
werkt voor het maken van haar beelden het liefst met plastische, makkelijk te manipuleren 

materialen zoals klei. Haar beelden zijn abstract en robuust. Meer dan eens verwerkt ze 
bestaande voorwerpen in haar sculpturen, zoals een radio of een palet. Soms is het bi jna 

louter een manier om iets overeind te houden, zoals bij een groot beeld dat wordt gestut 
door een paal. Soms werkt het voorwerp als sokkel. Maar altijd werkt het licht 
vervreemdend. Als contrast met de robuuste aanblik is er veel subtiels te beleven aan haar 

werk. De sporen van haar vingers toen ze het beeld maakte, de zachte glans van de terra 
sigillata waarmee sommige beelden zijn afgewerkt, staan voor een aandachtige en 

weloverwogen werkwijze van deze kunstenares, die zegt vooral intuïtief te werk te gaan. 

De expositie is te zien van 28 juli tot en met 28 oktober in SHC de Oude Stelmakerij, 

Dorpsstraat 32 te Sellingen. De toegang is gratis. Zie voor meer informatie 
www.witteolifantenstadskanaal.nl 

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 

http://www.museumdeoudewolden.nl/
http://www.witteolifantenstadskanaal.nl/


0599-612649; 

Entree: gratis 

T /m 30 september Expositie ‘Flonkerende lichten, geschilderd in glas’,  

Johan Dijkstra als glazenier. Tentoonstelling en publicatie in Museum Klooster Ter Apel van 

19 mei t/m 30 september 2018 

Ploegjaar 

In 2018 bestaat de Groninger kunstenaarsvereniging 'De Ploeg', honderd jaar. Dit jubileum is 
aanleiding voor diverse Ploegtentoonstellingen in de provincie en ook een geschikte 
aanleiding om eindelijk eens de prachtige glas-in-loodramen van Johan Dijkstra in het 
Museum Klooster Ter Apel in het zonlicht te zetten. Dit doen we met een expositie, een 

publicatie en een lezing. 

De expositie gaat over het bijzondere glas-in-loodoeuvre van Dijkstra en is een 
samenwerkingsverband met de Stichting Johan Dijkstra. Bij de tentoonstelling wordt een 
bijzondere publicatie uitgegeven, geschreven door Mieke van der Wal, o.a. auteur van de 

monografie over Johan Dijkstra. 

Datum expositie: 19 mei t/m 30 september 2018 

Locatie: Galerie II, overloop, noordelijke kruisgang en de Refter in Museum Klooster Ter 
Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel 

Informatie: http://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-johandijkstra 

 

Museumkids Zomeractiviteiten bij Klooster Ter Apel 

In de zomermaanden zijn in het museum allerlei leuke dingen te doen voor kinderen. We 

zetten ze hieronder op een rijtje. Kom je ook langs? 

Speurtocht: gluren mag en speuren is spannend... 

KruidenPotten: wat ruik jij? 
HoningraatSpel: 

hou jij van uitdaging? 
Kloosterkleding passen!! 
Klik hier voor de maand augustus:  

http://www.kloosterterapel.nl/nl/evenement-leuke-activiteiten-voor-kinderen 

 

 

http://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-johandijkstra
http://www.kloosterterapel.nl/nl/evenement-leuke-activiteiten-voor-kinderen

