
ONTDEK EN BELEEF WESTERWOLDE 
 JULI   2019! 

 

30 juni t/m 8 juli Diamantweek Onstwedde 
Van 30 juni tot en met 6 juli is er weer een week met evenementen, georganiseerd 
door de Handelsvereniging met medewerking van verschillende andere 
verenigingen. 
Maandag 1 juli De Onstwedder Omloop Kidsomloop 
Dinsdag 2 juli Fietstocht 
Woensdag 3 juli Braderie 
Donderdag 4 juli Solextocht, Fietstocht 
Vrijdag 5 juli Bingo, Fietstocht 
Zaterdag 6 juli De diamanttocht, Ballonvaart 

6 & 21 juli Tuinconcert bij Klaas Spekken  

Zaterdag 6 juli Schermeravond concert in kerstsfeer (Presentatie Kerst CD) 21.00 
uur entree € 8.00  
Zondag 21 juli Tuinconcert 13.30 uur gratis entree 
Zondag 25 augustus Tuinconcert 13.30 uur gratis entree  
Veelerveensterweg 5, Vlagtwedde, aanvang:   

7 Juli Voedpedaal Arrangement, de natuur en het voedsel 
van Westerwolde 
Een fietstocht langs voedsel dat in Westerwolde wordt verbouwd. En vervolgens de 
gerechten en producten gemaakt van deze ingrediënten onderweg op verschillende 
locaties proeven. Dat is het Voedpedaal Arrangement, een 45 kilometer lange 
fietstocht door Westerwolde met culinaire stops onderweg. Start 9.30-11.00 en eind 
17.00-18.00 uur. Start- en eindpunt is Bierbrouwerij Westerwolde aan de 
Burgemeester Buiskoolweg 35 in Sellingen. Deelname kost 29,95 euro. Opgave 
vooraf per e-mail via info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl, info@brouwerij-
westerwolde.nl of info@puurwesterwolde.nl 
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10 & 24 Juli Thema wandelingen in het dorp Onstwedde  
Eén gemeentehuis, twee brinken, drie kerken en vier molens. 
De wandeltocht 1, 2, 3, 4 Onstwedde vindt plaats op de woensdagavonden 10 en 24 
juli en 14 augustus van 18.30 tot ongeveer 21.00 uur. Deelname kost 5 euro, tot en 
met twaalf jaar 2 euro, inclusief versnapering onderweg. Aanmelden kan via 
1234@onstwedde.info  

 

13 juli Schildersfestival Montmartre 

Een schilder- en kunstfestival in Franse sferen. Dat is festival Montmartre in 
Sellingen. Kom en geniet van (amateur)kunst zoals driedimensionale-, schilder-, 
podiumkunst en straattheater. Er worden verschillende demonstraties en 
voorstellingen gegeven. Heeft u een kunststuk gezien dat u bevalt? Wellicht kunt u 
het bemachtigen op de markt of op de veiling! 

Het schildersfestival Montmartre in Sellingen. Van 11.00 tot 17.00 uur treft u 
Sellingen aan in Franse sferen met ca. 100 kunstenaars die actief bezig zijn met het 
maken van hun werk. Prachtige schilderijen, beelden, glaswerk, handgemaakte 
sierraden, enz. Gratis parkeren en entree. 

 

20 Juli Jaarmarkt in de Maten 
De Jaarmarkt in de Maten (bij Ter Apel) is uitgegroeid tot een begrip in de wijde 
omgeving. 
• Gemiddeld 120 standhouders, daarmee één van de grotere in de omgeving 
• Er is een lage meterprijs voor standhouders. 
• Er zijn twee terrassen ingericht voor de bezoekers van de markt. 
• De handel bestaat uit zowel nieuwe als 2e hands producten. 
• Op de markt kan nog steeds kleinvee verkocht worden. 
• De markt kent branche bescherming, d.w.z. niet te veel van het zelfde. 
• Er zijn twee podia met live muziek. 
• Er is vertier voor de jeugd. 
• Er worden oldtimer tractoren geshowd. 
• Zeker één van de meest gezellige jaarmarkten in de wijde omgeving! 
• In 2019 wordt de 35ste Jaarmarkt georganiseerd! 
 

 

25 juni Zomermarkt  

Deze dag vindt in het centrum van Stadskanaal een grote Zomermakrt met veel 
randactiviteiten plaats.  
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13 juli WANDELEN MET GIDS LANGS DE 
“ARCHITECTUURROUTE TER APEL’  
Tourist Info Ter Apel organiseert op 13 juli 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 6 in Ter Apel. 
Vertrek om 14.30 uur.  Einde ca. 17.00 uur.   
 
De wandeling begint in de middeleeuwse kloosterenclave Apel 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. Via de Synagoge-brug bij de jachthaven gaat de 
wandeling terug langs de Schotslaan, de Boslaan en tenslotte het Boschhuis. 
 
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  
 

 

27 juli Boekenmarkt  

In het centrum van Stadskanaal vindt van 10.00 tot 17.00 uur een grote boekenmarkt 
plaats.  

 

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 
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EXPOSITIES IN WESTERWOLDE 

t/m 7 juli Tentoonstelling ‘Ons laand I Ons land’ 
In de kleine maar fijne tentoonstelling ‘Ons laand I Ons land’ komen kunstwerken 
samen die het platteland van de 20e eeuw doen herleven. Schetsen en schilderijen 
van Jan Altink en Johan Dijkstra, originele leden van Groninger Kunstkring De Ploeg, 
ontmoeten hierbij een nieuwkomer in de museumcollectie: werk van Johan Hemkes. 

De tentoonstelling loopt van 14 april tot en met 7 juli. Kijk voor informatie over de 
openingstijden op de website van het MOW I Museum de Oude 
Wolden www.museumdeoudewolden.nl 

t/m 22 september Geen gemaar 

Kunstschilder Geert Schreuder zit dit jaar 50 jaar in het vak en viert bovendien zijn 
70ste verjaardag. Aanleiding voor een feestelijke overzichtstentoonstelling in het 
MOW waarbij je behalve schilderijen ook foto’s en illustraties van de kunstenaar kunt 
zien. 

t/m 8 september Expositie 25 jaar Middeleeuws Ter Apel! 
Middeleeuws Ter Apel is jarig! In 2019 bestaat dit middeleeuwse evenement 25 jaar - 
en dat wordt groots gevierd. Middeleeuws Ter Apel is de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot één van de grootste authentieke middeleeuwse evenementen in Nederland. Het 
evenement trekt jaarlijks tussen de 5.000-6.000 bezoekers. Op 7 en 8 september 
2019 vindt de 25e editie plaats. En die is extra bijzonder. Het thema van dit 
jubileumjaar is "Feest!" en daarom vinden tijdens het evenement maar liefst vijf 
middeleeuwse feesten plaats. Daarnaast wordt het lustrum ingeluid met de publicatie 
van een prachtig jubileumboek, een bijzondere tentoonstelling, een reünie van 
oudgedienden én een educatief project met basisscholen in Westerwolde.Datum 
expositie: 28 april t/m 8 september 2019 
Locatie: Galerie I in Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel 
Informatie: https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-
25jaarmiddeleeuwsterapel; https://westerwolde.groningen.nl/evenementen-
westerwolde/middeleeuws-ter-apel www.middeleeuwsterapel.nl 

t/m 12 juli Met Open Armen, nieuwe gezichten in 
Stadskanaal 1940-1945 

De tentoonstelling Met open armen laat zien hoe het dagelijks leven van de inwoners 
van Stadskanaal en omliggende dorpen veranderde na de inval van de Duitse 
bezetter. Naast zorgen voor hun eigen gezin werd aan hen gevraagd om 
onbekenden in huis op te nemen. Evacués uit andere delen van het land kwamen 
naar het noorden, op de vlucht voor verwoesting en honger. Met enige regelmaat 
verschenen in Stadskanaal en omgeving nieuwe gezichten in de buurt, in de kerk en 
op school. 

De tentoonstelling in het Streekhistorisch Centrum is te zien tot en met vrijdag 12 juli 
2019, van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en elke zondag van 14.00-
17.00 uur. Meer informatie en reserveren voor groepsbezoek: 0599-612649 
/ info@streekhistorischcentrum.  www.streekhistorischcentrum.nl  
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