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Ervaar
slow living in
Westerwolde:
het goede
leven!

CITTASLOWDAG
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Word ook lid van de Facebookgroep Cittaslow Westerwolde!
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Cittaslowdag in Westerwolde
9 september 2017
van 10.00 tot 18.00 uur

Educatieworkshops voor kinderen (en hun ouders)

(H)eerlijk voedsel

Vriescheloo: het centrale punt
Vriescheloo vormt de centrale locatie tijdens de Cittaslowdag. Zie, beleef en voel
hoe de inwoners van dit dorp met elkaar in verbinding staan en het gedachtegoed
van Cittaslow uitdragen. In Vriescheloo ervaart u op verschillende manieren
het goede leven:
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De Vrieschelooster hebben als bijnaam
‘De Looster Ganzekukens’, daarom
maakt u tijdens de Cittaslowdag kennis
met een echte ganzenfanfare en een
levend ganzenbord;
Bezoek de sfeervolle fair van
ondernemers en Cittaslowsupporters;
Geniet van muziek en heerlijke
proeverijen met streekproducten;
Laat uw kinderen kennismaken met
de Cittaslowwaarden. Ze zullen plezier
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beleven aan o.a. een springkussen en
verschillende spelletjes;
Breng een bezoek aan het bostheater;
Maak een wandeling over het op deze
dag geopende ganzenpad.
Onder begeleiding van kunstenaar
Stefan de Keijser kunt u creatief zijn
Muziek met onder andere
De Stroatklinkers, Erwin de Vries en
The inspirational North

Workshop
streekproducten
Van de akker tot de bakker

Workshop tradities
Een verhaal van ridders,
ezels en Westerwolde

Actief
‘Slowfood’
wandeltocht

Beleef en ervaar zelf hoe brood gebakken
wordt. Ontdek granen met je ogen en
handen, kneed je eigen deeg en bak je
eigen brood in de leemoven van
bakkerij De Eenvoud. En thuis lekker
smullen natuurlijk! Deze workshop draagt
bij aan de bewustwording van het verhaal
van voedsel uit de eigen streek. Van
grond tot mond.

Een workshop rondom streekverhalen,
plaatselijke rituelen en gebruiken, met een
hoofdrol voor de ezel. Deze knuffel- en
aaibare ezels zie je tegenwoordig bijna niet
meer in Westerwolde. Maar vroeger waren
ze heel erg belangrijk. Waarom eigenlijk?
Laat je (letterlijk) meevoeren met deze
poepdragers uit de Middeleeuwen, want
de ezels komen mee!

Locatie: bij molen De Korenbloem,
Berkenweg 14 Vriescheloo
Aanvang: 14.00 uur

Locatie: in de nabijheid van basisschool
De Driesprong, Dorpsstraat 145a Vriescheloo
Aanvang: 11.00 uur

Natuurlijk weet u al lang hoe mooi
Westerwolde is. Niet voor niets wordt
Sellingen de ‘parel van Westerwolde’
genoemd. Wist u dat deze parel, naast
prachtige natuur, ook (h)eerlijk voedsel
voortbrengt? De bedoeling is dat dit de
komende jaren nog veel meer gaat
toenemen. Wandel mee om te zien, te
horen, te ervaren en te proeven welk
heerlijk ‘slowfood’ onze prachtige
omgeving te bieden heeft! Aanmelden
verplicht via info@rinekedijkinga.nl.
Start: Hof van Sellingen met koffie, thee
en een slow food muffin
Aanvang: 10.00 uur
Duur wandeling: er is een wandeling van
5 à 6 km en een wandeling van 11 à 12 km
Eindpunt: Hof van Sellingen.
Onderweg: thee op Heerlijk Westerwolds
Land, te gast bij een boer op het land en
genieten van een Westerwoldse roggebol
met Westerwoldse Pompoensoep bij de
Kloosterboerderij.

Open Monumentendag
zaterdag 9 september
Op zaterdag 9 september kunt u ook
de monumenten bezoeken in de
gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.
Onze gemeenten zijn rijk voorzien van
monumentale gebouwen die typisch zijn
voor dit gebied. Naast enkele molens
en kerken zijn vooral de boerderijen, de
Burcht in Wedde, het klooster in Ter Apel
en de vestingdorpjes Oudeschans en
Bourtange kenmerkend. Bij de molen in
Vriescheloo kunt u bijvoorbeeld de molen
in werking zien en streekeigen producten
verkrijgen. In diverse andere monumenten
kunt u tentoonstellingen zien over ‘Boeren,
burgers en buitenlui’. Speciaal voor dit
thema kunt u bij Liroja aan de Weenderstraat in Vlagtwedde een ritje maken
met een koets door het natuurgebied ter
plaatse. Daar kunt u overigens ook oude
tractoren bewonderen en een imker bezig
zien hoe van honing likeur wordt gemaakt.
Meer informatie vindt u op
openmonumentendag.nl.

