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Haren, 13 augustus 2014

Op zaterdag 13 september organiseert Stichting Landschap Oldambt een fietstocht en een wandeltocht tijdens de
Open Monumentendag.
Het thema van Open Monumentendag 2014 is Op Reis. Wij nemen u mee per fiets of te voet door het landschap
en in en langs monumenten van het Oldambt.

De fietsroute is een gedeelte van de Merenroute uit de fietsgids ‘Fietsen over de bodem van de Dollard’. De tocht
wordt begeleid door gidsen, die u tijdens de tocht ‘meenemen’ naar het verleden, waarvan de sporen nog zichtbaar
zijn.
In grote lijnen gaat de tocht van Midwolda → Nieuwolda → ’t Waar → Nw. Scheemda → Scheemda → Midwolda.
Tijdens de tocht bezoeken we het museumgemaal de Hoogte in Nieuwolda en het rijksmonument de Hervormde
kerk in Nw. Scheemda.










Start parkeerplaats Ennemaborg in
Midwolda: 10.00 u.
Afstand: 30 km.
Bezichtiging museumgemaal de Hoogte
Lunchstop in Nieuwolda, eetcafé De Brug.
Kosten € 6,50.
Bezichtiging Hervormde kerk in Nw.
Scheemda
Duur v.d. tocht: 3.30 u. (incl. lunchstop en
bezichtiging)
Minimale deelname: 8 personen
Volledige route wordt bij de start uitgereikt

Wilt u mee ‘Op Reis’ dan kunt zich opgeven bij Gretha de Roo, grethaderoo@ziggo.nl o.v.v. uw naam, adres en
tel.nr.
Graag aanmelden vóór 10 september.

De wandeltocht organiseren we samen met de Stichting Exploitatie Kerk Termunten (www.kerktermunten.nl) en
gaat langs bezienswaardigheden in Termunten en Termunterzijl.
Tijdens dit Ommetje bezoeken we o.l.v. gidsen in Termunten de middeleeuwse kerk en in Termunterzijl
museumgemaal Cremer en de beroemde Boog van Ziel, alle rijksmonumenten.












Start kerk Termunten: 13.30 u.
Afstand: 3,5 km
Bezichtiging kerk Termunten met
beklimming uitzichtstoren
Bezichtiging museumgemaal Cremer
in Termunterzijl met douanehuisje en
olietank
Bezichtiging Boog van Ziel in
Termunterzijl.
Duur van de tocht: 1,5 à 2 uur.
Minimale deelname: 8 personen
Volledige route wordt bij de start
uitgereikt

Houd er rekening mee dat u deels over ongebaande paden loopt, trek dus stevige- en waterdichte schoenen aan.
U kunt zich voor het ‘Ommetje’ opgeven bij Yvonne Quispel, yvonne.quispel@ziggo.nl o.v.v. uw naam, adres en
tel.nr.
Graag aanmelden vóór 10 september.
Wij hopen u op 13 september mee op reis door ons Oldambt te mogen nemen.
Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Landschap Oldambt,

Pier P. Bosch, secretaris

