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 Van dinsdag 23 mei tot en met zondag 28 mei 2017 
 

 Programma 26e Snikkeweek 2017 
   Thema: “FEEST OP 'T KNOAL” 

Schippers kunnen zich aanmelden voor deze Snikkeweek via info@snikkeweek.nl. 
Telefonisch aanmelden kan ook: via Joop Zuidema, 0599-414108 of 06-29376876 

                    
Tijdens de Snikkeweek is de Fam. Spelbrink weer aanwezig  met, uiteraard, de Drentse 
Gebakkraam en een draaimolentje voor de kleintjes aan de W. Diemerstraat. 

DINSDAG 23 MEI 

 18.00 – 21.00 uur: De aanwezige en aangemelde schippers zijn te gast bij het 
gratis Captain's Dinner in “De Gelegenheid”, Kruisstraat 1.  

Bert Roossien van het Streekhistorisch Centrum zal het Captain's Dinner opluisteren met 
historische beelden uit de Veenkoloniën. Het thema luidt:  
“Turfwinning en Turfvervoer in de Veenkoloniën”  

 Niet-schippers die ook willen genieten van het Captain's Dinner kunnen zich voor 15 
mei a.s. aanmelden bij joopzuidema@online.nl of bij Peter Rolfes van “De 
Gelegenheid”: telefoon 0599-412595. Zij betalen € 11 per persoon en mogen, 
uiteraard, ook aanwezig zijn tijdens de lezing van Bert Roossien. VOL IS VOL. 

http://www.snikkeweek.nl/
mailto:info@snikkeweek.nl
mailto:info@snikkeweek.nl
mailto:joopzuidema@online.nl


______________________________________________________________ 

Stichting Snikkeweek Musselkanaal 

Corr.adres: J. Zuidema, Sluiskade 143a, 9581 JR MUSSELKANAAL.  Telefoon 0599-414108                  

Banknr. NL78 RABO 0360 7109 99  Website: www.snikkeweek.nl  
e-mail adres: info@snikkeweek.nl  Kvk nr. 41015305. 

 
WOENSDAG 24 MEI 

 De schepen zijn afgemeerd langs de Marktkade en we treffen ook een aantal 
historische bedrijfsvaartuigen aan die, soms meer dan 100 jaar geleden, in onze regio 
zijn gebouwd. 

Wat te denken van de Familietrouw uit Veendam, eigendom van het Veenkoloniaal Museum 

te Veendam? Gebouwd in 1894 in Stadskanaal. Die zal, samen met een oude Chevrolet-
vrachtwagen uit 1928, aanwezig zijn. Een primeur, aangezien dit het eerste “optreden” 
wordt van de vrachtwagen na de restauratie! 

 
 

 De NOVO organiseert wederom een markt met zelfgemaakte producten die bij velen 
in de smaak zullen vallen. Het duo Jan en Marga zullen dit muzikaal ondersteunen 

 Tijdens de Snikkeweek zal er een marktkraam aanwezig zijn, nabij de JATRIE, vlakbij 
het Klain Klappie aan de Marktkade, met informatie over STEILSTEVENS. Er zijn foto's 
en ansichtkaarten. Marten en Antje Valkema weten veelal waar ze gebleven zijn en 
wie nu de eigenaar is. Dus als u een Steilsteven zoekt............kijken! Er is trouwens 
nog veel meer te zien. 

 
12.00 – 17.00 uur: Nabij het Klain Klappie zullen miniatuurbootjes hun rondjes maken in 
het kanaal. Leuk voor de kinderen! Zij mogen ook zelf varen!! Zelf een bootje? Neem die 
mee en vaar ook met je eigen bootje! 
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12.30 – 17.00 uur: Optreden van de Klooster Smartlappers uit Ter Apel voor 
“Lint” en tijdens de opening van de Snikkeweek nabij het Klain Klappie aan de 
Marktstraat. Nadien treden zij op tijdens de markt van de NOVO. 

 
14.00 – 14.30 uur:  Spectaculaire opening van de 26e Snikkeweek door onze 
burgemeester, mevrouw Baukje Galama. Zij wordt daarbij muzikaal ondersteund door de 
Klooster Smartlappers. 
 

14.30 – 15.30 uur: Bijeenkomst voor genodigden in de JATRIE. Een Groninger 
Steilsteven uit 1930 met een oude BRONS-motor van 50PK. Er zullen vast 
momenten zijn dat u het schip mag bezichtigen! 

 
15.00 – 17.00 uur: Optreden van leerlingen van het Ubbo Emmius Lyceum in de 
muziekkoepel op het W. Diemerplein. Met zang, dans, muziek en een theaterstuk. 
 
 

 20.00- 23.00 uur: Bingo in De Gelegenheid. Georganiseerd door St. Lucky Joe uit 
Nieuw Buinen. Fantastische prijzen te winnnen. (onder voorbehoud) 

DONDERDAG 25 MEI     HEMELVAARTSDAG 

9.30 – 12.00 uur: Viswedstrijd voor de jeugd. Aanmelden kan bij Roelof Schuiling 
aan het Spoordok. Er zijn leuke prijzen te winnen! 

 

 13.00- 17.00 uur: Er zijn weer (3) LOOPBALLONNEN waarmee je, gratis, over het 
water kunt lopen. Voor jong en oud. Je moet wel kunnen zwemmen. Er is toezicht. 
Hoe het werkt?? Kijk maar eens op 
https://www.youtube.com/watch?v=N5q_QlM3Iqk 

 

 13.30 – 17.30 uur: Een groot aantal artiesten uit de regio treden voor u op. Uiteraard 
weer vanuit de mooie muziekkoepel op het W. Diemerplein, ook wel 
Gezelligheidsplein genoemd. Geen entree. Consumpties verkrijgbaar tegen 
betaalbare prijzen! Georganiseerd door St. Lucky Joe uit Nieuw Buinen. Voor de 
kinderen zijn er luchtkussens beschikbaar.  

 
14.30 uur – 16.00 uur: Waterfietsenrace in het kanaal. Per waterfiets 2 personen. Dus kan 
opa met een kleinkind ook meedoen. Start: vanaf Poiesz. Finish: Klain Klappie. Gratis 
deelname. Voor de 3 snelste racers zijn bekers beschikbaar. Aanmelden: bij het Klain 
Klappie. 
 

 21.00 – 24.00 uur: Het is weer feest in De Gelegenheid. Swingende muziek en 
gezelligheid voeren de boventoon bij de familie Rolfes. Komen dus. 
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VRIJDAG 26 MEI 

 13.00 – 21.00 uur: De gezelligste braderie van het Noorden gaat weer van start. 
Vanaf de Kerkstraat tot aan de Kruisstraat vindt u een groot aanbod van diverse 
waar. Voor elk wat wils 

 
 14.00 – 20.00 uur: Optreden van Shanty- en Amusementskoor 'T Kompas uit Emmer-

Compascuüm. Garantie voor succes. Altijd gezellig. Plaats: voor de Rabobank. 
 

 

ZATERDAG 27 MEI 

 10.00 – 14.00 uur: Rolfes Sports Cycling. Lifestyle organiseert twee fietstochten: 

 één voor de recreanten: een recreatieve toertocht van plm. 30 km. en  

 een sportieve toer van plm. 50 km.  

 Ontvangst vanaf 09.30 uur aan de Marktstraat 84, Musselkanaal 

 Om 13.00 uur: een gratis buffet voor de deelnemers. 

 Meer informatie op: www.rolfessports  
 
-13.30 – 17.00 uur: DE KNOALPARADE komt weer voorbij! Alles wat varen kan, mag 
meedoen. Onder leiding van de Snikke wordt er gevaren vanaf het Spoordok tot de sluis 
nabij de brug van Tweede Exloermond. 
Een deskundige jury beoordeelt welke boot het mooiste is. Er zijn 4 prijzen te winnen: 

 1e prijs: € 125 
 2e prijs: €  75 

      - 3e prijs: € 50 

 4e prijs: € 25 
 Informatie en/of aanmelden kan via bij Wesley Maatje: wesleymaatje@hotmail.com 

of via 06-2789 0980. Deelname is gratis 
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 13.30 - 17.00 uur: Tijdens de KNOALPARADE treden voor u op Amusementskoor 
KNOALSTER MIX. Een muzikale begeleiding van jewelste! Zij treden op nabij het Klain 
Klappie aan de Marktstraat 

 

 13.30 – 1700 uur:  Ook tijdens de KNOALPARADE treden op, bij de Rabobank, het 
stemmings- en amusementskoor 'VARIANT' uit Stadskanaal. 

 
 19.30 – 24.00 uur: Snikkebal in Zaal Poelman aan de Kerkstraat. Gratis entree. Een 

echte avond voor onze bezoekende schippers, maar ook u bent, gratis, welkom! 

 Muzikale medewerking wordt verleend door het duo “Wim en Miranda” uit 
Onstwedde. Een garantie voor succes. Fijne muziek om op te dansen. 

 Huldiging van de schippers. Schippers die voor de 5e, 10e, 15e, 20e of 25e keer 
aanwezig zijn worden door de voorzitter van de Stichting Snikkeweek Musselkanaal, 
Jan Nieboer, gehuldigd. 

 Tevens een verloting voor mooie prijzen!! 
 

 

 21.00 – 01.00 uur: Het is weer feest in De Gelegenheid! Mooie muziek en een 
gezellige sfeer maken de avond helemaal compleet! 
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ZONDAG 28 MEI 

 
 18.45 – 20.30 uur: Evangelisatiedienst in de muziekkoepel op het W. Diemerplein. 

Thema: “VAARWEL......” 
Voorganger:  Ds. A.B. Wolters, Protestantse gemeente Musselkanaal, met medewerking van: 

 koperblazers van Chr. Muziekvereniging “Amicitia”  
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