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Gaat u graag naar een theatervoorstelling, concert of de bioscoop?
Kijk voor informatie over voorstellingen op de website van de VVV of in regionale kranten. De
(digitale) gemeentegids heeft een overzicht van theaters, bioscopen en concertzalen. U kunt
zich gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief van een theater.
Of kijk op de website van de UITagenda wat er bij u in de buurt te doen is.
Bij Cultuur- & congrescentrum VanBeresteyn zijn allerlei voorstellingen. Ook stichting
Pekelpop heeft gratis concerten. Kijk op de website voor meer informatie. Wilt u graag zelf
muziek maken of toneelspelen? Zoek naar een leuke cursus op de website van de Muziek-,
Dans- en Theaterschool Veendam/Pekela. Of zoek een toneelvereniging in de gemeentegids.
Cultuur- & congrescentrum VanBeresteyn
Museumplein 5A
9641 AD Veendam
0598 31 77 30
vanberesteyn@veendam.nl
www.vanberesteyn.nl
Gemeentegids Pekela
www.pekela.smartmap.nl
Gemeentegids Veendam
www.veendam.nl
Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam/Pekela
Museumplein 5 F
9641 AD Veendam
059 831 77 40
muziekschool@veendam.nl
www.mdtveendam.nl
Stichting Pekelpop
www.facebook.com/PekelPop
VVV-agentschap Veenkoloniën
Museumplein 5
9641 AD Veendam
0598 36 42 24
vvv.veendam@live.nl

veenkolonien.groningen.nl
UITagenda
www.uitagenda.nl
Zoekt u een hobby?
Doe de Interessetest. Op de website het Hobby Journaal kunt u tips en ideeën uitwisselen.
Houdt u van muziek, dans of theater? Kijk dan eens op de website van Muziek-, Dans- en
Theaterschool Veendam. Misschien zit er een leuke cursus voor u tussen. Lijkt het u leuk om
te schilderen of te smeden? Dan kunt u een cursus doen bij de Turfcentrale Veendam. Kijk
voor meer informatie en telefoonnummers op de website.
Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam/Pekela
Museumplein 5 F
9641 AD Veendam
059 831 77 40
muziekschool@veendam.nl
www.mdtveendam.nl
Turfcentrale Veendam
Molenstreek 314
9641 KX Veendam
info@turfcentraleveendam.nl
www.turfcentraleveendam.nl
Interessetest
www.123test.nl/interessetest
Hobbyjournaal
www.hobbyjournaal.com
Zoekt u een leuke jaarmarkt?
De jaarmarkt in Oude Pekela is elk jaar op de tweede zaterdag van september. In Veendam
zijn elke zomer vakantiemarkten.
Jaarmarkt - Oude Pekela
Burg. Snaterlaan 35
9665 HK Oude Pekela
06 14 76 66 13
marktcommissie@jaarmarktoudepekela.nl
www.jaarmarktoudepekela.nl
Vakantiemarkten Veendam
www.vakantiemarktenveendam.nl
Zou u graag een museum willen bezoeken?
Met een museumkaart kunt u gratis naar 400 musea. U mag ook naar avondopenstellingen,
besloten lezingen en bijzondere rondleidingen.
Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag bezoekt u gratis musea, kerken en boerderijen.
Gaat u niet graag alleen naar een museum? Als u een museumkaart heeft, kunt u zich ook
gratis aanmelden voor MuseumkaartMatch. Stichting Vier het Leven organiseert film-, theater-

, museum- en concertbezoeken speciaal voor ouderen.
Wilt u meer weten over vroeger? Ga naar het Veenkoloniaal museum in Veendam. Hier leert
u meer over de historie van de regio.
Houdt u van kunst? Ga naar het Huis voor de Kunst in Veendam.
Huis voor de Kunst
Stationsstraat 10
9641 KE Veendam
06 46 59 33 95
info@huisvoordekunst.com
www.huisvoordekunst.com
Veenkoloniaal museum
Museumplein 5
9641 AD Veendam
0598 36 42 24
info@veenkoloniaalmuseum.nl
www.veenkoloniaalmuseum.nl
Museumkaart
www.museumkaart.nl
Open Monumentendag
www.openmonumentendag.nl
MuseumkaartMatch
www.museumkaart.nl/match
Stichting Vier het leven
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur.
035 524 51 56
info@4hetleven.nl
www.4hetleven.nl
Bent u muzikaal?
Kijk op de website van de Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam/Pekela. Daar worden
allerlei muzieklessen gegeven. Heeft u al wat ervaring met zingen of een muziekinstrument
spelen? Dan kun u ook meedoen in een koor of een band.
Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam/Pekela
Museumplein 5 F
9641 AD Veendam
059 831 77 40
muziekschool@veendam.nl
www.mdtveendam.nl
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Pekela en Veendam in samenwerking
met vele organisaties en instellingen.
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