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Met Historische Kring Ubbega op excursie door 
de nieuwe gemeente

De Historische Kring Ubbega organiseert op zaterdag 28 september a.s. een busexcursie 
langs de historische en landschappelijke hoogtepunten van onze nieuwe gemeente Het Ho-
geland. Zowel leden als niet-leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Onderweg en ook ter 
plekke zal Ben Westerink onze reisleider zijn. 

We vertrekken om 9.30 uur uit Sauwerd (Ubbegaheem) en rijden via Mensingeweer naar de 
wierde Groot Maarslag. Vervolgens via de onbehuisde wierde Schouwen, het dijkdorp Zuurdijk 
en de schilderachtige wierde Ewer naar Houwerzijl, waar we in het Theemuseum gaan genie-
ten	van	een	kopje	koffie	of	thee.	Vanuit	Houwerzijl	zullen	we	een	kleine	wandeling	maken	via	
de verlaten kerkwierde Vliedorp naar Vlakkeriet (ongeveer 1 km), waar de bus ons weer zal 
oppikken.

Vervolgens rijden we via Ulrum langs de wierden De Houw en de Tuinsterwierde, waarna we 
bij		de	rotonde	Mensingeweer	afslaan	naar	Lutke	Saaxum.	Via	Baflo	en	Rasquert	vervolgen	
we onze weg naar Warffum, waar een buffetlunch voor ons klaar staat in Grand Café “Het 
Spijslokaal” van het Openluchtmuseum. Ook is hier de gelegenheid om kort het terrein van het 
museum te bezoeken.

Na de lunch vervolgen we onze reis via Usquert en de wierden Kloosterwijtwerd en Helwerd 
naar Rottum. Hier zullen we de tijd nemen om te voet dit voormalige kloosterdorp wat uitvoeri-
ger te gaan bekijken. Het laatste gedeelte van de excursie voert ons via de Doodstilsterweg 
naar Doodstil en via Zandeweer tenslotte naar de Menkemaborg, waar thee en gebak voor ons 
klaar staan. Indien gewenst kan men een rondje Tuinen doen op eigen gelegenheid. 

Daarna rijden we via Uithuizermeeden en het kerkje van Oldenzijl terug naar Sauwerd, waar 
we omstreeks 17.15 uur hopen aan te komen.

De	kosten	voor	deze	excursie	(inclusief	koffie/thee/gebak	en	lunch)	bedragen	€	25	voor	leden	
en € 35 voor niet-leden.  U kunt zich opgeven door overmaking van het voor u van toepassing 
zijnde bedrag op rekeningnummer  NL88 RABO 0300805268 t.n.v. Historische Kring Ubbega 
o.v.v. "opgave excursie 28 september". Bijschrijving op bovengenoemde rekening geldt als de 
officiële	inschrijving.
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