
ONTDEK EN BELEEF WESTERWOLDE 
JANUARI 2020! 

 

 
 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een succesvol 2020 
 
 

4 januari De Midwinterhoornwandeling  
Vereniging Plaatselijk Belang Veele organiseert voor de 13e keer de traditionele 
wandeling in samenwerking met DE GIEZELBAARGBLOAZERS OET VEELE 

Liefhebbers die van een stevige wandeling houden, kunnen elk jaar meedoen met de 
Midwinterhoornwandeling. 
We wandelen ongeveer 5 kilometer door de prachtige omgeving over deels 
onverharde paden door veld en bos. Onderweg worden we getrakteerd op het geluid 
van de midwinterhoorn door de Giezelbaargbloazers uit Veele. De hele route is 
verlicht met waxinelichtjes, er staan vuurkorven, en er worden verhalen verteld. 
Tijd en plaats? De start is vanaf 19:00, 19:20 of 19:40 uur bij de boerderij van de 
familie Joling, Veelerweg 19 te Veele. De parkeerplaats voor auto's is aan de 
Oeleweg te Veele. Inrijden in de Veelerweg, bij Bakker Leta, en dan de borden 
volgen. 
De fietsenstalling is aan de Veelerweg 15 in Veele. 
Nadere info: * Deelname is gratis, een gift wordt zeer gewaardeerd. 
* Na afloop van de wandeling kunt u nog gebruik maken van de versnaperingen. 
* Stevig schoeisel aan te bevelen. (Eventueel een zaklamp) 
* De organisatie van de Midwinterhoornwandeling ligt in handen van Plaatselijk 
Belang Veele. Op zaterdag 4 januari 2020 organiseren we traditiegetrouw weer onze 
jaarlijkse midwinterhoornwandeling, de Giezelbaargwandeling. Aanvang 19:00 uur tot 
19:40 uur. Een route van ong. 5 km over veld en bospaden. De gehele route is 
verlicht met waxinelichtjes, er staan vuurkorven. U hoort de midwinterhoorn en de 
verhalenvertellers. Hapjes en drankjes zijn verkrijgbaar.  
 

 
 
 



Themadag PUUR WESTERWOLDE 

 
Elke zondagmiddag is er een themadag bij PUUR Westerwolde, Dennenweg 1 te 
Sellingen. www.puurwesterwolde.nl  
 

5 januari 2020: Wandel je warm en kom lekker snert eten. 
Je lekker warm wandelen deze zondag? Geniet van een wandeling van 10 kilometer 
langs de Ruiten Aa in Sellingen. Ontdek hoe de Ruiten Aa kortgeleden de laatste 
fase van zijn hermeandering heeft doorgemaakt en nog mooier door het landschap 
kronkelt. PUUR Westerwolde is het startpunt van deze prachtige 
wandeling: https://www.staatsbosbeheer.nl/…/w…/boswachterspad-ruiten-aa. 
Deze zondag serveren we je graag een heerlijk bord snert met Westerwolds brood. 
En een kopje koffie/thee met muffin na. Wij zijn geopend van 12.00-17.00 uur. 
Aanmelden: harmien@puurwesterwolde.nl 
Kosten: € 9.95 
Tijd: Je bent welkom tussen 12.00 en 17.00 uur om van je bord soep te komen 
genieten. 
 
 

12 januari 2020: Eet je brein gezond, lunch en gratis lezing  
Rineke Dijkinga is hard aan het werk om haar nieuwe boek 'Jouw Brein geniet van 
puur eten' te schrijven. Het boek zal in het voorjaar van 2020 verschijnen. Als 
voorproefje wil Rineke je er graag al iets over vertellen. Tijdens deze lezing van ruim 
een uur vertelt zij je over de relatie tussen voeding en een gezond brein. 
Aanmelden: harmien@puurwesterwolde.nl 
Kosten: € 11.95 voor de lunch, lezing gratis 
Aanvang lunch: 12.30 uur 
Aanvang lezing: 13.30 uur tot 14.30 uur 
 

19 januari 2020:  Winter-Snertwandeling, LAW i.s.m. Gasterij 
Natuurlijk Smeerling 
Een sportieve prestatie op een zondagmiddag met als start of afsluiting een bord 
overheerlijke snert met Westerwolds brood en een kop koffie/thee met een muffin na. 
Kosten € 9,95, inclusief de route 
Aanmelden: harmien@puurwesterwolde.nl 
Tijd: Je bent welkom tussen 12.00 en 17.00 uur om van je bord soep te komen 
genieten. 
 

26 januari 2020: Carolina Verhoeven van Culinair Erfgoed: inmaken 
en bewaren van voedsel. Lezing in combinatie met een proeverij 
Carolina Verhoeven van Culinair Erfgoed weet echt alles van het inmaken en 
bewaren van voedsel. Ze vertelt er met smaak over.  
De kosten voor de proeverij tijdens 'een middag met... ', inclusief 1 x koffie of thee € 
19,95  
Aanmelden: harmien@puurwesterwolde.nl 
Welkom vanaf 13.30-14.00 uur, een kop koffie of thee, de lezing is van 14.15-15.30 
uur, daarna een proeverij.  
U bent deze middag(en) in de gelegenheid om de boeken en/of producten van de 
spreker aan te schaffen.  
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Zondagmiddag, Streekhistorisch Centrum-middag 
 

Streekhistorisch Centrum Stadskanaal, Ceresstraat 2, Stadskanaal 
www.streekhistorischcentrum.nl  
 
 
 

 
5 januari 
14.00-17.00 
uur: 
gratis entree 
 

 
Nieuwjaarsvisite  

Het SHC is open voor het delen van de beste 
wensen voor het nieuwe jaar onder het genot van 
glühwein, rolletjes en kniepertjes. Tevens 
bezichtiging van de tentoonstelling De Eeuw van 
mijn Ubbo. 

 
12 januari,  
14.30 uur: 
entree € 4,50 
donateurs € 
1,50 
 

 
Vier van één: vier foto’s van dezelfde plek, 
wat is er veranderd? 
Een presentatie door Bert Roossien, samengesteld 
uit het foto- en dia-archief van het Streekhistorisch 
Centrum. 
 

 
19 januari, 
14.30 uur: 
entree € 4,50 
donateurs € 
1,50 
 

 
Filmmiddag: Bellingwolde 
De film bevat o.a. beelden van de oude ULO uit 
1938, winkels en hun klanten in 1954, een gedeelte 
van een dorpsfilm uit 1964 en beelden van een 
braderie in Bellingwolde. 

 
26 januari, 
14.30 uur: 
entree € 4,50 
donateurs € 
1,50 
 
 

 
Warme Wintermiddag met als thema ‘School’ 
Een gezellig winterse middag met verhalen en 
gedichten, voorgedragen door vrijwilligers en 
publiek. In het kader van de tentoonstelling over ‘het’ 
Ubbo Emmius is het thema dit jaar ‘school’. Wilt u 
ook een gedicht of verhaal voordragen? Dat hoeft 
niet zelfgeschreven te zijn, zelf uitgezocht mag ook. 
Doe mee en geef u op via 
info@streekhistorischcentrum.nl  

 
 
 
 
 

Altijd op de hoogte van gezellige uitjes in charmant Westerwolde? Volg 
ons dan op Facebook of Twitter en bezoek onze website! 

www.westerwolde.groningen.nl 
www.facebook.com/touristinfo.westerwolde twitter.com/InfoWesterwolde 
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EXPOSITIES 

 
t/m 31 januari Expositie Russische Iconen in Museum 
Klooster Ter Apel  
Het Museum Klooster Ter Apel verkreeg in 2018 per legaat een bijzondere 
particuliere collectie. De collectie bestaat uit 32 Russische Iconen uit de 18e en 19e 
eeuw en twee kloosterkisten. www.kloosterterapel.nl  

 
t/m 12 januari 'Werken in kloosters: De bierbrouwerij'  
Bier is de oudste en meest wijdverbreide alcoholische drank ter wereld; het vond zijn 
oorsprong duizenden jaren geleden in het oude Egypte, Babylonië en Mesopotamië. 
Rond het begin van de jaartelling werd in Nederland al bier werd gebrouwen. 
Museum Klooster Ter Apel. www.kloosterterapel.nl 
 

t/m 19 januari Expositie 'Veldwerk' I OFF-programma 
Noorderlicht  
Fotografen René Alberts, Annemarie van Buuren en Pieter Tonnis de Graaf 
verbeelden elk op eigen wijze het landschap. Museum de Oude Wolden 
www.museumdeoudewolden.nl  
 

t/m 19 januari Expositie 'Denkend aan Groningen'  
De buitengewone schoonheid van het Groninger land in schilderijen, grafiek en 
installaties. Museum de Oude Wolden www.museumdeoudewolden.nl  
 

t/m 1 maart Expositie De Eeuw van mijn Ubbo in SHC  
Vanaf zondag 13 oktober is in het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal een 
nieuwe tentoonstelling te zien. www.streekhistorischcentrum.nl 
 

 

 

Altijd op de hoogte van gezellige uitjes in charmant Westerwolde? Volg 
ons dan op Facebook of Twitter en bezoek onze website! 

www.westerwolde.groningen.nl 
www.facebook.com/touristinfo.westerwolde twitter.com/InfoWesterwolde 
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