
 

ZONDAGMIDDAGEN BIJ PUUR WESTERWOLDE 
 

 
1 mart 2020 HEERLIJK WESTERWOLDS LAND:  
lezing over bijen, bodem, boeren en jouw bord. Jan Dommerholt vertelt je alles over dit 
prachtige Agroforestry en permacultuur project. Een initiatief van Rineke Dijkinga en Jan 
Dommerholt. En natuurlijk ga je na de lezing een kijkje op het land nemen.  
Aanmelden: harmien@puurwesterwolde.nl  
Kosten: € 11,95 voor een lunch waarvan een deel van de ingrediënten komt van Heerlijk 
Westerwolds Land  
Aanvang lunch: 12.30 uur  
Aanvang lezing: 13.30 uur. Om 14.30 is er een mogelijkheid om samen met Jan Dommerholt en 
Rineke Dijkinga een kijkje te nemen op hun project. Dennenweg 1A, 9551 VJ Sellingen 
 
  

8 maart 2020: De Woeste Grond, Leon en Eugénie vertellen over hun vak met 
eerlijk vlees in de hoofdrol. Lezing in combinatie met een proeverij  
Minder vlees eten, daarover zijn de meeste mensen het wel eens. Maar als je vlees eet, kies dan 
voor het eerlijkste stukje vlees. Leon en Eugénie delen graag hun visie. 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. Dennenweg 1A, 9551 VJ Sellingen 
 

15 maart 2020: Wat eet ik uit de natuur? Wildplukwandelen met Tim en Leah: 
wandelen/een lezing in combinatie met een proeverij  
Al vaker zijn deze vrienden onze gast geweest en wat weten ze veel te vertellen over wat er uit 
de natuur te eten is. Heerlijk! 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. Dennenweg 1A, 9551 VJ Sellingen 

mailto:harmien@puurwesterwolde.nl
mailto:harmien@puurwesterwolde.nl
mailto:harmien@puurwesterwolde.nl


22 maart 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. Dennenweg 1A, 9551 VJ Sellingen 
 

29 maart 2020: een poëtische en muzikale middag: gedichten over de natuur, 

heerlijke luistermuziek door gitarist Jaap Klok, dit in combinatie met een 

proeverij De Westerwoldse natuur in gedichten afgewisseld door gitaarmuziek, hoe sfeervol 

kan het zijn? Welkom vanaf 13.30, Jaap speelt van 14-17 uur, afgewisseld met 'natuur'gedichten. 

Dit alles i.c.m. een proeverij. Kosten € 19,95 Aanmelden: harmien@puurwesterwolde.nl 
Dennenweg 1A, 9551 VJ Sellingen 

 

22 maart Workshop worst maken 
WAT GA JE DOEN? 

* Uitleg van kop tot staart en wat kruiden met vlees doen 

* Van runder- en varkenssnippers gehakt maken 

* Zelf kruidenmelange voor de worst samenstellen 

* Worst opstoppen 

* Worsten bakken en proeven 

Iedere deelnemer krijgt zijn eigen gemaakte worsten (±1 kg) mee naar huis. De workshop 

begint om 13 uur en eindigt om 16 uur. 

WAAR? 

De Woeste Grond, Ter Apelerstraat 16 in Sellingen (in de voormalige melkfabriek Laude). 

AANMELDEN 

De prijs van deze workshop is €45 per persoon. Er is plek voor ±12 personen. Aanmelden per 

mail: eugenie@dewoestegrond.nl  
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