ONTDEK EN BELEEF WESTERWOLDE
JANUARI 2018!

6 januari Midwinterhoornwandeling
Vereniging Plaatselijk Belang Veele organiseert op ZATERDAGAVOND 6 januari 2018 voor de
11e keer de traditionele wandeling in samenwerking met DE GIEZELBAARGBLOAZERS OET
VEELE
De start is vanaf 19.00 uur bij de boerderij van de familie Joling, Veelerweg 19 te Veele.
De parkeerplaats is aan de Oeleweg te Veele. Inrijden in de Veelerweg, bij Bakker Leta, en
dan de borden volgen.
Liefhebbers die van een stevige wandeling houden, kunnen elk jaar meedoen met de
Midwinterhoornwandeling. We wandelen ongeveer 5 kilometer door de prachtige omgeving
en we worden onderweg 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.
•
•
•
•

Deelname is gratis.
Na de wandeling kunt u 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.

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

Activiteiten van het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

7 januari
Winterse Watertoren beklimmen
14.00-16.30 uur
Uitzicht zonder bladeren aan de bomen. Vooral bij
entree € 2,50
winters weer is het uitzicht nog weidser dan in de zomer.
donateurs gratis
7 januari
14.00-17.00 uur:

Nieuwjaarsvisite

gratis entree
Het SHC is open voor het delen van de beste wensen voor
het nieuwe jaar onder het genot van glühwein, rolletjes
en kniepertjes.
14 januari,
14.30 uur:

Literatuurmiddag: Schrijver Auke Hulst komt vertellen
over en leest voor uit zijn intrigerende roman ‘En ik
herinner mij Titus Broederland’.

entree € 8,00
donateurs € 5,00 Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met
Incl. koffie met de leeskringen in de Kanaalstreek waar dit boek wordt
behandeld. Reserveren is noodzakelijk! Leden van de
koek
leeskring hebben voorrang bij reserveren.
21 januari,
14.30 uur:

De metamorfose van de 20e eeuw, op het gebied van
vervoer, architectuur, mode, gebruiksvoorwerpen etc.

Een presentatie door Bert Roossien, samengesteld uit
het foto- en dia-archief van het Streekhistorisch
donateurs gratis Centrum.
entree € 3,00

28 januari,

Warme Wintermiddag met als thema ‘Geluk’

Een gezellig winterse middag met verhalen en gedichten.
Na twee eerdere edities met de thema’s Winter en
entree € 4,00
Liefde, staat de middag nu in het teken van Geluk. Wilt u
donateurs € 2,50 ook een gedicht of verhaal voordragen? Doe mee en geef
u op via info@streekhistorischcentrum.nl
14.30 uur:

