Grunneger
Weke 15 t/m 24
in Westerwolde

meert

Vraidag
Startschot
Grunneger Weke
met “Inkiek in het
Pronkjewailpad”

2019
Met
Met een
een kanonschot
kanonschot op
op het
het Marktplein
Marktplein
wordt
wordt de
de Grunneger
Grunneger Weke
Weke geopend.
geopend.
Aansluitend
Aansluitend kunt
kunt uu gratis
gratis deelnemen
deelnemen
aan
aan de
de wandeling
wandeling van
van een
een deel
deel van
van
het
het Pronkjewailpad
Pronkjewailpad rondom
rondom Bourtange
Bourtange
onder
onder leiding
leiding van
van Stichting
Stichting Vesting
Vesting
Bourtange.
Bourtange.
Het
Het Pronkjewailpad
Pronkjewailpad Westerwolde
Westerwolde
wordt
wordt ofﬁ
ofﬁcieel
cieel in
in april
april geopend
geopend en
en
kent
kent zijn
zijn oorsprong
oorsprong in
in het
het Gronings
Gronings
Volkslied:
Volkslied: “Ain
“Ain Pronkjewail
Pronkjewail in
in
golden
golden raand
raand is
is Grunnen,
Grunnen, Stad
Stad en
en
Ommelaand”.
Ommelaand”. Om
Om de
de paar
paar kilometer
kilometer
komt
komt uu op
op het
het pad
pad een
een Pronkjewail
Pronkjewail
(pronkjuweel)
(pronkjuweel) tegen
tegen en
en ervaart
ervaart uu
gastvrij
gastvrij Groningen.
Groningen. De
De wandeling
wandeling
van
van ongeveer
ongeveer één
één uur
uur eindigt
eindigt met
met een
een
bezoek
bezoek aan
aan het
het museum
museum Terra
Terra Morra
Morra
waar
waar uu kofﬁ
kofﬁe/thee
e/thee krijgt
krijgt aangeboden.
aangeboden.
Vertrek
Vertrek vanaf
vanaf Marktplein
Marktplein
Bourtange
Bourtange
10.30
10.30 uur
uur
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Uitvoering
Uitvoering Zangvereniging
Zangvereniging
Cecilia
Cecilia Blijham,
Blijham, viert
viert
100-jarig
100-jarig bestaan
bestaan
Het
Het 100-jarig
100-jarig bestaan
bestaan van
van
Zangvereniging
Zangvereniging Cecilia
Cecilia Blijham
Blijham
wordt
wordt gevierd
gevierd met
met een
een concert
concert
met
met bekende
bekende melodieën
melodieën in
in licht
licht
klassiek,
klassiek, musical
musical en
en streektaal
streektaal
repertoire.
repertoire. Het
Het koor
koor staat
staat onder
onder
leiding
leiding van
van dirigent
dirigent Arnold
Arnold
Jonker
Jonker met
met pianobegeleiding
pianobegeleiding
van
van Mineke
Mineke Potgieser.
Potgieser. Het
Het
concert
concert krijgt
krijgt een
een extra
extra
dimensie
dimensie door
door de
de medewerking
medewerking
van
van de
de bekende
bekende sopraan
sopraan
Hermien
Hermien Cats
Cats uit
uit Stadskanaal.
Stadskanaal.
Het
Het tweede
tweede gedeelte
gedeelte van
van
de
de avond
avond wordt
wordt verzorgd
verzorgd door
door
een
een groep
groep leden
leden uit
uit het
het koor
koor die
die
uu meeneemt
meeneemt in
in een
een programma
programma
met
met voor
voor iedereen
iedereen herkenbare
herkenbare
populaire
populaire muziek
muziek uit
uit vroegere
vroegere
jaren,
jaren, onder
onder de
de titel
titel “Op
“Op volle
volle
toeren
toeren met
met Time
Time for
for memories”.
memories”.
Een
Een muzikale
muzikale avond
avond om
om niet
niet
te
te missen.
missen.
Kaarten
Kaarten kunt
kunt uu bestellen
bestellen
bij
bij Hermien
Hermien IJzer
IJzer via
via tel.
tel.
(0597)
(0597) 56
56 18
18 13
13 of
of Peter
Peter
Brugma
Brugma via
via tel.
tel. 06-523
06-523 941
941 44
44
en
en indien
indien nog
nog voorradig
voorradig
’s
’s avonds
avonds in
in de
de zaal
zaal van
van
“Het
“Het Oude
Oude Wapen”
Wapen” in
in Blijham.
Blijham.

Nieuw
Nieuw talent
talent gaat
gaat tegen
tegen elkaar
elkaar strijden
strijden
op
op het
het podium
podium in
in Hof
Hof van
van Sellingen.
Sellingen.
De
De entree
entree is
is gratis,
gratis, uu bent
bent van
van harte
harte
welkom.
welkom. Wilt
Wilt uu ook
ook gebruik
gebruik maken
maken
van
van het
het Grunneger
Grunneger buffet
buffet (€
(€ 15,15,per
per persoon),
persoon), meld
meld uu dan
dan
aan
aan bij
bij Johan
Johan Eitens
Eitens (Hof
(Hof van
van
Sellingen),
Sellingen), tel.
tel. (0599)
(0599) 31
31 23
23 68
68 of
of
info@hofvansellingen.com.
info@hofvansellingen.com.
Hof
Hof van
van Sellingen
Sellingen
17.00
17.00 uur
uur

Toneelvereniging
Toneelvereniging ‘De
‘De SprankelSprankelgroep’
groep’ speelt
speelt de
de klucht
klucht
‘Hailemoal
‘Hailemoal Hoteldebotel’
Hoteldebotel’
Een
Een komische
komische klucht
klucht in
in drie
drie bedrijven,
bedrijven,
geschreven
geschreven door
door Henk
Henk Roede
Roede en
en
bewerkt
bewerkt door
door Ben
Ben ten
ten Velde.
Velde.
€€ 6,6,- p/p,
p/p, kaarten
kaarten zijn
zijn te
te
reserveren
reserveren bij
bij familie
familie Peters,
Peters,
tel.
tel. (0599)
(0599) 32
32 23
23 69
69
De
De Sprankel,
Sprankel, Torenstraat
Torenstraat 11,
11,
Sellingen
Sellingen
19.30
19.30 uur.
uur. Zaal
Zaal open
open
om
om 19.00
19.00 uur.
uur.

Het
Het tweede
tweede gedeelte
gedeelte van
van de
de avond
avond
wordt
wordt verzorgd
verzorgd door
door een
een groep
groep
leden
leden uit
uit het
het koor
koor die
die uu meeneemt
meeneemt
in
in een
een programma
programma met
met voor
voor iedereen
iedereen
herkenbare
herkenbare populaire
populaire muziek
muziek uit
uit
vroegere
vroegere jaren,
jaren, onder
onder de
de titel
titel
“Op
“Op volle
volle toeren
toeren met
met Time
Time for
for

Zundag
Museum
Museum De
De Oude
Oude Wolden
Wolden
organiseert
organiseert speciale
speciale
‘Grunneger
‘Grunneger Weke
Weke Dag’
Dag’
In
In het
het museum
museum kunt
kunt uu terecht
terecht voor
voor twee
twee
tentoonstellingen
tentoonstellingen waarin
waarin onder
onder meer
meer de
de
geschiedenis
geschiedenis van
van de
de eigen
eigen omgeving
omgeving
centraal
centraal staat:
staat: ‘Fotografen
‘Fotografen van
van de
de
vooruitgang’,
vooruitgang’, met
met foto’s
foto’s van
van Tonnis
Tonnis Post
Post
en
en Dirk
Dirk Kome
Kome en
en ‘Stralend
‘Stralend Zwart’,
Zwart’, met
met
zwarte
zwarte kleding
kleding uit
uit de
de museumcollectie.
museumcollectie.
Hiernaast
Hiernaast schittert
schittert als
als altijd
altijd het
het werk
werk
van
van ﬁﬁjnschilder
jnschilder Lodewijk
Lodewijk Bruckman
Bruckman
in
in de
de enige
enige permanente
permanente zaal
zaal van
van
het
het museum.
museum.
Tussen
Tussen 14.00
14.00 en
en 16.00
16.00 uur
uur geeft
geeft
Dirk
Dirk Kome,
Kome, fotograaf
fotograaf en
en samensteller
samensteller
van
van ‘Fotografen
‘Fotografen van
van de
de vooruitgang’,
vooruitgang’,
meerdere
meerdere rondleidingen
rondleidingen langs
langs de
de
tentoonstelling.
tentoonstelling.

Het
Het Oude
Oude Wapen,
Wapen, Blijham
Blijham
19.30
19.30 uur
uur (zaal
(zaal open
open
vanaf
vanaf 18.30
18.30 uur)
uur)
€€ 9,00
9,00 per
per persoon
persoon

Zotterdag
Talentenjacht
TalentenjachtGroninger
Groningermuziek
muziek
met
metGrunneger
GrunnegerPot
Pot

Jonker
Jonker met
met pianobegeleiding
pianobegeleiding
van
van Mineke
Mineke Potgieser.
Potgieser. Het
Het concert
concert
krijgt
krijgt een
een extra
extra dimensie
dimensie door
door
de
de medewerking
medewerking van
van de
de bekende
bekende
sopraan
sopraan Hermien
Hermien Cats
Cats uit
uit Stadskanaal.
Stadskanaal.
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Het
Het Nutsdepartement
Nutsdepartement
Bellingwolde
Bellingwolde presenteert
presenteert
’Die
’Die lieve
lieve oom
oom Ferdinand’
Ferdinand’
Een
Een blijspel
blijspel in
in drie
drie bedrijven
bedrijven door
door
Drentse
Drentse Vereniging
Vereniging “t“t Aol
Aol Volk”
Volk”
uit
uit Emmen.
Emmen.
€€ 15,-p.p.
15,-p.p.
via
via betaling
betaling
NL89RABO0306608081
NL89RABO0306608081 t.n.v.
t.n.v.
Nutsdepartement
Nutsdepartement Bellingwolde.
Bellingwolde.
Er
Er worden
worden geen
geen toegangskaarten
toegangskaarten
uitgegeven,
uitgegeven, uw
uw betaling
betaling is
is tevens
tevens
uw
uw toegangsbewijs.
toegangsbewijs.
Dorpshuis
Dorpshuis De
De Meet,
Meet,
Dorpsplein
Dorpsplein 66 in
in Bellingwolde
Bellingwolde
20.00
20.00 uur.
uur. Zaal
Zaal open
open om
om
19.00
19.00 uur.
uur.

Uitvoering
Uitvoering Zangvereniging
Zangvereniging
Cecilia
Cecilia Blijham,
Blijham, viert
viert 100
100 jarig
jarig
bestaan
bestaan
Het
Het 100-jarig
100-jarig bestaan
bestaan van
van
Zangvereniging
Zangvereniging Cecilia
Cecilia Blijham
Blijham wordt
wordt
gevierd
gevierd met
met een
een concert
concert met
met bekende
bekende
melodieën
melodieën in
in licht
licht klassiek,
klassiek, musical
musical en
en
streektaal
streektaal repertoire.
repertoire. Het
Het koor
koor staat
staat
onder
onder leiding
leiding van
van dirigent
dirigent Arnold
Arnold

Om
Om 15.30
15.30 uur
uur staan
staan we
we stil
stil bij
bij
de
de gedichten
gedichten van
van Fieke
Fieke Gosselaar.
Gosselaar.
Gosselaar
Gosselaar schreef
schreef speciaal
speciaal voor
voor het
het
Museum
Museum De
De Oude
Oude Wolden
Wolden dichtregels
dichtregels
om
om de
de verschillende
verschillende traptreden
traptreden in
in
het
het museum
museum te
te markeren.
markeren. Gedichten
Gedichten

memories”.
memories”. Een
Een muzikale
muzikale avond
avond om
om
niet
niet te
te missen.
missen.
Kaarten
Kaarten kunt
kunt uu bestellen
bestellen bij
bij Hermien
Hermien
IJzer
IJzer via
via tel.
tel. (0597)
(0597) 56
56 18
18 13
13 of
of Peter
Peter
Brugma
Brugma via
via tel.
tel. 06-523
06-523 941
941 44
44 en
en
indien
indien nog
nog voorradig
voorradig ’s
’s avonds
avonds in
in
de
de zaal
zaal van
van “Het
“Het Oude
Oude Wapen”
Wapen”
in
in Blijham.
Blijham.
Het
Het Oude
Oude Wapen,
Wapen, Blijham
Blijham
19.30
19.30 uur
uur (zaal
(zaal open
open v.a.
v.a. 18.30
18.30 uur)
uur)
€€ 9,9,- per
per persoon
persoon
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Obs
Obs Plaggenborg
Plaggenborg Jipsinghuizen
Jipsinghuizen
opent
opent dagelijks
dagelijks met
met het
het
‘Grunnegs
‘Grunnegs volkslaid’
volkslaid’
Leerlingen
Leerlingen doen
doen verschillende
verschillende
activiteiten
activiteiten op
op het
het gebied
gebied van
van
de
de Grunneger
Grunneger Toal.
Toal.

Kennisspel
Kennisspel ‘Klouk’
‘Klouk’
georganiseerd
georganiseerd door
door Stichting
Stichting
Welzijn
Welzijn Bellingwedde
Bellingwedde
Via
Via tel.
tel. 06-119
06-119 028
028 87
87
(Trijnie
(Trijnie de
de Roo)
Roo)
Steunstee
Steunstee Blijham,
Blijham, Veurste
Veurste Rou
Rou 22
10.00
10.00 tot
tot 11.15
11.15 uur
uur

Grunneger
Grunneger Steunsteekwis
Steunsteekwis
‘Ik
‘Ik bin
bin Grunneger’
Grunneger’
Via
Via tel.
tel. (0599)
(0599) 58
58 24
24 60
60
Steunstee
Steunstee Ter
Ter Apel,
Apel,
Dr.
Dr. Bekenkamstraat
Bekenkamstraat 37
37
13.30
13.30 tot
tot 15.00
15.00 uur
uur
€€ 2,2,- (inclusief
(inclusief twee
twee
koppen
koppen kofﬁ
kofﬁe)
e)

‘Verhoalen
‘Verhoalen veur
veur kinder’
kinder’
in
in bibliotheek
bibliotheek Vlagtwedde
Vlagtwedde
De
De dames
dames T.
T. Huls,
Huls, J.
J. Boels,
Boels, K.
K. Kuper,
Kuper,
I.I. Kruize
Kruize en
en de
de heren
heren L.
L. Houwing
Houwing en
en
H.
H. Opheikens
Opheikens lezen
lezen ’s’s morgens
morgens in
in
de
de bibliotheek
bibliotheek Vlagtwedde
Vlagtwedde Grunneger
Grunneger
verhoalen
verhoalen voor
voor aan
aan leerlingen
leerlingen van
van
de
de volgende
volgende basisscholen:
basisscholen: Obs
Obs Willem
Willem
Lodewijck,
Lodewijck, Obs
Obs Plaggenborg,
Plaggenborg, Cbs
Cbs
De
De Zaaier
Zaaier en
en Obs
Obs De
De Clockeslach.
Clockeslach.

Optreden
Optreden K2
K2 met
met
stamppotbuffet
stamppotbuffet

MEERT
MEERT

die
die gaan
gaan over
over de
de weidsheid
weidsheid van
van het
het
Grunneger
Grunneger land.
land. Naast
Naast de
de onthulling
onthulling
van
van deze
deze “trap”-gedichten,
“trap”-gedichten, leest
leest
Gosselaar
Gosselaar voor
voor uit
uit eigen
eigen werk.
werk.
Jonge
Jonge bezoekers
bezoekers tussen
tussen de
de 66 en
en 12
12 jaar
jaar
kunnen
kunnen hun
hun eigen
eigen route
route volgen
volgen langs
langs
‘Fotografen
‘Fotografen van
van de
de vooruitgang’,
vooruitgang’, maar
maar
zijn
zijn ook
ook welkom
welkom bij
bij de
de rondleidingen
rondleidingen
van
van Dirk
Dirk Kome.
Kome.
Museum
Museum De
De Oude
Oude Wolden,
Wolden,
Hoofdweg
Hoofdweg 161
161 in
in Bellingwolde
Bellingwolde
Tot
Tot 18
18 jaar
jaar gratis,
gratis, 18
18 jaar
jaar en
en ouder
ouder
normale
normale entree
entree museum
museum inclusief
inclusief
een
een gratis
gratis kopje
kopje kofﬁ
kofﬁe,
e, thee
thee of
of
een
een glaasje
glaasje ranja
ranja

Grunnegse
Grunnegse
veurjoarswandeling!
veurjoarswandeling!
Samen
Samen met
met twee
twee Groningse
Groningse
excursieleiders
excursieleiders van
van Natuurmonumenten
Natuurmonumenten
en
en Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer wandelt
wandelt uu het
het
voorjaar
voorjaar tegemoet.
tegemoet. Wat
Wat zijn
zijn de
de eerste
eerste
voorjaarskenmerken?
voorjaarskenmerken? Wat
Wat is
is typische
typische
Groningse
Groningse natuur?
natuur? Ontdek
Ontdek dit
dit in
in
de
de omgeving
omgeving van
van Smeerling
Smeerling en
en Ter
Ter
Wupping.
Wupping. Tijdens
Tijdens de
de wandeling
wandeling wordt
wordt
in
in de
de Groninger
Groninger taal
taal gesproken.
gesproken.
Via
Via a.epping@staatsbosbeheer.nl
a.epping@staatsbosbeheer.nl
of
of via
via 06-203
06-203 575
575 86
86
Start
Start vanaf
vanaf parkeerplaats
parkeerplaats
Gasterij
Gasterij Smeerling
Smeerling
14.00
14.00 tot
tot 16.00
16.00 uur
uur

Moandag

Dinsdag
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Vallen
Vallen de
de verkiezingen
verkiezingen
in
in het
het water?
water?
Een
Een interactieve
interactieve game
game van
van
het
het waterschap.
waterschap.
Deze
Deze week
week zijn
zijn de
de waterschapswaterschapsverkiezingen.
verkiezingen. Om
Om ook
ook de
de jongeren,
jongeren,
en
en dan
dan met
met name
name de
de voters-to-bevoters-to-benaar
naar de
de stembus
stembus te
te krijgen,
krijgen, spelen
spelen ze
ze
in
in de
de jongerencentra
jongerencentra een
een spel.
spel. In
In dit
dit
interactieve
interactieve spel
spel stemmen
stemmen de
de jongeren
jongeren
op
op partijen
partijen in
in het
het waterschapsbestuur.
waterschapsbestuur.
Daarna
Daarna nemen
nemen ze
ze als
als bestuur
bestuur van
van
een
een waterschap
waterschap beslissingen
beslissingen over
over
een
een aantal
aantal vraagstukken.
vraagstukken. Zo
Zo leren
leren
ze
ze onderhandelen
onderhandelen en
en zien
zien ze
ze de
de
gevolgen
gevolgen van
van hun
hun besluiten.
besluiten. Het
Het
spel
spel wordt
wordt ingeleid
ingeleid met
met een
een korte,
korte,
informatieve
informatieve ﬁﬁlm.
lm.
Jongerencentrum
Jongerencentrum Bthere
Bthere in
in
Vlagtwedde
Vlagtwedde (Wilhelminastraat
(Wilhelminastraat 35a)
35a)
19.30
19.30 tot
tot 20.30
20.30 uur
uur
Deelname
Deelname is
is gratis
gratis

In
In het
het kader
kader van
van de
de Grunneger
Grunneger Weke
Weke
wordt
wordt i.s.m.
i.s.m. Karin
Karin Hofman
Hofman in
in Dorpshuis
Dorpshuis
Ons
Ons Noaberhoes
Noaberhoes in
in Veelerveen
Veelerveen een
een
gezellige
gezellige middag
middag georganiseerd.
georganiseerd.
U
U bent
bent vanaf
vanaf 13.30
13.30 uur
uur welkom
welkom en
en
wordt
wordt ontvangen
ontvangen met
met een
een kopje
kopje kofﬁ
kofﬁee
of
of thee
thee met
met Grunneger
Grunneger lekkernij.
lekkernij.
Van
Van 14.00
14.00 tot
tot 16.00
16.00 uur
uur verzorgt
verzorgt
K2
K2 een
een optreden.
optreden. Tijdens
Tijdens de
de pauzes
pauzes
is
is er
er een
een kleine
kleine quiz
quiz met
met prijsjes.
prijsjes.
Na
Na aﬂ
aﬂoop
oop kunt
kunt uu genieten
genieten van
van een
een
goed
goed verzorgd
verzorgd stamppotbuffet!
stamppotbuffet!
Steunstee
Steunstee Reiderland,
Reiderland,
tel.
tel. (0597)
(0597) 67
67 57
57 94,
94,
info@welzijnbellingwedde.nl.
info@welzijnbellingwedde.nl.
Graag
Graag bij
bij opgave
opgave in
in de
de Steunstee
Steunstee
betalen
betalen (maandag,
(maandag, woensdag
woensdag of
of
donderdag
donderdag van
van 9.00
9.00 tot
tot 12.00
12.00 uur)
uur)
Dorpshuis
Dorpshuis Ons
Ons Noaberhoes
Noaberhoes in
in
Veelerveen
Veelerveen
13.30
13.30 uur
uur
€€ 12,50.excl.
12,50.excl. drankjes
drankjes voor
voor
deelname
deelname stamppotbuffet
stamppotbuffet
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naar
naar de
de stembus
stembus te
te krijgen,
krijgen, spelen
spelen ze
ze
in
in de
de jongerencentra
jongerencentra een
een spel.
spel. In
In dit
dit
interactieve
interactieve spel
spel stemmen
stemmen de
de jongeren
jongeren
op
op partijen
partijen in
in het
het waterschapsbestuur.
waterschapsbestuur.
Daarna
Daarna nemen
nemen ze
ze als
als bestuur
bestuur van
van
een
een waterschap
waterschap beslissingen
beslissingen voor
voor
een
een aantal
aantal vraagstukken.
vraagstukken. Zo
Zo leren
leren ze
ze
onderhandelen
onderhandelen en
en zien
zien ze
ze de
de gevolgen
gevolgen
van
van hun
hun besluiten.
besluiten. Het
Het spel
spel wordt
wordt
ingeleid
ingeleid met
met een
een korte,
korte, informatieve
informatieve
ﬁﬁlm.
lm.
Jongerencentrum
Jongerencentrum Hebe
Hebe in
in
Ter
Ter Apel
Apel (Hoofdstraat
(Hoofdstraat 54)
54)
19.30
19.30 tot
tot 20.30
20.30 uur
uur
Deelname
Deelname is
is gratis
gratis

Groninger
Groninger Pubquiz
Pubquiz
Strijd
Strijd om
om de
de Wisselbokaal
Wisselbokaal in
in de
de
Regionale
Regionale Scholengemeenschap
Scholengemeenschap
(RSG)
(RSG) in
in Ter
Ter Apel.
Apel. In
In vijf
vijf ronden
ronden krijgen
krijgen
verschillende
verschillende teams
teams vragen
vragen voorgelegd
voorgelegd
over
over allerlei
allerlei Groninger
Groninger onderwerpen,
onderwerpen,
zoals
zoals cultuur,
cultuur, sport,
sport, economie,
economie, politiek,
politiek,
topograﬁ
topograﬁe,
e, geschiedenis
geschiedenis en
en (pop)
(pop)
muziek.
muziek. De
De presentatie
presentatie is
is in
in handen
handen
van
van Johanna
Johanna de
de Lange
Lange en
en Harrie
Harrie
Woldendorp.
Woldendorp. De
De vragen
vragen zijn
zijn gemaakt
gemaakt
door
door enkele
enkele docenten
docenten van
van de
de RSG.
RSG.
Een
Een jury
jury maakt
maakt uiteindelijk
uiteindelijk de
de winnaars
winnaars
bekend.
bekend. Publiek
Publiek is
is van
van harte
harte welkom!
welkom!
Kantine,
Kantine, RSG
RSG Ter
Ter Apel
Apel
19.30
19.30 tot
tot 21.30
21.30 uur
uur

Vallen
Vallen de
de verkiezingen
verkiezingen in
in
het
het water?
water?
Een
Een interactieve
interactieve game
game van
van
het
het waterschap.
waterschap.
Deze
Deze week
week zijn
zijn de
de waterschapswaterschapsverkiezingen.
verkiezingen. Om
Om ook
ook de
de jongeren,
jongeren,
en
en dan
dan met
met name
name de
de voters-to-bevoters-to-be-

Wonsdag
Wandeling
Wandeling met
met een
een Grunnegs
Grunnegs
verhoal
verhoal
Wandeling
Wandeling richting
richting Metbroekbos
Metbroekbos
onder
onder leiding
leiding van
van Henk
Henk Opheikens
Opheikens
en
en met
met een
een Grunnegs
Grunnegs verhoal
verhoal
door
door Luuk
Luuk Houwing.
Houwing. Bij
Bij terugkomst
terugkomst
Westerwoldse
Westerwoldse preisoep.
preisoep. Wees
Wees der
der bie!
bie!
via
via Henk
Henk Opheikens,
Opheikens,
tel.
tel. (0599)
(0599) 31
31 32
32 72
72
Herberg
Herberg de
de van
van Bommelhoeve,
Bommelhoeve,
Winselweg
Winselweg 5,
5, Vlagtwedde
Vlagtwedde
Aanvang
Aanvang met
met kofﬁ
kofﬁee om
om 9.30
9.30 uur,
uur,
vertrek
vertrek wandeling
wandeling om
om 10.00
10.00 uur,
uur,
einde
einde om
om 12.00
12.00 uur
uur
€€ 5,50
5,50 per
per persoon
persoon

Open
Open Huis
Huis Verpleegcentrum
Verpleegcentrum
Akkerheem,
Akkerheem, thema
thema Bewegen
Bewegen
en
en Beleven
Beleven
U
U kunt
kunt meedoen
meedoen aan
aan spelspel- en
en
gymactiviteiten,
gymactiviteiten, iets
iets bakken,
bakken,
creatief
creatief bezig
bezig zijn,
zijn, langs
langs
de
de schoonheidssalon
schoonheidssalon en
en nog
nog meer.
meer.
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U
U bent
bent van
van harte
harte uitgenodigd
uitgenodigd om
om
een
een kijkje
kijkje te
te komen
komen nemen!
nemen!
Verpleegcentrum
Verpleegcentrum Akkerheem,
Akkerheem,
Dorpsplein
Dorpsplein 66 in
in Bellingwolde
Bellingwolde

Grunneger
Grunneger Steunsteekwis
Steunsteekwis
‘Ik
‘Ik bin
bin Grunneger’
Grunneger’
Via
Via tel.
tel. (0599)
(0599) 58
58 24
24 60
60
Steunstee
Steunstee Sellingen,
Sellingen, Korteweg
Korteweg 2d
2d
13.30
13.30 tot
tot 15.00
15.00 uur
uur
€€ 2,2,- (inclusief
(inclusief twee
twee
koppen
koppen kofﬁ
kofﬁe)
e)

Jongeren
Jongeren Pubquiz
Pubquiz
Voor
Voor jongeren
jongeren van
van 14
14 t/m
t/m 23
23 jaar.
jaar.
Meld
Meld je
je aan
aan voor
voor 18
18 maart.
maart.
Per
Per team
team van
van vier
vier personen,
personen,
via
via j.hebers@rzijn.nu
j.hebers@rzijn.nu
Zaal
Zaal 12,
12, Wilhelminastraat
Wilhelminastraat 37,
37,
Vlagtwedde
Vlagtwedde
19.30
19.30 tot
tot 21.30
21.30 uur
uur

Dunderdag
‘Verhoalen veur kinder’
in bibliotheek Ter Apel
Wethouder G. Luth, mevrouw
W. Bergman, M. Smit en W. Wilts
lezen ’s morgens in de bibliotheek in
Ter Apel Grunneger verhoalen voor
aan leerlingen van Obs De Vlinder,
Cbs De Hoeksteen, SWbs Pork, RKbs
Bonifatius en RKbs H. Gerardus.

‘Verhoalen veur kinder’ in
de bibliotheek Blijham
De heer E. Jager leest ‘s morgens in
de bibliotheek in Blijham Grunneger
verhoalen voor aan leerlingen van
Obs De Wiekslag, Obs De Vlonder
en Cbs De Loopplank.

‘Verhoalen veur kinder’ in
de bibliotheek Bellingwolde
Mevrouw A. Wierenga leest ‘s morgens
in de bibliotheek in Bellingwolde
Grunneger verhoalen voor aan
leerlingen van Obs Oosterschool, Obs
Westerschool en Cbs De Wegwijzer.

Even buurten in Vlagtwedde
(georganiseerd door
Buurtzorg)
U kunt vrijblijvend met uw zorggerelateerde vragen langskomen
om aan te schuiven bij de kofﬁetafel.
Onder het genot van een kopje thee of
kofﬁe met Grunneger kouk wordt samen
gekeken naar een oplossing of een
verwijzing naar elders. Tevens is het
een ontmoetingsplaats om met anderen
in gesprek te komen.

21

MEERT

Grunneger Bingo
Georganiseerd door de jongerensoos voor de bewoners van de
Blanckenborg.

Lezing door Jochem Abbes
Twee eeuwen Stadsbestuur
in Westerwolde
Toelichting: In 1619 – tijdens het
Twaalfjarig Bestand – kocht de stad
Groningen de leenheerlijke rechten
van Westerwolde van Willem van
den Hove. Westerwolde werd
daarmee een deel van de zogenaamde
Groninger ‘Stadsjurisdicties’. Bijna
twee eeuwen vormden ‘burgemeester
ende raedt’ van Groningen het dagelijks
bestuur van Westerwolde. Pas in de
Franse Tijd kwam aan de ‘Stadsstaat
Groningen’ formeel een einde.
De stad Groningen heeft in
de Gouden en Zilveren Eeuw veel
invloed gehad in Westerwolde en
tot op de dag van vandaag haar
sporen achtergelaten. Abbes gaat
in op de achtergrond van de aankoop
en de uitwerking van het stadsbestuur
in onze landstreek. Een rijk en
beeldbepalend onderwerp, waarvan
het begin dit jaar 400 jaar geleden is.

Via tel. 06-119 028 87
(Trijnie de Roo)
Trefpunt Mantelzorg, De Meet,
Bellingwolde
14.00 tot 15.30 uur

MEERT

Muziek maken is cool,
muziek moaken is nuver!

Als u verzekerd wilt zijn van een plaats
is het advies vooraf uw toegangsbewijs
af te halen bij één van de bibliotheken
in de gemeente. De entreekaarten
zijn verkrijgbaar vanaf 1 maart.
Op de avond zelf geldt vol = vol.
Voor informatie: tel. (088) 506 19 00,
Klantenservice Biblionet Groningen.
Bibliotheek Ter Apel
19.30 tot 21.30 uur
€ 5,- incl. 2 consumpties

Zotterdag

Zevenmeersveenweg, Sellingen
13.00 tot 16.00 uur

Een beweegactiviteit voor mensen
met dementie! Bent u nieuwsgierig?
Of kent u iemand met geheugenproblemen die op zoek is naar een
activerende en plezierige activiteit?
Doe dan vrijblijvend een keer mee.
U bent van harte welkom!

Runners Oost Groningen organiseert
voor de zevende keer De Ruiten Aa
loop vanaf de sporthal De Wischmei
in Vlagtwedde door het fraaie beekdal
van de Ruiten Aa in Westerwolde over
verharde en onverharde wegen en
paden. Start en inschrijving voor alle
leeftijden, 30, 25 en 18 kilometer.
‘Muziek maken is Cool!’ is een
project waar kinderen in aanraking
komen met een instrument en
notenschrift, actief deelnemen
in groepsverband en naar elkaar
luisteren, dat is samen muziek maken.
Leerlingen van de basisscholen
de Oosterschool, de Wegwijzer en
de Westerschool uit Bellingwolde
hebben de afgelopen weken muzieklessen gevolgd op blaas- en
slagwerkinstrumenten. De lessen
werden verzorgd door Heerko Koops
en Albert Hoven. Dit wordt vandaag
afgesloten met een concert. Als
gastorkest zal het beginners/jeugdorkest
van D.O.K. uit Blijham een optreden
verzorgen. U bent van harte welkom,
entree is gratis.

Grunneger ‘laidjesfestival’ door
leerlingen van twaalf basisscholen
in Westerwolde
Na oefenen en workshops op school
verzorgen de leerlingen een optreden
met Grunneger laidjes voor hun ouders/
verzorgers, begeleid door ‘de Grunnies’,
o.l.v. Jean Paul Mensing en met
medewerking van Alex Vissering
en Olaf Vos.

Aanmelden via
tel. (0599) 58 24 60
Dr. Bekenkampstraat 37,
Ter Apel
14.00 tot 16.00 uur
€ 1,50 (inclusief twee
koppen kofﬁe)

Trefpunt Mantelzorg
Met als thema: Grunneger Toal. U kunt
vrij inlopen, de toegang is gratis.
Steunstee Ter Apel,
Dr. Bekenkampstraat 37
14.00 tot 16.00 uur

Grunneger pankoukdag
Voor en door de jongeren worden er,
tijdens deze nationale pannenkoekendag,
pannenkoeken gebakken.
Jongerencentrum Bthere,
Wilhelminastraat 35a, Vlagtwedde
Jongerencentrum Hebe,
Hoofdstraat 54, Ter Apel
Jeugdstee De Kapschuure,
Beetserweg 2, Sellingen
17.00 tot 18.30 uur
€ 2,00 per persoon

MEERT

Ruiten Aa loop

Bezichtiging/openstelling
van Kamp De Beetse/Barak
De barak aan de Zevenmeersveenweg
bij Sellingen is gerestaureerd. Voor
geïnteresseerden is het gebouw ter
bezichtiging opengesteld. Werkgroep
Kamp De Beetse verzorgt een
toelichting. De entree is gratis.
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Voor marathonlopers, ultralopers, nordic walking en wandelaars.

Obs Plaggenborg in Jipsinghuizen
sluit de Grunneger Weke af met
deelname aan de ‘Nationale
Pannenkoekendag’. De school gaat
met de leerlingen pankouken bakken
veur omwonenden.

Bewegen op
Grunneger muziek

Grunneger Steunsteekwis
‘Ik bin Grunneger’

Kennisspel ‘Klouk’,
georganiseerd door stichting
Welzijn Bellingwedde

Grunneger pankoukdag
bij Obs Plaggenborg

22

De Meet, Bellingwolde
18.30 uur

Jumbo Vlagtwedde
10.00 tot 12.00 uur

Via tel. (0599) 58 24 60
Steunstee Vlagtwedde,
Dr. P. Rinsemastraat 7
13.30 tot 15.00 uur
€ 2,- (inclusief twee
koppen kofﬁe)

Vraidag

Deelnemende scholen:
Sws de Driesprong (Vriescheloo),
Obs Willem Lodewijck (Bourtange),
Obs de Clockeslach (Vlagtwedde),
Obs de Klimop (Ter Apelkanaal),
Obs Plaggenborg (Jipsinghuizen),
Cbs Gebint (Sellingen), Obs Op
d’Esch (Sellingen), RKbs Bonifatius
(Ter Apel), Obs de Vlinder
(Ter Apel), Cbs de Hoeksteen
(Ter Apel), RKbs H. Gerardus
(Ter Apel) en de Interschool (Ter Apel).
Sporthal Ter Apel,
Heemker Akkerstraat
19.00 uur

Via de website https://ruitenaloop.nl/
Sporthal De Wischmei, Vlagtwedde
10.00 uur
€ 6,50 per persoon

De dag van de Dieverdoatsie in
De Meet in Bellingwolde
Tijdens de dag van de Dieverdoatsie
kunt u kijken naar en deelnemen aan
de onderstaande activiteiten. U bent
van harte welkom.

•

Grunneger markt in de Meet
in het teken van de taal, cultuur
en streek(gebonden)producten

• Activiteiten door het Huis voor
de Sport Groningen

• Spoed(broes)cursus Gronings
• Finale schriefwedstried met

voordracht van Erik Hulsegge

• Live uitzending RTV Westerwolde
• Bakworkshop met een

Grunneger twist:
- Grunneger cupcakes
maken voor kinderen
Zit je in groep 3 t/m 6 van de
basisschool dan kun je van
13.00 uur tot 14.30 uur bij ons
terecht voor cupcakes met een
Grunneger twist! Zit je in groep 7
t/m 8 dan ben je van 14.45 uur
tot 16.15 uur welkom om deze
overheerlijke cupcakes te maken.
Er is een beperkt aantal plekken.
Je kunt je opgeven door te mailen
naar kinderactiviteiten@
welzijnbellingwedde.nl, dit kan
tot 20 maart, kosten 2 euro.
- Grunneger kouke maken
voor volwassenen
Van 10.30 tot 12.00 uur, kosten
€ 3,- per persoon, opgave via
info@welzijnbellinngwedde.nl.
Aanmelden kan tot 20 maart.

• Met Sanne Meijer Onderweg

door Westerwolde
Gek op ﬁetsen, geschiedenis,
landschap én Westerwolde? Sanne
Meijer (www.sannemeijeronderweg.nl)
neemt u mee op ontdekkingstocht
door het unieke Gronings-Duitse
grensland. In dit gebied van moeras
en verdedigingswerken zijn allerlei
bijzondere plekken te vinden die
verhalen vertellen over het verrassende
verleden van Westerwolde en het

Emsland. Denk bijvoorbeeld aan
de eeuwenoude grenspalen: stille
getuigen van andere tijden. Sanne
bracht onlangs het ﬁetsrouteboekje
‘Verhalen over Veen en Verdediging’
uit over dit gebied.
De ﬁetstocht begint en eindigt bij
De Meet in Bellingwolde en is
ongeveer 23 km lang. Onderweg
vertelt Sanne verhalen over de
geschiedenis van dit prachtige
gebied. Deelname is gratis.
Er zijn slechts 15 plaatsen
beschikbaar, dus wees er snel
bij! Het plaatsvinden van de
ﬁetstocht is afhankelijk van
de weersomstandigheden.
Verplicht via
gemeente@westerwolde.nl.
Vol = vol.
Partycentrum De Meet
in Bellingwolde
13.00 tot 15.30 uur
Gratis

Zundag
Koffieconcert door Bob Heidema
en Adrian Farmer
Ze begeleiden zichzelf op gitaar, banjo
en dobro. Bekend van Adrian is o.a.
zijn Johnny Cash act.
Dorpshuis ‘Ons Noabershoes’,
Scheidingsweg 20, 9566 PL
Veelerveen, tel. (0597) 54 14 88

24

MEERT

11.00 tot 13.00 uur
Kaarten kunt u reserveren
via info@veelerveen.eu
of via de beheerder van
Ons Noabershoes via tel.
06-515 968 17. Na 18.00 uur:
(0597) 54 14 88.
€ 10,- per persoon

Overige
Museum Klooster Ter Apel
presenteert ‘Kokseln in
t Klooster’

Exposities in
gemeentehuizen

Wees welkom in de voormalige
eetzaal van de Kruisheren,
De Refter. Aan tafel! Op de lange
Kloostertafel ligt het eetgerei
‘klaar voor gebruik’...
Ontdek op verrassend eenvoudige
wijze ‘Grunneger’ woorden wat
betreft eten, drinken en keukengerei
aan de hand van diverse woordkaartjes en afbeeldingen. Onder
‘t schuddeldouk liggen verdere
voorwerpen binnen handbereik
om te bekijken. Oardeghaid
gegarandeerd! Oftewel leesen leerplezier gegarandeerd!
Individueel publiek, groepen
en schoolklassen
Kloostercafé De Refter,
Klooster Ter Apel
Tijdens openingstijden
10.00 tot 17.00 uur op
dinsdag t/m zaterdag
13.00 tot 17.00 uur op zondag
www.kloosterterapel.nl/nl/
toegangsprijzen

In het gemeentehuis in Sellingen
zijn t/m 31 maart diverse exposities.
Fotoclub Oost Groningen exposeert in
Sellingen met prachtige foto’s en in de
vitrinekasten zijn werkstukken te zien
van cliënten van de dagopvang
Re-Horeca in De Meet, Bellingwolde.
In het gemeentehuis in Wedde
exposeert Alie Boekelo tot 1 mei,
met hoofdzakelijk pastels. Zij tekent
vooral dieren en bloemen en sinds
kort ook portretten. Zij werkt met
pastelpotloden, kleurpotloden en
maatwerk op porselein. Ook maakt
zij tekeningen in opdracht.
De exposities zijn tijdens
de openingstijden van de
gemeentehuizen te bezichtigen.

• Rappen in t Grunnegs

met Lucas Jolink
Een Grunneger rap maken met
een bekende van Holland’s got
talent? Dat kan op zaterdag 23
maart in De Meet! Ben je tussen
de 12 en 16 jaar dan kun je van
13.00 tot 14.00 uur samen met
Lucas Jolink een rap schrijven
en natuurlijk samen oefenen.
Om 15.00 uur is er een optreden.
Grijp deze eenmalige kans!
Er is een beperkt aantal
plekken dus geef je snel op
via kinderactiviteiten@
welzijnbellingwedde.nl.

Volg de Grunneger Weke op Facebook via: www.facebook.com/GrunnegerWeke.

De Meet, Bellingwolde
11.30 tot 16.00 uur

Foto’s: Metha Eikens, André Dümmer, Catharina Glazenburg, Doris Kerkhoff e.a.

