
10.00 uur

Grunneger dainst
in Hervormde Kloosterkerk in Ter Apel.

Voorganger: ds. E.J. Struif

Winterbivak in de vesting Bourtange
Napoleontische soldaten bereiden zich, na een lange 

winter, weer voor op de komende gevechten.

Wandelexcursie door het
Ellersinghuizerveld
Georganiseerd vanuit de projectgroep EHS

Westerwolde.

13 december jl. is het 2e deel van natuurgebied

Ellersinghuizerveld opgeleverd. In totaal is 165 hectare 

ingericht. Om het publiek kennis te laten maken met 

dit gebied wordt een excursie georganiseerd onder

leiding van deskundigen die nauw betrokken zijn bij 

de inrichting en toekomstig beheer van dit natuur-

gebied. Tijdens de wandeling, ergens in het veld, 

wordt u koffie/thee met een lekkernij aangeboden, 

geserveerd door Gasterij Natuurlijk Smeerling.

Wilt u mee wandelen, meld u dan aan (naam + aantal 

personen) bij de gemeente Vlagtwedde,

tel. (0599) 320 295, cultuur@vlagtwedde.nl.

Vertrek 13.30 uur – bij aanmelding wordt het

startpunt doorgegeven. Duur wandeling ruim 2 uur.

Draag goed schoeisel, het terrein kan namelijk

nat en modderig zijn! Er zijn geen kosten aan

verbonden. Bent u geïnteresseerd in informatie

over de werkzaamheden in het Ellersinghuizerveld

kijk dan op www.ruitenaa.nl

Voor andere routes zie

www.wandeleninwesterwolde.nl.

Zaterdag 22 maart van 15.00 tot 17.00 uur

Verhalenvertellers
Live-uitzending Radio Westerwolde vanuit de

Turfschuur in Bourtange.

Ondernemend Vlagtwedde organiseert een:

Voorjaarsbeurs op 28 en 29 maart
in sporthal De Wischmei in Vlagtwedde.

Presentaties van zo’n 35 Vlagtwedder bedrijven en 

organisaties. Kijk voor meer informatie op

www.vlagtwedde.info. Tijdens deze beurs wordt

door Gasterij Natuurlijk Smeerling een wedstrijd 

georganiseerd wie de lekkerste ‘povvert’ maakt. De 

winnende povvert wordt een maandlang geserveerd 

bij de Gasterij in de Smeerling. Meer info tel.

(0599) 312 611. www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl 

Ruiten Aa loop - Hardlopen, wandelen 
en nordic walking
Runners Oost Groningen organiseert op zaterdag 

29 maart voor de tweede keer de Ruiten Aa loop voor 

marathonlopers, ultralopers, wandelaars en Nordic 

Walking vanaf sporthal de Wischmei te Vlagtwedde 

door het fraaie beekdal van de Ruiten Aa in Wester-

wolde over verharde en onverharde wegen en paden. 

Afstanden van 30 km, 25 km en 18 km. Voor informa-

tie/aanmelding zie www.ruitenaloop.nl.

Expositie in het gemeentehuis te
Sellingen van 1 maart tot 1 mei 2014
Werk (pentekeningen/pastels) van Zwaantje

Weishaupt en kunstwerken (vitrines) van Marlies

Heylmann en Jelle Leek (ontwerpers cultuurprijs 

gemeente Vlagtwedde). Te bezichtigen tijdens

openingstijden.

Expositie in de bibliotheek te Ter Apel 
in maart/april 2014
Schilderijen (aquarellen) van Wilma Horlings uit

Kielwindeweer en keramiek van Anne Lutz uit de

Mussel. Te bezichtigen tijdens openingstijden.

Exposities in Klooster Ter Apel 
In het Klooster zijn momenteel verschillende

exposities, o.a. een permanente expositie ingericht 

met een belangrijk deel van de collectie van Henk en 

Babs Helmantel. Schilderijen van Henk Helmantel en 

middeleeuwse sculpturen, meubels en gebruiksvoor-

werpen. 

De expositie ‘Bewogen Stilte’ duurt in tegenstelling tot 

de datum op de website tot medio april. Deze bestaat 

uit uiteenlopende kunstwerken van twee kruisheren, 

Broeder Edgard Claes osc uit Sint Agatha en pater 

Bernhard Leisenheimer osc uit D-Lage-Rieste/

Osnabrück. Voor de overige exposities en uitgebreide

informatie zie www.kloosterterapel.nl. 

Expositie in de Oude Stelmakerij
vanaf 28 maart
Expositie van werken van Johan Hemkes in de Oude 

Stelmakerij in Sellingen, Dorpsstraat 32. Johan Hemkes 

(1894-1988) werd geboren in Friesland. Vanaf 1921 

was hij tekenleraar aan de HBS in Ter Apel. Johan 

Hemkes maakte veel etsen, houtsnedes en aquarellen. 

Voor info (0599) 612 649 of

www.streekhistorischcentrum.nl/oude-stelmakerij.

Koetsreis
Onlangs was er een expositie ‘Vooruitgangsvisioenen’ 

in het museum de Olde Wolden in Bellingwolde.

Basisschoolleerlingen schreven een verhaal over deze 

expositie van de kananlisatie in Westerwolde. Tijdens 

de Grunneger Weke reikt waterschap Hunze en Aa’s de 

prijs uit van de verhalenwedstrijd. De schrijver van het 

mooiste verhaal wint een koetsreis door Westerwolde. 

www.Klunderloa.nl
Klunderloa is een website met veel Groningstalig

lesmateriaal, met als doel de Groninger streektaal 

dichter bij kinderen te brengen. Bestemd voor scholen, 

maar ook voor individueel gebruik.

Activiteiten op het terrein bij
Hof van Sellingen
(tegenover het gemeentehuis)

11.00 - 17.00 uur Grunneger joarmaart

(Groninger fair) 2014

Op de jaarmarkt worden zowel Westerwoldse 

streekproducten als Groningse producten van lokale 

ambachtslieden, neringdoenden en genootschappen 

(verenigingen) getoond en verkocht. Er worden

Groningse verhalen voorgelezen voor jong en oud. 

13.00 uur Talentenjacht voor nieuw Gronings(talig) 

zangtalent! (vanaf 11.00 uur generale repetitie).

Voor dit TalentenToernooi is achter op het terrein een 

openluchtpodium. De entree is gratis en iedereen is 

van harte welkom.

Voor informatie www.hofvansellingen.nl en/of

aanmelding talentenjacht: Johan Eitens,

tel. (0599) 312 368 of info@hofvansellingen.nl. 

Bezichtiging Kamp de Beetse (barak)
Momenteel wordt de barak aan de Zevenmeers-

veenweg gerestaureerd. Voor geïnteresseerden is 

het gebouw van 14.00 tot 16.00 uur ter bezichtiging 

opengesteld, waarbij tekst en uitleg over de voortgang 

en gang van zaken zal worden gegeven.

Tussen 16.00 en 17.00 uur - Verhoaltjes 
en demonstroaties deur de
Giezelbaargbloazers
(jeugd en òllen) op dele bie Kruize’, boerderij ‘erve 

Eefsingh’, Veelerweg 15, Ol Veele.

Voor info: tel. (0599) 312 683 (dhr. Kruize)

Winterbivak in de vesting Bourtange
Napoleontische soldaten bereiden zich, na een lange 

winter, weer voor op de komende gevechten.

Het is avond. In de verder verstilde vesting hoor je

in de taveerne lachen en zingen. Door de beslagen 

ruitjes zie je binnen de kooplui zitten die overdag 

goed verdiend hebben, maar ook soldaten die zich 

nog even opwarmen voor ze weer met een lantaarn in 

de hand naar hun bivak terugkeren. Bent u plotseling 

terug in de historie? Nee, dit is re-enactment: het zo 

nauwkeurig mogelijk recreëren van de geschiedenis, 

om deelnemers én publiek een authentiek beeld te 

geven van een andere tijd. Als publiek mag u alles van 

dichtbij bekijken, overal vragen over stellen en waar 

mogelijk zelf dingen uitproberen. Geschiedenis moet u 

tenslotte beleven.

Voor info: tel. (0599) 354 600 of

www.bourtange.nl.

zotterdag 29 meert overige activiteiten

de haile weke

zundag 30 meert

Extra aandacht tijdens uitzendingen van Radio Westerwolde. Ether 106.5/106.6/107.0 – kabel 104.1

Kijk ook eens op www.vlagtwedde.nl en Twitter: @vlagtwedde

Voor meer informatie: gemeente Vlagtwedde, tel. (0599) 320 220

LET OP: extra meldingen in de Ter Apeler Courant in de rubriek ‘Tussen Klooster en Vesting’.p
r

o
g

r
a

m
m

a

g
r

u
n

n
eg

er
e

23
t/m

maart

w
ek

e

30

e

w
w

w
.v

la
gt

w
ed

de
.n

l

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

op één na

}



p
r

o
g

r
a

m
m

a

g
r

u
n

n
eg

er

08.00 – 11.00 uur Noordmannen
RTV Noord bij Klooster Ter Apel (FM 97.5)

Groningen ontwaakt bij dit radioprogramma in

de streektaal dat vanaf het Klooster wordt

uitgezonden.

Startschot Grunneger Weke
in Klooster Ter Apel.

Om 14.00 uur geeft wethouder Seine Lok in

Klooster Ter Apel het officiële startschot voor de

5e ‘Grunneger Weke van de gemeente Vlagtwedde’.

...met muziek van De Troebadoers 
Het Groninger dialect en de liefde voor Ameri-

cana bracht Edwin Jongedijk, Jan Henk de Groot 

en Alex Vissering samen. Zo ontstond het idee 

voor een reeks concerten met niet meer dan een 

paar akoestische gitaren, mondharmonica en 

mandoline. Eigen nummers in het Gronings over 

de liefde, de streek en vooral uit het leven. 

en verhalen door Hanne Wilzing
Hanne Wilzing (1958) is geboren en opgegroeid 

in Onstwedde in buurtschap Smeerling. Later is hij 

voor school en werk naar het westen getrokken. 

Maar het ‘Grunneger laand en toal’ blijft trekken. 

Zijn teksten, verhalen en gedichten met een

Westerwoldse inslag, worden geregeld

gepubliceerd in Krödde en Toal en Taiken. 

…en het bekend maken van de
winnaar van de Cultuurprijs van de 
gemeente Vlagtwedde
Een kunstwerk ontworpen door Marlies Heylmann en 

Jelle Leek te Veele, gebaseerd op de korenschoof die 

op het oude zegel van het landschap Westerwolde en 

op het gemeentewapen voorkomt.

Programma 

14.00 uur startschot/uitreiken cultuurprijs

 in Kloosterkerk

14.30 uur optreden Troebadoers in

 Kanunnikenkerk

15.00 uur verhaal door Hanne Wilzing

 in Kanunnikenkerk

15.15 uur Pauze met koffie/thee in Refter

15.45 uur verhaal door Hanne Wilzing

 in Galerie I

16.00 uur optreden Troebadoers

 in Galerie I

16.45 uur einde

Iedereen is welkom!
Er is een beperkt aantal plaatsen. U kunt reserveren bij 

de gemeente Vlagtwedde tel. (0599) 320 295 of

cultuur@vlagtwedde.nl Gratis entree!

Vanaf 17.00 uur kunt u gebruik maken van een

‘Grunneger buffet’ in restaurant Boschhuis

(Reserveren noodzakelijk, tel. (0599) 581 208).

Grunneger pot

Onbepaarkt snert en/of broene

bonensoep

Roggenbrood mit spek en

roggenbrood mit keze

€ 7,50 p.p.

Week veurtied reserveren!

Hotel Boschhuis

Bosloane 6, Troapel tel. (0599) 581 208

Start activiteiten op diverse
basisscholen
in de gemeente Vlagtwedde. (Voor)lezen, Groninger 

gebruiken, enz.

Obs Plaggenborg Jipsinghuizen opent 
dagelijks met het ‘Grunnegs volkslaid’
Er wordt voorgelezen (in de Grunneger toal) en de 

hele week werken de leerlingen met materiaal uit de 

leskist. Ook doen leerlingen mee met de Grunneger 

Schriefwedstried. Ze schrijven hiervoor verhaaltjes en 

gedichten.

Dichten met ‘Wotter’
Willeke Bergman van Waterschap Hunze en Aa’s gaat 

met leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van obs 

Plaggenborg Jipsinghuizen en obs De Klimop Ter 

Apelkanaal gedichten schrijven en voordragen over het 

onderwerp ‘water’, onder andere uit de dichtbundel 

‘Wotter’. Van de mooiste gedichten wordt een bundel 

gemaakt.

Proatcafé ‘Westerwolde vrouger’
Herinneringen ophalen in interactieve setting met 

publiek. Onderwerp: de barak/kamp De Beetse.

Wie kan hierover iets vertellen, wie heeft herinne-

ringen aan dit kamp? Uw aanmelding/reactie graag 

doorgeven aan Jochem Abbes, tel. (0599) 320 290.

Pruiverij op obs De Plaggenborg
Leerlingen van obs Plaggenborg in Jipsinghuizen 

sluiten de Grunneger Weke af met het maken van 

Grunneger gerechten. Ouders worden van harte

uitgenodigd om te komen proeven.

Lezing door Jochem Abbes
400 jaar Semslinie, in Hesse bibliotheek Ter Apel.

De Semslinie is de grens tussen de provincies

Groningen (m.n. de streek Westerwolde) en Drenthe. 

Het bepalen van de grens in 1615 was nodig omdat 

men in die jaren het veen begon af te graven. Voor de 

zeventiende eeuw was het moerassige gebied min of 

meer waardeloos.

Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis.

Als u verzekerd wilt zijn van een plaats is het

advies vooraf uw toegangsbewijs af te halen bij één 

‘Verhoalen veur kinder’ in de
bibliotheek van Vlagtwedde
’s Morgens worden in de bibliotheek van Vlagtwedde 

Groninger verhalen voorgelezen voor de middenbouw 

(groepen 5/6) van obs Plaggenborg, obs De Clocke-

slach en cbs De Zaaier. Voorlezers zijn de dames Boels, 

Bossen, Huls, Kuiper, Potze, De Vries en de heren 

Houwing, Meins en Opheikens. 

Wandelen, Water en Fotografie
Wandelroute door/met Waterschap Hunze en Aa’s 

langs de Bosbeek in Ter Apel.

Ontspannend wandelen, tips om beter te fotograferen 

en heerlijk genieten van een prachtige omgeving, 

georganiseerd door Waterschap Hunze en Aa’s, o.l.v. 

Mieke Riezebos en Alex Vissering. Zelf een camera 

meenemen! Gratis deelname. Opgeven bij de

gemeente Vlagtwedde tel. (0599) 320 295.

St. Rzijn organiseert ‘ain wedstried 
Grunneger gerechten’.
U kunt zich vóór 10 maart aanmelden met het recept 

en bereidingswijze, in één van de volgende drie

categorieën: 

n stamppot zuide appels,

n pronkebonensoep

n of reurom. 

De finale vindt plaats om 15.00 uur in Hof van

Sellingen. Voor informatie over aanmelding kunt u

bellen met steunstee Ter Apel, tel. (0599) 582 460.

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Restaurant De Ruiten AA,

 Zevenmeersveenweg 1, Sellingen

Aansluitend op zaterdag mogelijkheid tot bezichtiging 

van de barak aan de Zevenmeersveenweg!

‘Verhoalen veur kinder’ in de
Hesse bibliotheek in Ter Apel
’s Morgens worden in de Hesse bibliotheek in Ter Apel 

Groninger verhalen voorgelezen voor de middenbouw 

(groepen 5/6) van obs Op d’Esch, obs De Vlinder,

obs De Klimop en RKbs Bonifatius, door de dames 

Bergman, Van der Heide, Schepers, De Roo en de 

heren Lok, De Roo en Vissering. 

Finale 19e Grunneger Schriefwedstried 
Feestelijke prijsuitreiking Grunneger Schriefwedstried 

in hotel Boschhuis in Ter Apel voor deelnemers/

genodigden, m.m.v. de Stroatklinkers en voordragen 

gedichten door kinderen van basisscholen.

Voor info: gemeente Vlagtwedde tel. (0599) 320 295.

van de bibliotheken in de gemeente Vlagtwedde. Op 

de avond zelf geldt vol=vol. Voor informatie tel. (0599) 

313 022 (Vlagtwedde) en (0599) 581 547 (Ter Apel).

14.00 uur Melden op de parkeerplaats bij

 hotel Boschhuis

14.15 uur Start fotowandeling

15.30 uur Terug bij hotel Boschhuis voor

 koffie/thee met … 

De mooiste digitale foto’s krijgen een plekje op

www.hunzeenaas.nl en in het personeelsblad van het 

Waterschap.

De 2e Groninger Pubquiz
Strijd om de wisselbeker in de Regionale Scholen-

gemeenschap (RSG) in Ter Apel van 19.30 tot 21.30 

uur. Locatie: kantine RSG. Publiek is van harte welkom! 

In vijf ronden krijgen verschillende teams

(leerkrachten en leerlingen van de RSG, het college 

van B&W, raadsleden en ambtenaren van de gemeente 

Vlagtwedde, medewerkers bibliotheek, Rzijn, Water-

schap Hunze en Aa’s, Natuurmonumenten, bewoners-

groep Bourtange enz.) vragen voorgelegd over allerlei 

Groninger onderwerpen. De presentatie is in handen 

van Hans ter Heijden en de vragen zijn gemaakt

door enkele docenten van de RSG. Een jury maakt

uiteindelijk de winnaars bekend. Wilt u ook mee 

doen? Dan kunt u zich aanmelden als team (maximaal

4 personen per team) bij de gemeente Vlagtwedde, 

tel. (0599) 320 295.

zundag 23 meert moandag 24 meert dunderdag 27 meert

vraidag 28 meert

dinsdag 25 meert

woensdag 26 meert

de grunneger weke wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Hotel Boschhuis


