zotterdag
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Activiteiten op het terrein
bij Hof van Sellingen
(tegenover het gemeentehuis)
11.00 - 17.00 uur

Grunneger Joarmarkt 2015

De barak aan de Zevenmeersveenweg

opengesteld van 10.00 tot 13.00 uur. Toelichting
zal worden verzorgd door de Werkgroep van
Kamp de Beetse. Gratis entree.

Lezing geschiedenis
Westerwolde
De historische Vereniging Westerwolde
organiseert een lezing over de

29

Wandelexcursie door het
gebied Ter WuppingWessinghuizen

overige
activiteiten
Dag van de Grunneger Toal
op zaterdag 21 maart bij RHC Groninger
Archieven in Groningen

Vanuit de projectgroep EHS Wester-

Inrichting project Ter Wupping-Wessinghuizen

wolde is men bezig een groot aantal

wordt onder andere mogelijk gemaakt door

Een samenwerkingsactiviteit van
Het Huis van de Groninger Cultuur

gebieden rondom de Ruiten Aa, en ook de beek

een bijdrage van het Europees Landbouwfonds

met het RHC Groninger Archieven, Biblionet

Op de jaarmarkt worden zowel Wester-

zelf, ingrijpend te veranderen. Het beekdal

voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het

Groningen, Bureau Groninger Taal en Cultuur

woldse streekproducten als Groningse

wordt kronkeliger, natter, kleurrijker,

Waddenfonds.

(RUG) en Stichting ‘t Grunneger Bouk. Tijdens

producten van lokale ambachtslieden, nering-

gevarieerder, unieker! Momenteel wordt in dit

doenden en genootschappen (verenigingen)

kader nog hard gewerkt in de omgeving

Wilt u mee wandelen?

met een veelzijdigheid en toenemende

getoond en verkocht. Er worden Groningse

Ter Wupping-Wessinghuizen.

Meld u dan aan (naam + aantal personen) bij

populariteit van de Groninger taal (onderwijs,

de gemeente Vlagtwedde, tel. (0599) 320 295

toneel, muziek, cabaret, literatuur, media etc.).

Om het publiek kennis te laten maken met dit

of via cultuur@vlagtwedde.nl.

Tijdstip: 11.00-16.00 uur

gebied wordt een excursie georganiseerd onder

Vertrek om 13.30 uur. Bij aanmelding wordt

Locatie: RHC Groninger Archieven

leiding van deskundigen die nauw betrokken

het startpunt doorgegeven. Duur wandeling:

De toegang is gratis.

Tijdens de Grunneger Fair

zijn bij de inrichting en toekomstig beheer

ruim 2 uur. Draag goed schoeisel, het terrein

organiseren Rzijn en Hof van Sellingen

verhalen voorgelezen voor jong en oud, enz.

bij Sellingen is gerestaureerd. Voor
geïnteresseerden is het gebouw ter bezichtiging

zundag

Heel Westerwolde braadt..........
een Grunneger gehaktbal!

de dag kunnen bezoekers kennismaken

van dit natuurgebied. Tijdens de wandeling,

kan namelijk nat en modderig zijn! Er zijn geen

Koffieconcert

Klooster Ter Apel

een gehaktballenwedstrijd. Wie maakt de

ergens in het veld, krijgt u koffie/thee met een

kosten aan verbonden.

Op zondag 29 maart met Jan Henk de Groot

t/m 12 april 2015

lekkerste Grunneger gehaktbal?

lekkernij, geserveerd door Gasterij Natuurlijk

Wilt u meer weten over de werkzaamheden

in dorpshuis Ons Noabershoes in Veelerveen

In het Klooster is een expositie ‘Eten en drinken

l aanleveren van minimaal 2 gehaktballen

Smeerling.

rondom de Ruiten Aa, kijk dan op ruitenaa.nl.

Voor de vroege vogels… Zondagmorgen

in middeleeuwse kloosters’. Bier, kaneel, suiker

een koffieconcert met medewerking van

en zout, middeleeuwse kloosterlingen smulden

l minimaal 100 gram per stuk met jus in
een pan

Jan Henk de Groot. Tijdstip: 11.00-13.00 uur.

ervan. Ze aten weliswaar maar twee keer per

geschiedenis van Westerwolde. Archeloge mevr.

l een overzicht/recept met de ingrediënten

Voor info: (0597) 541 488 (Scheidingsweg 20,

dag, zwegen doorgaans gedurende de maaltijd

M. van Geffen (Libau) spreekt over het thema

Inleveren gehaktballen tussen 11.00 en 12.00

9566 PL Veelerveen).

en moesten vlees van viervoeters laten staan,

‘Waar lag de Pekelborg?’

bij Hof van Sellingen.

maar de gerechten waren smakelijk en vullend.

Locatie: d’Ekkelkaamp in Onstwedde

In de expositie staat de maaltijd in het laat-mid-

(Kerklaan 7). Aanvang 13.30 uur. Iedereen is

De jury bestaat uit een prominente inwoner

deleeuwse klooster centraal. De expositie vindt

van harte welkom! De entree is gratis. Meer

van de gemeente Vlagtwedde, een kok, een

plaats in het kader van het 550-jarig bestaan

informatie over de lezing vindt u op:

slager en een gehaktballenkenner. Tijdens de

van Klooster Ter Apel in 2015. Verder zijn er

verenigingwesterwolde.nl.

prijsuitreiking - om 16.00 uur - kan men zijn/

permanente exposities, waaronder een deel

haar pan weer ophalen.

van de collectie van Henk en Babs Helmantel.
Kijk voor meer info op kloosterterapel.nl.

De Troapeler Revue, met zang
en dans en nog veel meer…
20 en 21 maart
Een avondje uit met een lach en een

Proeverij
In de kraam van st. Rzijn staat kok Stef

de grunneger weke wordt mede mogelijk gemaakt door:

traan! In het Boschhuis Ter Apel,
aanvang 20.00 uur. Voor info (0599) 587 330.

Oost met Pronkebonensoep om te
proeven! Het recept wordt beschikbaar gesteld.
Ter plekke zal hij Groningse of vergeten

Exposities

groentes wokken die u kunt proeven. Voor
woensdag en donderdag.

Museum De Oude Wolden
T/m 3 mei 2015

inlichtingen (0599) 582 460 op dinsdag,

bellingwedde.nl

vlagtwedde.nl

(Hoofdweg 161, Bellingwolde)
Expositie ‘Want reizen is ook verdwalen’,

Dialect rondom het vuur in
Bourtange

gewaden en andere werken van Yvonne
Struys. Gewaden, zoals kimono’s, kazuifels en

Hotel Boschhuis

Rondom vuurschalen nemen

strijdhemden nemen hierbij een bijzondere

gepassioneerde verhalenvertellers

plaats in. De tentoonstelling biedt de bezoeker

en zangers het publiek mee op reis - in

alle gelegenheid om te (ver)dwalen, van IJsland

‘t Grunneger dialect, het ABN en ‘t plat Duuts -

tot Japan, van strijd tot devotie, van het aardse

naar andere oorden en werelden.

tot het hemelse, van enkel kijken tot eigen

Een gevarieerd programma van verhalen en

verhalen. Verder is er – naast permanent werk

muziek en nog veel meer! Laat u verrassen in

Gemeentehuis te Sellingen

- in 2015 elke maand een expositie van andere

de vesting Bourtange. Locatie: Marktplein en de

13.00 uur

van 3 maart tot 1 juni 2015

interessante kunstenaars uit de eigen regio. Van

bastions. Entree: € 2,00. Aanvang: 20.00 uur.

Talentenjacht en de winnaar der
winnaars

Schilderijen van de schildersgroep Medium

4 maart tot 5 april werken van Loes Plant. Kijk

uit Sellingen en keramiek van Marga van den

voor meer info op

Nieuw talent en alle 1e prijswinnaars

Bosch-Hulzink uit Valthermond. Te bezichtigen

museumdeoudewolden.nl.

van de afgelopen 5 jaar (lustrum-

tijdens openingstijden.

Voor info: tel. (0599) 354 600 of bourtange.nl.

Tweekarspelen Kunstroute

overwinning) gaan tegen elkaar strijden op het
openluchtpodium op het terrein bij Hof van

Bibliotheek Ter Apel

21, 22, 28 en 29 maart 2015

Sellingen. De presentatie is in handen van

t/m maart 2015

Voor de 18e keer kunt u de Tweekarspelen

Wietse de Roo. De entree is gratis en iedereen

Keramiek van Galerie/Atelier N124 uit

Kunstroute bezoeken. De route speelt zich af in

is van harte welkom. Voor informatie: Johan

Valthermond van Leo Martens en Mariette

de omgeving van de Tweekarspelenweg, van

Eitens (Hof van Sellingen), (0599) 312 368 of

Groeneveld en schilderijen van Roelie Auwema

11.00 tot 17.00 uur. Kijk voor uitgebreide info

info@hofvansellingen.nl.

uit Buinen.

op tweekarspelenroute.nl.

weke
e

Bezichtiging Kamp de
Beetse/ Barak

meert

grunneger
e

meert

22
t/m

29
meert
2015
Veur !
6 moa l
e

meert

zundag
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Startschot Grunneger Weke

meert

moandag
Start activiteiten diverse
basisscholen in de gemeenten
Vlagtwedde en Bellingwedde

In Klooster Ter Apel
Om 14.00 uur geeft wethouder Giny
officiële startschot voor de 6e Grunneger Weke

Grunneger Schriefwedstried etc.

van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde.

Verhoalen veur kinder in de
gemeente Bellingwedde

met...
Grunneger liedjes van
Marlene Bakker

Klassieke liedjes door
Eppe Bodde
De Winschoter Eppe Bodde voert
Groningstalige versies uit van liederen

Verhoalen veur kinder
in bibliotheek Vlagtwedde
’s Morgens worden in bibliotheek

(Voor)lezen, Groninger gebruiken,

Luth in het Klooster in Ter Apel het

Schubert. Hij wordt daarbij begeleid op de piano

plek binnen de dialectpop en Nederlandse

door Cas Straatman.

muziekscene.

van Kloosterheerd Ter Apel Groninger verhalen

quiz van Groninger woorden.

Zaaier. Er wordt voorgelezen door de dames

voor.

Voor informatie kunt u bellen met het
Dienstencentrum Ter Apel, tel. (0599) 582 460.

J. Boels, F. Bossen, T. Huls, G. Kuiper, J. Potze,

Grunneger verhoalen
de heer Jager Grunneger verhoalen voor
aan leerlingen van de sws De Driesprong.

Lezing door Tjarko van Dijk in
Museum De Oude Wolden
Onder vuur van Bommen Berend

Leerlingen lezen voor in de Grunneger

Erwin de Vries

toal. Ze doen mee met de Grunneger

Groninger verhalen verteld en is er een

Plaggenborg, obs De Clockeslach en cbs De

afgesloten met het Grunnegs volkslaid.

Obs Plaggenborg Jipsinghuizen
opent dagelijks met Grunnegs
volkslaid

St. Rzijn organiseert Grunneger
verhoalen door Grietje Huiges in
het Dienstencentrum in Ter Apel
Van 10.00 tot 11.30 uur worden er

In de bibliotheek in Blijham leest

De Wiekslag.

dunderdag 26

bibliotheek Ter Apel aan de bewoners

en H. Opheikens. De voorleesmorgen wordt

Groningstalige circuit. Ze zingt in het

meert

’s Morgens leest Klaske Kuper in

Vlagtwedde Groninger verhalen
voorgelezen aan de leerlingen van obs

bibliotheek in Blijham Grunneger

Gronings en vertaalt Adele en Tina Dico naar
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Verhoalen veur bewoners van
Kloosterheerd in bibliotheek
Ter Apel

T. de Vries en de heren L. Houwing, J. Meins

verhoalen voor aan leerlingen van obs

ons mooie dialect. Ze heeft een geheel eigen

woensdag

’s Morgens leest de heer Jager in de

Een opvallende verschijning in het

van Bertolt Brecht, Robert Schumann en Franz

23

meert

Wandelen, water en fotografie
Natuurfotowandeling
Wandelroute door/met waterschap

Voor iedereen toegankelijk.

Dichten en water

Bezichtiging Kamp de
Beetse/Barak

Willeke Bergman van waterschap Hunze

Hunze en Aa’s, langs de bosbeek in Ter

De barak aan de Zevenmeersveenweg

en Aa’s geeft een gastles aan leerlingen

bij Sellingen is gerestaureerd. Voor

Burgemeester Janneke Snijder en wethouder

Apel, ontspannend wandelen, tips om beter

Lea van der Tuin van de gemeente Belling-

te fotograferen en heerlijk genieten van een

van de groepen 5, 6, 7 en 8 van obs Plaggen-

geïnteresseerden is het gebouw ter bezichtiging

wedde lezen voor in Zorgcentrum De

prachtige omgeving, o.l.v. Mieke Riezebos en

borg over het schrijven en voordragen van

opengesteld van 13.00 tot 16.00 uur. Toelichting

Spanningen met Engeland, die in 1665

Blanckenbörg in Blijham en in Zorg- en Wijk-

Alex Vissering. Zelf een camera meenemen!

Groninger gedichten, met als onderwerp

zal worden verzorgd door de Werkgroep van

leidden tot de Tweede Engelse Oorlog,

centrum D’Olle Witte Schoule in Vriescheloo.

Gratis deelname. Opgeven bij de gemeente

‘water’.

Kamp de Beetse. Gratis entree.

vormden voor prins-bisschop Christoph Bernhard

Erwin de Vries is op en top

Schriefwedstried en schrijven hiervoor

von Galen aanleiding om oude grieven tegen

Groninger en treedt inmiddels meer

verhaaltjes en gedichten.

de Republiek op te halen. Hij smeedde een

Vlagtwedde, tel. (0599) 320 295.

Natuurbelevingstocht voor
basisschoolleerlingen door
waterschap Hunze en Aa’s

Groninger PubQuiz
Strijd om de wisselbeker in de

Wandelroute start vanaf de parkeerplaats naast

Regionale Scholengemeenschap (RSG)

dan 20 jaar op met zijn Groningstalige liedjes.

coalitie met Engeland en viel in hetzelfde jaar

De Groningse tekstschrijver/zanger laat zich in-

het oosten en het noorden van het land binnen.

spireren door Groningen, de Groningers en zijn

De oorlog werd voor een groot deel in Oost-

leven. Begeleiding door pianist Bruno Brands.

Groningen beslecht en zou uiteindelijk leiden

van de natuur’ ontmoeten de leerlingen van

tot een Münsterse nederlaag. Toegang gratis.

basisscholen uit de gemeente Vlagtwedde

		Boschhuis

Aanvang 20.00 uur.

en Bellingwedde een boswachter van Staats-

De mooiste digitale foto’s krijgen een plekje op

In 5 ronden krijgen ca. 12 verschillende teams

bosbeheer en de hydrobioloog van waterschap

hunzeenaas.nl en in het personeelsblad van het

vragen voorgelegd over allerlei Groninger

Hunze en Aa’s.

waterschap.

onderwerpen. Daarbij valt te denken aan

meert
Voordracht door Jaap Nienhuis
Bekend weerman/presentator van RTV
Noord. Menig (feest)programma is

hotel/restaurant het Boschhuis in Ter Apel.

’s Morgens - Tijdens een wandeling van

14.00 uur Melden op parkeerplaats

in Ter Apel. Aanvang:19.30 uur tot uiterlijk

2 km en een bezoek aan ‘het theater

14.15 uur Start natuurfotowandeling

21.30 uur. Locatie: kantine RSG.

15.30 uur Finale met koffie/thee bij het

Publiek is van harte welkom!

cultuur, sport, economie, politiek, topografie,

dinsdag
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geschiedenis, (pop)muziek, enz. De presentatie

Vief aiwen Grunneger meziek
In de Herberg in Sellingen, door Henk Scholte van het
Huis van de Groninger Cultuur m.m.v. Bert Ridderbos

is in handen van Hans ter Heijden en de vragen
zijn gemaakt door enkele docenten van de RSG.
Een jury zal uiteindelijk de winnaars bekend

aan elkaar gepraat of volledig gevuld door de

maken.

St. Rzijn organiseert Grunneger
verhoalen door Grietje Huiges
in Steunstee in Vlagtwedde

verhalen en belevenissen van Jaap.

Van 10.00 tot 11.30 uur worden er

Programma

Groninger verhalen verteld en is er een

Lezing door Jochem Abbes in
bibliotheek Ter Apel

Het Huis van de Groninger Cultuur vormt

Motto van de avond: Volksmuziek is muziek die

een aanspreekpunt op het gebied van

generaties lang van vader op zoon, van moeder

350 jaar Slag bij Jipsinghuizen

de Groninger taal, geschiedenis, kunstzinnige

op dochter, op familie- en dorpsfeesten al

Op 26 september 1665 stootten de

uitingen en gewoontes en gebruiken. Consulent

zingende en spelende is doorgegeven.

gardetroepen van Groningen in Jipsinghuizen

Henk Scholte is bekend in de Groninger cultuur-

Melodieën, ooit bedacht door mensen uit het

Vanaf 13.30 uur - Inloop Lekenkerk

quiz van Groninger woorden. Voor informatie

op een voorhoede van het Münsterse leger,

wereld. Hij is zanger van de Groningse folkgroep

volk, die het notenschrift niet meester waren.

14.00 uur

officiële startschot/opening Grunneger Weke

kunt u bellen met Steunstee Vlagtwedde,

dat enkele dagen eerder via een provisorische

Törf en presentator van het radioprogramma

Maar deze ‘volkscomponisten’ voelden wel

14.10 uur

optreden Eppe Bodde begeleid op piano door Cas Straatman

tel. (0599) 312 299. Voor iedereen toegankelijk.

pas door het Bourtanger Moor Westerwolde

‘Twij deuntjes veur ain cent’ van RTV Noord.

degelijk hoe ze mensen konden amuseren,

14.40 uur

voordracht door Jaap Nienhuis

15.05 uur

pauze met koffie/thee in Refter

was binnengetrokken. De Münstersen werden

Verhoalen veur kinder in de
gemeente Bellingwedde

vraidag

ruim 300 gesneuvelden achterlatend. Hoewel

Henk Scholte weet zijn publiek op een leuke

optreden in Kanunnikenkerk door Marlene Bakker en combo

’s Morgens leest Henk Opheikens

de Slag bij Jipsinghuizen een keerpunt vormde

manier bij zijn optredens te betrekken. Hij

15.35 uur

optreden in Galerie I door Erwin de Vries m.m.v. Bruno Brands

Grunneger verhoalen voor op obs

in de Eerste Münsterse Oorlog, raakte de

wordt begeleid door multi-instrumentalist Bert
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Rondrit met bus langs onder
meer Veendiep, de Gaast en
Hoorndermeeden

boeien of ontroeren.

vernietigend verslagen en sloegen op de vlucht,

15.35 uur

Publiek in 2 groepen

meert

Vertrek om 14.00 uur bij het gemeentehuis in Wedde. Opgave bij Willeke

Wisselen publiek

Westerschool en daarna in de bibliotheek

gebeurtenis in vergetelheid. In de lezing zullen

Ridderbos (zang, gitaar, banjo, bouzouki, enz.).

Bergman van waterschap Hunze en Aa’s via

16.05 uur

optreden in Galerie door Erwin de Vries m.m.v. Bruno Brands

in Bellingwolde aan leerlingen van obs Rheder-

de historische feiten op een rij worden gezet en

Op zeer onderhoudende wijze vertolken zij pure

(0598) 693 871. Gratis deelname.

16.05 uur

optreden in Kanunnikenkerk door Marlene Bakker en combo

wegschool en cbs Wegwijzer. ’s Middags leest

wordt een beeld geschetst van het belang van

volksmuziek tot chanson, van traditioneel tot

16.30 uur

einde

mevrouw Anna Wierenga voor in de bibliotheek

de Slag bij Jipsinghuizen.

Brel, van kerk, kroeg tot straat.

Toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur.

Locatie: Herberg Sellingen, Dorpsstraat 37,

Als u verzekerd wilt zijn van een plaats is het

9551 AC Sellingen Aanvang: 20.00 uur. Toegang

advies vooraf uw toegangsbewijs af te halen bij

is gratis. Voor informatie tel. (0599) 320 295.

Finale Grunneger
Schriefwedstried

van Bellingwolde aan leerlingen van obs

Iedereen is welkom! Gratis entree!

Oosterschool en obs Westerschool.

Wel reserveren i.v.m. beperkt aantal plaatsen, bij de gemeente Vlagtwedde via (0599) 320 295 of

Cursus Grunneger toal door
Meike Stedema

cultuur@vlagtwedde.nl.

de bibliobus of één van de bibliotheken in de

Vanaf 17.00 uur kunt u gebruik maken van een Grunneger buffet in restaurant Boschhuis.

Alle leerlingen van obs Plaggenborg

gemeente Vlagtwedde. De entreekaarten zijn

Reserveren noodzakelijk, tel. (0599) 581 208.

krijgen ’s morgen een cursus/workshop

verkrijgbaar vanaf 1 maart.

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

Grunneger toal van Meike Stedema, docente

Voor informatie tel. (0599) 313 022

Gronings.

(Vlagtwedde) of (0599) 581 547 (Ter Apel).

Rondleiding in de
dorpsschooltuin in Vriescheloo

dinsdag t/m donderdag
Grunneger spelletjes voor leerlingen van de basisscholen

Apel Groninger verhalen voorgelezen

band Krödde en jongerenkoor Friends in

aan leerlingen van swbs Pork, obs De Vlinder,

Harmony. Voor info: gemeente Vlagtwedde

cbs De Hoeksteen, rkbs Gerardus, obs De Klimop

(0599) 320 295.

Giny Luth en wethouder Wietze Potze, Marjan
van der Heide, Willeke Bergman en Alina de

oud Grunneger spelletjes voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van de basisscholen.

Roo. De voorleesmorgen wordt afgesloten met

ze van de juf of meester krijgen!

Korenbloem’ in Vriescheloo met koffie/

Dinsdag 24 maart		

16.00-17.00 uur		

Kapelweg Ter Apel

thee en poffert. Aansluitend bezichtiging tuin

Woensdag 25 maart		

14.00-15.00 uur		

Gymzaal Sellingen

en molen. Gratis deelname. Opgave bij Willeke

Donderdag 26 maart		

16.00-17.00 uur		

Sporthal Vlagtwedde

Schriefwedstried in het Boschhuis in Ter
Apel voor deelnemers/genodigden, m.m.v. de

Gemeente Vlagtwedde Actief organiseert samen met het Huis voor de Sport Groningen
Leerlingen die mee willen doen kunnen zich opgeven via het opgavestrookje op de flyer die

Feestelijke prijsuitreiking Grunneger

’s Morgens worden in bibliotheek Ter

en rkbs Bonifatius. Voorlezers zijn wethouder

Ontvangst om 14.00 uur bij molen ‘De

Bergman, tel. (0598) 693 871.

Verhoalen veur kinder in
bibliotheek Ter Apel

het Grunnegs volkslaid.

Obs Plaggenborg doet mee met
Nationale Pannenkoekdag
Leerlingen gaan pankouk bakken voor
alle inwoners van Jipsinhuizen.

