
 

Voorbereiding Midwinterhoornwandeling in volle gang 
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VEELE – De vrijwilligers zijn druk bezig met de voorbereidingen van de Midwinterhoornwandeling. 
De Midwinterhoornwandeling is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in Veele en wijde 
omgeving. Ieder jaar doen er meer dan 1.000 wandelaars aan mee. 

De wandeling wordt vanavond voor de dertiende keer georganiseerd door Plaatselijk Belang Veele, in 
samenwerking met de Giezelbaargbloazers. De vrijwilligers zijn druk in de weer om alles voor 
vanavond in orde te krijgen. Waxinelichtjes in glazen potjes liggen al langs de route, er worden 
vuurkorven en bewegwijzering geplaatst, de tent voor de catering opgebouwd enz. De route was door 
de regen die de laatste dagen is gevallen behoorlijk nat geworden, maar volgens de vrijwilligers is het 
wandelen over de paden nu weer goed te doen. 

De wandeling, van ongeveer 4 kilometer, gaat door de prachtige natuur rondom Veele. Onderweg 
worden de deelnemers getrakteerd op verhalen, hapjes en drankjes en het geluid van de 
Westerwoldse- en de Twentse midwinterhoorns door de Giezelbaargbloazers. De route gaat voor een 
groot deel over veldpaden (dus goede schoenen) en is niet geschikt voor rolstoelen. De paden worden 
verlicht door middel van vuurkorven en waxinelichtjes. Na de wandeling zijn er diverse drankjes en 
versnaperingen verkrijgbaar. 

 
In verband met de Midwinterhoornwandeling is de Veelerweg op zaterdag 4 januari 2020 tussen 18.00 
en 21.00 uur tussen de Oeleweg en de Meiënweg en de Wessinghuizerweg (gemeente Stadskanaal) tot 
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aan de Kempkebosweg afgesloten voor al het rijverkeer. Eveneens zijn de Westerweg en Meiënweg 
gedurende deze periode afgesloten voor al het rijverkeer. 

Het verkeer wordt tijdelijk geregeld met behulp van verkeersregelaars. Aanwonenden van de 
Veelerweg en Meiënweg blijven bereikbaar. Parkeren voor het evenement kan op de parkeerplaats 
aan de Oeleweg. 

De start is om 19.00 uur bij de boerderij van de familie Joling “Broers Arve”, Veelerweg 19 te Veele. De 
parkeerplaats is aan de Oeleweg te Veele. (Inrijden in de Veelerweg, bij bakker Leta, en dan de borden 
volgen). 
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Gratis toegang. 

 



 

 



 

 



 

 

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten. 
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