
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Als de dagen weer gaan lengen, en de winters weer gaan strengen, zoals het 

spreekwoord zegt, moeten we de stramme leden weer eens strekken. Na soms 

wat ruim uitgevallen kerstmaaltijden is het aanlokkelijk de buitenlucht weer 

eens in te ademen. Sinds mensenheugenis organiseert de historische Kring 

Menterwolde op ‘derde kerstdag’, 27 december, een wandeling ergens in of 

rond de gemeente Menterwolde. Wat hebben we de afgelopen jaren niet 

allemaal gezien? Schildwolde en Slochteren, Meeden en Tripscompagnie, 

Zuidbroek en Muntendam, rondom het Botjeszandgat, ’t Waar en waar niet al. 

Legendarisch was de tocht langs de bovenloop van de Oude of Munter Ae waar 

sommige deelnemers qua schoeisel niet helemaal uit de voeten konden.  

Het wordt ieder jaar wel lastiger een gebied te zoeken waar we nieuwe 

uitdagingen kunnen vinden. Toch is het ook dit jaar weer gelukt! We hebben 

een buitengewoon interessant gebiedje gevonden. Een wandeling langs 

gebaande wegen. Dus met normale en degelijke wandelschoenen is de tocht te 

volbrengen. En de lengte van de wandeling is ook  te overzien. Pakweg 5,5 à 6 

km zal het zijn. Maar wel onderbroken om te kijken en vooral te horen wat 

voor geschiedenissen er speelden. Onze bestemming? 



Stootshorn 

Een buurtschap op de grens van Noordbroek en Slochteren. Ooit liep hier de 

handelsweg van Groningen naar het Duitse achterland langs. Ooit lag hier het 

landgoed van de (latere) familie Gockinga. Ooit werd dat landgoed geveild en 

konden landarbeiders hier stukken onontgonnen veen kopen en een 

zelfstandig bestaan opbouwen. Ooit  werd hier een school gesticht en groeide 

de buurtschap bijna uit tot een dorp als niet de modernisering daar de voet 

dwars zette. Ooit stonden hier krotwoningen waar mensen onder droevige 

omstandigheden woonden. En tegenwoordig is het een heerlijk gebied met een 

weids uitzicht en een ongestoorde horizon.  

Bent u nieuwsgierig naar de achtergronden en verhalen? Kom dan op 27 

december om 13.00 uur langs aan de Veenweg nummer 1 op Stootshorn.  

Parkeren graag in de berm bij de T-kruising Dwangsweg – Veenweg. Uiteraard 

wordt er onderweg weer voor een hapje en een drankje gezorgd. Deelname is 

voor leden gratis, de kosten voor niet-leden bedragen € 5,00. U bent van harte 

welkom?  

 

 


