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Graag nodigen wij u uit om op zondag 16 december aanwezig te zijn 
bij de WinterSalon van de Groninger kunstkring De Ploeg in het 
Museum De Oude Wolden in Bellingwolde.
Het 100-jarig jubileum vierde De Ploeg in 2018 met tal van tentoonstellingen en activiteiten 
door heel Groningen. De Ploeg sluit dit bijzondere jaar af in het Museum De Oude Wolden 
met de tentoonstelling ‘Prenten van De Ploeg’ en een gezellige WinterSalon op 16 december 
tijdens de manifestatie ’t Joar Oet van het MOW.

Samen tekenen en schilderen met De Ploeg in het museum.
De WinterSalon is een jaarlijks terugkerende festiviteit van De Ploeg. Tijdens deze speciale 
WinterSalon gaan Ploegleden tekenen en schilderen naar model. De bezoekers kunnen hier 
aan deelnemen.*  Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de altijd actieve  
Groninger kunstkring De Ploeg en haar leden. Speciaal voor de Vrienden van De Ploeg 
vindt de uitreiking plaats van de Ploegprent 2018. De Ploegprent 2018 is een map met 20 
gesigneerde reproducties van Ploegprenten, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door 
de Ploegleden. Om 14.00 uur wordt onder de aanwezige Ploegvrienden een ‘Ploegprent Map 
2018’ met een wissellijst verloot. 

Tentoonstelling ‘Prenten van de Ploeg’ in het MOW.
De 20 originele Ploegprenten, speciaal gemaakt voor de jubileumeditie ‘Ploegprent Map 
2018’ zijn in Museum De Oude Wolden te zien. Daarnaast zijn er uiteenlopende prenten te 
bewonderen die in de afgelopen jaren door diverse Ploegleden zijn gemaakt. De jaarlijkse 
traditie om een Ploegprent te maken voor de Vrienden en donateurs van De Ploeg wordt op 
deze wijze in het MOW gevierd.

De originele Ploegprenten zijn voor het publiek te koop. Ook de prachtige jubileumuitgave 
‘Ploegprent Map 2018’ is verkrijgbaar  in het museum. De WinterSalon valt samen met 
’t Joar Oet van het MOW, iedereen is welkom en de toegang is vrij.  
*Het is raadzaam om zelf tekenmateriaal mee te nemen.

Woensdag, donderdag en vrijdag: 11 – 17 uur.  Zaterdag en zondag : 13 – 17 uur    
Het MOW is tijdens feestdagen gewoon open (o.a. tweede kerstdag), uitgezonderd de maandagen en dinsdagen. 
Met de jaarwisseling (31 december en 1 januari 2019) is het museum gesloten.


