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De Stefanuskerk in Finsterwolde is
gebouwd in de late middeleeuwen.
Van oorsprong was het een kruiskerk, na de grote Dollarddoorbraken rond 1500 is hij aanmerkelijk
verkleind.

Cultuurhistorisch Centrum Oldambt
door Inge Dekker
Deze Erfgoednieuws beginnen we
met een artikel over het
Cultuurhistorisch Centrum
Oldambt in Scheemda. Op verzoek
van de redactie schreef
coördinator Inge Dekker een
bijdrage waarin zij een beeld geeft
van de werkzaamheden van het
CHC Oldambt.

Het Cultuurhistorisch Centrum
Oldambt, dat zich in 2020 aansloot
bij Erfgoedpartners, is ontstaan bij
de oprichting van de gemeente
Oldambt in 2010. Gemeentelijke
archieftaken die het CHC Oldambt
tot 2019 uitvoerde, zijn echter
wegbezuinigd. Daardoor heeft het
centrum nog maar 0,4 fte aan
professionele kracht. De uitdaging
is om de organisatie de komende
jaren te versterken om de samenwerking in het Oldambt tussen de
vele erfgoedbeheerders, musea en
historische verenigingen te kun-

nen stimuleren. In de gemeente is
het CHC de enige organisatie met
formatie: alle andere worden
gerund door vrijwilligers. Ook
huisvesting speelt een cruciale rol.
Het centrum is hiervoor sterk
afhankelijk van de gemeente en
doet nu haar werk (tijdelijk) vanuit
het oude gemeentehuis van
Scheemda, dat niet erg publiekstoegankelijk is.
Vrijwilligers van het centrum
verzorgen onder andere de Beeldbank en coördineren de Open
Torendag en Open Monumenten-

dag. Momenteel werken zij ook
aan een online-database voor de
bibliotheek van het centrum.
Daarnaast coördineert het centrum de bespeling van het carillon
in de middeleeuwse toren van
Winschoten. Afgelopen jaar is de
website volledig vernieuwd en de
Canon van het Oldambt online
beschikbaar gemaakt. Het centrum geeft ook publicaties uit,
deze zijn ook op de website te
vinden. Meer info over organisatie
en activiteiten:
https://chcoldambt.nl/
Voor directeur Inge Dekker is
samenwerking met andere organisaties belangrijk: om de krachten
te bundelen, maar ook om de
verhalen zoveel mogelijk te vertellen op de locaties waar ze hebben
plaatsgevonden. Een mooi samenwerkingsproject is de reizende
expositie Johannieters aan de
Noordzeekust. Hieronder een
korte uitleg.
We hadden gehoopt op 17 april de
reizende expositie Johannieters
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aan de Noordzeekust in de
Stefanuskerk in Finsterwolde te
openen. Helaas maakt de onzekerheid rond de coronabeperkingen
het noodzakelijk deze uit te
stellen. Wij denken op een later
tijdstip, als er meer gelegenheid is
voor aanvullende activiteiten,
meer recht te kunnen doen aan
het thema.
Toch een kleine vooruitblik…
Op 12 september 2020 ging in het
Ostfriese Jemgum de expositie in
première. Het is een unieke grensoverschrijdende samenwerking
die is ontstaan op initiatief van de
Ihlower Klosterverein in Aurich.

Het project krijgt ondersteuning
uit een regeling van de Eems
Dollard Regio - Ems Dollart
Region (EDR).
Voor de expositie werken tal van
organisaties van de 14 betrokken
locaties samen. Ieder klooster
heeft zijn eigen informatiepaneel
in de expositie in het Duits en
Nederlands. De panelen geven een
heel mooi overzicht van een
netwerk van kloosters langs de
kust, waarvan helaas nu niet meer
veel te zien is in het landschap. De
expositie blijft steeds een maand
op dezelfde plek, waar ook aanvullende activiteiten kunnen
plaatsvinden. In overleg met de

Duitse partners bekijken we de
komende tijd hoe het expositieschema aan te passen.
In Groningen doet naast de
Stefanuskerk in Finsterwolde ook
de Mariakerk in Oosterwijtwerd
mee. Dat zijn beide kerken van
Stichting Oude Groninger Kerken
waar plaatselijke commissies van
vrijwilligers actief zijn in de
organisatie. Daarnaast verzorgt
Openluchtmuseum Het Hogeland
twee locaties: in Warffum en
Usquert. Historicus Jochem Abbes
(Cultuurhistorisch bureau Siste
Viator) is onder meer contactpersoon naar de Duitse partners. Met
deze groep betrokkenen werken
we samen aan verdere afstemming
en invulling van de expositieactiviteiten.
Kloosters ter ere van
Johannes de Doper
In de late middeleeuwen (10001500) was het kustgebied van
Friesland, Groningen en
Noord-Duitsland bezaaid met
kloosters van verschillende ordes.
Het klooster Goldhoorn in Finsterwolde bestond tussen circa
1300 en 1550 na Christus en was
gelegen net ten zuiden van de
huidige weg met de naam Goldhoorn. De Johannieterkloosters
langs de Noordzeekust hadden
een belangrijke rol in onder meer
landbouw en waterbeheer. Op-

merkelijk is dat het vaak vrouwenkloosters waren. Voor het
zwaardere werk werden ‘lekenbroeders’ ingeschakeld: niet-religieuzen die kost en inwoning
kregen voor hun werk op het land.
Veel van deze kloosters vielen
bestuurlijk onder de balije van
Steinfurt in het huidige Duitsland.
De Johannnieterorde ontstond
rond 1050 in Jeruzalem uit een
hospitaal voor kruisvaarders dat
aan Johannes de Doper was
gewijd. Het schijnt dat Friese
kruisvaarders talrijk waren en
bekend stonden als felle strijders.
In die tijd behoorden ook grote
delen van het huidige Groningen
tot het Friese cultuurgebied.
Vanuit het Johannieterhospitaal
groeide een wijdvertakte organisatie door geheel Europa die zich
richtte op de verzorging van
pelgrims en zieken. Ook ontstond
er een militaire tak. In Nederland
en Duitsland bestaan nog steeds
aan de Johannieters verbonden
zorginstellingen; deze zijn inmiddels protestants-christelijk georiënteerd. www.kloster-ihlow.de
Cultuurhistorisch Centrum
Oldambt
Esbörgstraat 1 (kamers 1.34 - 1.37
achterzijde oude gemeentehuis)
Postadres: Brugstraat 2
9679 BR Scheemda
www.chcoldambt.nl
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door Monique Spaltman
Foto’s (m.u.v. merklap):
Anton Tiktak, Arte del Norte
Voor Landgoed Verhildersum in
Leens loopt het museumseizoen
van 1 april tot 1 november. De
medewerkers hebben de
afgelopen maanden gebruikt om
voor 2021 met een programma te
kunnen komen. Ondanks de
onzekerheid wanneer een
daadwerkelijke opening mogelijk
is. Corona is nog altijd een factor
waar rekening mee moet worden
gehouden. Directeur Monique
Spaltman beschrijft in het
volgende artikel hoe de
medewerkers te werk zijn gegaan.

Op Verhildersum is de voorbereiding van het komende seizoen in
volle gang. Corona of niet.
We kunnen niet anders dan
doen alsof we gewoon op zaterdag 27 maart open gaan. De
officiële opening is wel uitgesteld, want we achten de kans
klein dat de deuren open mogen.
We willen echter het hele landgoed op en top in orde hebben op
het moment dat we open mogen.
Wij werken allemaal op het
landgoed want het werk is nu
eenmaal ter plekke te doen.
Alleen Petra Klooster- de mede-

Landgoed Verhildersum
De voorbereiding van seizoen 2021
werker administratie - en ikzelf
werken deels thuis. Wat we aan
het doen zijn en hoe we dat
doen? De hele logistiek rondom
de expositie ‘Met verve, de
wereld van Henk Melgers,
schilder binnen en buiten De
Ploeg’ organiseren we samen met
Arenda Ubbens, de conservator
van deze expositie. Het wordt de
eerste overzichtstentoonstelling
van het werk van deze bijzondere schilder. Ik heb de foto’s van
de werken gezien, ze zijn schitterend. Spannend is dat de meeste
doeken van particuliere bruik-

leengevers komen en dus moeten worden vervoerd. Dat vergt
goede planning. Voordien moeten alle bruikleenovereenkomsten in orde zijn. Intussen wordt
de expositieruimte in het Koetshuis geheel verbouwd en geschilderd. Ronny Sauselé Bakker,
onze beheerder, voert dit uit met
hulp van vrijwilligers. Intussen
legt Doeke Seyens als auteur de
laatste hand aan het bijbehorende boek dat uitgeverij de Kleine
Uil uitgeeft. We laten onze flyers
en posters nu drukken met
alleen de einddatum 1 november,

omdat de begindatum niet
bekend is.
Borduurkunst
In de Boerderij is Caroline Penris
– medewerker communicatie en
exposities - druk met de dames
van de textielcommissie om de
expositie ‘Voortborduren, van
merklap tot canapé’, in te richten.
Heel bijzonder is dat een vrijwilliger – Jan Pieter de Groot – via
genealogisch onderzoek de namen van maaksters van ruim 70
merklappen heeft kunnen vinden
aan de hand van initialen en
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Een expositie mooi inrichten is
echt een vak.
Schoonmaken binnen en buiten
Intussen hebben de dames en
heren die de borg schoonmaken
net een cursus museale interieurverzorging gevolgd via Erfgoedpartners. De ramen worden
gesopt, alles afgestoft, waar nodig
in de was gezet en straks moet
alles weer mooi worden ingericht.
We overleggen dan ook samen
met welk servies we de tafel zullen
dekken, welke pronkstukken we
dit jaar zullen tonen.
Petra coördineert de inzet van
vrijwilligers en heeft net een dag
georganiseerd waarop iedereen de
handen uit de mouwen steekt om
de buitenboel op het landgoed
schoon te maken: de bankjes, de

Foto: Caroline Penris

jaartallen op de merklappen. Onze
vrijwilliger Elly Hommes heeft
bovendien de merklappen zelf
heel mooi beschreven. Dat maak
dat het onderzoek een boek waard
werd. Caroline heeft de merklappen gefotografeerd en dat boek
vormgegeven. We zijn er heel trots
op dat door onderzoek te doen
onze merklappen nu veel beter
het verhaal van het leven in
Groningen vertellen. Ze krijgen
letterlijk een gezicht. Caroline
heeft ook gezorgd dat de expositie
een moderne tegenhanger krijgt:
Sytske Dijkstra exposeert haar

borden, het hek, de tuinbeelden
gemaakt door Eddy Roos moeten
in de was gezet en ga zo maar
door. Ook maakt zij de roosters
voor de mensen die gasten ontvangen in het Koetshuis, de
Boerderij en in de borg. Het is elk
jaar een uitdaging om genoeg
mensen te vinden. Door Corona
werken 70- plussers niet, dus we
hebben nu extra vrijwilligers
nodig.
Vergunningen
Zelf zorg ik ervoor dat iedereen
zijn werk kan doen en ben ik druk
met beleidszaken, visieontwikkeling, subsidies zoeken, verantwoordingen. Bovendien werk ik
aan de uitvoering van een groot
project dat is gefinancierd door

unieke hedendaagse mode en
meubilair gemaakt van gerecyclede borduurwerken. Intussen is ze
ook nog druk met het inzamelen
van andere hedendaagse borduurkunst. We krijgen inzendingen uit
het hele land en het is enorm
verrassend wat mensen allemaal
maken met borduurkunst. Dat
gaat echt veel verder dan kussens
en geborduurde schilderijen.
Het is een hele uitdaging om de
merklappen en de verhalen van de
vrouwen die ze maakten mooi uit
te lichten en de juiste context te
geven aan de moderne werken.
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onder andere het Waddenfonds.
Binnen dat project maken we een
fietsroute, samen met Openluchtmuseum Het Hoogeland.
Staatsbosbeheer heb ik gaandeweg
ook betrokken, want de route
biedt Staatsbosbeheer de kans
cultureel erfgoed, zoals de oude
boomgaard Abelstock en het
terrein van de voormalige
Starkeborgh beter bekend te
maken. Er komt veel bij kijken
voordat de route gelanceerd kan
worden, van technische keuzes tot
goede marketing binnen de app
store. Binnenkort is hij klaar: ‘De
schatkaart van het Waddenland’.

Ook het herstel van de dierenweide en de herbouw van het dierenverblijf, de aanleg van een natuurbeleeftuin voor kinderen wordt
door dit project mogelijk gemaakt.
Dit vergt veel van mijzelf. Het
vergunningstraject voor de aanvraag van een omgevingsvergunning blijkt een complete nachtmerrie die nu al een jaar duurt en
intussen drie planaanpassingen
heeft gevergd. Het project had al
af moeten zijn. Dorpelingen kijken
er ook naar uit en begrijpen niet
waarom het zo lang duurt. Ik heb
hiervan geleerd dat je aan een
monumentaal gebouw of aan de

stuk grond helemaal niets moet
veranderen, zonder eerst de visie
van de Rijksdienst Cultureel
Erfgoed te vragen.
Samenwerkingsverband
Op het landgoed komt ook nog
een belevingsroute. Daar werk ik
aan met Gerard de Vries (Smartmobiletour.nl). Hij maakt digitale
informatiepunten in een mooie
app. Daarmee is het niet nodig het
historische landgoed te ontsieren
met grote informatieborden.
En het bespaart ons schoonmaakwerk aan de borden.
Verder ben ik druk met het leggen

van een stevige basis onder het
onderhoud voor de stenen monumenten en al het groen. De binnentuin wordt goed verzorgd door
mensen van Ability, maar in het
buitengebied is veel achterstallig
onderhoud. Wij beheren 33 hectare landerijen met paden en bomensingels. Dat is allemaal in
kaart gebracht door mensen van
Landschapsbeheer Groningen.
Met hen zijn we een samenwerkingsverband aangegaan om het
onderhoud van het groen in de
komende zes jaar op orde te
krijgen.
U begrijpt, voordat wij het seizoen
openen, zorgen wij er met zijn
allen voor dat het hele landgoed er
mooi bij ligt, dat je er kunt wandelen en onderweg de historie
ontdekt via een app, dat je het
verhaal van Groningen ook buiten
he landgoed hoort tijdens een
fietstocht en dat er twee fantastische exposities te zien zullen zijn.
En in de zomer zal hopelijk ook de
dierenweide en het speelterrein
voor kinderen klaar zijn.
Landgoed Verhildersum
Wierde 40
9965 TB Leens
(0595) 57 14 30
www.verhildersum.nl
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door Patricia Ottay
De band Steernvanger;
foto: Roos Hoogeveen
Het is Meertmoand
Streektoalmoand, de maand waarin
we traditiegetrouw onze streektaal
vieren. Centrum Groninger Taal &
Cultuur (CGTC) pakt deze maand
vooral digitaal uit met een breed
pakket aan activiteiten rondom de
Groninger taal. Op zaterdagavond
20 maart presenteert CGTC samen
met Forum Groningen de tweede
editie van Moi Forum! Veur Mekoar.
De talkshow in en over het Gronings
met (bekende) Groningers aan de
stamtafel werd vorig jaar
ontwikkeld en in september dat jaar
live uitgezonden vanuit de
RaboStudio in het Forum. De tweede
editie heeft een iets andere opzet:
het wordt een dynamische talkshow
over Groningen en het Gronings,
met ruimte voor kunst, muziek,
literatuur, wetenschap en
amusement. Het programma wordt
op 20 maart om 20:00 uur
uitgezonden via Podium TV (Ziggo
kanaal 35, Kabelnoord kanaal 19) en
via Platform F, het online
mediakanaal van het Forum.

Moi Forum! Veur Mekoar:
Het Gronings vieren in de Meertmoand
De talkshow Moi Forum! Veur
Mekoar wordt dit keer een visuele
tour door het Forumgebouw, langs
verschillende actuele onderwerpen, objecten en studiogasten.
Allen dragen zij Groningen en het
Gronings, de taal en de cultuur
een warm hart toe. Presentator
Arno van der Heyden neemt de
kijker mee: ‘Een grote verscheidenheid aan alles wat in onze
provincie en omstreken gezegd,
gezongen, gesproken, gemaakt en
gekookt wordt komt voorbij. We
doen dat in de vorm van een reis

vol verwondering. Met amusement, humor, poëzie en muziek
- een lust voor het oor, oog en de
tong. En waar kunnen we dat
beter doen dan in onze nije grieze,
het Forum!’ Het programma voor
de 2e editie Moi Forum! Veur
Mekoar is ontwikkeld in samenwerking met toneel- en scriptschrijver Jan Veldman.
Bijzondere Groningers
Tijdens de wandeling door het
Forum ontmoet presentator Arno
van der Heyden verschillende gas-

ten; bijzondere Groningers en
Groningers die iets bijzonders
doen met het Gronings. De kersverse stadsdichter Myron Hamming gaat een nieuwe uitdaging
aan. Maar welke? Wat gebeurt er
in de keuken van restaurant NOK?
Het is bijna veurjoar en wat zijn
poaskebloumen en noakende
wiefkes nu precies? Waarom is
Hen Engelien in het gebouw? Wat
vertellen Groninger dichters Rik
Andreae en Fieke Gosselaar ons
op de roltrappen? Wat vertellen
vier Groninger wijken over Gro7

ningers? En hoe smaakt kluunbier
na een optreden van Steernvanger? Een paar vragen waar Arno
antwoorden op hoopt te vinden
tijdens de talkshow Moi Forum!
Veur Mekoar.
Dag van de Grunneger toal
Elk jaar vindt in de Meertmoand
Streektoalmoand de Dag van de
Grunneger toal plaats. In 2020 zou
de 11e editie van dé grootste
streektaaldag van het Noorden
voor het eerst plaatsvinden in het
Forum in Stad. Door Covid-19
werd het evenement afgeblazen.
Om het Gronings in coronatijd

toch onder de aandacht te brengen
bij een groot publiek koos de
organisatie dat jaar voor het
maken van de digitale talkshow
Moi Forum! Veur Mekoar. Ook in
maart 2021 kan er nog geen fysieke streektaaldag plaatsvinden. De
Dag van de Grunneger toal wordt
daarom voorlopig verplaatst naar
het najaar van 2021.
Méér Gronings
In de Meertmoand Streektoalmoand organiseert CGTC naast
Moi Forum! Veur Mekoar meer
activiteiten om het Gronings nog
meer te vieren. Er is speciale
aandacht voor Groningstalige
muziek en literatuur tijdens het
digitale open podium Loat die
heuren, loat die zain!. Ben je
muzikant of schrijver en heb je
een nieuw Gronings liedje, verhaal
of gedicht dat wij en het Groninger publiek moeten horen? Betreed dan het digitale podium van
CGTC. Maak een filmpje van jouw
optreden en stuur het naar info@
cgtc.nl. Elke dinsdag in de Meertmoand Streektoalmoand staat het
open podium ‘aan’ en gedurende
de dag komen de mooiste en
meest bijzondere inzendingen
voorbij op de socials van CGTC:
YouTube, Facebook én Twitter.
Deze maand wordt ook de nieuwe
Wiesneus gepresenteerd, het

Beeld: Arno van der Heijden; foto: Pjotr Wiese

magazine in de streektaal voor
basisschoolkinderen. Op 11 maart
vond de presentatie van de derde
Groningse editie van de Wiesneus
plaats op de Anne de Vriesschool
in Stadskanaal. Rients Faber,
Groninger muzikant en kinderboekenschrijver, kwam langs en
gaf een optreden met Hen Engelien en Henk Scholte van CGTC
presenteerde de Wiesneus. Het
magazine wordt naast het Gronings ook uitgegeven in het
Drents, Overijssels, Achterhoeks
en Twents.
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Tentoonstellingen en activiteiten

Groninger Museum
The Rolling Stones - Unzipped
nog niet gezien? Niet getreurd! Nu
het er op lijkt dat het museum
voorlopig gesloten blijft, heeft het
Groninger Museum voor alle fans
de online tentoonstelling
Unzipped gemaakt. Een ticket
voor deze virtuele beleving vol
nieuwe content is te koop voor
€ 9,50. Hiermee maak je ook nog
eens kans op één van de drie door
Mick Jagger gesigneerde Unzipped
boeken en een gesigneerde limited
edition print van Ronnie Wood.
En met de aankoop van het ticket
voor de online tentoonstelling
wordt ook nog eens het museum
gesteund.
De online tentoonstelling is te
zien tot en met 18 april 2021:
https://www.groningermuseum.
nl/kunst/museum-360

Augmented Reality:
terug in de tijd
Met behulp van Augmented
Reality is het mogelijk om terug te
gaan in de tijd en te ervaren hoe
locaties in Noord- en MiddenGroningen er in het verleden
uitzagen. Augmented Reality
voegt extra beelden toe aan de
werkelijkheid, die via de camera
op een smartphone of tablet
kunnen worden bekeken.
Economic Board Groningen heeft
de Augmented Groningen app
laten ontwikkelen als onderdeel
van het programma Toerisme. Het
doel is om bijzondere plekken in
de provincie in kaart te brengen
en de geschiedenis en verhalen in
deze regio onder de aandacht te
brengen: een extra reden om
Groningen te bezoeken! De app is
tot stand gekomen in samenwerking met de vrijetijdsondernemers
in de regio en brengt ook in kaart
waar je in de buurt terecht kunt
om te eten, slapen, te spelen of tot
rust kunt komen.
Augmented Groningen-punten
zijn te vinden op de volgende
locaties:
•   Borg Ewsum
•   Menkemaborg
•   Fraeylemaborg
•   Punt van Reide
•   Ezinge
•   Appingedam
•   Ten Boer

•   Oterdum
•   Onderdendam
•   Zoutkamp
De Augmented Groningen-punten
zijn te herkennen aan paaltjes met
informatie en het logo van
Augmented Groningen.
Download de Augmented
Groningen-app thuis of op je
verblijfslocatie.

Landgoed Verhildersum Leens
Voortborduren | van merklap tot
canapé
Komend seizoen zijn in de
museumboerderij 75 bijzondere
merklappen van Verhildersum te
bewonderen. Alle merklappen
werden nauwkeurig beschreven
door Elly Hommes-Wibbens.
Jan Pieter de Groot heeft met
genealogisch onderzoek
achterhaald wie de maaksters van
de lappen zijn. Dat verhaal is te
zien op de tentoonstelling en te
lezen in het bijbehorende boek
Merklappen en hun maaksters. Er
is ook veel toegepast borduurwerk
op kragen, sloffen en jurken uit de
collectie van Verhildersum. Nog
nooit van een pronkrol gehoord?
Komt dat zien!
Het hele seizoen organiseert het
museum rondom deze expositie
toepasselijke activiteiten voor
jong en oud. Houdt u hiervoor de
agenda in de gaten.
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Verhildersum zoekt topstukken
Verhildersum biedt gelegenheid
om uw borduurwerk te exposeren
bij de tentoonstelling
‘Voortborduren’. Heeft u een knap
staaltje borduurwerk, een topstuk,
iets waar u trots op bent? Dat mag
gezien worden! Stuur een berichtje
met foto naar communicatie@
verhildersum.nl.

Met verve | De wereld van Henk
Melgers, Schilder binnen en
buiten De Ploeg
Komend seizoen is in het koetshuis een grote expositie van werk
van Henk Melgers te zien. Deze
schilder werkte veel samen met
Ploegschilder Johan Dijkstra.
Tussen 1924 en 1926 kwamen van
hen schilderijen tot stand die
stilistisch veel overeenkomsten
vertonen. Oogsttaferelen waren in
die periode favoriete onderwerpen. Melgers was niet zo’n uitbundig expressionist als Dijkstra was
in deze jaren. Melgers was een
sociaal bewogen schilder. Hij
schilderde dan ook vaak het zware
boerenleven.

Museum De Buitenplaats Eelde
presenteert: Muziek op Maat
(onder voorbehoud)
Klanksculptuur met zang:
Miranda Driessen en Jan Heinke
Jan Heinke bouwt al sinds de jaren
negentig zelf zijn stalen
klankobjecten, die hij aanvult met
de fenomenale beheersing van
zijn stem. Het industriële geluid
van zijn staalcello vult hij aan met

boventoonzang, wat samen een
haast kosmische wereld creëert.
Miranda Driessen schreef voor
deze bijzondere combinatie de
perfecte compositie: Die
Entdeckung der Langsamkeit.
Ze probeert hiermee de luisteraar
een nieuwe beleving van klank en
tijd te laten ervaren.
Tickets: €15,- voor concert,
inclusief bezoek tentoonstelling
en museumtuin.
www.museumdebuitenplaats.nl/
plan-uw-bezoek/podium/
Museumspoorlijn STAR
Stadskanaal
Wist u dat er ook hele mooie 360°
foto’s van Museumspoorlijn STAR
op Google Maps staan?

Het museum is nog niet weer
geopend, maar op deze manier
kunt u toch even binnen kijken,
zeker de moeite waard!
https://goo.gl/maps/
jj3gmfGoG9ZXo4dD7
De eerste rijdag staat, onder
voorbehoud van versoepeling van
de maatregelen, gepland op
zondag 2 mei. Vouchers voor
e-tickets voor de het komende
seizoen zijn vanaf nu weer
online te koop. De kaarten kunnen
worden gebruikt zodra ze weer op
stoom komen in Stadskanaal.
Voor meer informatie:
www.stadskanaalrail.nl
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