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Op 28 februari 2020 was de 
feestelijke opening. Er is 

nogal wat gebeurd daar in die 
middeleeuwse toren! Het gaat om 
een totaalproject, waarbij de toren, 
de kerk, het ontvangstgebouw én 
het omliggende terrein onder 

handen zijn genomen. Het project 
kwam mede tot stand door een 
bijdrage van het Leefbaarheids-
programma van de NAM. Zij 
volgden het project van planvor-
ming tot de opening. Het resultaat 
is een korte documentairefilm 

over de ontwikkeling en realisatie 
van de Schoolkerk en de tentoon-
stelling Feest! In Oost en West, 
waarin de omvang van dit com-
plexe project goed naar voren 
komt.

Feest! In Oost en West
De Stichting Oude Groninger 
Kerken sluit met het project Feest! 
In Oost en West aan bij Feest! 
Weet wat je viert van Museum 
Catharijneconvent in Utrecht. Dit 
museum voor christelijke kunst 
startte het project tien jaar gele-
den, om kinderen kennis bij te 
brengen over christelijke feesten. 
Want als niemand meer iets weet 
over het christendom, waarom 
zouden we dan die christelijke 
kunst moeten bewaren? In Neder-
land worden tegenwoordig veel 
feesten gevierd uit allerlei ver-
schillende tradities en religies. Het 
project Feest! werd daarom ingezet 
als een breed project, dat de 
interculturele dialoog in Neder-
land wil bevorderen. Het doel is 
dat kinderen met meer begrip voor 
en kennis over elkaar kunnen 
opgroeien. Het museum zocht 
samenwerking met verschillende 
(museale) partijen door het hele 
land, zodat kinderen in hun eigen 
omgeving kunnen leren over 
verschillende feesten en hun 
betekenis. In 2017 ondertekenden 
de Stichting Oude Groninger 
Kerken en Museum 
Catharineconvent hun samenwer-
king. In juni 2019 startte de reali-
satie van het project. Er is gewerkt 
met een grote groep bouwers en 
makers, allemaal afkomstig uit 
Groningen. Als kern was er het 

De middeleeuwse kerk in Garmerwolde met haar 
eeuwenoude gewelfschilderingen, de toren met de 
spectaculaire tentoonstelling Feest! In Oost en West, 
het kerkhof waarop de oude contouren van de kerk 
duidelijk worden, het verwelkomende 

ontvangstgebouw met daarin Atelier AvecPlezier: 
samen vormen ze de Schoolkerk. De Stichting Oude 
Groninger Kerken geeft met dit concept een stevige 
impuls aan haar educatieve aanbod, dat zich rond de 
Schoolkerk zal concentreren. 

De Schoolkerk in Garmerwolde
Auteurs: Inge Basteleur (SOGK) en Janny Wilkens (NAM Leefbaarheidsprogramma)
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creatief team: de projectleiders 
vanuit de Stichting Oude Gronin-
ger Kerken, de architect, de ont-
werpers en een afgevaardigde van 
de plaatselijke commissie als brug 
naar het dorp. Elf intensieve 
maanden later was het project 
voltooid. In de Schoolkerk worden 
vanaf september 2020 groepen 
schoolkinderen ontvangen voor 
een programma rond de tentoon-
stelling Feest! In Oost en West in de 
toren. In het weekend is de plek te 
bezoeken door dorpsbewoners, 
stadjers, toeristen en passanten. 

Ontvangstgebouw en terrein
Op de plek van het oude bijgebouw 
is een nieuw, modern en goed 

geïsoleerd ontvangstgebouw 
neergezet waar uitbater Atelier 
AvecPlezier ervoor zorgt dat de 
gasten iets kunnen eten en drin-
ken. Het gebouw is aan één zijde 
geheel voorzien van glas waardoor 
de bezoeker zicht heeft op de 
indrukwekkende middeleeuwse 
kerk en het bijbehorende kerkhof. 
Door de vorm en het materiaalge-
bruik heeft het ontvangstgebouw 
van buiten een ingetogen karakter. 
Dit past goed bij de plek langs het 
kerkhof. Van binnen heeft de 
ontvangstruimte door de hoogte 
bijna iets monumentaals, maar wel 
met de sfeer en intimiteit die bij 
zo’n ruimte horen. Het gebouw is 
voorzien van faciliteiten die essen-

tieel zijn voor het goed functione-
ren van de Schoolkerk, zoals een 
professionele keuken, toiletten en 
bergruimte. Een warmtepomp zorgt 
voor de duurzame verwarming die 
gekoppeld is aan de verwarming 
van de kerk. De oude zonnepanelen 
zijn weer op het dak geplaatst, 
aangevuld met nieuwe panelen, 
waardoor de achterzijde van het 
dak nu één grote energiebron is.
Op het kerkhof zijn de oorspronke-
lijke contouren van de kerk zicht-
baar gemaakt. De kerk had name-
lijk tot 1859 de vorm van een kruis. 
Het lange middendeel, het schip, is 
gesloopt omdat het erg in verval 
was geraakt. Nu zijn in het gras de 
oude contouren weer zichtbaar 

gemaakt met behulp van een 
schelpenrand, die ook rond het nog 
staande deel van de kerk loopt. Een 
maquette van baksteen en glas 
geeft een indruk van de vroegere 
omvang van de kerk. De bezoeker 
ervaart zo de historische gelaagd-
heid van deze plek en de land-
schappelijke ligging langs de 
destijds belangrijke Stadsweg van 
Groningen naar Delfzijl. Het 
verdwenen kerkschip was oor-
spronkelijk de toegang van de kerk. 
Ook nu komt de bezoeker via de 
nieuwe entree aan de westkant de 
kerk binnen. Bij binnenkomst in de 
viering van de kerk zijn meteen de 
16e-eeuwse gewelfschilderingen 
zichtbaar. In de gewelven worden 

Gevraagd naar de reden waarom juist voor de kerk van Garmerwolde 

is gekozen geeft Inge Basteleur van de SOGK een aantal motieven aan. 

‘We hebben voor deze kerk gekozen omdat daar prachtige gewelfschilde-

ringen te zien zijn, die de feesten uitbeelden: de Maria cyclus en de Jezus 

cyclus. Verder is in Garmerwolde een enthousiaste plaatselijke commis-

sie met wie wij al eerder educatieve projecten hebben gedaan, er is 

draagvlak in het dorp en het ligt vlak bij de stad. Aanvankelijk wilden wij 

een en ander in de kerk realiseren maar omdat het gebouw ook voor 

rouw- en trouwdiensten wordt gebruikt, stuitte dat op teveel bezwaren. 

Je moet dan zorgen dat alles steeds netjes wordt opgeruimd. Daarom 

hebben we besloten de toren voor dit doel te gebruiken. De toren is 

vanwege dit project gerestaureerd, evenals de wijzerplaat van de klok. 

Daarom zie je in de video op een gegeven moment ook dat de toren in de 

steigers staat.’
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de feesten Pasen en Kerstmis 
verbeeld – mede hierom is de kerk 
in Garmerwolde gekozen als plek 
voor het project Feest! In Oost en 
West. 

Toren
Het meest omvangrijke onderdeel 
van het project is de toren. Hierin 
is een spectaculaire dubbele trap 
gebouwd, die een hoogte van circa 
vijftien meter overspant. De 
routes naar boven en beneden zijn 
gescheiden en draaien om elkaar 
heen. De bezoeker maakt een 
cirkelgang, die halverwege langs 
de kerkklok gaat. Onderweg is het 
‘getiktak’ van het uurwerk goed 
hoorbaar: de tijd tikt door. Thema-
tisch sluit dit naadloos aan bij de 
tentoonstelling die onderweg te 
zien is. De bezoeker maakt name-
lijk een ontdekkingsreis langs acht 
christelijke en islamitische fees-
ten. Feesten geven vorm aan 
hoogte- en dieptepunten in het 
leven, en komen ieder jaar terug, 
als een cirkelgang. Studio 212 
Fahrenheit ontwierp voor ieder 
feest een interactieve presentatie 
die een beroep doet op je verbeel-
dingskracht. Alle zintuigen wor-
den speels aangesproken, de 
bezoeker wordt uitgedaagd te 
reflecteren op zichzelf en de 
ander. 
Doordat ook de onderkant van de 
trap getrapt is uitgevoerd, ontstaat 

een vervreemdende ruimtelijke 
beleving. Dat effect wordt ver-
sterkt doordat de schacht rond de 
klok als een centrale as door de 
toren loopt. Je kunt zowel vanaf de 
begane grond als vanaf het hoog-
ste niveau de volle hoogte van de 
toren ervaren.
Bovenin is een uitkijkpunt door 
een groot raam in de noordkant 
van het zadeldak. Dat biedt prach-
tig zicht op het omringende 
platteland, Groninger luchten en 
de stadsrand. 
Alles is zo ontworpen dat de 
monumentale waarde van de 
toren op geen enkele wijze wordt 
aangetast. De trap en alle andere 
onderdelen van de tentoonstelling 
zijn, zonder ook maar een spoor 
na te laten, weer te verwijderen. 
Het geheel is uitgevoerd in staal- 
en houtskeletbouw en is omkleed 
met een watervaste beplating. 
Onder deze ‘huid’ zitten alle 
benodigde technische voorzienin-
gen verstopt.

Waarom dit project?
Met de tentoonstelling en de 
lesprogramma’s voor schoolklas-
sen, wil de Stichting Oude Gro-
ninger Kerken bijdragen aan de 
interculturele dialoog in Neder-
land. Kerken zijn ooit gebouwd 
voor het katholieke geloof, maar 
weerspiegelen door de eeuwen 
heen de veranderingen in de 

maatschappij. Zo werden ze na de 
beeldenstorm overgenomen door 
de protestanten, en kwamen in de 
jaren zestig door de ontzuiling 
veel kerken leeg te staan. Omdat 
kerken van oudsher plekken zijn 
waar mensen samenkomen om te 
reflecteren op het leven, om 
hoogte- en dieptepunten samen te 
beleven, vormen ze een goede 
plaats om in gesprek te gaan over 
de hedendaagse, multiculturele 
maatschappij. De rijke geschiede-
nis van het gebouw biedt aankno-
pingspunten om in dialoog te gaan 
over de wereld zoals die nú is. De 
Schoolkerk is dan ook een plek 
voor kinderen en volwassenen 
van nu, waar je iets kunt leren 
over jezelf en over de ander.
De kerk blijft ook van en voor het 
dorp. Er is, net als bij de andere 
kerken van de Stichting Oude 
Groninger Kerken, een plaatselijke 
commissie actief. Deze organi-
seert, in samenspraak met de 
uitbater en de Schoolkerk, activi-
teiten van en voor het dorp. Er 
wordt bijvoorbeeld gerouwd en 
getrouwd, en de jaarlijkse boeken-
markt blijft bestaan. Zelfs tíjdens 
de verbouwing vond er een huwe-
lijk plaats in de kerk - een goede 
illustratie van de belangrijke rol 
die de kerk in het dorp speelt.
Voor het NAM- Leefbaarheid en 
Duurzaamheidsprogramma 
vormden de verbinding tussen de 

oude en nieuwe Groningers, het 
vergroten van begrip dat daarbij 
hoort, de functie die de kerk voor 
het dorp behoudt, maar ook zeker 
de aantrekkingskracht van het 
unieke ontwerp op bezoekers, 
argumenten voor een bijdrage aan 
dit project. Via bijgaande link 
opent u een korte film die een 
indruk geeft van het project en u 
uitnodigt om deze prachtige plek 
te gaan bekijken.

Openingstijden:
Middeleeuwse kerk  
dagelijks open
Atelier AvecPlezier
zaterdag-zondag 10:00-18:00 uur
Feest! In Oost en West (toren) 
zaterdag-zondag 10:00-18:00 uur

Video
Over dit project is een prachtige 
video gemaakt. Er zijn twee 
versies. De twaalf minuten versie 
https://youtu.be/3sI3RYC_4Sk
en, als u minder tijd hebt, de twee 
minuten versie:
https://youtu.be/NOiRXN-SIzU

Voor meer informatie:
Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen
(050) 31 23 569
info@groningerkerken.nl
www.groningerkerken.nl
www.schoolkerk.nl

https://youtu.be/3sI3RYC_4Sk
https://youtu.be/NOiRXN-SIzU
http://www.groningerkerken.nl
http://www.schoolkerk.nl
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Op 26 juni werd in Museum 
Wierdenland in Ezinge de 
tentoonstelling ‘Langs de oevers 
van de Oude Riet’ geopend door 
cultuurgedeputeerde Mirjam 
Wulfse. In deze tentoonstelling 
wordt nu eens niet gekeken naar 
het wierdenlandschap, maar 
naar het landschap van het 
Westerkwartier, in het hart van 
Noord-Nederland. 

Auteur: Heidi Renkema

Sinds 1 januari 2019 bevindt 
Museum Wierdenland zich in de 
nieuwe gemeente Westerkwartier. 
De Oude Riet is een voormalige 
getijderivier die als een (on)
zichtbare ader door deze gemeen-
te loopt. Het stroomdal van de 
Oude Riet is al duizenden jaren 
een plek waar mensen wonen en 
werken. Wat is de geschiedenis 
van het landschap en de land-
bouw in deze regio? Welke ont-
wikkelingen vinden er plaats en 
hoe ziet de toekomst er uit? Welke 
rol spelen de boeren?
Op een 3D-geprinte maquette is 

het stroomdal van de Oude Riet 
extra duidelijk te zien. Met 
speciale beamers worden kaarten 
op de maquette geprojecteerd en 
zie je het landschap langzaam 
veranderen door de jaren heen. 
Ook zijn de ‘parels van het Wes-
terkwartier’ uitgelicht en kom je 
meer te weten over de verschil-
lende landschapstypen, de natuur 
en de waterlopen.

Kunst
In de tentoonstelling staan 
diverse kunstwerken van Flos Pol 
en Koos Buist gemaakt van 

natuurlijke lokale materialen 
zoals klei, riet en lisdodde. Goud-
smid Roger Veldman uit Ezinge 
heeft de ambtsketen van de 
nieuwe gemeente Westerkwartier 
ontworpen. De keten verbeeldt de 
waterloop die alle dorpen ver-
bindt: de Oude Riet.
De expositie ontstond op initia-
tief van het Platform Oude Riet 
en Museum Wierdenland. In het 
platform werken veel instanties 
samen. 
Er is een Masterplan behoud 
Rietdal opgesteld met als hoofd-
doel de blijvende waarneembaar-

Langs de oevers van de Oude Riet
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heid van het dallandschap Oude 
Riet in het landschap, vertelde 
Koos Vos van het platform. Dat 
betekent onder meer de Oude Riet 
weer meanderend maken, het 
zichtbaar maken van de cultuur-
historische parels rond de Oude 
Riet, recreatief-toeristische ont-
wikkeling en streven naar een 
streekproducteneconomie.
De Oude Riet moet onderdeel 
worden van gemeentelijk en 
provinciaal beleid, was het plei-
dooi van Vos. Mirjam Wulfse kon 
dat alleen maar ondersteunen.
Heidi Renkema, directeur van 
Museum Wierdenland: ‘De ten-
toonstelling is eigenlijk heel breed. 

Uitgangspunt is de voormalige 
getijdenrivier De Oude Riet. We 
volgen de stroom van de rivier en 
komen dan veel onderwerpen 
tegen: archeologie, landschap, 
geschiedenis, kunst, cultuur, 
verhalen van bewoners, voorwer-
pen die te maken hebben met het 
afgraven van het veen, noem maar 
op. De tentoonstelling heeft voor 
ieder wat wils, en er zijn twee 
leuke kinderspeurtochten!’

De tentoonstelling is een aanrader 
voor ieder die geïnteresseerd is in 
de historie van het Westerkwartier 
en is te zien van tot en met 
29 november. www.wierdenland.nl

Museum Wierdenland
Van Swinderenweg 10
9891 AD Ezinge 
(0594) 621 524
info@wierdenland.nl
boekingen@wierdenland.nl

https://www.wierdenland.nl/oude_riet.html
mailto:info%40wierdenland.nl?subject=
mailto:boekingen%40wierdenland.nl?subject=Boeking
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Museum Landgoed Verhildersum 
Leens
Tekenen met waddenschilder 
Geurt Busser 1 en 2 augustus
Museum Landgoed Verhildersum 
organiseert 1 en 2 augustus de 
workshop ‘Tekenen met Geurt 
Busser’. Geurt Busser vertelt vooraf 
aan de workshop over zijn exposi-
tie ‘Uit Liefde’ in het koetshuis. 
Daarna gaan de deelnemers teke-
nen op het landgoed. Voor koffie 
en lunch wordt gezorgd. Deelne-
men kost € 45,00. Opgeven kan via 
info@verhildersum.nl.
Geurt Busser is naast wadden-
schilder ook een fanatiek tekenaar. 
Met een Japans penseel tekent hij 
in snelle lijnen, zelfs nog tijdens de 
vaart. In deze workshop wordt met 
zacht potlood, kneedgum en/of 
Siberisch krijt gewerkt. Geurt 
Busser maakt de deelnemers 
deelgenoot van zijn verwondering 
over licht en landschap en leert de 

deelnemers ondertussen de fijne 
kneepjes van de tekenkunst. Kijk 
voor het volledige programma van 
de workshop op www.verhilder-
sum.nl. Maximaal 10 deelnemers 
per dag, dus snel opgeven wordt 
geadviseerd.

Kerk Zuurdijk 
Een zomer in kleur, schilderijen 
van Jolanda Hutte
tot en met 16 augustus
Kunstenares Jolanda Hutte woont 
sinds 2010 in Sauwerd en de 
kleuren, de lijnen en de prachtige 
luchten boven het landschap van 
het Reitdiepdal zijn voor haar een 
ware inspiratiebron. Net als voor 
de leden van Kunstkring De Ploeg 
kiest zij haar eigen interpretatie en 
kleurgebruik. Hutte houdt ervan 
de werkelijkheid te vereenvoudi-
gen of er dingen bij te verzinnen 
en zij gebruikt hierbij kleur om het 
werk een eigen, andere dimensie te 
geven. Naast de schilders van De 
Ploeg word Hutte al sinds 1990 

geïnspireerd door Expressionisten 
als Kandinsky en Impressionisten 
als Monet. De kerk van Zuurdijk, 
waar de expositie te zien is, is altijd 
open.

Veenkoloniaal Museum 
Veendam
Jannes de Vries
tot en met 16 augustus
De Ploegschilder Jannes de Vries 
(1901-1986) is van grote betekenis 
geweest voor het kunstklimaat in 
de provincie Groningen. 
Met deze tentoonstelling wil het 
Veenkoloniaal Museum een zo 
compleet mogelijk overzicht geven 
van zijn oeuvre. Jannes de Vries 
was een prominent lid van de 
Groningse kunstenaarsvereniging 
De Ploeg. Hoewel de schilder 
vooral bekend staat om zijn 
felgekleurde landschappen en de 
kunst die is ontstaan naar 
aanleiding van zijn buitenlandse 
reizen, maakte hij ook veel 
religieus werk. 
In de jaren zestig kwam Jannes 

elke week naar Veendam. Hij gaf 
daar schilderles aan de leden van 
‘Het Palet’, op dat moment de enige 
vereniging van amateur beeldende 
kunstenaars in Noordoost-Neder-
land.
www.veenkoloniaalmuseum.nl/
nl/in-het-museum/tentoonstel-
lingen/jannes-de-vries-1901-1986

Streekhistorisch Centrum
Stadskanaal
Bloemenzee van Alida Everts in 
Huisje Manning 
tot en met 27 september 
Het werk van Alida Everts vormt 
een ode aan de planten- en bloe-
menwereld en de Groninger 
kunstenares zal Huisje Manning 
deze zomer dan ook omvormen tot 
een bloemenzee. Everts exposeert 
haar keramisch werk in combinatie 
met schilderijen. 
Voor de aanvankelijk als bloemiste 
opgeleide kunstenares is dit een 
inspirerende plek om haar werk te 
laten zien. De naamgever van het 
huisje was namelijk tuinman 
Manning die hier tot begin jaren  
tachtig van de vorige eeuw woon-
de. Alida Everts werd bekend met 
haar bloemstillevens. Grote en 
kleinere assemblages van bloemen 
en planten voerde ze ook uit in 
keramiek, van ruw aardewerk tot 
verfijnde geglazuurde objecten. In 
2018 won ze met een van haar 
werken de prijs die verbonden is 

Tentoonstellingen en activiteiten

http://www.veenkoloniaalmuseum.nl/nl/in-het-museum/tentoonstellingen/jannes-de-vries-1901-1986
http://www.veenkoloniaalmuseum.nl/nl/in-het-museum/tentoonstellingen/jannes-de-vries-1901-1986
http://www.veenkoloniaalmuseum.nl/nl/in-het-museum/tentoonstellingen/jannes-de-vries-1901-1986
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aan de Keramiek Triënnale in het 
Coda, Apeldoorn.
De expositie van Alida Everts is de 
7de editie van de reeks soloten-
toonstellingen voor keramische 
kunst, die plaatsvindt onder de 
naam Witte Olifanten. Deze naam 
verwijst in overdrachtelijke zin 
naar iets zeldzaams, iets moois en 
kostbaars, te duur om te onderhou-
den, te kostbaar om weg te doen. 
Voor extra activiteiten zie www.
witteolifantenstadskanaal.nl.

Vestingmuseum Oudeschans | 
Bevrijdingsmuseum Noord 
Nederland
75 jaar Bevrijding 
Oudeschans - Westerwolde
tot en met 30 september
Het Bevrijdingsmuseum Noord 
Nederland is te gast in Vestingmu-
seum Oudeschans met een exposi-
tie over het verzet en de oorlogs-
slachtoffers tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Oudeschans en 
Bellingwolde, de huidige gemeente 
Westerwolde. Zo is er een fraaie 
presentatie over de ‘radio in 
oorlogstijd’ met Radio Oranje, het 
V-teken en Radio Herrijzend 
Nederland als voorloper van Radio 
Noord. Heel bijzonder is de in 
opdracht van het Bevrijdingsmu-
seum Noord Nederland gemaakte 
film- documentaire ‘Jan Kolder, de 
stille held van De Bult’ met daarin 
het verhaal van een boer uit 

Oost-Groningen die in het verzet 
zat. De verschillende presentaties 
bestaan uit verhalen, foto’s en 
voorwerpen. Ook zijn er een 
bijzondere films te zien, waaronder 
Canadese filmjournalen van de 
oorlog en de bevrijding.

Bezoek aanmelden
In verband met de coronamaatre-
gelen moet uw bezoek twee dagen 
van tevoren per e-mail 
info@vestingoudeschans.com 
worden aangemeld. Vermeld 
daarin dag/datum/tijd van uw 
voorgenomen bezoek, uw naam en 
het aantal personen. Op vrijdag/
zaterdag/zondag is ook spontaan 
bezoek mogelijk. Wanneer er bij uw 
komst voldoende ruimte is voor de 
1,5 meter wordt u aangemeld en 
kunt u direct naar binnen.

Fraeylemaborg Slochteren
Koetshuis
Tentoonstelling Svetlana 
Tartakovska 
tot en met 18 oktober 
Svetlana Tartakovska (1979 
Berditchev Oekraïne) woont en 
werkt sinds 2000 in Nederland en 
is afgestudeerd aan de Klassieke 
Academie voor Beeldende Kunst 
in Groningen. Daarnaast studeerde 
ze aan de Art Academy in Florence.  
Svetlana portretteert graag mensen 
-vaak vrouwen- uit haar dagelijkse 
omgeving, waarbij hun emoties 

haar intrigeren. Haar werk is stil 
en melancholiek en probeert de 
ziel van de mens te laten zien. 
Haar donkere kleurenpalet, met 
veel zwart, past hier goed bij. Maar 
ook met witte verf legt ze sfeervol-
le accenten en weet ze een bijzon-
dere sfeer te scheppen. De kun-
stenares werd geïnspireerd door de 
historische interieurs van de 
Fraeylemaborg. Met modellen 
dwaalde ze rond in de vertrekken 
en verwerkte later verschillende 
beelden in haar schilderijen. Zo 
laat het portret ‘Zusjes’ twee 
dromerige jonge meisjes zien op 
een geborduurde bank in de Grote 
Zaal van de borg. Het schilderij legt 
een mooie relatie tussen binnen en 
buiten, doordat het ene meisje 
peinzend het park inkijkt, de ander 
is verzonken in een boekje.

Fraeylemaborg Slochteren
Ontwerpwedstrijd voor kinderen: 
Ontwerp de koets van de 
toekomst!
Op zaterdag 19 september 2020 
wordt voor de 25e keer de Fraeyle-
ma Koetsentocht gehouden. Tal 

van historische rijtuigen met 
paarden of pony’s ervoor rijden 
dan een route door Slochteren en 
omgeving. Het zijn prachtige oude 
koetsen, met een koetsier op de 
bok en vaak verklede mensen in de 
koets.  

Koetsen en rijtuigen waren vroeger 
belangrijke vervoermiddelen. Maar 
hoe zou de koets van de toekomst 
eruit zien? Zouden er nog wielen 
aanzitten en staan er nog paarden 
voor of liever een langharige yak 
zodat je ook meteen wol en melk 
hebt? Kun je met die koets naar 
school in plaats van met je fiets?
Museum Landgoed Fraeylemaborg 
organiseert in samenwerking met 
Stichting Fraeylema Koetsentocht 
en Museum Landgoed Nienoord 
een ontwerpwedstrijd voor kinde-
ren: Ontwerp de koets van de 
toekomst! Alles mag: tekenen, 

http://www.witteolifantenstadskanaal.nl
http://www.witteolifantenstadskanaal.nl
mailto:info%40vestingoudeschans.com?subject=


9

plakken, bouwen van lego, maken 
van hout, plastic of knutselen met 
wc rollen. Hij mag klein worden of 
heel groot! Er zijn mooie prijzen te 
winnen. Lever je koets in bij de 
Fraeylemaborg of stuur je ontwerp 
digitaal naar info@fraeylemaborg.
nl. Vergeet niet je naam, adres, 
telefoonnummer en leeftijd te 
vermelden. Inleveren kan tot 
dinsdag 15 september 2020.
De gemaakte ontwerpen zullen 
worden tentoongesteld in de 
Oranjerie van de Fraeylemaborg. 
De prijsuitreiking zal zijn op 
zaterdag 19 september 2020 bij de 
Fraeylemaborg tijdens de Koetsen-
tocht, om 16:00 uur.

Fraeylemaborg Slochteren
Blote Voeten Pad
tot en met 31 augustus
Het Blote Voeten Pad wandelen 
kan tot en met 31 augustus in het 
Slochterbos. Onderweg op de 
bewegwijzerde route zijn er talloze 
verrassende activiteiten zoals 
waterpret, klimmen, balanceren en 
wiebelen. Ook wandel je langs en 
soms dwars door de follies, verras-
sende gebouwtjes. 
Naast de belevenis van de blote 
voeten zijn op de wandeling veel 
mooie houten installaties geplaatst 
voor muzikale en zintuigelijke 
ervaringen. Deze zijn van hout uit 
het park gemaakt door Klaas 
Schipper en zijn medewerkers van 

Stichting De Olle Bongerd. Zo kan 
je muziek maken op allerlei instal-
laties in de boomgaard achter de 
borg. Of ga je al balancerend over 
de boomstam die over een brede 
sloot ligt bij de folly Strotempel. 
Een topper is ook de picknickbank 
midden in de Ronde Kom. Een 
unieke kans om uit te rusten 
midden in een 18de eeuwse vijver!
Dit Blote Voeten Pad is veilig, het 
is uitgezet over 23 hectare dus 
iedereen kan voldoende afstand 
houden.
Om het Landgoed Fraeylemaborg 
te steunen in deze moeilijke 
Coronatijd wordt een bijdrage 
gevraagd voor het Blote Voeten 
Pad. Koop je tickets op https://
fraeylemaborg.nl/product-catego-
rie/tickets/ of kom spontaan 
langs. Je ticket wordt omgewisseld 
voor een bandje en dan kun je van 
start.

Synagoge Groningen
Rondwandelingen zomer 2020
Synagoge Groningen geeft de 
komende zomermaanden tijdens 
rondwandelingen door de Joodse 
buurt uitleg over de maantjes, de 
vier andere kunstwerken en al het 
andere dat er nog herinnert aan 
het Joodse leven van weleer. De 
rondwandelingen zijn op zondag 
om 13:00 en 15:00 uur.
Kosten voor deelname aan de
wandeling zijn €5,-. Vanwege het
beperkte aantal plaatsen is reser-
veren voor de rondwandeling
gewenst, dit kan door een bericht
te sturen naar 
reserveren@synagogegroningen.nl

Vrijheid met een zwarte rand 
zomer 2020
Hoe was het voor Joden om na de 
Tweede Wereldoorlog terug te 

keren naar Groningen? Wat is in de 
provincie nog overgebleven van 
het Joodse leven? De expositie 
Vrijheid met een Zwarte Rand 
geeft antwoorden op deze en 
andere vragen over de naoorlogse 
Joodse gemeenschap van Gronin-
gen. Aan de hand van bijzondere 
foto’s, persoonlijke verhalen, 
documentaires en objecten wordt 
het beeld  over het Groningse 
Joodse leven na de bevrijding 
verteld. De nazi’s waren dan wel 
verslagen, maar het antisemitisme 
was niet verdwenen. Na de oorlog 
vertrokken de meeste Groningse 
Joden dan ook naar Israël, Canada 
of de Verenigde Staten. Zij voelden 
zich niet langer thuis in Gronin-
gen. De Groningse Joodse gemeen-
schap was door de oorlog ernstig 
aangetast en zou nooit meer 
dezelfde worden.

mailto:info%40fraeylemaborg.nl?subject=
mailto:info%40fraeylemaborg.nl?subject=
mailto:/product-categorie/tickets/?subject=
mailto:/product-categorie/tickets/?subject=
mailto:/product-categorie/tickets/?subject=
mailto:Reserveren?subject=
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