
MUZIEK, THEATER & LITERATUUR
16 APRIL 19:30  Edwin Jongedijk – Cultuurwerkplaats BC47, Borgercompagnie
Deze ‘troubadour uut Pekel’ is actief als liedjesschrijver en gitarist. Zijn eerste single 
‘As ik de kaans zol kriegen’ stond wekenlang in de hitlijst van RTV Noord. Samen met 
Jan Henk de Groot en Alex Vissering is hij als lid van De Troebadoers veelvuldig in 
noordelijke theaters te horen. Vanavond solo in BC47!

17 APRIL 15:30  Super Librum ‘Hellums Paasspel’ – Walfriduskerk, Hellum
Het Hellums paasspel is gebaseerd op een voor Nederland uniek 12e-eeuws handschrift 
van een misboek dat waarschijnlijk in gebruik is geweest in de St. Walfriduskerk van 
Hellum. De traditie van paasspelen dateert uit de 10e eeuw en kan worden beschouwd 
als de oudste vorm van muziektheater in de westerse wereld.

21 APRIL 20:15  Tim Knol & Blue Grass Boogieman – Kielzog Theater, 
Hoogezand 
Met Lost & Found III duikt Tim Knol samen met zijn vrienden in de 
rijke historie van bluegrass en countrymuziek, waarbij onder meer 
de rafelrandjes onder de loep worden genomen.

22 APRIL 20:15  Lavinia Meijer – Kielzog Theater, Hoogezand
Deze harpiste blaast harpmuziek eigenhandig nieuw leven in. Geïnspireerd door haar 
samenwerkingen met diverse artiesten zoals Philip Glass, Iggy Pop, Ludovico Einaudi en 
Laurie Anderson toont Lavinia Meijer met Untitled 2 haar grote talent en veelzijdigheid.

23 APRIL 20:15  Rayen Panday – Kielzog Theater, Hoogezand
Na een succesvolle tournee met zijn show Trigger betreedt Rayen Panday het Kielzog 
Theater met zijn nieuwste voorstelling Focus. Zoals altijd is Panday scherp, snel en 
weet hij een originele draai aan elke grap te geven.

24 APRIL 15:00  Schuurconcert met Jan Henk de Groot –   
Hoog Hammen, Luddeweer 
Jan Henk de Groot heeft de gave om kleine en grote dingen in het 
leven in een liedje te verpakken. Authentiek en herkenbaar voor de 
luisteraar. Op Hoog Hammen zal Jan Henk zijn mooiste liedjes spelen 
afgewisseld mit staarke verhoalen!

6 MEI 19:00  Music Dining met Rachel Croft – Kaap Steendam, Steendam 
De in Nottingham geboren en in York gemaakte singer-songwriter 
Rachel Croft groeide op met volksmuziek en kunst. Croft combineert 
rijke, complexe vocalen met zeer fijn gitaarspel. Ze laat zich inspireren 
door Keltische melodieën en de doordachte teksten van Joni 
Mitchell, Sandy Denny en Matt Corby. Inclusief een heerlijk diner!

5 & 6 JUNI  Pinksterevenement – Fraeylemaborg i.s.m. VKVB Bourtange, Slochteren
Op de landelijke Dag van het Kasteel wordt er tijdens Pinksteren een sfeervol 
16e-eeuws kampement opgezet op de Fraeylemaborg. Compleet met schijngevechten, 
wapenhandelingen, kanongebulder, varkens aan het spit en mooie oude kostuums.

19 JUNI T/M 28 AUGUSTUS Iedere zondag 14:00-16:30     
Tentoonstelling: Natuur van inlands hout – Julianakerk, Kolham
Houtsnijwerk van alles wat groeit en bloeit, van aardappel tot zonnebloem, gemaakt 
van Nederlandse houtsoorten. Bezoek de expositie met het werk van de Kolhamster 
houtsnijder Ibo Heeres in de sfeervolle kerk van Kolham.

Iedere tweede zaterdag van de maand 13:00-16:00  Rondje Harkstede 
Een interessante toeristische en culturele route om kennis te maken met het dorp 
Harkstede. Bezoek de monumentale kerk, Stel’s molen en het theehuis 
Ons Hertenkamp van Cosis. In juli en augustus is het Rondje 
Harkstede elke zaterdag. 

Galerie Beeldenkunst, Sappemeer 
Deze knusse galerie en art shop van beeldend kunstenaar Tetdy Stol 
is elke vrijdag geopend. Beelden, schilderijen en keramiek zijn te zien 
en te koop. Je kunt ook zelf komen schilderen! Dan graag even bellen 
van tevoren. 

Schilderatelier Lydia Jonkman, Siddeburen
Lydia Jonkman organiseert regelmatig creatieve atelierdagen voor 
jong en oud. Rust, concentratie én gezelligheid staan voorop. Laat je 
inspireren door Matisse, Picasso of Van Gogh of maak een landschap 
in de stijl van De Ploeg. Alles kan! 

Rondje Midden-Groningen
Elke tweede weekend van de maand, van april t/m oktober, zijn diverse kerken, molens, 
musea, galeries en andere bijzondere gebouwen open. Maak je eigen rondje en wandel, 
fiets of rij van toren naar wiek en van schilderij naar verzameling.

VOORJAARSFAIRS, MARKTEN & BRADERIEËN 
18 APRIL 11:00-17:00  Groei & Bloei op Fraeylema – Fraeylemaborg, 
Slochteren
Groei & Bloei Midden-Groningen organiseert samen met het 
landgoed een aantrekkelijke Tuin- en Lifestyle Fair, met veel plantjes, 
presentaties en leuke doe-activiteiten voor de jeugd. Bloemen, 
tuin en groen, aangevuld met mooie woonaccessoires en lifestyle 
producten.

23 & 24 APRIL 10:00-17:00  Noordelijke Kwekerijdagen – Tuingoed Foltz, Meeden 
Het voorjaar voor tuinliefhebbers barst pas écht los met de grootste gespecialiseerde 
plantenmarkt van Noord-Nederland. Hier draait het allemaal om andere, nieuwe 
en onbekende planten en interessante gastsprekers uit het veld. Ook is er muziek, 
beeldende kunst, een wijnproeverij en tea met scones.

7 MEI 10:00-16:00  Voorjaarsmarkt – Brandweermuseum, Sappemeer
Gezellige markt met diverse standhouders met leuke items en creaties, en live 
muziek van Josien Bakker en Krsyztof Groen. Het museum verkoopt deze dag diverse 
perkplanten. Uiteraard met de traditionele broodjes hamburger en 
gehaktballen!

14 & 15 MEI 10:00-17:00 Eenjarigen- en Epimedium Dagen – Tuingoed 
Foltz, Meeden
Keur van eenjarigen, Epimediums, potterie en brocante. Met 
rondleidingen en demonstraties.

15 MEI 10:00-15:00  Stekjesmarkt – Kaap Steendam, Steendam
Altijd al een (moes)tuintje willen beginnen? Sla je slag bij deze stekjesmarkt. Hier vind 
je een bonte verzameling tuin- en kamerplantenstekken, zaailingen, kruiden en diverse 
plantjes. En ook zelfgemaakte jams, honing, bloemetjesservies en (moes)tuinboeken. 

26 MEI 10:00-17:00  Braderie – MFC de Noordsuythoeve, Noordbroek
Kleine braderie met diverse activiteiten voor kids, kraampjes met lekkernijen en een 
gezellig terras.

11 & 12 JUNI 10:00-17:00  Rare Planten Dagen – Tuingoed Foltz, Meeden
Eldorado voor liefhebbers van nieuwe en zeldzame planten. Met rondleidingen en 
diverse gastkwekers.

16 & 17 JULI 10:00-17:00  Midzomerplantenmarkt / Salvia- en  
Echinaceadagen – Tuingoed Foltz, Meeden
De midzomerbloeiers zijn nu volop in bloei. Met diverse gasten, 
rondleidingen en tuinlezingen in de Salvia- en prairietuinen.
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14 MEI 10:00-16:00 Orgeldag – Petruskerk, Zuidbroek
Op deze speciale orgeldag kunnen liefhebbers diverse en veelal historische orgels 
bespelen in fraaie en bezienswaardige kerken in Groningen, Drenthe en Friesland. 
Het Schnitger/Freytag orgel in de Petruskerk is een van de orgels waar organisten 
zich voor kunnen inschrijven. Publiek kan de hele dag vrij in lopen. 

14 MEI 20:30  Saturday Night Live met El Jackson – 
MFC de Noordsuythoeve, Noordbroek 
Een avondje uit met heerlijke muziek: country, rock & roll en americana. 
Drankje erbij en dansen maar! 

15 MEI 13:00 & 15:30  Auke Hulst op het Ruige Land – Hoog Hammen, 
Luddeweer
Op een steenworp van het ruige land van zijn jeugd duikt schrijver en muzikant Auke 
Hulst met verhalen en liedjes in zijn Groningse verleden, en in de verre reizen die uit dat 
verleden zijn voortgekomen. Een intieme voorstelling in de gelagkamer van de boerderij.

15 MEI 15:00  Händel concert van G.S.M.G. Bragi – Petruskerk, Zuidbroek
Een strijkkwartet van de grootste en oudste studentenmuziekvereniging van Groningen 
brengt samen met Henk de Vries muziek van Händel ten gehore.

Concerten in de Koepelkerk, Sappemeer
Regelmatig worden er in deze mooie kerk met prachtige akoestiek 
klassieke concerten georganiseerd.
- 23 APRIL Solo in de Koepelkerk – Mike Fentross – Luit/theorbe
- 14 MEI Zes jonge cellisten
- 19 JUNI Leden Noord Nederlands Orkest – Mozarts Gran Partita

Iedere tweede en vierde vrijdagavond van de maand Jamsessies – Cultuurwerkplaats BC47, 
Borgercompagnie
Gelegenheid voor muzikanten uit de regio om samen muziek te maken. Gezellig!

ACTIEF, RECREATIE & NATUUR
1 APRIL T/M 15 MEI  Maand van de Elfenbloem – Tuingoed Foltz, Meeden
Ruim zes weken lang is er bij Tuingoed Foltz extra aandacht voor het geslacht Epimedium. 
Er zijn maar liefst 125 soorten verkrijgbaar op de kwekerij, te zien in een sprookjesachtige 
bostuin. Ook kun je de Elfjes kijken route lopen, langs meerdere prachtige tuinen.

23 & 24 APRIL 11:00-17:00  Lentetuinenmarathon ´Het Tuinpad Op´ - Tuin Nauta en De 
Blaauw, Slochteren
Tijdens deze marathon bezoek je de mooiste tuinen, waaronder die van Jan F. Nauta en 
Sible de Blaauw. Verscholen in het akkerland van Duurswold ligt deze prachtige tuin met 
een oppervlakte van zo’n 2.400 m². Graspaden leiden langs smalle 
borders waarin bloemen samensmelten. 

28 APRIL 19:30  Groei & Bloei Lezing ‘Nieuwe Vaste Planten’  
door Brian Kabbes – Brandpunt, Sappemeer 
Het tuinplantenassortiment is de laatste jaren volop in beweging, met 
veel nieuwe soorten en rassen. Brian Kabbes vertelt over zijn kwekerij 
met een eigenwijze verzameling planten en leert je hoe je het meeste 
plezier uit je tuin haalt.

8 JULI 19:00-21:00  Zomeravondwandeling – Fraeylemaborg, Sloch-
teren
Geniet van het fraaie park onder leiding van een deskundige gids. Er 
wordt aandacht besteed aan de unieke aanleg van het park en aan 
de follies: excentrieke bouwsels die je ook wel op historische Engelse 
buitenverblijven ziet, vaak als onverwachte verrassingen in het park.

KIDS
17 APRIL 15:00  Heer Otto – De piraten van kamer 16 (4+) –   
Kielzog Theater, Hoogezand
Na het succes van Boer Boris en Ridder Florian komt Heer Otto met 
een gloednieuwe humoristische en muzikale familievoorstelling naar 
Hoogezand. Alle hens aan dek en met volle kracht vooruit! 
Voor échte avonturiers vanaf 4 jaar.

13 MEI 20:00 Bingo – MFC de Noordsuythoeve, Noordbroek
Gezellige ouderwetse bingo met leuke prijzen. Wie weet ga jij er vandoor met de 
hoofdprijs: een goedgevulde boodschappentas. 
Leuk voor jong en oud!

Iedere tweede vrijdag van de maand (t/m juni) 19:00-22:00   
 Fantasy Game Night – Bibliotheek Hoogezand
Maak kennis met het rollenspel Dungeons and Dragons of met het 
kaartspel Magic: the Gathering. Samen met een leuke groep beleef 
je met een verzonnen karakter een avontuur en duik je aan tafel een 
fantasiewereld in. Ook ervaren spelers zijn van harte welkom. 

Iedere vrijdagavond  Zeillessen op het Schildmeer – Zeilvereniging 
Schildmeer
Wil jij ook zelf je boot besturen en met andere zeilers het water op? 
Jong geleerd is oud gedaan; zeilen verleer je nooit en je hebt er je 
leven lang plezier van! Neem contact op met de zeilvereniging voor 
de mogelijkheden. 

JULI T/M AUGUSTUS  Blotevoetenpad – Fraeylemaborg, Slochteren
Een picknick midden in de vijver, met je blote voeten over wiebelige 
planken en lekker door de modder. Het Blotevoetenpad van 
Landgoed Fraeylemaborg is één groot avontuur! Een belevenis voor 
alle generaties.

KUNST & ERFGOED
20 MAART T/M EIND JUNI Iedere zondag 14:00-17:00  Groepsexpositie van Het Beleve-
niscollectief en De Draad – Kunst- en cultuurhuis De Ent, Hellum
Veelheid van kunstzinnige opvattingen in beeld en vorm. De expositie toont eveneens 
werk van enkele onlangs overleden kunstenaars die nauw verbonden 
waren aan beide collectieven.

23 APRIL 11:00-15:00  Open Dag Foxmart – Nationaal Bus Museum, 
Hoogezand 
In vroeger tijden nam je niet gewoon de bus, nee, je ging ‘mit Gado 
noar stad’ of met een van die andere busmaatschappijen zoals de 
ESA en de DAM. In het Bus Museum staan ze allemaal keurig in het gelid: de bussen van 
weleer. Gratis toegang, net als bij diverse andere bedrijven op het terrein van Foxmart.

23 APRIL 10:00-17:00  Seizoensopening – Historische Scheepswerf 
Wolthuis, Sappemeer 
Ben je geïnteresseerd in scheepvaart, scheepsbouw of houd je van 
oude machines? Bezoek dan eens de scheepswerf en zie de smid aan 
het werk. In de haven liggen historische schepen waar je een kijkje 
mag nemen en in het ruim van het motorschip Nomadisch is een 
expositie met werk van ‘schipperskind’ Anja van Doorn. 

24 APRIL & 7 MEI 14:00-16:30  Rondrit Plekken van Herinnering – Nationaal Bus Museum, 
Hoogezand
In een bus van het Nationaal Bus Museum rij je langs plekken in de regio die doen 
herinneren aan WO II. Een gids vertelt uitgebreid over wat je tegenkomt en onderweg 
kun je mooie foto’s maken. 

14 & 15 MEI Nationale Molendagen / 11 & 12 JUNI  Groninger Molen-
dagen  
Dit voorjaar zijn er maar liefst twee weekenden waarin volop wind- en 
watermolens engemalen geopend zijn voor het publiek. Dé kans om 
een plek te bezoeken waar je normaal minder snel komt. Kijk op de 
website voor een lijst met de deelnemende molens.

4 JUNI 10:00-16:00  Kerkenpad Oost-Groningen 
Verschillende kerken openen vandaag hun deuren zodat je de gebouwen van binnen 
kunt bewonderen. Onder meer de kerken van Meeden, Muntendam, Noordbroek en 
Zuidbroek doen hier aan mee. Kijk op de website voor de volledige lijst met deelnemers.

Elk jaar is het weer feest in ’t Roegwold, 
de natuur komt tot leven. Zo stil als het in de winter 
is, zo druk en levendig is het in het voorjaar en de 
zomer. Liefde voor de natuur staat voorop bij deze 
workshops natuurfotografie van de huisfotograaf 

van ‘t Roegwold.
Met thee, koffie en huisgemaakte cake op Hoog Hammen! 

Kijk op de website voor alle data.

DIVERSE FOTOGRAFIEWORKSHOPS 
MET WILCO VAN DER LAAN

APRIL T/M JULI

Tentoonstelling - Fraeylemaborg 

‘Rengers en Piccardt in 1672’

Van 29 april t/m 2 oktober 2022 
zie je in het kader van de landelijke 
herdenking van het Rampjaar 1672 

in het Koetshuis van de Fraeylemaborg 
de tentoonstelling 

‘Rengers en Piccardt in 1672’. 

Beiden werden in 1672 direct na het 
Ontzet gevangen genomen en door de 

Stadsregenten beschuldigd van verraad. 


