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Nieuwsbrief  mei 2017 
 
Het Stinswierterrein bij de Bult is door de gemeente Marum nu volledig ingericht voor de wandeling 
naar de Marumerlage. Over de gracht bij de toren is een voetgangersbrug geplaatst. De gemeente 
onderhoudt het terrein plus een wandelpad. Bij de Lageweg wordt een klaphek geplaatst.  
Het bestuur heeft de afgelopen periode gewerkt aan de samenstelling van een jaaroverzicht van 
activiteiten. Hieronder volgen een aantal daarvan. 
Wij houden u vroegtijdig op de hoogte van overige komende activiteiten. 
 
Zaterdag 24 juni a.s.: Rondleiding Scheepstra Kabinet Schoolstraat 1 Roden. Vertrek 13.30 u. vanaf  
de parkeerplaats t.o. De Heerlijkheid. Start rondleiding 14.00 u. In de monumentale Scheepstra 
school uit 1890, gelegen nabij de Brink in Roden, is een authentiek klaslokaal ingericht waarin het 
gedachtegoed van Hindericus Scheepstra samengebracht is. Deze Roner onderwijzer, pedagoog en 
schrijver van kinderboeken voor het leesonderwijs, creëerde onder andere de twee bekende 
buurkinderen Ot en Sien.                                               
Opgave bij: Henk van der Wijk, tel. 0594 855560, email: henk.10865@ziggo.nl 
 
 
Zaterdag 9- en Zondag 10 september 2017 zijn de  
Open Monumentendagen. Het is ons voornemen om  
samen met de Culturele Commissie op zaterdag  
9 september nabij de Romaanse en Kerk en de Bult 
 een historische markt te organiseren. Dit alles onder  
de titel “Boeren, Burgers en Buitenlui”. een U hoort 
 tijdig de precieze ontwikkelingen omtrent aanvang 
 en verdere bijzonderheden.  
 
 
November 2017 a.s. staat in eetcafé De Wilp, Plantsoen 9, een optreden van de (Westerkwartierse) 
muziekgroep Clover’s End gepland. Ze spelen Keltische muziek op verrassende instrumenten. Hun 
missie is om (oude) folkmuziek weer op de kaart te zetten: Ierse jigs, country songs en Franse balfolk. 
tussendoor vertellen ze over de instrumenten die ze bespelen.  
Datum en tijdstip berichten we u vroegtijdig. 
 
Maart 2018: Jaarvergadering met lezing over Groninger Boerderijen door Taeke Boersma. 
 
Op 12 mei 2018 is er een groepsbezoek, met mogelijk een rondvaart, aan het Veenmuseum  “It 
Damshûs” te Nijbeets. Dit museum laat ons zien wat de werkzaamheden tijdens de turfwinning en 
vooral hoe van 1863 tot 1920 de omstandigheden waren, waarin turfgravers woonden en werkten.           
Nadere bijzonderheden volgen tijdig. 
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