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Bent u al donateur?

Het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal vertelt de 
geschiedenis van de Kanaalstreek en het aangrenzen-
de deel van Westerwolde. In het omvangrijke archief 
worden de getuigenissen van onze dynamische historie 
bewaard. Behalve de activiteiten in dit boekje zijn er 
exposities en is er een lesprogramma voor scholen. 
Om dit alles te kunnen doen, is uw steun hard nodig!
 
U kunt ons helpen door al voor € 35,00 per persoon 
per jaar donateur te worden of voor € 45,00 per gezin 
per jaar.

Natuurlijk stellen wij daar ook iets tegenover: als do-
nateur heeft u gratis entree bij de exposities en korting 
op de zondagmiddagactiviteiten.
Ook wordt er jaarlijks een donateursavond en een do-

nateursreis georganiseerd. 
U ontvangt  bovendien au-
tomatisch ons historisch ma-
gazine Veerten, met interes-
sante artikelen en interviews 
over de geschiedenis van de 
Kanaalstreek en  Westerwol-
de.

Bedrijven kunnen vanaf 
€ 200,00 per jaar bedrijfs-
donateur worden. Al velen 
gingen u voor! Informeer 
naar de aantrekkelijke mo-
gelijkheden voor bedrijfsdo-
nateurs.

Ja, noteer mij als donateur van het 
Streekhistorisch Centrum:

Naam:

Adres:

Postcode

Woonplaats:     

Telefoonnummer:

e-mailadres:

Ik kies voor:

individueel (€ 35,00)

gezin (€ 45,00)

(aankruisen wat gewenst wordt)

Scan met de camera van uw 
smartphone of tablet de QR-co-
de om u direct via e-mail op te 
geven als donateur. Vermeld 
daarbij de gegevens zoals op 
onderstaande bon.

Vul de bon in en stuur die in 
een voldoende gefrankeerde 
envelop naar:

Streekhistorisch Centrum
Ceresstraat 2
9502 EA  Stadskanaal



Een programma in de herkansing

Aan de ene kant met angst en beven, maar aan de andere kant 
ook vol goede moed dat het nu toch wel weer zou moeten lukken, 
presenteren wij in dit boekje het nieuwe programma van activitei-
tenseizoen 2021-2022.  Het vorige kon door de lockdown nauwelijks 
worden uitgevoerd. De afgelaste voorstellingen wilden we toch 
graag nog een nieuwe kans geven dus wat mogelijk was, vindt u in 
dit programma terug, in de herkansing! 

Met deze ervaring vers in het achterhoofd, is dit een voorzichtig 
programma. Voor het eerst hebben we niet èlke week, maar om 
de week een activiteit ingepland. We denken echter dat we met 
dit programma wel weer een aansprekend en afwisselend seizoen 
kunnen bieden, dat we bovendien feestelijk starten! Want het is dit 
jaar, in oktober 2021, precies 50 jaar geleden dat het Streekhistorisch 
Centrum werd opgericht. Dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt 
voorbij gaan. We trappen het seizoen feestelijk af met een terugblik 
op de afgelopen halve eeuw door Bert Roossien. 
Verder zijn we verheugd dat een week later Auke van der Woud bij 
ons komt. Deze bekende cultuurhistoricus heeft vele publicaties op 
het gebied van landschapsinrichting en stedenbouw op zijn naam. 
Hij komt vertellen over zijn jongste boek Het landschap, de mensen. 

Evenals vorig jaar vinden de activiteiten plaats in de bibliotheek in 
Stadskanaal. We houden ons aan de voorgeschreven maatregelen 
die op het moment van de activiteit gelden. Dat betekent o.a. dat 
we een coronapas-check moeten uitvoeren bij de entree, en dat 
we graag willen dat u vooraf reserveert. Dat kan via onze website.
Wij wensen u veel plezier komend seizoen!

Namens de activiteitencommissie,

Helen Kämink, directeur 
Roland Beyer, Bert Roossien, Arie Stenekes en Hans van de Wiel

Kijk voor actuele informatie en eventuele wijzigingen in het 
programma op onze website, of bel ons: 0599-612649 voor in-
lichtingen. Het SHC is ook op Facebook en Instagram!

www.streekhistorischcentrum.nl

Scan met de camera van 
uw smartphone of tablet 
de QR-code om direct 
voor uw bezoek te reser-
veren via de website van 
het SHC

Bibliotheek
Continentenlaan 2,  
9501 DG  Stadskanaal

reserveer



50 jaar Streekhistorisch Centrum
PRESENTATIE

Aftrap van de jubileummaand SHC 50 jaar met een beeldpresentatie 
door Bert Roossien.
Vandaag staat het SHC zelf centraal: waarom werd de stichting 
opgericht, wat doet het SHC zoal en waar heb je mee te maken 
als je een verzameling volgens museale normen aanlegt? Kijk mee 
achter de schermen van het documentatiecentrum!

Het landschap, de mensen
LEZING

Lezing door Auke van der Woud over zijn 
jongste boek waarin hij schrijft over de 
wisselwerking tussen mens en landschap 
van het midden van de negentiende eeuw 
tot aan de Tweede Wereldoorlog. Van der 
Woud (1947) studeerde kunstgeschiedenis 
en archeologie en was ruim twintig jaar 
in Amsterdam en Groningen hoogleraar 
architectuur- en stedenbouwgeschiede-
nis. Hij voelt zich als schrijver cultuur-
historicus. Hij publiceerde vele titels op 
het gebied van ruimtelijke ordening en 
bouwkunst en werd daar regelmatig voor 
gelauwerd.

3 oktober 
14.30 uur
entree € 4,50
donateurs € 1,50

10 oktober 
14.30 uur
entree € 6,00
donateurs 
€ 4,00



Overgebleven in Stad en Ommelanden
VOORDRACHT MET MUZIEK

Een programma met korte verhalen, liedjes en geprojecteerde te-
keningen over van alles wat bewaard is gebleven in het Groninger 
landschap. Een ongewone ontdekkingstocht waarin u uw omge-
ving op een andere manier leert kennen. Uitgangspunt voor de 
presentatie is een boek dat Geert Schreuder en Fons van Wanroij 
in september hebben aangeboden aan Het Groninger Landschap 
dat dit jaar 85 jaar bestaat.
Uitvoerenden: Nanne van der Werff, piano; Floor Pots, zang; Fons 
van Wanroij, voordracht en cello; Geert Schreuder, geprojecteerde 
tekeningen; Donald van der Werff, gitaar.

Musselkanaal, Branbergen en Bruintje Beer
PRESENTATIE

In 2020 was het de 100ᵉ verjaardag van 
Rupert, de stripbeer die een koekjes-
beer werd en Musselkanaal op de kaart 
zette. Bert Roossien geeft alsnog een 
presentatie hierover, samengesteld uit 
het foto- en dia-archief van het Streek-
historisch Centrum.

21 november 
14.30 uur
entree € 6,00
donateurs 
€ 4,00

7 november 
14.30 uur
entree € 4,50
donateurs € 1,50

Romantiek met een grote en 
een kleine ‘r’
LEZING DOOR MANUEL CLAASEN

Het begrip ‘romantiek‘ heeft twee ladingen. 
Enerzijds hanteren we de term in alledaagse 
taal, zoals bij ‘een romantisch dinertje’ of 
‘een romantische bruidsjapon’, anderzijds 
kennen we de term waarmee we de grote 
19ᵉ-eeuwse Europese cultuurstroming aanduiden, Romantiek met 
een hoofdletter.
Wat hebben deze twee begrippen met elkaar te maken? Een gecom-
pliceerd geheel van overeenkomsten en verschillen.
Manuel zal proberen enige helderheid in deze ingewikkelde materie 
te brengen, met voorbeelden uit kunst, literatuur en muziek.

24 oktober 
14.30 uur
entree € 6,00
donateurs 
€ 4,00







Twij Körten Twij Langen & Geesjen Doddema  
‘Kerst op zien Grunnegs’
MUZIEK EN VERHALEN

Muzikanten Eltje Doddema, Harm Tabak en Bart en Evert Krui-
zinga brengen een Groningstalig repertoire waarin verhalen en 
anekdotes met liedjes worden afgewisseld. Geesjen Doddema 
sluit hierbij aan om korte verhaaltjes te vertellen.

Nieuwjaarsvisite
TRADITIE

Een gezellige inloopmiddag met presentatie van de plannen voor 
het nieuwe jaar en lekkere hapjes en drankjes uit de streek.

‘Karren maar’
PRESENTATIE

Weg- en railtransport in de regio 
in de negentiende en twintigste 
eeuw. Presentatie door Bert 
Roossien, samengesteld uit het 
omvangrijke foto- en dia-archief 
van het SHC. 

19 december 
14.30 uur
entree € 10,00
donateurs € 7,50

9 januari 
14.00–17.00 uur
gratis entree

5 december 
14.30 uur
entree € 4,50
donateurs € 1,50



Streektaal 
Digitaal en experimenteel onderzoek aan de RuG
LEZING

Lezing door Prof. dr. Martijn Wieling, Bijzonder hoogleraar Gro-
ningse/Nedersaksische Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en promovendi Martijn Bartelds en Raoul Buurke, over 
hun onderzoek naar taalvariatie.
Mocht u zelf dialect spreken en bereid zijn mee te doen aan een 
van de onderzoeken, horen zij dat uiteraard na afloop van de lezing 
ook graag!

23 januari 
14.30 uur
entree € 4,50
donateurs € 1,50

‘Mag het een onsje meer zijn?
PRESENTATIE

Over kruideniers, slagers en bak-
kers in de Kanaalstreek van vroeger. 
Presentatie door Bert Roossien, 
samengesteld uit het omvangrijke 
foto- en dia-archief van het SHC. 

6 februari 
14.30 uur
entree € 4,50
donateurs € 1,50

Orgels in  
Groningen en 
Ost-Friesland
PRESENTATIE

De provincie Groningen 
is beroemd om zijn histo-
risch waardevolle orgels. 
Stef Tuinstra, organist en 
internationaal opererend orgeladviseur bij de Noord-Nederlandse 
Orgel Academie, komt daarover vertellen.

20 februari 
14.30 uur
entree € 6,00
donateurs 
€ 4,00



Valthermond in beeld
PRESENTATIE

Presentatie door Bert Roossien met groten-
deels niet eerder vertoonde foto’s uit de collec-
tie van het Streekhistorisch Centrum.

3 april 
14.30 uur
entree € 4,50
donateurs € 1,50

‘De poëet van Aol Wieke’ 
Geert Teis Pzn.
PRESENTATIE

Een rijk geïllustreerde presenta-
tie door Jan Mooibroek, die n.a.v. 
diens 75ᵉ sterfdag in maart 2020 
onderzoek deed naar de levens-
wandel van deze Knoalster, tekst-
dichter van het Gronings Volkslied.

7 maart 
14.30 uur
entree € 4,50
donateurs € 1,50

De Poesieclub en Dick Kamphuys
GEDICHTEN EN MUZIEK

De Poesieclub komt weer uit de winterslaap!
Marijke van Es, Marineke Leijenhorst, Annie Martens en Manuel 

Claasen verzorgen, samen 
met zanger-gitarist Dick 
Kamphuys, een vrolijke 
artistieke middag vol ge-
dichten. Van eigen werk 
tot wereldliteratuur, van 
ernstig tot hilarisch, van 
diepgravend tot kolde-
riek, maar vooral: ont-
spannend!

20 maart 
14.30 uur
entree € 6,00
donateurs  
€ 4,00



Voorwerpen met een  
Verhaal
PRESENTATIE

Voorwerpen kunnen soms nog zo alle-
daags overkomen, het verhaal erach-
ter maakt ze museaal en uniek. Helen 
Kämink vertelt aan de hand van foto’s 
van objecten uit de SHC-collectie het 
verhaal er achter, en waarom deze in 
de collectie zijn opgenomen. Heeft u 
een streekgebonden object met een 
verhaal? Neem het mee en vertel uw 
verhaal daarbij.

Voorstelling op maat

Voor groepen verzorgen wij ook voorstellingen op maat. Dat kan 
zowel in het SHC als op een door u gewenste locatie, steeds over een 
door u gewenst onderwerp uit de streek(geschiedenis). Informeer 
naar de mogelijkheden op 0599-612649 (Bert Roossien).

24 april 
14.30 uur
entree € 4,50
donateurs € 1,50



Veerten 
Tijdschrift van het  
Streekhistorisch Centrum

Kent u ons historisch magazine 
Veerten al?
Het verschijnt drie keer per jaar en 
krijgt u gratis bij uw donateurs-
schap van het Streekhistorisch 
Centrum. Het blad bevat interes-
sante verhalen uit de geschie-
denis van de Kanaalstreek en 
Westerwolde, nieuwtjes uit het 
SHC en interviews met mensen-
met-een-verhaal uit ons gebied. 
In de vaste rubrieken worden bij-
zondere objecten uit de collectie 
uitgelicht. 
De naam Veerten is afgeleid 
van een gedicht van Simon van 
Wattum en staat voor de culturele 
verten of horizonnen die we willen 
verkennen. 

Donateurs krijgen het blad thuis-
gestuurd. Daarnaast zijn losse 

nummers voor € 5,95 te koop bij de boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal, Ter 
Apel en natuurlijk bij het SHC en SHC de Oude Stelmakerij in Sellingen.

Het Streekhistorisch Centrum
mede dankzij

Aalbers Installatietechniek • Aannemersbedrijf Bruining • Beens Transportbedrijf • Bouwonder-
neming Gebr. Benus • Catering De Kastanje • Ekco Online Werken BV • Dak en Gevel Noord • Dijk-
stra Jansen Bergman Notarissen • Erka Mode • Finn BV • Fiets Flip • Fotografie Roelfsema • Frans 
Muthert Slijterij • Gemeente Stadskanaal • Gemeente Westerwolde • Goedhart Bakkerijen • Ha-
veha Fabrieken • Bloemenboetiek Hofman • Huisartsenpraktijk de Venen • Huiting Schilders-
bedrijf • Huize Muller Makelaars BV • Leo Music • J. Kalk Natuursteen • Schadenet Stadskanaal • 
Krans Grond- en Sloopwerken • Cafetaria Brasserie Menistenplein • Nijm Webdesign & Hosting • 
Rabobank Groningerland • Service Bioscoop Smoky • Scholengroep Perspectief • Slagerij Hem-
men • Ten Kate Holding • The Read Shop Express • Velgsib Installatietechniek • Westen Mode


