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Bent u al donateur?
Het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal vertelt de
geschiedenis van de Kanaalstreek en het aangrenzende 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!

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

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 donateur heeft u gratis entree bij de exposities en korting
op de zondagmiddagactiviteiten.
Ook wordt er jaarlijks een donateursavond en een donateursreis georganiseerd. U
ontvangt bovendien automatisch ons historisch magazine
noteer mij als donateur van het
Veerten, met interessante
Streekhistorisch Centrum:
artikelen en interviews over
de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde.
Naam:

Ja,

Adres:
Postcode
Woonplaats:					
Telefoonnummer:

Bedrijven kunnen vanaf
€ 200,00 per jaar bedrijfsdonateur worden. Al velen
gingen u voor! Informeer
naar de aantrekkelijke mogelijkheden voor bedrijfsdonateurs.

e-mailadres:

Ik kies voor:
individueel (€ 35,00)
gezin (€ 45,00)
(aankruisen wat gewenst wordt)

Vul de bon in en stuur die in
een voldoende gefrankeerde
envelop naar:
Streekhistorisch Centrum
Ceresstraat 2
9502 EA Stadskanaal

Ter lering en vooral ook vermaak
Met veel plezier stelt de activiteitencommissie van het Streekhistorisch Centrum u het nieuwe programma van komend seizoen voor.
Het is weer een mengeling van ‘oud en vertrouwd’ en ‘historisch
maar actueel’. Natuurlijk blijft Bert met zijn themavoorstellingen
onze eigen grote foto-collectie onder de aandacht brengen maar
ook zijn we blij met het optreden van sprekers die hun specifieke
deskundigheid in een lezing zullen presenteren.
Vooruitlopend op onze verhuizing naar het gebouw van de bibliotheek in Stadskanaal, die waarschijnlijk nog niet in 2023 maar hopelijk wel spoedig zal plaatsvinden, worden de activiteiten gehouden
in de bibliotheek. Hier is voor iedereen meer ruimte, ook om te
parkeren, en betere ventilatie.
Voor het uitvoeren van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van subsidies en donaties, maar ook van de inzet van vrijwilligers. We zijn
blij met onze huidige enthousiaste mensen voor het bijhouden van
ons archief en voor de ontvangst van bezoekers op de zondagmiddagen, die u als u één van onze activiteiten bezoekt ongetwijfeld zult
tegenkomen. Lijkt u het ook leuk om bij het Streekhistorisch Centrum
vrijwilligerswerk te doen? We kunnen altijd mensen gebruiken!
Neem gerust contact met ons op, we geven u graag meer informatie.

Bibliotheek
Continentenlaan 2,
9501 DG Stadskanaal

Is het programma naar uw zin en overweegt u meerdere activiteiten te bezoeken? Wordt dan donateur! Dan ontvangt u korting op
vertoon van uw pas en drie keer per jaar ons tijdschrift Veerten.
Voor iedereen geldt: een kopje koffie of thee is bij de entreeprijs
inbegrepen.
Wij wensen u veel plezier komend seizoen!
Namens de activiteitencommissie,
Helen Kämink, directeur
Roland Beyer, Lydie Broens, 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 inlichtingen. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg ons
op Facebook of Instagram.
www.streekhistorischcentrum.nl

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

Stadskanaal-Noord
PRESENTATIE
Voorstelling over oud-Stadskanaal van ‘veuraan op t Knoal’ tot aan
de Gele Klap. Met andere woorden: dat gedeelte van Stadskanaal dat
tot 1 januari 1969 hoorde bij de voormalige gemeente Wildervank.
Presentatie: Bert Roossien, historicus SHC

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

De familiebegraafplaats Uniken
LEZING
Landschapsbeheer Groningen deed historisch onderzoek naar deze
bijzondere particuliere begraafplaats in Stadskanaal ten behoeve
van de restauratie. In het onderzoek worden het ontstaan van het
landschap, het ontwerp, de beplanting en de grafmonumenten
behandeld. Wie er zelf nog verhalen en/of beeldmateriaal van heeft,
wordt gevraagd dat te melden!
Presentatie: Rianne Luring, landschapsontwerper en landschapshistoricus

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

Dieren in de literatuur,
van Aesopus tot Toon Tellegen
LEZING
Er is heel veel geschreven over
dieren zowel op het gebied van
fictie als non-fictie. De oudste
vorm is waarschijnlijk de fabel.
Hierin staat het gedrag van dieren vaak symbool voor menselijke zwakheden en ze bevatten
daarmee een moraal of levensles.
Zo’n waarschuwing zien we bijvoorbeeld ook in Animal Farm
door George Orwell. In de moderne tijd schrijven auteurs ook
vaak over hun eigen (huis)dieren
of ervaringen met dieren, zoals
Jan Wolkers. Bij de verhalen van
Toon Tellegen is het vaak menselijke gedrag van de dieren meer
filosofisch van aard.
Presentatie: Manuel Claasen, neerlandicus en beeldend
kunstenaar

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

Groen
Stadskanaal
PRESENTATIE
Vanuit de lucht is vooral ‘s
zomers goed te zien hoe
groen Stadskanaal is. In
deze voorstelling passeren oude beelden van
siertuinen rondom boerderijen en villa’s, parken
en bospercelen de revue. Ook is er aandacht voor enkele bijzondere
bomen en beesten die in onze buurt zijn te vinden.
Presentatie: Bert Roossien

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

De moeder van de Ruiten Aa

Zoektocht naar een verdwenen rivier
LEZING
De ‘verdwenen Eems’ is een fossiele rivier. Die rivier strekte zich
uit van Landegge aan de Eems (D) tot Sellingen, een traject van
hemelsbreed 12 km. Ooit waren de oevers van ‘de verdwenen Eems’
bewoond maar omstreeks het begin van de jaartelling raakte het
dal opgenomen in het Boertangerveen en verdween de rivier die
Westerwolde eerder verbond met de Eemsoever uit het zicht. Een
nieuw grensoverschrijdend archeologisch onderzoek wil meer
bekendheid aan deze geschiedenis geven.
Presentatie: Henny Groenendijk, archeoloog

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

Voorwerpen met een verhaal:
een keuze uit ons omvangrijke depot
PRESENTATIE
Wandtegels, bekers, kleding, gereedschap,
reclamemateriaal en andere zaken die iets
vertellen over de geschiedenis van onze
streek.
Presentatie: Bert Roossien

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

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

18 december
14.30 uur
entree € 12,50
donateurs € 7,50
Muzikanten Eltje Doddema, Harm Tabak en Bart en Evert Kruizinga brengen een Groningstalig repertoire waarin verhalen en
anekdotes met liedjes worden afgewisseld. Geesjen Doddema
sluit hierbij aan om korte verhaaltjes te vertellen.

Tentoonstelling

Dohle
150 jaar

Marskramers op weg naar een nieuwe toekomst

t/m 3 maart 2023
Huisje Manning
Streekhistorisch Centrum

De Kapperszoon

Roman van Gerbrand Bakker
LEESCAFÉ
Schrijver Gerbrand Bakker is uitgenodigd om te komen voorlezen uit en te
vertellen over zijn recentste boek De
Kapperszoon. Deze roman heeft meerdere verhaallijnen en gaat zowel over
vader-zoonrelaties, rouwverwerking als
over een non-fictief element namelijk
de vliegramp op Tenerife in 1977. De
schrijver zal ongetwijfeld een deel van
de raadselachtigheid van dit boek kunnen ophelderen! Naast schrijver van romans is Bakker ook hovenier
en had hij lange tijd een column over (o.a.) zijn huis in de Eiffel in
Dagblad Trouw.

15 januari
14.30 uur
entree € 10,00
donateurs en
leden leeskring
€ 7,50

Poëzieweek vol vriendschap:

De Poesieclub en Dick Kamphuys
GEDICHTEN EN MUZIEK
Van 26 januari tot en met 1 februari is het in Nederland en Vlaanderen Poëzieweek. Het thema
is dit jaar Vriendschap, in al zijn
facetten. De Poesieclub, met Marineke Leijenhorst (foto), Annie
Martens en Manuel Claasen sluiten daar samen met hun vaste
zanger-gitarist Dick Kamphuys
bij aan en brengen weer een vrolijke middag vol gedichten met
zowel eigen werk als wereldliteratuur. Poëzie maakt belangrijke
momenten tastbaar en alledaagse momenten kostbaar.

29 januari
14.30 uur
entree € 6,00
donateurs € 4,00

Groeten uit Nieuw-Buinen
PRESENTATIE
Het is in 2023 200 jaar geleden dat de
eerste dagwerken turf in de Buiner
venen zijn gegraven en via het Stadskanaal werden afgevoerd. Het SHC
presenteert daarom deze middag
historische beelden van Nieuw-Buinen. Opnames van winkeltjes en
werkplaatsen, de scheepvaart en
natuurlijk de glasindustrie die het dorp pas echt op de kaart zette.
Presentatie: Bert Roossien

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

Geschiedenis in oude kaarten
LEZING

Martin Berendse en Paul Brood
zijn de auteurs van de reeks
Historische Atlas NL, waarvan in
november 2022 het vierde deel
verschijnt: Historische Wateratlas NL. In de atlassen geven zij
een beeld van de Nederlandse
geschiedenis aan de hand van
vooral kaarten die in onze archieven en bibliotheken worden bewaard. Tijdens hun lezing laten zij op het scherm bijzondere
kaarten zien, maar ook nemen zij een paar originele nostalgische
schoolkaarten en -platen mee.

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

De Lagere School
PRESENTATIE
Of men nu vroegtijdig begon met werken of doorstudeerde aan een
hogeschool of universiteit, iedereen heeft zo zijn herinneringen
aan de basisschool. Deze beeldpresentatie laat het onderwijs van
vroeger herleven. Niet alleen een keuze uit de vele (openbaren en
bijzondere) scholen in onze regio, maar tevens aandacht voor de
lesmiddelen, lesmethoden en niet te vergeten de buitenschoolse
activiteiten, zoals schoolreisjes en sportdagen.
Presentatie: Bert Roossien

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

Verf- en pigmentproductie in
Groningen in de 17ᵉ en 18ᵉ eeuw
LEZING

Foto: Gea Schenk

Een tipje van de sluier van het jongste onderzoek
van historicus Lieuwe Jongsma, junior conservator van het Groninger Museum.

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

Het centrum van Stadskanaal
PRESENTATIE

Wie een oude luchtfoto van de Hoofdstraat ter hoogte van de huidige
Eurobrug (vroeger Gemeentehuisbrug) bekijkt, ziet al snel dat praktisch alle panden langs de weg zijn verdwenen. Dat geldt tevens voor
de boerderijen aan het vroegere Boerendiep, inmiddels Navolaan
geheten. In de afgelopen halve eeuw is dit stukje Stadskanaal drastisch op de schop gegaan. Er is gesloopt, gebouwd, weer afgebroken
en herbouwd. In deze presentatie zien we al deze veranderingen
door de jaren heen nog eens op het scherm aan ons voorbijkomen.
Presentatie: Bert Roossien

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

Open podium in de lente
VOORLEESMIDDAG
Voorleesmiddag met een bijzonder hapje en drankje uit eigen streek.
Schrijf of lees je graag en wil je wat je geschreven hebt of zelf bijzonder mooi vindt, ook eens ten gehore brengen? Doe dan mee
aan deze literaire middag met een culinair tintje. Ook muzikanten
zijn welkom!
Opgeven kan via info@streekhistorischcentrum.nl

16 april
14.30 uur
entree € 6,00
donateurs € 4,00

Oudeschans
MINI-EXCURSIE
We worden ontvangen bij het Museum
Oudeschans met koffie en thee en krijgen
uitleg over het museum en wat er te zien is.
Vervolgens krijgen we een rondleiding door
de vesting op de grens van Westerwolde en
het Oldambt.
Reserveren verplicht via: 0599-612649 of
info@streekhistorischcentrum.nl
max. aantal deelnemers 25
(Vervoer naar Oudeschans op eigen gelegenheid)

23 april
14.30 uur
Deelname:
€ 8,00 all-in

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).

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 donateursschap van het Streekhistorisch Centrum. Het blad bevat interessante
verhalen uit de geschiedenis van
de Kanaalstreek en Westerwolde,
nieuwtjes uit het SHC en interviews
met mensen-met-een-verhaal uit
ons gebied. In de vaste rubrieken
worden bijzondere 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 thuisgestuurd. 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 • Borgesius
Stadskanaal BV • Bouwonderneming Gebr. Benus • Catering De Kastanje • Ekco Online Werken BV • Dak en Gevel Noord • Dijkstra Jansen Bergman Notarissen • Erka Mode • Finn BV •
Fotografie Roelfsema • Frans Muthert Slijterij • Gemeente Stadskanaal • Gemeente Westerwolde • Haveha Fabrieken • Bloemenboetiek Hofman • Huisartsenpraktijk de Venen • Huize Muller Makelaars BV • Leo Music • J. Kalk Natuursteen • Schade-Net Stadskanaal • Krans
Grond- en Sloopwerken • Cafetaria Brasserie Menistenplein • Nijm Webdesign & Hosting • Rabobank Groningerland • Service Bioscoop Smoky • Scholengroep Perspectief • Slagerij Hemmen • Ten Kate Holding • The Read Shop Express • Velgsib Installatietechniek • Westen Mode

