Programma
2 maart – 16 april (doorlopend)
 kunst in het hele dorp
19 maart: 15:30‐16:45 uur
 opening + concert Star of the North Ceili Band
20 maart: 08:00‐11:00 uur
 RTV Noord live‐opname: ‘De Noordmannen’
26 maart: 15:00‐17:30 uur
 boekpresentatie Teun Juk (over Nicolaaskerk)
 lezing Reint Wobbes
27 maart: 15:00‐17:00 uur
 concert Alma Canta (entree € 8.‐)
31 maart, 1 en 2 april: 19:45 uur
 theatervoorstellingen: ‘Hoe overleef ik Romeo’
door leerlingen Het Hogeland College
8 april: 13:00 uur
 presentatie project OBS De Schutsluis
8, 9 en 10 april
 Huis‐ tuin‐ en hobbyactiviteiten bewoners
10 april: 14:00‐16:45 uur
 concerten John van de Rijdt en Curt Ceunen
 lezing van CdK Max van den Berg
16 april: 16:00‐17:00 uur
 officiële afsluiting door B&W
 optreden van Jan Veldman
16 april: 18:30‐19:45 uur
 Voor Ol’nzielsters + Vrienden: diner in dorpshuis
16 april: 21:00‐01:00 uur
 slotfeest met duo Weima & Van der Werf

Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl
www.nicolaaskerkoldenzijl.nl
Tekst:
Vormgeving:
Drukwerk:

Marja Spakman en Leo de Vree
Leo de Vree
Drukkerij Sikkema, Warffum

Feest!! Vier het met ons mee!
Dit voorjaar wordt de Nicolaaskerk feestelijk
heropend. Nu alle verbouwperikelen achter de rug
zijn, is het moment gekomen om te laten zien wat er
allemaal is gebeurd en bereikt. Omdat de Nicolaaskerk
van het dorp is, vieren we het feest ook met het hele
dorp. Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl, OBS De
Schutsluis, Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl én HHC
hebben een heel bijzonder programma samengesteld,
waarvoor natuurlijk ook Vrienden en andere
belangstellenden van harte zijn uitgenodigd.

Live‐uitzending ‘De Noordmannen’, RTV Noord,
20 maart van 8:00 uur tot 11:00 uur
Live radioprogramma vanuit de Nicolaaskerk met Alex
Vissering en Okki Smit.

Slotfeest, 16 april 21:00
Iedereen wordt uitgenodigd voor het grote slotfeest
met de band Weima & Van der Werf, een popduo dat
de stemming binnen de kortste keren erin heeft.

Lezingen Teun Juk en Reint Wobbes,
26 maart 15:00 uur
Teun Juk presenteert zijn lang verwachte heruitgave
van zijn boek over de kerk van Oldenzijl en Reint
Wobbes geeft een boeiende lezing over graven en
grafschriften. Na afloop is het dorpshuis geopend voor
een borrel.
Concert Alma Canta, 27 maart 15:00 uur
Alma Canta geeft een swingend concert en speelt
muziek geïnspireerd door de Zuid‐Amerikaanse
cultuur. Hiervoor bedraagt de entree € 8.‐
Theatervoorstellingen HHC ‘Hoe overleef ik Romeo’
31 maart, 1 april, 2 april, 19:45 uur
Leerlingen van Het Hogeland College (HHC) verzorgen,
samen met inwoners van Oldenzijl, een verrassende
theatervoorstelling. De opvoering begint bij sporthal
‘De Mencke’ in Uithuizen. Van daaruit gaat het publiek
met bussen naar Oldenzijl (en later ook weer terug.)
Warm aanbevolen!!

Kunstdorp Oldenzijl, 2 maart ‐ 16 april
Oldenzijl is in deze periode een kunstdorp met o.a.
opvallende, kleurrijke beeldobjecten van Wouter Stips
en een kunstzinnige verbindingslijn door het dorp met
speciaal door Linda Bouter ontworpen en gemaakte
objecten. Ook zijn er kunstwerken te zien van Jaap van
Meeuwen en René de Boer.
Officiële heropening, 19 maart 15:30 uur
Nadat iedereen zich verzameld heeft bij het dorpshuis,
wordt de deur van de kerk officieel geopend. Eenmaal
binnen volgt een optreden van de Star of the North
Ceili Band, waar de vonken vanaf zullen springen. Na
afloop is er een borrel in het dorpshuis.

Speciaal voor de inwoners van Oldenzijl
Als rode draad door de heropeningsperiode loopt een
kwartetspel met als onderwerp de inwoners van
Oldenzijl. Dit met de intrigerende titel: Nait miesderg
kraiweln, moar op Gribbelgrabbel. Bij elke activiteit
kunnen kaartjes verdiend worden. Op de laatste avond
wordt hiermee een spannend eindspel gespeeld.

Project cultuur en voeding, 8 april 13:00 uur
Leerlingen van OBS De Schutsluis laten de resultaten
zien van hun project over cultuur en voeding.

Huis‐ tuin‐ en hobbyactiviteiten 8, 9 en 10 april
Oldenzijl heeft zelf ook veel talenten in huis. Tijdens
deze dagen kan iedereen daarvan meegenieten.
Nadere informatie over deze activiteiten en het
kwartetspel volgt.

Concerten John van de Rijdt en Curt Ceunen,
lezing CdK Max van den Berg, 10 april 14.00 uur
Curt Ceunen op Hang (percussie‐instrument), John van
de Rijdt op een kanosnaarinstrument én een lezing van
commissaris van de koningin Max van den Berg, dat
belooft een heel interessante middag te worden!

Gezamenlijke maaltijd met ‘t dorp, 16 april 18:30 uur
Op de dag van de afsluiting wordt een gezamenlijke
maaltijd aangeboden aan de dorpsbewoners. Vrienden
van de Nicolaaskerk zijn ook van harte uitgenodigd om
aan te schuiven! Hiervoor moet wel gereserveerd
worden (0595‐464424).

Afsluiting en eindconcert, 16 april 16:00 uur
De festiviteiten worden officieel afgesloten door het
voltallige college van B&W, ludiek omlijst door de
bekende, veelzijdige Groninger artiest Jan Veldman
(reserveren noodzakelijk: 0595‐464254). Na afloop kan
men in het dorpshuis terecht voor een drankje.

Het programma is samengesteld door:
Diana Kolkman(VDO),
Lonneke van Rijen (HHC)
Betty Meinema (OBS De Schutsluis)
Tineke Wiepkema (Stichting Nicolaaskerk)
Isabel Duinisveld (Stichting Nicolaaskerk)
Ton van den Hout (Stichting Nicolaaskerk)

