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VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP
MIDDEN-DRENTHE

Bijeenkomsten
Zo.
Zo.
Zo.

03 februari
17 februari
03 maart

10.00 uur:
10.00 uur:
10.00 uur:

Mevr. Helene Westerik- Lammers
Ate Trox, Paterswolde
In de recreatiezaal van ‘t Stroomdal
Mevr. Helene Westerik-Lammers
Zo.
17 maart
10.00 uur:
Iets anders: “zingen doe je samen!”
o.l.v. Wim Boer
Zo.
07 april
10.00uur:
Mevr. Helene Westerik-Lammers
Er is altijd koffie of thee na de dienst!

Agenda
Di.
Do.
Di.

05 februari
07 februari
12 februari

14.00 uur:
20.00 uur:
19.30 uur:

Zusterkring
Liefde van Beilen
*K&C: Lezing van Rolf en Inge Smit
“Via Appia naar Rome”
(Vrijzinnig Centrum “De Stroming”)

Di.
Vr.

19 februari
22 februari

19.30 uur:
12.15 uur:

Do.

28 februari

14.30 uur:

Di.
Zo.

05 maart
10 maart

14.00 uur:
15.30 uur

“Over verwondering gesproken”
Museum Belvédère in Heerenveen
“100 jaar Friese schilderkunst”
“Pelgrimspad in Noorwegen”
Lezing van Marjan Dikken in Assen
Zusterkring
*K&C: Symfonieorkest Scaramouche
(R.K. Kerk ‘Sint Willibrord’, Beilen)

Di.
Vr.
Wo.
Za.

12 maart
19 maart
20 maart
23 maart

17.30 uur:
19.30 uur:
19.30 uur:
20.30 uur:

Vr.

05 april

12.00 uur:

Samen eten
“Over verwondering gesproken”
Bibliotheek: “Drentse Powervrouwen”
Theatervoorstelling Stormhoofd,
Veenhuizen
Drents Museum “Nubië”:
“Het land van de zwarte farao’s”

*K&C: 'Werkgroep Kunst & Cultuur Stefanuskerk'
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Samenstelling bestuur
Voorzitter: Dhr. Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde,
tel. 0592-459822, email: de.bo20@hetnet.nl
Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde,
tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl
Penningmeester: Dhr. Jan Drenth, Julianastraat 19, 9411 PL Beilen,
tel. 0593-523779, email: j.e.drenth@ziggo.nl
Banknummer : NL34 RABO 0306 5001 40
2e Penningmeester: Mevr. Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411
PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727894, email: gerda@wiggerink.nl

Overige adressen van onze afdeling
Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers,
Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 06-43167139,
email: h.h.westerik@outlook.com
Beheerder Website en Facebook: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1,
9414 AL Hooghalen, 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl
Internet: bereikbaar via www.vrijzinnigen.org (klik dan op “Waar vindt u
ons”, zoek dan op de kaart” Midden-Drenthe”, en klik er weer op)
Facebook: zoek op @VRIJZINNIGENBEILEN
Gebouw:
Vrijzinnig Centrum “De Stroming”,
Weijerdstraat 9, Beilen (geen postadres)
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Voetstappen in de sneeuw
Een spoor van voetstappen van de auto naar het huis. Toen ik een uurtje
later nog even naar de auto liep, waren ze al bijna niet meer te zien.
Vol gesneeuwd; toegedekt door de sneeuw. Later dacht ik er over na: over
onze voetstappen op aarde. Soms zichtbaar, zoals dat pad in de sneeuw,
maar meestal onzichtbaar. Toch zetten we ze iedere dag.
Als we het hebben over het
milieu en alle dingen die er
moeten gebeuren om onze
aarde leefbaar te houden,
wordt er tegenwoordig
gesproken over onze
‘ecologische voetafdruk’.
Dat is een berekening van de
invloed die onze consumptie
en afvalproductie hebben op
het milieu en de aarde.
Dat wordt berekend voor
groepen van mensen, maar je
kunt het ook voor jezelf
berekenen. Om te onderzoeken hoe je dingen anders wilt doen, of hoe je
jouw ‘ecologische voetafdruk’ kunt compenseren. Als ik de boot naar
Terschelling boek, kan ik er bijvoorbeeld voor kiezen om voor een
meerprijs van 0,50 eurocent klimaat neutraal te varen. Je kunt zeggen: ‘wat
een gedoe’, maar voor de bewustwording dat alles wat je doet ook
invloed heeft op de aarde en de toekomst voor de generaties na jou, vind
ik het zeker zinvol.
Er is nog een andere afdruk die ik zinvol vind, en dat is de spirituele
voetafdruk van een mens. Wat ik daarmee bedoel is dit: wat laat je zien
van je spiritualiteit; van je levenshouding of levensbeschouwing; wat geef
je ervan door? Waarvan hoop je dat anderen in jouw voetsporen treden?
Wat is voor jou het meeste van belang in je leven?
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En laat je dat ondersneeuwen, of houd je je pad schoon? En zou het ook
invloed hebben op de aarde en de toekomst van de generaties na ons?
Ik denk zeer zeker van wel. Want onze spiritualiteit doet mee in alles wat
we doen; in hoe we denken over het zorgen voor elkaar en de aarde, en in
hoe we denken over leven in relatie tot dood. Wat zou u antwoorden als ik
u zou vragen: ‘wat is uw spirituele voetafdruk’?
Nog even terug naar de sneeuw: een mooi beeld: dat onze voetafdrukken
zó weer ondergesneeuwd worden – zo onbelangrijk lijken ze
dus……Maar, als we diep graven, dan liggen ze er wel degelijk.
Ik denk dat het belangrijk is om ze steeds maar weer op te graven, om je
basis te vinden, om weer te weten waarom je voetstappen op deze aarde
zet. Net zoals dat lied over de steen die je tijdens je leven verlegt in een
rivier op aarde: die doet ertoe, voor jou, op dat moment en voor al die
mensen die zich jouw voetstappen nog zullen herinneren.
En die, misschien aangezet door jouw spirituele voetstappen, in jouw
spoor verder zullen gaan. Zullen we ze dus bewust zetten, onze spirituele
voetstappen, en ze weer opgraven als ze ondergesneeuwd zijn?
Met een hartelijke groet!
Helene Westerik

Van de voorganger
Op het moment van het schrijven van deze kopij, is het nieuwe jaar drie
weken jong. En in die drie weken hebben we het nieuwe jaar welkom
geheten in onze Neijaorsvisite, hadden we een oplaaduurtje met de groep
Zinq uit Emmen, en aten we weer samen. Bijeenkomsten met een
verschillend karakter, en dat is ook goed: hopelijk voor elk wat wils.
De eerstvolgende dienst is op zondag 3 maart in ’t Stroomdal, dat zal iets
worden in relatie tot het jaarthema Levenskunst.
In het komende voorjaar gaan we verder met Over Verwondering
Gesproken en is er een nieuw project met de bibliotheek. Zie elders in
Onze Band.
Maar eerst nog een momentje opladen: Na december, met alle drukte en
bijzonderheden, ligt het nieuwe jaar weer open voor ons.
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Voor de één liggen er nieuwe dingen te wachten, voor een ander zullen de
dagen zich net zo aaneen rijgen als voorheen.
Want voor velen verandert er niets wezenlijks als het op oudejaarsavond
24.00 uur wordt, en als het in de dagen erna steeds stiller wordt: de stilte
van januari. En daarom vind ik januari een maand van opladen, want
opladen is misschien wel het meest ‘zwijgen’. De Deense filosoof
Kierkegaard zei ooit: als ik dokter was, dan zou mijn geneesmiddel in deze
luidruchtige wereld zijn: ‘zwijgen’! En de Indiase filosoof Tagore zei eens:
‘stof van dode woorden kleeft aan je; baad je ziel in het zwijgen’.
Waarbij zwijgen dan niet alleen betekent ‘niet praten’ maar ook niet
oordelen of veroordelen.
Stil zijn – stil staan – bij de geluiden van de schepping. Zij verstoren de
stilte niet; ze maken de stilte hoorbaar – en dat is opladen, bij het begin
van het nieuwe jaar, bij de aarde en bij de levensbron van ons bestaan.
Vaak met sneeuw, die helpt om stil te worden, om beter te luisteren naar
die geluiden van de schepping.
Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij: ‘de noodzaak van stilte; ik
moet er niets van hebben; ik ben zoveel alleen, dat ik al genoeg stilte om
me heen heb’. Maar, denk ik dan: is dat de stilte die we nodig hebben om
op te laden? Volgens mij is de stilte die deze mensen beschrijven de
verdrietige stilte van het missen van contact – en die laadt zeker niet op;
die kan juist maken dat onze batterij leeg loopt…
Oplaadstilte is anders. Wat mij betreft gaat het in die stilte vooral om
luisteren naar iets anders dan de stemmen van het dagelijkse bestaan, van
de hang naar bezig blijven, iets te doen te hebben, iets willen betekenen,
van de aandacht voor jezelf.
Stilte is luisteren naar dat wat onder of boven alle dingen is, zoals je dat
soms als kind al kon voelen – dat wat er echt toe
doet; moeilijk, maar heilzaam. En daarom
wens ik u de stilte van het opladen toe….!

Hartelijke groet, Helene Westerik
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Van de bestuurstafel
Nieuwjaarsbijeenkomst in Hooghalen
Op zondag 13 januari zijn er twee personen namens onze afdeling naar de
Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle gezindten en inwoners van Hooghalen
geweest. Wim Boer zit namens onze Geloofsgemeenschap in deze
organisatie, maar kon om verplichtingen elders niet aanwezig zijn.
Het was een geslaagde bijeenkomst.
Giften voor de verwarming
Verschillende leden hebben gehoor gegeven aan onze oproep voor een
donatie voor de nieuwe verwarmingsketel.
Hartelijk dank voor Uw giften, het is fijn te vernemen dat er velen zijn die
onze afdeling letterlijk en figuurlijk niet in de kou laten zitten.
Verhuizing Landelijk Bureau
Het L.B. is in Amersfoort verhuisd naar een ander adres. Hopelijk is dit
nieuwe adres nu voor langere tijd.
Adres: Paulus Borstraat 37, 3812TA Amersfoort.
Toiletgroep
De start van de bouw van een nieuwe toiletgroep kan nog niet beginnen.
Het bestuur is met medewerking van Aaldert Sikken druk bezig met het
vergaren van subsidies.
Berty Bruggink

Van de penningmeester
De meeste leden hebben inmiddels hun lidmaatschap betaald. Ook hebben
vele leden iets extra’s overgemaakt voor de nieuwe verwarmingsketel.
Hiervoor onze hartelijke dank. We voelen deze warmte dan ook echt!
Ook diegenen die ons een warm hart toedragen bedankt voor jullie
bijdrage! Twee giften “sprongen eruit”: een gift van € 500,-- en een gift van
€ 400,--.
De collecte ten bate van Stichting Opkikker met Kerst heeft € 164,00
opgebracht, de collecte voor het onderhoud leverde € 130,90 op.
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De collectes op Oudejaarsavond brachten voor het pastoraat € 75,95 en
voor onderhoud € 89,93 op.
Namens het bestuur onze hartelijke dank voor al deze bijdragen.
2e penningmeester Gerda Wiggerink

Zingen doe je samen (Stapsteen)
Op zondagmorgen 17 maart gaan we samen zingen!
En wat gaan we zingen?
Liederen uit verschillende zangbundels, die u
aanspreken, liederen waar u iets mee heeft.
Hoe gaat dit? Nou, u mag mij voorstellen sturen en
daar ga ik dan een programma van maken.
Naar gelang het lied ga ik dat begeleiden op het
kerkorgel, op de piano, of wellicht op mijn
harmonium.
Halverwege is er een kopje koffie of thee om de keel
te smeren.
U kunt uw voorstellen aan mij doorbellen (0593-592045), of sturen per
brief ( Volmachtenstraat 1, 9414 AL Hooghalen) of per mail (
wimboer@trinedmail.nl)
Laten we zeggen, uiterlijk aan mij doorgeven voor woensdag 6 maart!
Vrijzinnig Centrum “De Stroming”
Zondagmorgen 17 maart, 10.00 uur
Met een hartelijke groet,
Wim Boer

Schoonmaak van “de Stroming”
Tot nu toe werd ons kerkgebouw schoongemaakt
door een schoonmaakbedrijf. Gezien de kosten
hiervoor en omdat we de kostenpost zo laag mogelijk
willen houden ontstond het idee, "kunnen we dat
ook zelf"?
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Dat kan alleen als er genoeg handen zijn om dat te realiseren.
De vraag is, wie kan en wil eens in de twee maanden, met een groepje ons
gebouw schoonmaken? Vele handen maken licht werk.
Voor het toilet, dat vaker moet worden gedaan, zal een oplossing worden
gezocht. De ramen zullen worden gedaan door een glazenwasser.
We hopen op voldoende aanmeldingen, zodat we afspraken en een
rooster kunnen maken.
U kunt zich aanmelden bij het bestuur:
Gerda Wiggerink, Berty Bruggink of Wietze de Boer

Museumbezoek
Op vrijdag 22 februari gaan we naar
Museum Belvédère in Heerenveen;
daar is een tentoonstelling over 100
jaar Friese schilderkunst, met meer
dan honderd kunstenaars, van
traditioneel tot modern.
Johannes Elsinga – Opkomende bui
We vertrekken met auto’s om 12.15 uur bij
het Vrijzinnig Centrum “De Stroming”.
Om 13.30 uur hebben we een rondleiding
in het museum. Daarna kunnen we zelf
nog wat rondkijken en/of wat drinken.
Rond 17.00/17.30 uur zijn we dan terug in
Beilen.
Robert Zandvliet – zonder titel
Kosten: entree: € 12,00 (museumjaarkaart gratis); rondleiding € 55,00 voor
de hele groep (de prijs per persoon is dus afhankelijk van het aantal
mensen dat meegaat); vervoer: € 2,50 - afrekenen met de chauffeur.
Graag vóór 11 februari opgeven bij Helene Westerik.
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Alvast noteren: op vrijdag 5 april gaan we naar het Drents Museum in
Assen – naar de tentoonstelling ‘Nubië’ – ‘het Land van de zwarte farao’s’.
Vertrek 12.00 uur – rondleiding om 13.00 uur. Nadere info in de volgende
Onze Band.
Groeten van de JACO

Over Verwondering Gesproken
Ook in het nieuwe jaar gaan we verder met
“Over Verwondering Gesproken”: we bekijken
een aflevering van het tv-programma
“de Verwondering” (van Annemiek Schrijver) en
gaan er nadien over in gesprek. Vorig jaar waren
dat hele mooie ontmoetingen. Probeer het eens!
Data op de dinsdagavond: 19 februari; 19 maart
en 30 april.
We beginnen om 19.30 uur.
Inloop vanaf 19.15 uur. Opgeven is niet nodig.

Samen Eten
Op dinsdagavond 12 maart gaan we weer samen eten! En laten we ons
verrassen door de koks. Misschien weer iets wat de lach opwekt?
Om 17.30 uur. Kosten: € 5,00. Een ieder is welkom,
ook gasten! Opgeven bij Gerda Wiggerink.

Liefde van Beilen
Ook weer Liefde van Beilen in het nieuwe jaar: we beginnen met Opladen:
op 7 februari in café de Cerck – inloop vanaf 19.45, aanvang: 20.00 uur.
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Zij die hun verjaardag

hopen te vieren (vanaf 75 jaar)

Mevr. G. Steenbergen-Santingh
Mevr. G. Popping-v. Noord
Mevr. J. Jager-Wesseling
Mevr. H. Koerts-Wever
Dhr. H. Tomeff
Mevr. L. Tillema-Meindersma
Mevr. H. de Jager-Blaauw
Mevr. J. Tjassens-Geerlig
Dhr. C. Dijkman
Mevr. H. Hulzebosch-Sattler
Mevr. R. Greving-de Vries
Mevr. H. de Jager-Biemold
Dhr. W. Roerink
Dhr. E. W. Steenbergen

Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Westerbork
Beilen
Beilen
Westerbork
Beilen
Wijster
Beilen
Beilen
Beilen
Beilen

07-02-1942
11-02-1928
12-02-1926
14-02-1935
16-02-1935
23-02-1936
26-02-1928
26-02-1937
01-03-1931
01-03-1929
04-03-1934
08-03-1932
09-03-1931
15-03-1938

Zusterkring
Dinsdag 5 februari a.s. komt de Zusterkring weer bijeen.
Aanvang 14.00 uur.
Mevr. Anne de Vegt uit Appelscha komt vertellen over haar werk als
bewaarder in gevangenis Veenhuizen. Aan de hand van dia's vertelt ze
over haar ruim 20 jaar werken met gedetineerden.
Het belooft een boeiende en gezellige middag te worden.
Neem gerust uw partner of vriendin mee, ook niet-leden zijn van harte
welkom.
Dinsdag 5 maart is de volgende bijeenkomst.
Berty Bruggink
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Jubilea
Op 25 januari was het echtpaar Limburg- Schuring
45 jaar getrouwd, namens het bestuur nog van harte
gefeliciteerd.

Bloemengroet
In december zijn er bloemen naar Mevr. M. OostinghSchipper, Mevr. T. Speelman- Boers (Smilde) en naar
Mevr. G. Kerkhove- Brunsting gebracht.

Mutaties
Op 17 januari is overleden dhr. D. Oosterop, in de leeftijd van 92 jaar.
De fam. J. Tjassens is verhuisd naar Marsdijk 87, 9411 LE Westerbork.

Gastvoorganger
Op Zondag 17 februari a.s. hoopt de heer
Ate Trox bij ons voor te gaan.
In het kort vermeld ik hier zijn vrijzinnige
loopbaan.
Hij is geboren in Groningen en heeft daar aan
de RUG biologie gestudeerd.
Vervolgens was hij 35 jaar docent biologie en
schooldecaan in Hardenberg. In die tijd was
hij bestuurslid van de toenmalige VVH te Ommen en de VVH Overijsel.
Eind jaren ’90 heeft hij de opleiding pastoraal werker/voorganger gedaan
bij de OVP in Bilthoven.
Sinds 2006 woont hij in Paterswolde en is daar al meer dan 10 jaar
secretaris van de VVP- Groningen.
Zo gaat hij van daaruit een aantal keren voor in vrijzinnige diensten in
Groningen en Drenthe.
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Een informatief en boeiend boek
Informatief en boeiend! Met deze twee woorden heb ik niets teveel
gezegd. Zelfs voor kenners van de Drentse geschiedenis valt er vast nog
wel iets te lezen, waar je geen of onvoldoende weet van hebt.
Ik heb het over het net
verschenen boek:
“DRENTHE, PLEKKEN MET
EEN VERHAAL”,
gemaakt door:
FOLKERT OLDERSMA en
MENNO VAN VEEN
(te bestellen op
www.levendleren.nl isbn/ean:
978-90-826502-7-3)
Waarom ben ik enthousiast over
dit boek?
Ik beantwoord deze vraag aan
de hand van de twee woorden uit de titel van dit stukje:
1) Het is informatief
De lezer (m/v) krijgt in iets meer dan 200 pagina’s een prachtig overzicht
van de provincie voorgeschoteld . Aan de hand van de 6 dingspelen
(=rechtsgebieden) waarin je Drenthe kunt verdelen.
Zie voor deze indeling pagina 60-62.
BEILEN EN OMGEVING vallen in het 2e dingspel, dit is het Middenveld
of Beilerdingspel.
In elk dingspel worden een aantal plekken genoemd waarover iets
bijzonders te vertellen valt.
In het Middenveld worden genoemd:
 SMILDE (i.v.m. de achthoekige koepelkerk die in 1788 geopend
werd)
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WITTEVEEN i.v.m. de benaming ‘ontginningsdorp’ sinds 1926)
HOOGHALEN (i.v.m. ontwikkelingen kamp Westerbork / kamp
Schattenberg)
 HOOGERSMILDE (i.v.m. De zaak van Tjerk Vermaning 19751978)
 SMILDE( i.v.m. reconstructie oude veenweg)
 ORVELTE (i.v.m. beschouwing over vier soorten dorpen)
Uit dit overzicht blijkt al hoeveel info in kort bestek de revue passeert.
Daarna vindt men een FIETSROUTE door het beschreven gebied, zie voor
het tweede Dingspel p. 80-81 . Achterin het boek staan een
inhoudsopgave, een literatuuroverzicht + een opsomming van gebruikte
websites. Dit vergroot de gebruikswaarde.
2) Het is boeiend
Het is óók een boeiend boek. Niet alleen door de keuzes waarop de
informatie berust maar ook door de foto’s en door de manier van schrijven
De schrijvers verstaan de kunst kort en tegelijk krachtig te verwoorden
wat ze naar voren willen brengen. Zo verveelt de lectuur nooit. Dat is een
grote verdienste. Wie even iets wil opzoeken uit een ander gebied van
Drenthe heeft het snel gevonden..
N.B.: het boek kost € 20,- en is o.a. in Emmen te koop
(bij de boekhandel) of in Exloo (bij Geerts Warenhuis,
ook online)

Frans Brinkman

“Pelgrimspad in Noorwegen”
In 1997 werd het zo genoemde Olavspad van Oslo naar Trondheim
opnieuw gemarkeerd. Marian Dikken uit Assen liep samen met een
vriendin de afgelopen zomer het laatste gedeelte van dit prachtige pad, en
wel van Dovre naar Trondheim. U bent van harte welkom om haar
verhalen en foto’s te horen en te zien op donderdag 28 februari a.s. in:
De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, Assen.
De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Vanaf 14 uur bent u welkom voor
een kopje koffie/thee en halverwege is er een pauze.
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Boekenweek & (power)vrouwen
Moeder de vrouw, dat is het thema van de Boekenweek. Daar kun je van
alles van vinden… Ook van het woord ‘powervrouw’. Voor mij gaat het
over vrouwen die laten zien dat je zelf een weg kunt kiezen die recht doet
aan hoe jij in het leven wilt staan.
In samenwerking met de bibliotheek gaan we er aandacht aan besteden.
Met op woensdag 20 maart (19.30 uur) een lezing over Drentse
Powervrouwen, door Blue Deen (voor diegenen die wel eens meegaan
naar het Drents Museum; zij is degene die ons daar vaak heeft rond geleid
en mooi kan vertellen). Op 11 april (19.30 uur) is er een film: The
Zookeepers Wife. En daarom heen willen we proberen een tentoonstelling
te realiseren over Drentse Powervrouwen.

Theatervoorstelling Stormhoofd – Veenhuizen
Als het stormt in je hoofd, lacht het leven je niet altijd toe.
Op psychische stoornissen rust nog altijd een taboe. Omdat zo’n stoornis
je gedrag verandert. En ‘raar gedrag’, dat vinden mensen eng. Het stoot af.
Je moet namelijk gewoon normaal doen. Toch kan het iedereen
overkomen: je buurvrouw, je broer, jou…
Stormhoofd is een indringende en muzikale
theatervoorstelling die een kijkje biedt in het hoofd
van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid
en een blik werpt op de geestelijke gezondheidszorg
in Nederland. Soms schrijnend, soms hilarisch. Een
voorstelling over pijn van binnen, maar ook over
hoop, lef en veerkracht. Stormhoofd geeft je stof tot
nadenken en napraten.
Op zaterdag 23 maart wordt deze voorstelling
gespeeld in Veenhuizen (om 20.30 uur). Aly Mulder gaat er naar toe – wie
mee wil kan zich bij haar melden; dan er gezamenlijk kaartjes worden
besteld en kan er iets geregeld worden met vervoer.
De kaartjes kosten € 10,00.
Telefoonnummer van Aly: 0593-523558
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Activiteiten werkgroep Stefanuskerk Cultureel en
Kunstzinnig (SCK), nu werkgroep ‘KUNST & CULTUUR’

Lezing van Rolf en Inge Smit:
‘Reizen over de Via Appia naar Rome’
Rolf en Inge gaan met Horatius en met u langs de onbekende Romeinse
wereld van de ‘Via Appia’.
De lezing is ‘s avonds omdat er lichtbeelden bij worden vertoond.
Dinsdag 12 februari 2019, 19.30 uur
Locatie: Vrijzinnig Centrum ´De Stroming´, Weijerdstraat 9, Beilen
Entree: € 12,50, t/m 12 jaar: € 5,00
Graag contant, zo mogelijk met gepast geld, betalen.
Reserveren is gewenst. Stuur een mail naar sck.beilen@gmail.com of naar
kc@stefanuskerkbeilen.nl
Met Horatius langs de onbekende Romeinse wereld van
de ‘Via Appia’. Een unieke (imaginaire) reis langs de
oudste snelweg van Europa met onderweg fascinerende
steden zoals Beneventum, tempels (bijv. de spectaculair
gelegen tempel van Iuppiter Anxur in Terracina),
grafmonumenten (o.a. de beroemde Rapollasarcofaag en
het zogenaamde graf van Cicero), opgravingen als
Minturnae en natuurlijk prachtige stukken antieke ‘Via
Appia’.
We volgen grotendeels de reis van de dichter Horatius.
Hij heeft hiervan een humoristisch verslag nagelaten, dat
wij uitgebreid zullen gebruiken tijdens onze lezing.
De reis voert ons door de olijfgaarden van Apulië en het onherbergzame
Lucanië naar de rijke kust van Campanië en via de kiwiplantages van
Latium naar de muren van het oude Rome.
De reis eindigt bij het Forum Romanum en het Capitool.
Uiteraard laat Inge u proeven van de wijnen en bijzondere hapjes uit de
streken waar Horatius reisde.
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Onderweg van Brindisi naar Rome

Symfonieorkest Scaramouche
Datum: zondag 10 maart
Locatie: R.K. Kerk ‘Sint Willibrord’, Hekstraat 40, Beilen.
( De Stefanuskerk is nog in restauratie.)
Tijd: 15.30 uur
Entree: € 12,50 Kinderen t/m 12 jaar € 5,00
Gespeeld worden o.a.:
– Masques et Bergamasques (Fauré)
– Pavane pour une infante défunte (Ravel)
– Symfonie in C (Bizet)

Mail uw reservering naar sck.beilen@gmail.com of
kc@stefanuskerkbeilen.nl

17

Symfonieorkest Scaramouche
Symfonieorkest Scaramouche werd opgericht in 1967.
De naam Scaramouche heeft betrekking op de in het zwart geklede,
bombastische figuur uit de Italiaanse Commedia dell’arte. De voorloper
van het huidige Symfonieorkest Scaramouche ontstond in het jaar 1964.
Het orkest kende door de jaren heen verschillende namen.
Sinds 2002 heet het ‘Symfonieorkest Scaramouche’.
De verschillende namen weerspiegelen de ontwikkeling in grootte,
samenstelling en repertoire van orkest.
Van een ensemble met circa 16 leden dat voornamelijk barokmuziek
speelde tot een symfonieorkest met ongeveer 30 leden dat voornamelijk
klassieke en twintigste-eeuwse composities speelt.
Scaramouche is een regionaal amateurorkest met leden uit Drenthe,
Groningen en Friesland.
Het orkest staat onder leiding van dirigent Luuk Dijkhuis.
https://www.stefanuskerkbeilen.nl/events/symfonieorkest-scaramouche/
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Gedicht
Februari
De strakblauwe
dagen van februari,
vreeskolde, die
gramietig veurjaor
wet
te bedwingen
’t boezeln van de
wiend
in de bomen
in februari
mien longernd
verlangen
as ik in de stilte
van het tweiduustern
een merel
heur zingen
Jan Zantinge

Inleveren kopij
Voor het volgende nummer kunt u de kopij inleveren
bij Gerda Wiggerink tot uiterlijk 29 maart.
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