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Klik en win

Nieuws uit provincie

Win vierdaags arrangement
sprookjesachtig Schwarzwald
voor twee personen

dé Weekkrant Groningen brengt
dagelijks actualiteiten uit de stad en
de provincie Groningen. Wil je niets
missen, lees dan dagelijks onze site
of meldt je aan op onze twittersite.

www.deweekkrant.nl/actie

www.deweekkrantgroningen.nl

Simenonprijs
voor Aquarium
Delfzijl

Het Muzeeaquarium uit
Delfzijl is winnaar van de
Simenonprijs 2010. Dit in
verband met de grote verdienste van het museum
voor de promotie van Delfzijl, haar historie, omgeving
en haven. Met name het maritieme karakter van de gemeente krijgt in het museum
ruime aandacht. Jaarlijks bezoeken 16.000 personen de
verschillende collecties van
het museum. De Simenonprijs is voor de tweede keer
toegekend.

Nieuw akkoord
vier gemeenten
Eemsmond

De gemeenten Delfzijl,
Eemsmond, Appingedam
en Loppersum hebben de in
2008 gesloten bestuursovereenkomst opnieuw onder
de loep genomen. Om de
samenwerking verder te optimaliseren is de voormalige
burgemeester van Deventer,
James van Lidth de Jeude,
aangetrokken als onafhankelijk extern voorzitter.

Bommen Berend

Inzamelactie
Kledingbank
Kort zakelijk
Groningen

Wegens enorm succes speelt
GOOV Muziektheater op
17, 18 en 19 juni vier extra
voorstellingen van Bommen
Berend, de Musical in de
Stadsschouwburg, Groningen.
Afgelopen januari bezochten bijna 5000 bezoekers
de acht voorstellingen.

u Door de redactie
U Groningen
De reacties van het publiek zijn
uitermate lovend. De voorstelling voor en door Groningers
over een van de meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Stad en Ommeland
spreekt het publiek aan. Voorafgaand aan de zondagmiddagvoorstelling op 19 juni geeft
Egge Knol, conservator van het
Groninger Museum, om 13.30
uur een lezing over Bommen
Berend in de Stadsschouwburg
(reservering noodzakelijk).
Jacques d’Ancona gaf Bommen
Berend, de Musical vier sterren
en recenseerde: “GOOV Muziektheater levert een krachtproef van allure af en pakt uit

Bommen Berend brengt de geschiedenis van Stad en Ommeland met hoofdspelers Lieuwert en Sientje. FOTO: JOKE SCHAPER
met een grote, bewerkelijke productie. Bommen Berend is theatraal knap met effecten die organisch een geheel vormen met
de choreografische vondsten
van Carla van Zanten. Een wagonlading smaakvolle kostuums
bevestigt dat ze hoog grijpen.”
Aan de voorstelling wordt meegewerkt door 43 spelers op het
toneel, 32 muzikanten in de orkestbak en 50 mensen achter de
schermen.
Een van de highlights van Bom-

men Berend, de Musical bleek
de hymne Er gaat niets boven
Groningen. Het leverde zelfs
staande ovaties midden in de
voorstelling op. GOOV Muziektheater maakte er een videoclip
van. GOOV Muziektheater wil
hiermee het publiek stimuleren
in de voorstelling mee te zingen
met in ieder geval het refrein
van de heldhaftige hymne.

0

De clip is te beluisteren via
www.goov.nl/clip2.html

Shoeby heeft in samenwerking met De Nationale Kledingbank een inzamelactie
opgestart. Bij alle 215 Shoeby winkels zijn inzamelzakken beschikbaar. Iedereen
kan een inzamelzak ophalen
en inleveren voor 31 juli. Er
wordt geprobeerd om zoveel
mogelijk nieuwe kleding te
verstrekken of te werken met
tweedehandskleding dat niet
van nieuw te onderscheiden
is. Overige tweedehandskleding wordt door De Nationale Kledingbank verkocht.
Met de opbrengst worden
nieuw ondergoed en sokken
aangeschaft voor de cliënten
van de Kledingbank.

0 nationalekledingbank.nl
Kans jongeren
Groningen

Via KANS 050 kunnen jongeren tussen 15 en 23 jaar
een persoonlijke mentor
krijgen. Zo’n mentor is te
vergelijken met de coach van

een topsporter of artiest. Tot nu
toe konden alleen jongeren die
in de stad wonen of naar school
gaan hiervan gebruik maken.
Vanaf nu geldt het aanbod voor
de hele provincie. KANS 050
richt zich op jongeren op het
vmbo en mbo. Ook jongeren die
zonder diploma van school zijn
gegaan en de draad weer willen oppakken zijn welkom. Bij
KANS 050 zijn meer dan zestig
vrijwillige mentoren actief.

Voetballers tegen
huiselijk geweld
Appingedam

Het Turkse voetbalteam van de
Orhan Gazi Camii moskee in
Appingedam voetbalt met de
slogan ‘Blijf scherp, meld huiselijk geweld’ op hun voetbalshirt.
In 2010 ontstond de samenwerking tussen het team en het Advies- en steunpunt huiselijk geweld Groningen. Het steunpunt
is trots op het feit dat de Turkse
mannen op deze manier stelling
nemen tegen huiselijk geweld.
Met de slogan wil het steunpunt
mensen oproepen huiselijk geweld te melden als zij hiermee
geconfronteerd worden. Eerder
prijkte de slogan op posters met
voormalig FC Groningen trainer Ron Jans.

Overkappingen Zonwerin

Veranda Buitenzonwering Terras
Breng een bezoek
Watersport Carport & Veranda Overkappingen Zo
aan onze showroom!
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