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WinterkWartier in en om

programma december 2013 t/m februari 2014

Winterkwartier zorgt voor uren vermaak

nieuw elan voormalige Winterfair

‘Zwartsluis kent al het Buitenkwartier én het Franse Kwartier. En een ‘stief kwartiertien’  
is ons ook niet vreemd. Maar vanaf december is er ook het Winterkwartier. De nieuwe 
naam voor een uitgebreid programma dat  Sluuspoort drie wintermaanden lang in een 
stevige greep houdt en dat bol komt te staan van de activiteiten. “Geen tijd meer voor 
een winterslaap. We doen er alles aan om het Winterkwartier drie maanden lang tot 
een topattractie in Zwartsluis te maken”, aldus de vele vrijwilligers die Winterkwartier 
mogelijk maken.
In 2002 begon Museum Schoonewelle met de Winterfair, een evenement van ruim een 
maand met heel veel  leuke activiteiten. Exposities, muzikale middagen en avonden, 
lezingen;  het is slechts een greep uit het aanbod. Na de Winterfair sloot Schoonewelle 
twee maanden en leek in winterslaap te zijn. Nu Schoonewelle deel uitmaakt van 
Sluuspoort is er geen sprake meer van een wintersluiting. Dat betekent dat ook in januari 
en februari het grote team van vrijwilligers, ondanks de (koude) winter, de mouwen 
opstroopt en er flink tegenaan gaat.
“Het jaarlijks evenement op de tweede zaterdag in december heet ook Winterfair en dat 
gaf nog al eens verwarring. Bovendien is het toch alom een veelgebruikte term. 

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe naam voor ons winterevenement. Zeker 
nu we dat dus veel omvangrijker maken”, vertelt Eefje Bols, beheerder van Sluuspoort.  
De keus is gevallen op Winterkwartier. Een leuke link met de ‘kwartieren’ die er al in 
Zwartsluis zijn. Wellicht komt er straks ook een Lentekwartier of vul verder maar in. Een 
mooie kapstok voor meer!” 
En het Winterkwartier heeft heel wat te bieden. Want was de voormalige ‘Winterfair’ nog 
een feestje van Schoonewelle alleen, voor Winterkwartier kwartieren alle organisaties 
binnen Sluuspoort in. Naast Schoonewelle zijn dat  SAKZ, Historische Vereniging,  
Wereldwinkel en  Botter ZS 13. Ook de bibliotheek participeert in  het geheel evenals 
jeugdorganisaties en scholen:  Jong Zwartewaterland en de stagiairs MaS gaan zich 
bezighouden met allerlei hand- en spandiensten en twee groepen leerlingen  van het 
Agnieten College brengen onder leiding van bloemsierkunstenaar Albert Greveling de 
Theetuin in wintersfeer. Momenteel wordt keihard gewerkt aan de definitieve invulling 
van het programma. Houd de lokale media goed in de gaten om op de hoogte te blijven 
of kom gewoon op bezoek in Sluuspoort.  Winterkwartier is  voor  kinderen gratis 
toegankelijk, voor  volwassenen geldt  de normale toegangsprijs. 

Zondag 13.00 tot 17.00 uur, maandag 13.30 tot 17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 
10.00 tot 17.00 uur. Museum en exposities zijn gesloten op maandag. De tijden van 
de activiteiten staan specifiek genoemd bij de activiteiten.

openingstijden Sluuspoort:

Donateurs zijn belangrijk voor het museum. Zonder donateurs zou Museum 
Schoonewelle al deze activiteiten niet kunnen organiseren. Draagt u Museum 
Schoonewelle een warm hart toe, word dan donateur. Voor € 12,00 per gezin per 
jaar bent u al donateur en heeft u het hele jaar gratis toegang. Als u nu donateur 
wordt voor 2014, krijgt u de maand december 2013 er gratis bij. Een formulier ligt 
voor u klaar op de museumbalie. 

Donateurs van het museum

Sluuspoort is een vrijwilligersorganisatie en er zijn al veel vrijwilligers actief. Maar 
…….. we zijn nog op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse? Vraag informatie bij Eefje 
Bols, beheerder.  

Vrijwilligers
Sluuspoort – Schoonewelle 
museum voor natuur en ambacht

Handelskade 25   8064 DV  Zwartsluis
www.sluuspoort.nl   www.schoonewelle.nl
Volg ons op www.twitter.com/sluuspoort en www.facebook.com/sluuspoort. 

28 november Streektaalavond met Muziek en Vertellegies  
30 november Inbrengochtend Historische Vereniging  
10 december Proef, ruik en bewonder .. bij de Wereldwinkel  
11 december Kinderknutselmiddag    
13 december Thea Kroese brengt feestelijke streekgerechten   
14 december  Winterfair in Zwartsluis en Sluuspoort. Bij Sluuspoort
  o.a. Museum gratis toegankelijk, “act” van Hans Rigter,
  Europees Kampioen Standwerken, Papier scheppen met
  Drukkerij Museum Meppel; Muziek door Trekzakgroep Cadans; e.a.   
17 december Demonstratie bloemschikken door Albert Greveling.
18 december Kinderknutselmiddag 
19 december Whiskeyproefavond in samenwerking met Mitra Slijterij
21 december Open Podium voor amateur musici
21 december  Spannende kindermiddag
13 januari  Sieraden maken van fietsbanden door Carla en Marijke

17 januari  Lezing: Arnold Lassche neemt u mee naar de natuur van Oost Europa
20 januari  Lezing: Historie van de binnenvaart door George Snijder
22 januari   Proeven van gerechten bereid met de Tajine door de Wereldwinkel 
24 januari  Optreden van Henk en Janny uut de Sluus
27 januari  Workshop: Hoe fotografeer ik mijn (klein)kinderen door Renate de Vries
31 januari  Lezing: Polder Mastenbroek en Werkeren door Albert Corporaal
7 februari Lezing: Hoogeveense Turf en de contacten met Zwartsluis door Albert Metselaar 
12 februari  Streekmuziekavond met “Juust”
14 februari  Lezing: De Vecht, de prehistorie en Zwartsluis door Albert Goutbeek
15 februari  2e Open Podium voor amateur musici
19 februari Goochelaar Henk Arnoldus
21 februari Lezing: Het Noordwesten van Zwartsluis in de periode 1800 tot nu door Albert Greveling
26 februari Jeugdfilm
26 februari   Vriendinnenavond door de Wereldwinkel

agenda Winterkwartier 2013-2014

Alle activiteiten worden gehouden in Sluuspoort, Handelskade 25, 8064 DV  Zwartsluis, tenzij anders vermeld. 
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Er zijn nog een aantal activiteiten in voorbereiding, zoals:  Een lezing over Klompen door het  Internationaal Klompenmuseum en Alcide Klomp 
- Een workshop tekenen door Lia Stoop - Demonstratie prepareren door Johan Hagens  - Een taxateur voor het taxeren van uw oude munten of documenten. 
Zodra de data bekend zijn, kunt u deze vinden op onze website of via facebook. 
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WinterkWartier

Absolute topper vanaf de allereerste Winterfair is de 
Streektaalavond. Het Winterkwartier gaat natuurlijk 
verder met dit succesvolle onderdeel dat direct al de 
eerste avond op het programma staat. 

Op 28 november kan er opnieuw genoten worden 
van ‘vertellegies’ van Jan Blei, Frouk Alice Weijs, Janny 
Bakker en Henk Hooijer. De muzikale omlijsting komt dit 
jaar van Luuk Nijsingh uit Balkbrug. Geen onbekende 
voor de Streektaalavond, want enkele jaren geleden 
leverde hij ook al een geslaagde bijdrage.

Streektaal komt ook later in het Winterkwartier nog aan 
bod. Zo is er 13 december een boeiende avond met Thea 
Kroese (bekend van RTV Oost), viert het lokale dialect 
hoogtij in een optreden van Henk en Janny Hooijer op 
24 januari en is 19 februari het Winterkwartier-podium 
voor dialectband Juust uit Genemuiden.

Datum: donderdag 28 november, aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. entree € 4,00 
incl. koffie/thee bij aanvang. reserveren niet 
noodzakelijk. organisatie: museum Schoonewelle. 

Winterkwartier kan niet 
zonder Streektaalavond

De Historische Vereniging is altijd op zoek naar nieuw 
“oud” materiaal. Hebt u nog foto’s van Zwartsluis, 
documenten, kleine objecten of iets waarvan u denkt, 
dit moet voor het nageslacht bewaard blijven, dan bent 
u van harte welkom op deze inbrengochtend. Hebt u 
foto’s of documenten waarvan u geen afstand wilt 
doen, maar wel wilt delen, dan kan uw foto of document 
’s ochtends ook gescand worden. 

Datum: zaterdag 30 november, van 10.00 tot 
12.00 uur. entree gratis. organisatie Historische 
Vereniging Zwartsluis. 

Historische Vereniging zoekt 
foto’s en oude documenten

Ook dit jaar kan iedereen zich weer laten meeslepen 
door heerlijke geuren en smaken bij de Wereldwinkel en 
de andere winkels in Zwartsluis. Het is proeven, ruiken 
en bewonderen bij de Wereldwinkel. De medewerkers 
zullen gasten onthalen met de heerlijkste hapjes die 
bereid zijn met producten uit de Wereldwinkel.

Ondanks de crisis is er sprake van een landelijke 
groei in Fairtrade producten. Op zich misschien niet 
zo verwonderlijk, de consument wil op dit moment 
graag duurzame en eerlijke producten. De producenten 
krijgen een rechtvaardige prijs voor het product en 
zijn daardoor in staat een menswaardiger bestaan 
op te bouwen. Consumenten die producten bij de 
Wereldwinkel kopen helpen hen daarbij!

Allemaal redenen om te komen proeven, ruiken en 
de mooie producten te bewonderen. Laat u zich eens 
meeslepen! 

Datum: dinsdag 10 december, aanvang 19.00 
uur. entree gratis. reserveren niet noodzakelijk, 
stap gewoon binnen. organisatie: Wereldwinkel 
Zwartsluis.

proef, ruik en bewonder!

De kinderen worden zeker niet vergeten bij Sluuspoort. 
Ze kunnen altijd leuke museumopdrachten doen of lekker 
chillen in het ooievaarsnest met een leuke natuurfilm. 
Er worden kinderfeestjes georganiseerd, zijn leuke 
programma’s voor het basisonderwijs en de Jeugdnatuurclub 
komt een paar keer per jaar met de leden naar Sluuspoort/
Museum Schoonewelle voor een leuke leerzame middag in 
het museum en op de Turfeilandjes. 
 
Tijdens het Winterprogramma is er een aantal extra 
activiteiten voor de kinderen: 

kinderknutselmiddag 
een winters tafereel
Glaswerk wordt beplakt, beschilderd en op een harde 
ondergrond geplakt. Het geheel wordt verder versierd met 
groen en/of een lichtje. 

Datum: woensdagmiddag 11 december. aanvangstijd 
hoort u bij opgave. Deelnamekosten € 3,00 per kind, 
incl. materialen. aanmelden telefonisch of aan de balie 
van Sluuspoort, telefoon 038-3866555. organisatie: 
museum Schoonewelle.

kinderknutselmiddag 
kerstmobile maken
Van een mooie tak maken we een mobile waar 
kerstversieringen en kerstkaarten aan kunnen hangen.
 
Datum: woensdagmiddag 18 december. aanvangstijd 
hoort u bij opgave. Deelnamekosten € 3,00 per kind, 
incl. materialen. aanmelden telefonisch of aan de balie 
van Sluuspoort, telefoon 038-3866555. organisatie: 
museum Schoonewelle.

Spannende kindermiddag
(ook voor ouders en grootouders die nergens bang voor zijn!)

Om 15.00 uur beginnen we met het maken van een lichtje. 
Als het dan buiten een beetje donker wordt, wandelen we 
samen, met alle lichtjes aan, naar de Turfeilanden. 
Op de Turfeilanden brandt dan al een lekker kampvuur en 

hier wordt een spannend kerstverhaal verteld.  Na afloop is 
er voor iedereen warme chocolademelk of ranja. 

Datum: zaterdagmiddag 21 december. aanvangstijd 
15.00 uur. Deelnamekosten € 3,00 per kind, incl. 
materialen. aanmelden is noodzakelijk. Dit kan 
telefonisch of aan de balie van Sluuspoort, telefoon 
038-3866555. organisatie: museum Schoonewelle en 
Bibliotheek Zwartewaterland.

goochelaar Henk arnoldus komt naar 
Sluuspoort 

Op woensdagmiddag 19 februari  komt goochelaar Henk 
Arnoldus naar Sluuspoort om een geweldige voorstelling te 
geven. Henk Arnoldus (Nederlands Kampioen Goochelen) 
heeft een unieke stijl van goochelen en ook al sta je er met 
de neus bovenop, zijn trucs zijn  onnavolgbaar. Magische 
verrassingen verpakt in boeiende verhalen, gedachten-
manipulaties, zakkenrollen en gokspelletjes zijn de 
ingrediënten waarmee Henk Arnoldus werkt. En dit alles 
brengt hij met een humoristische knipoog. Iedereen vanaf 
5 jaar is van harte welkom op deze superleuke middag.

Datum: woensdag 19 februari, aanvang 14.00 uur, 
zaal open vanaf 13.30 uur. entree € 3,00. reserveren 
niet noodzakelijk. organisatie: SakZ/Bibliotheek 
Zwartewaterland/museum Schoonewelle. 

Spannende jeugdfilm 

Voor alle kinderen vanaf 5 jaar is er ook dit jaar weer een 
jeugdfilm. Welke dat is, houden we nog even geheim, maar 
dat het spannend wordt is zeker.

Datum: woensdag 26 februari, aanvang 14.00 uur, 
zaal open vanaf 13.30 uur. entree € 3,00. reserveren 
niet noodzakelijk. organisatie: SakZ/Bibliotheek 
Zwartewaterland/museum Schoonewelle. 

Jeugd kan zich uitleven  

Smulpapen met 
een voorkeur voor 
streekgerechten 
zijn vrijdag 13 
december aan 
het juiste adres 
in Sluuspoort. 
Op uitnodiging 
van SAKZ en 
Schoonewelle is 

Thea Kroese daar ’s avonds te gast. Zij is vooral bekend 
van RTV Oost waar zij in het verleden regelmatig haar 
kookkunsten vertoonde in het tv-programma “Studio 
Oost”. Ze schreef ook het kookboek “Stip in de pan” met 
veel oude Twentse gerechten. 

Tussen acht en half tien gaat Thea Kroese de 
belangstellenden op haar eigen, gezellige manier 
van alles vertellen over typische wintergewoonten 
en smakelijke winterkost uit deze streek. Ze licht een 
flinke tip van de sluier op over het bereiden van lekkere 
en feestelijke (streek)gerechten, al dan niet aangevuld 
met een lekker glas glühwein.

Datum: vrijdag 13 december, aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. entree € 4,00 
incl. koffie/thee bij aanvang. Vrienden van SakZ 
krijgen korting. reserveren niet noodzakelijk. 
organisatie: SakZ/Bibliotheek Zwartewaterland/
museum Schoonewelle. 

Smullen in Sluuspoort met 
thea kroese

De jaarlijkse Winterfair op de tweede zaterdag in 
december vindt in 2013 plaats op de 14e van die maand. 
Natuurlijk is er die dag ook in en om Sluuspoort van 
alles te beleven. Alvast een tipje van de ‘wintersluier’: 
-  De Wereldwinkel presenteert zich buiten Sluuspoort 
   met een kraam met toepasselijke producten.
-   Welfare verzorgt een lotenboom, waarmee natuurlijk 
   leuke prijzen te winnen zijn.
-   Sfeervol op de foto? Dat kan. Met behulp van een 
   fotodoek gaat Gerrit Jan Pierik leuke (portret)foto’s 
   van u maken.
-   Museum Schoonewelle is de hele dag gratis 
   toegankelijk.
-   Europees Kampioen Standwerken Hans Rigter uit    
   Zwartsluis is van de partij en doet bij Sluuspoort zijn 
   fascinerende en prachtige verhaal. En natuurlijk 
   neemt u dan iets mee naar huis!
-    Albert Zwolle uit Zwartsluis bouwt scheepsmodellen. 
   Hij laat ze de 14e niet alleen graag aan u zien, maar 
   legt ook uit hoe ze gemaakt worden.
-   Trekzakgroep Cadans zorgt voor de vrolijke, muzikale 
   noot.
Heel bijzonder is de aanwezigheid van medewerkers van 
het Drukkerijmuseum Meppel. Zij tonen op vakkundige 
wijze hoe papier wordt gemaakt. 

Het museum is geopend vanaf 10.00 uur, de 
activiteiten starten rond 13.00 uur.  U bent 
allemaal van harte welkom. 

Sluuspoort verheugt zich op 
Winterfair
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WinterkWartier

Bloemschikken en Kerst horen bij elkaar.  Albert 
Greveling (bloemsierkunstenaar en oud-docent 
bloemschikken) laat u op 17 december zien wat er 
allemaal kan.  

Albert Greveling gaat aan de slag met twee thema’s: 
‘Wat kan er veel met natuurlijke materialen gedaan 
worden’ en ‘wie wat bewaart, die heeft wat’. Vanuit deze 
uitgangspunten zal Albert, die onder andere bekend 
is van de Zintuigentuin in Zwartsluis bloemwerken 
maken, boeketten samenstellen en tussendoor uitleg 
geven over de gebruikte materialen en zijn werkwijze. 

Aan het eind van de avond worden de creaties verloot 
onder de aanwezigen. 

Datum: dinsdag 17 december, aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. entree € 3,00 
incl. koffie/thee bij aanvang. reserveren niet 
noodzakelijk. organisatie: museum Schoonewelle.

Demonstratie Bloemschikken 
door albert greveling

Weet u dat whisky ook whiskey wordt 
genoemd? En waar het
verschil zit? Natuurlijk, in 
de smaak. Maar er is meer. 
Het land van herkomst is 
bepalend!
Feit is dat op de ‘warme 
whiskyavond’ in Sluuspoort 
de nadruk ligt op Schotse whisky. 
Misschien met een klein uitstapje 
naar de Ierse whiskey, maar dat is 
nog niet zeker. Maar hoe dan ook, 
wie van whisky houdt en/of er graag 
meer over wil weten mag deze 
avond niet missen. Iedereen boven 
de 16 jaar is welkom op de whisky 
proefavond die in  samenwerking 
met Mitra slijterij gehouden wordt. 
De avond wordt verzorgd door 
Werner Bos uit Emmeloord. Onder zijn 
deskundige leiding wordt  een zestal 
Malt Whisky’s ‘doorgeproefd’. Gekleed in 
een originele kilt wil Bos zijn passie 
voor Schotland, en met name de 
Schotse whisky’s, met u delen.
 
Datum: donderdag 19 december,
aanvag 20.00 uur. 
De deelnamekosten zijn € 15.00 p.p
opgeven kan:  telefonisch 038-3868410, e-mail 
mitrazwartsluis@kpnmail.nl , in de mitra slijterij of 
in Sluuspoort. organisatie mitra en Sluuspoort. 

Warme wintersfeer op 
Schotse whiskyavond

Sluuspoort organiseert op zaterdag 21 december een 
Open Podium.  Een Open Podium heet niet voor niets 
een Open Podium; amateur musici worden uitgenodigd 
deel te nemen aan dit Open Podium om hun kunsten 
te vertonen of hun muziek ten gehore te brengen. Een 
aantal enthousiaste leerlingen van Teun Plomp hebben 
zich al aangemeld. Rebecca Lok werkt ook mee aan deze 
ochtend.  Zin om mee te doen? U kunt zich aanmelden 
bij Sluuspoort. Mochten er zoveel aanmeldingen komen 
dat niet iedereen op 21 december mee kan doen, 
dan wordt er op zaterdag 15 februari een extra Open 
Podium georganiseerd.  Amateur muzikanten, zangers 
/zangeressen of andere kunnen zich aanmelden voor 
het Open Podium. Aanmelding bij voorkeur via e-mail, 
onder vermelding van naam en telefoonnummer.
geen optreden zonder publiek!! Ook publiek is op 
deze ochtend natuurlijk belangrijk. U bent van harte 
welkom. De toegang is gratis. 

Datum: zaterdag 21 december, van 10.00 tot 12.00 
uur, zaal open vanaf 9.30 uur. gratis toegang. 
reserveren niet noodzakelijk. organisatie: 
Sluuspoort.

open podium: kom luisteren 
naar amateur musici 

Hergebruik en duurzaamheid zijn woorden die de laatste 
tijd veel gebruikt worden. U kunt dit ook echt gaan 
toepassen: onder leiding van Carla Aleksandrowicz en 
Marijke Simone wordt er een leuk sieraad gemaakt van 
gebruikte fietsbanden.  U neemt zelf een goede schaar 

mee. Voor gebruikte fietsbanden wordt gezorgd, maar 
heeft u er toch nog ééntje liggen, neem die gerust mee.  

Datum: maandag 13 januari 2014, aanvang 19.30 
uur. kosten deelname  € 5,00 incl. koffie/thee en 
materialen. reserveren noodzakelijk. De opbrengst 
van de avond gaat naar het 2e/3e Wereldproject 
Casa Caritate. organisatie: SakZ/Sluuspoort. 

Workshop: Sieraden maken 
van fietsband

Arnold Lassche is ook een bekend gezicht tijdens 
het Winterkwartier. Hij heeft ons in zijn verhalen al 
meegenomen naar Falsterbo (Zweden) en Georgië. Dit 
jaar neemt hij ons mee naar de natuur op het platteland 
van Oost-Europa (Polen, Hongarije en Roemenië).

Datum: vrijdagavond 17 januari, aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. entree € 3,00 incl. 
koffie/thee bij aanvang. Vrienden van het SakZ 
krijgen korting. reserveren niet noodzakelijk. 
organisatie: SakZ/Bibliotheek Zwartewaterland/
museum Schoonewelle. 

Lezing: arnold Lassche 
neemt u mee naar de natuur 
van oost europa

De Historische Vereniging Zwartsluis heeft de heer George Snijder uit Meppel uitgenodigd om een lezing te houden over 
de geschiedenis van de binnenvaart, over het heden en het verleden. Zwartsluis is van oudsher een plaats waar veel 
binnenvaart komt en waar ook veel oud-schippers wonen. 
George Snijder, woonachtig  in Meppel, heeft voor Shell veel verre plekken van de wereld gezien. Hij is lid van de Landelijke 
Vereniging tot Behoud van Historische Bedrijfsvaartuigen. In vroeger tijden was het schip het belangrijkste transportmiddel. 
Vanaf de middeleeuwen tot heden is transport zonder schip ondenkbaar.  

Datum: maandag 20 januari, aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. entree gratis. koffie/thee € 1,25. 
reserveren niet noodzakelijk. organisatie: Historische Vereniging.

Lezing: Historie van de binnenvaart

De tajine is een traditionele kookpot uit Noord-Afrika die 
wordt gebruikt voor het bereiden van suddergerechten 
(tajine betekent trouwens ‘suddergerecht’).  De kookpot 
neemt de warmte traag en gelijkmatig op en houdt 
ze daarna lang vast. Dankzij de kegelvormige vorm 
condenseert bijna alle stoom tegen het deksel en druipt 
weer op het gerecht. Hierdoor hoeft er nauwelijks vet 
toegevoegd te worden, de ingrediënten koken in hun 
eigen kookvocht. Nog geen ervaring met de tajine: Op 
22 januari kunt u en kijken en proeven!

Datum: woensdag 22 januari, vanaf 18.30 uur. 
entree gratis. reserveren niet noodzakelijk. 
organisatie: Wereldwinkel. 

Demonstratie koken met de 
tajine

Kinderen zijn spontaan. En zo wil je ze ook op de foto 
hebben. Soms lukt dat, soms niet. Hoe vergroot je de 
kans op een betere kinderfoto?

Datum: maandag 27 januari, aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. kosten deelname 
€ 3,00 incl. koffie/thee bij aanvang. reserveren niet 
noodzakelijk. organisatie: museum Schoonewelle. 

Workshop: Hoe fotografeer 
ik mijn (klein)kinderen?

Al meer dan vijftien jaar treden Henk en Janny Hooijer 
uit Zwartsluis op als het duo “Henk en Janny uut de 
Sluus”. Ze treden meestal op voor besloten groepen, 
maar vanavond kan iedereen komen kijken. Het door hen 
zelf geschreven programma gaat voor een belangrijk 
deel over het verschil tussen mannen en vrouwen. Het 
wordt vaak als zeer herkenbaar ervaren. Ze hebben hun 
programma de titel meegegeven “De vrouw komp van 
Venus en de man komp van Mars”. Met sketches, liedjes 
en gedichten wordt op een humoristische wijze de 
verschillen tussen man en vrouw behandeld. Het hele 
programma wordt in streektaal gebracht. 

De opbrengst van deze avond gaat in zijn geheel 
naar Casa Caritate, het 2e/3e Wereldproject 
Zwartewaterland van Henny en Tiny Staman. Meer 
informatie over dit project: www.2e3ewereldproject.nl 
of www.casacaritate.nl

Datum: vrijdag 24 januari, aanvang 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur. entree € 4,00 incl. koffie/
thee bij aanvang. reserveren niet noodzakelijk. 
organisatie: museum Schoonewelle.

Benefiet optreden “Henk en 
Janny uut de Sluus”
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WinterkWartier

Vier avonden over het gebied rondom Zwartsluis:  van Werkeren (Stadshagen) via 
Zwartsluis tot Hoogeveen

Albert Corporaal en Albert Greveling zijn al jaren bekend bij Museum Schoonewelle/Sluuspoort. Dit jaar zijn er nòg twee 
Albert’s uitgenodigd, namelijk Albert Metselaar en Albert Goutbeek. Op vier opeenvolgende vrijdagavonden vertelt elke 
Albert over één van de gebieden rondom Zwartsluis.

Albert Corporaal zal op vrijdag 31 januari het spits afbijten met een avond over de polder Mastenbroek en Werkeren 
(nu Stadshagen). De Mastenbroekerpolder bestaat in 2014 al weer 650 jaar. Maar het gebied zelf is ouder. Het droeg in 
het verleden ook de naam Voorsterbroec, genoemd naar de kasteelheren (ridders) Van Voorst, die er in de riddertijd al 
grondgebruik hadden. De weteringen (wateringen) waren er toen al om het gebied, waar overheen een kleidek vanuit de 
Vecht en IJssel was afgezet, iedere winter onder water te kunnen zetten. Dit gebied met zijn vruchtbare kleilaag bracht 
jaarlijks heel veel geld op en dat kon de Bisschop van Utrecht goed gebruiken. Tientallen jaren bestuurlijk gekonkel en 
samenzwering bracht verandering en Zwolle hield daar o.a. de Hanzestatus en het Zwolsche Diep (= Zwarte Water = Aa) 
aan over ten koste van de Hanzestad Kampen, die er op haar beurt weer het Kampereiland aan over hield. Het kasteel 
van Van Voorst te Westenholte werd afgebroken, maar ze kregen er merkwaardig genoeg Werkeren voor terug. ook een 
interessante avond voor bewoners van Stadshagen, immers Werkeren ligt in hun gloednieuwe wijk.  

Albert Metselaar heeft als onderwerp de Hoogeveense turf en de contacten met Zwartsluis. Zo zal hij onder andere 
aandacht geven aan de locatie van de Hoogeveense turfmarkt in Zwartsluis. Maar weinigen weten en vermoeden 
daarvan de plek in Zwartsluis. Wordt deze avond een raadsel opgelost of een misverstand rechtgezet? De Hoogeveense 
turfperiode gaat over het noordoosten van Zwartsluis in de periode 1600/1900. Albert Metselaar komt op vrijdag 7 
februari naar Sluuspoort.

Albert (Ab) Goutbeek gaat vervolgens vertellen over het zuidoosten van Zwartsluis, over de Vecht, over de prehistorie. 
Albert Goutbeek komt op vrijdag 14 februari naar Sluuspoort.

Albert Greveling zal het tenslotte hebben over het noordwesten van Zwartsluis en dan over de periode 1800/2000. Hij zal 
vertellen over de sloten, weteringen en het Zwartewater. Albert Greveling sluit de reeks af op vrijdag 21 februari.

Data: vrijdagavond 31 januari, 7 februari, 14 februari en 21 februari, aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur. entree € 3,00 incl. koffie/thee bij aanvang. Vrienden van het SakZ krijgen korting. reserveren niet 
noodzakelijk. organisatie: SakZ/Bibliotheek Zwartewaterland/museum Schoonewelle. 

Vier “streek” avonden – de albert reeks

De naam en het werk van Frederik (Freddy) Weijs is al 
jaren nauw verbonden met Museum Schoonewelle dat 
nu deel uitmaakt van Sluuspoort. Op de oude locatie van 
Museum Schoonewelle, speelden de illustraties uit de 
ambachtsboeken van Weijs destijds een dragende rol onder 
meer bij de permanente tentoonstellingen. In de huidige 
opzet in Sluuspoort is zijn werk minder prominent aanwezig 
en hoofdzakelijk in de vorm van ‘visuals’ ingezet. Voor de 
liefhebbers van zijn werk hoeft dat geen gemis te betekenen, 
omdat 50 meter verderop in de Kerkstraat hij al enige jaren 
over een eigen galerie (verdeeld over twee panden) beschikt 
waar een groot deel van zijn oeuvre is tentoongesteld. 
Landschappen en scheepvaart zijn de belangrijkste 
onderwerpen voor zijn realistische olieverfschilderijen 
en aquarellen. Bijzonder is dat van zijn werk er ook allerlei 
afgeleide producten te koop zijn zoals: boeken, kaarten, 
reproducties, giclées en kleine cadeauartikelen, die 
hoofdzakelijk in eigen beheer en atelier worden vervaardigd. 
In deze periode springt de uitgebreide collectie winter/
kerstkaarten in het oog.
Combineer een bezoek aan Sluuspoort met een kijkje in 
de galerie, waar de kunstenaar in deze periode veelal zelf 
aanwezig is om -indien gewenst- toelichting op zijn werk te 
geven.

Voor meer informatie: galerie Frederik Weijs, 
kerkstraat 23, tel. 06 48035793 / 038-3866265
www. galeriefrederikweijs.nl

Winterkwartier en streektaal zijn een boeiende combinatie. 
Die krijgen op 19 februari een bijzondere aanvulling met het 
optreden van de band Juust uit Genemuiden. Gerben Beens 
(zang), Jerry Hoekman (gitaar, lap steel en mandoline), Harry 
van Rees (basgitaar), Martin Bakker (gitaar en zang) en Arend 
van Dijk (drums en percussie) koppelen in Juust dialect aan 
moderne muziek.   De vijf muzikanten presenteerden in 2012 
hun eerste en lovend ontvangen album ‘Dag en Nacht’. De band 
ontstond in 2007 na het verschijnen van de DVD ‘Uutsprèken’. 
Op deze uitgave van de IJsselacademie in Kampen voeren 
regionale popartiesten (waaronder Erwin Nyhoff) werk uit in 
hun eigen dialect. Dat inspireerde vijf ervaren Gaellemuniger 
muzikanten. Genemuider tekstschrijvers als Geke Mateboer, 
Fré Sollie en Erik Driessen leverden een aantal songs aan, 
terwijl Juust zelf ook aan het componeren sloeg. Naast dit 
eigen werk bleef Juust ook bekende nummers vertalen. 
Zo heeft Juust materiaal van onder andere Bad Company, 
Counting Crows, Skik en Ramses Shaffy op het repertoire 
staan. Dat vertolken ze met een eigenzinnige combinatie van 
blues, rock, country en ‘het luisterlied’.
De teksten gaan over het dagelijks leven, ups en downs in de 
liefde, grote dromen en de kleine romantiek van de Genemuider 
samenleving. Zo beschrijft ‘Over het Water’ (op de melodie van 
Little America van Counting Crows) de mijmeringen van een 
Genemuidenaar over de veerpont, terwijl Skik’s ‘Op Fietse’ een 
fietstocht rondom Genemuiden wordt.  

Datum: woensdag 12 februari, aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. entree € 4,00 incl. koffie/
thee bij aanvang. reserveren niet noodzakelijk. 
organisatie: museum Schoonewelle.

Buurman “Juust” komt op bezoek

Frederik Weijs

museum Schoonewelle heeft meerdere exposities ingericht. Helemaal nieuw is de expositie Zwartsluis en 
200 jaar koninkrijk. 
 
Zwartsluis en 200 jaar koninkrijk

Nederland viert dat het 200 jaar koninkrijk is. Landelijk en regionaal worden tal van activiteiten rondom dit thema 
ontwikkeld.  Ook in Sluuspoort wordt een tentoonstelling ingericht, waarin het thema niet alleen wordt belicht maar 
vooral wordt vertaald naar Zwartsluis.

Verhalenwedstrijd

Aan deze expositie zijn twee schrijfwedstrijden verbonden, één voor de jeugd en één voor volwassenen. 
Meer informatie hierover op www.sluuspoort.nl en www.schoonewelle.nl

De andere exposities:

1. trouw aan traditie en geschiedenis

In de bovenzaal van Sluuspoort heeft Schoonewelle een 
tentoonstelling die veel van de alom bekende museumaspecten 
omvat die Schoonewelle naam en faam hebben bezorgd. In 
tal van vitrines staan de vele tientallen preparaten bijeen en 
in wanddiorama’s wordt veel aandacht geschonken aan de 
mooie kanten die moeder natuur heeft. De huidige preparateur 
Johan Hagens heeft zijn uiterste best gedaan om een prachtige 
selectie bijeen te brengen. Dit ‘naturaliënkabinet’ kan uniek 
worden genoemd en oogst veel waardering bij de bezoekers. 
Ook voor de kinderen valt hier genoeg te beleven. Zo kunnen zij 
bijvoorbeeld aan de slag met leuke opdrachten .

2. ‘Blijf bij de tijd’ als constante factor

De tentoonstelling in de grote benedenzaal van Sluuspoort 
is een echte verrassing en qua opzet uniek in de reeks van 
tientallen exposities die Museum Schoonewelle in de afgelopen 
halve eeuw heeft aangeboden. 
Alleen om die reden al de moeite van het bezoeken waard. De 
titel ‘Blijf bij de tijd’ is natuurlijk voor allerlei uitleg vatbaar en 
die krijgt iedere bezoeker dan ook. De reis door deze expositie 
begint in het immense heelal. Vervolgens worden alle elementen 
van het leven stap voor stap aangeboden: eerst het licht, dan 
geluid, dan de hemellichamen: aarde, zon en maan. Het vervolg 
wordt getoond op prachtige gekleurde foto’s die de gehele 
wanden bestrijken. Van de extreme kou naar de hitte met de 
natuurverschijnselen die daar bij horen. Via  landschappen en 
het leven erin komt de bezoeker uiteindelijk in de wereld van de 
microkosmos terecht. Een boeiend geheel met een uitgebreide 
uitleg, waardoor het leven op aarde en alles wat daarbij hoort, 
letterlijk tot leven komt.

3. trossen los, we gaan op reis

Zwartsluis is van oudsher, en nog steeds, sterk verbonden 
met het water en de scheepvaart. Die binding komt volledig 
tot uiting in de expositie ‘Schepen brengen verre verhalen 
dicht(er)bij. Schoonewelle heeft deze boeiende expositie in 
nauwe samenwerking met de Historische Vereniging Zwartsluis 
ingericht.
Bezoekers komen in Sluuspoort in ‘aanvaring’ met onderdelen 
van de (Sluziger) scheepvaart. Op de tweede verdieping een 
fraai overzicht van scheepsmodellen. Daar gaan de trossen los 
voor verre reizen. Het zijn allemaal schepen die de wereldzeeën 
bevaren, zoals vrachtschepen en containerschepen. Maar ook 
oudere versies, als schoeners en schepen uit de VOC-periode. 
Ook in deze ruimte veel fotomateriaal. Met vooral opnamen van 
scheepswerven in Zwartsluis en een overzicht van schepen 
die hier gebouwd zijn. Zoals de bekende Oosterschelde die z’n 
oorsprong kreeg op de werf van Appelo.
De scheepsmodellen zijn vrijwel alle gebouwd door Sluzigers en 
door hen in bruikleen gegeven. 
De mogelijkheid bestaat om een speciale rondleiding over deze 
expositie te krijgen. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt 
bij de balie van Sluuspoort. 

4. Jaar van de patrijs: bedreiging van een icoon

De patrijs staat al lange tijd op de ‘rode lijst’ van Nederlandse 
broedvogels. Vogelbescherming heeft daarom samen met 
SOVON Vogelonderzoek 2013 uitgeroepen tot ‘Jaar van de 
Patrijs’. Schoonewelle speelt daar op in en heeft in Sluuspoort 
en speciale hoek ingericht, waar onder meer een film over deze 
vogelsoort te zien is.

exposities
Op 26 februari organiseert de Wereldwinkel een 
vriendinnenavond. Het thema van de avond is “Voorjaar 
voor je huis en voor jezelf”. Een leuke avond met kleuradvies 
en de nieuwste sieraden en kledingaccessoires. 

Datum: woensdag 26 februari, vanaf 19.30 uur. entree 
gratis. reserveren niet noodzakelijk. organisatie: 
Wereldwinkel. 

Vriendinnenavond
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