De Graanrepubliek
on tour
Schrijver Frank Westerman neemt
u mee op een tijdreis door het
strakke Groninger akkerland aan
de Dollard, waar de geschiedenis
heftig tekeer is gegaan. Door stil te
staan bij markante ‘littekens’ in het
landschap brengt hij de verhalen
tot leven; van landaanwinning
tegenover natuurontwikkeling,
arm tegenover rijk, landarbeider
tegenover herenboer en het
communisme van de gestaalde
kaders tegenover het nationaalsocialisme van pal over de grens.
Vooraf houdt Frank een lezing over
het bewogen leven van staatsman
Sicco Mansholt, een van de
grondleggers van het verenigd
Europa.

Programma
2-daagse busreis

Dag 1: Vanaf 15.00 uur kunt u inchecken in het Asgard Hotel aan
de Ganzevoortsingel 2-1 in Groningen. 's Avonds geeft Frank
Westerman een lezing over het bewogen leven van staatsman
Sicco Mansholt (incl. koffie/thee en koek). Overnachting in Asgard
Hotel.
Dag 2: Na het biologische ontbijt met streekproducten vertrekken
we met onze bus voor de dagexcursie langs alle markante plekken
uit het boek "De Graanrepubliek". De lunch is inclusief op deze
dag.
Halteplaatsen:
Ditzumer Hammrich: (net over de grens in Duitsland): Het
geboortehuis van Derk Mansholt (1842-1921), grootvader van
Sicco Manholt, die bevriend was met Multatuli en revolutieprediker
Domela Nieuwenhuis.
Nieuw Beerta: enkele van de meest imposante hereboerderijen
van het Oldambt, gebouwd tijdens de ‘champagnejaren’ (18251875) en verfraaid met ‘slingertûnen’.
Drieborg: hoeve ‘Stocksterhorn’, de spil in De graanrepubliek,
waar zeven generaties van de familie Tijdens hebben geboerd en
nog boeren. Even verderop: de Luppo Stekstraat, vernoemd naar
de communistische landarbeider Luppo Stek, wiens zoon Koert de
‘rode fakkel’ heeft overgenomen. Toneel van dramatische
gebeurtenissen in WOII.
Programma onder voorbehoud

Programma
2-daagse busreis

Nieuwe Statenzijl: de spuisluizen. Panorama over binnen- en
buitendijks gebied en over Reiderland (NL) en Rheiderland (DE).
De vluchtroute van Duitse joden in de jaren dertig.
Carel Coenraadpolder: het ‘Ambonezenbosje’.
Wereldgeschiedenis in een notendop. Barakken voor
werkverschaffing in de landaanwinning, later onderdeel
Antlantikwall met luchtdoelgeschut, interneringskamp NSB’ers in
1945/46, vervolgens opvangkamp KNIL-militairen (‘Ambonezen’).
Op de dijk: monument Deltawerken.

Programma onder voorbehoud

Inclusief:
Overnachting in het Asgard Hotel
Lezing met koffie, thee en koek
Biologisch en ecologisch ontbijt
Dagexcursie in comfortabele
minibus
Lunch op dag 2

Exclusief:
Parkeren (kosten
€16,50, vooraf
reserveren is
noodzakelijk en de
parkeerplaats bevindt
zich op loopafstand
van het hotel)

Neem contact met ons op
Ganzevoortsingel 2-1, 9711 AL Groningen
050 368 4828
info@asgard.nl

