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Jubileumfeestkrant 550 Jaar Klooster Ter Apel/Domus Novae Lucis 1465-2015

Kloosterbeurs HV Mercurius: 30 standhouders

Presentaties 20 organisaties uit Ter Apel e.o.

Mega Ontbijt voor 550 vroege vogels 

Jubileumexpositie

Educatieve programma’s

Toneelvoorstellingen

Modeshows

Wereldpremière Jubileumlied

19 orkesten, bands en zangkoren 

Klooster Ter Apel gratis toegankelijk

Klooster     Koerier

FEEST VOOR IEDEREEN: 19, 20 en 21 JUNI 2015
IN EN ROND KLOOSTER TER APEL



Muziekpodium
vrijdag 19 juni
20.00 uur Wereldpremière Jubileumlied

21.30 uur All-Right

23.00 uur Sluiting

zaterdag 20 juni
10.00 uur Ter Apeler Harmonie

11.00 uur C-Side Funk

12.00 uur The Rebels

13.00 uur De Westerwoldse Wichter

14.00 uur Maarten en het Nieuwe 

 Licht (theater)

15.00 uur Vocal Group ‘ffwnn’

16.00 uur Wiltsangh

17.00 uur Pauze (tot 20.00 uur)

20.00 uur Capital S

21.00 uur Big Band Big Time

22.00 uur De Borrelband

 Big Band Big Time 

 & De Borrelband

23.00 uur Hollywood Horseshit

24.00 uur Sluiting

zondag 21 juni
13.00 uur Mrs. Feelgood

14.00 uur Klaas Spekken

15.00 uur Lysanne Kamies 

 & Nieck van Klinken 

16.00 uur Nikki Hirs & Jan Wietses 

 & Ernst Luring

17.00 uur Sluiting

Beurs Mercurius
vrijdag 19 juni 
14.00 uur Officiële beursopening

15.00-15.30 uur Modeshow

16.00-16.15 uur Demo Jumping Team 

 Knaap

17.00-17.15 uur Werkkledingshow Lubbers 

19.00-19.30 uur Modeshow

20.00 uur Sluiting

zaterdag 20 juni 
11.00 uur Opening

14.00-14.15 uur Demo Jumping Team Knaap

15.00-15.30 uur Modeshow

16.00-16.15 uur Werkkledingshow Lubbers  

16.45-17-00 uur Demo Jumping Team Knaap

19.00-19.30 uur Modeshow

20.00 uur Sluiting

zondag 21 juni
12.00 uur Opening

13.00-13.15 uur Demo Jumping Team Knaap

14.00-14.30 uur Modeshow

15.00-15.15 uur  Werkkledingshow Lubbers 

16.00-16.30 uur Modeshow

17.00-17.15 uur Demo Jumping Team Knaap

18.00 uur Sluiting

Klooster
vrijdag 19 juni

10.00-17.00 uur Exposities
10.00-20.00 uur Kloostercafé & Bierkelder
19.00-19.45 uur Theater in Kanunnikenkerk

zaterdag 20 juni
08.30 uur Aanmelden Mega Ontbijt
09.00-10.00 uur Mega Ontbijt
10.00-17.00 uur Exposities
10.00-20.00 uur Kloostercafé & Bierkelder
10.30-16.30 uur Jubileum Carrousel

zondag 21 juni
13.00-16.30 uur Jubileum Carrousel
13.00-17.00 uur Exposities
13.00-18.00 uur Kloostercafé & Bierkelder
18.00 uur Sluiting

Westerwolde en Klooster Ter Apel. Een onlosmakelijk duo, 

beide een begrip. Beide ooit ook in het bezit van de stad 

Groningen. En dat is misschien voor zowel Westerwolde als het 

Klooster de redding geweest. Domus Novae Lucis is op initia-

tief van de stad geconserveerd en gerestaureerd. En Wester-

wolde is een door menigeen gekoesterde cultuurhistorische 

eenheid!

Als burgemeester van de gemeente Vlagtwedde ben ik er 

bijzonder trots op dat wij binnen onze gemeentegrenzen een 

van de weinige nog bestaande middeleeuwse plattelandskloos-

ters van Noordwest Europa herbergen. Een waar UNESCO Top 

100 monument! Tot op de dag van vandaag is het Klooster, als 

parel in onze gemeente, een ontmoetingsplaats. Voor kunst- 

en cultuurliefhebbers, voor fans van oude en nieuwe (kerk)

muziek, voor natuurgenieters vanwege de bosrijke landelijke 

ligging en voor liefhebbers van bijzondere Kruisherenbiertjes.

Ook voor mij persoonlijk is het Klooster een bijzondere plek. 

Zes jaar geleden had ik de eer om hier, als twintigste burge-

meester van Vlagtwedde, te mogen worden geïnstalleerd.

Het Klooster zou niet kunnen bestaan zonder een betrokken 

bestuur en bevlogen personeel die zich dag in dag uit inzetten 

voor het beheer en behoud van deze unieke locatie. Altijd met 

oog voor originaliteit, oorspronkelijkheid en kwaliteit. Mijn 

complimenten namens het gemeentebestuur voor de inzet van 

dit bestuur en haar medewerkers, onder wie natuurlijk ook de 

vele gepassioneerde vrijwilligers.

Dit jaar viert het Klooster het 550-jarig bestaan. Een heuglijk 

feit dat niet onopgemerkt zal blijven in de regio. Het gehele 

jaar vinden er verschillende festiviteiten plaats. Met in het 

weekend van 19, 20 en 21 juni een feestelijk kloosterweekend! 

Jubileumfeest
programma

19 t/m 21 juni 2015 550 Jaar Klooster Ter Apel

Er staan zeer leuke en diverse activiteiten op het programma, 

met onder andere een groots jubileumontbijt, een klooster-

beurs waar verenigingen en ondernemers uit Ter Apel en 

omstreken zich presenteren en de wereldpremière van een 

jubileumcompositie. Kortom, dit mag u niet missen! Ik nodig 

u dan ook van harte uit om in het feestweekend een bezoek 

te brengen aan het kloosterterrein en deel te nemen aan de 

activiteiten.

Rest mij nog alle betrokkenen bij het Klooster van harte te 

feliciteren met dit prachtige jubileum. Westerwolde en het 

Klooster, voor altijd één! 

Leontien Kompier

Burgemeester van de gemeente Vlagtwedde

Het Klooster en Ter Apel zijn één, want wie Ter Apel zegt, zegt 

Klooster. Vóór de Reformatie kende de provincie Groningen tal 

van Kloosters. Die gingen allemaal tegen de vlakte, op één na: 

Klooster Ter Apel. 

Een Kroonjuweel volgens de provincie, en zo is het, want na 

550 jaar staan de aloude muren van het Conventsgebouw 

nog altijd recht overeind. Als een van de weinige plattelands-

kloosters in Noordwest Europa behoort het tot de UNESCO 

Top 100-Monumenten in Nederland. Kloosters hebben veel 

betekend voor de cultureel economische ontwikkeling van het 

gebied. Ze verleenden diensten met betrekking tot zielzorg, 

ziekenzorg, landbouw en onderwijs. Ook Klooster Ter Apel 

stond in het hart van de samenleving, waaromheen zich in de 

loop van eeuwen een bloeiende gemeenschap vormde. 

Dit jaar bestaat het Klooster 550 jaar en dus is er reden voor 

een grootse jubileumviering. Opnieuw willen wij als bestuur 

het Klooster in het hart van de samenleving plaatsen door de 

gehele Ter Apeler bevolking uit te nodigen deel te nemen aan 

de festiviteiten. Het hoogtepunt daarvan vindt plaats in het 

weekend van 19, 20 en 21 juni. Het belooft een schitterend 

feest te worden met tal van culturele en educatieve activitei-

Van harte welkom op ons Jubileumfeest
ten, waarin diverse ver-

enigingen, koren, bands, 

middenstand, scholen en 

kerken zijn betrokken. 

Met name nodigen wij u 

uit aan te schuiven bij het 

megaontbijt op zaterdag-

morgen 20 juni. Dan wor-

den de tafels gratis gedekt 

voor 550 personen. Meld u 

tijdig aan, die 550 zitplaat-

sen moeten bezet om aan 

het feest allure, sfeer en 

inhoud te geven! Een feest 

zonder weerga derhalve; 

wie thuis blijft zou zichzelf 

tekort doen, denken wij. Het bestuur van Klooster Ter Apel 

heet u daarom van harte welkom in het feestweekend en heft, 

mét u, graag het glas op 550 jaar Klooster Ter Apel, - wellicht 

met een krachtig glas schuimend Kruisherenbier. 

Harry Zwiers

Voorzitter Stichting Klooster Ter Apel

Westerwolde en het Klooster, voor altijd één!

Officiële opening van het Jubileumfeestweekend
Harry Zwiers, voorzitter van de Stichting Klooster Ter Apel, Giny Luth, locoburgemeester van de gemeente Vlagtwedde en 
Seine Lok, wethouder van dezelfde gemeente, zullen het Jubileumfeestweekend van Klooster Ter Apel officieel openen op 
vrijdag 19 juni 2015 om 13.45 uur op het Muziekpodium voor de noordvleugel van het Klooster.
De Kloosterbeurs van Ondernemers- en Handelsvereniging Mercurius in de prachtige tent op het grasveld naast het
Klooster, zal die dag om 14.00 uur van start gaan met een toespraak van Peter Erdman, voorzitter van Mercurius.
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,,Als ik door de kloos-

tergangen loop, adem 

ik de sfeer van vroeger. 

Het is voor mij echt een 

plek om te onthaasten.” 

Giny Luth is als wet-

houder met Cultuur en 

Recreatie & Toerisme in 

haar portefeuille, nauw 

betrokken bij Klooster 

Ter Apel. Ze is er trots 

op dat de gemeente 

over zo’n unieke locatie 

beschikt.

Vorig jaar is de gemeen-

te Vlagtwedde toege-

treden tot het interna-

tionale netwerk van Cittaslow gemeenten. Dit zijn gemeenten 

die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekpro-

ducten, gastvrijheid, cultuurhistorie en behoud van identiteit 

tot de top behoren. Klooster Ter Apel past volgens wethouder 

Luth uitstekend binnen deze Cittaslow-gedachte.

,,Het Klooster is van groot cultuurhistorisch belang voor onze 

gemeente. Het is heel bijzonder dat, van de 34 kloosters die 

de provincie Groningen in de Middeleeuwen ooit telde, dit het 

enige nog overgebleven klooster is. Dat moeten we koesteren 

en daar moeten we met gepast respect mee omgaan. Volgens 

kenners is het Klooster in heel goede staat onderhouden en 

gerestaureerd en dat is heel uniek. Het is een pronkjewail in 

onze gemeente.”

Prachtige entourage

Een bezoek aan het Klooster is volgens wethouder Luth te 

combineren met andere toeristische hoogtepunten in de ge-

meente. ,,Er zijn aantrekkelijke arrangementen mogelijk met 

onder andere de Vesting Bourtange. Er werken vele enthou-

siaste vrijwilligers bij het Klooster die altijd bereid zijn om 

mensen rond te leiden. Ook bijzonder is dat er in het Klooster 

getrouwd kan worden. Maar liefst 25% van de huwelijken in 

onze gemeente worden daar voltrokken!” Ook op educatief 

vlak heeft het Klooster volgens de wethouder een belangrijke 

functie. ,,Het is een prachtige entourage voor scholieren om te 

zien en beleven hoe mensen in de Middeleeuwen leefden. Dat 

houdt onze geschiedenis levend!”

Belangrijke partner

De gemeente is een belangrijke partner voor Klooster Ter Apel. 

Ze faciliteert en ondersteunt, verstrekt subsidies en onder-

houdt intensieve contacten met het kloosterbestuur. ,,We 

proberen het Klooster ook zoveel mogelijk te betrekken in 

onze eigen activiteiten”, aldus wethouder Luth. ,,En als we in 

ons netwerk en richting de pers de gelegenheid krijgen om het 

Klooster te promoten, dan doen we dat zeer zeker!”

Toeristisch informatiebord

Wethouder Luth hoopt dat er in de toekomst nog meer toe-

risten Klooster Ter Apel weten te vinden. ,,Het is de bedoeling 

dat er een toeristisch informatiebord langs de A31 in Duitsland 

komt, met daarop een silhouet van ‘Kloster Ter Apel’. Want 

één ding is zeker. Wie in Noord Nederland komt, moet dit 

pronkjewail absoluut gezien hebben!”

Een pronkjewail om te onthaasten

De Stichting Klooster Ter 

Apel is een organisatie 

die kan rekenen op 

medewerking van een 

fantastisch team 

vrijwilligers. 

Deze mannen en vrou-

wen zorgen er niet in de 

laatste plaats voor dat 

wij het voortbestaan van 

één van de weinige nog 

bestaande middeleeuwse 

plattelandskloosters in 

Noordwest Europa 

kunnen waarborgen. 

Samen met bestuursleden 

(ook vrijwilligers!) en 

directie staat een groot 

aantal van de meer dan 

zestig Kloosterlingen op 

deze foto. Voor hun 

belangeloze inzet: Hulde!

Hulde 
aan de vrijwilligers van Klooster Ter Apel

interview met wethouder Giny Luth

Van vrijdagavond 19 juni, 20.00 uur tot 

zondagmiddag 21 mei, 17.00 uur zal zeer 

gevarieerde muziek en zang over de Kloos-

terenclave klinken vanuit het Muziekpodium 

tegen de Noordvleugel van Klooster Ter 

Apel. Voor de juiste tijden van de optredens 

verwijzen wij naar het complete programma-

overzicht op pagina 3. 

Jubileumlied 
550 Jaar Klooster Ter Apel
In opdracht van de Stichting 

Klooster Ter Apel componeerde Jacob de 

Haan het Jubileumlied Domus Novae Lucis 

- Ab Ovo Adhuc (Huis van het Nieuwe Licht - 

van het begin tot nu toe) op tekst van Bertus 

Kloosterman. Onder de directie van De Haan 

zal de wereldpremière van dat Jubileumlied 

ten gehore worden gebracht door Project-

koor Musa en een uniek gelegenheidsorkest 

bestaande uit leden van De Ter Apeler Har-

monie, Christelijke Muziekvereniging 

Dindua, Christelijke Muziekvereniging Je-

duthun en pianist Tekke Withaar. Het tekst-

gedeelte wordt gedeclameerd door Harrie 

Woldendorp. 

Jacob de Haan, geboren op 28 maart 1959 te 

Heerenveen, behoort tot een van de meest 

populaire en meest gespeelde componisten 

van deze tijd, met name in de wereld van 

harmonie en fanfare. Daarnaast publiceerde 

hij diverse koorwerken. Jacob de Haan stu-

deerde schoolmuziek, HaFa-directie orgel bij 

Piet Post, Jan Jongepier en Jos van der Kooy 

aan het Stedelijk Conservatorium in Leeu-

warden. Momenteel werkt Jacob de Haan 

voornamelijk als componist en arrangeur. 

Ook als dirigent, jurylid bij internationale 

concoursen en docent op workshops en gast-

colleges in binnen- en buitenland is hij zeer 

gevraagd. 

www.jacobdehaan.com

De Ter Apeler Harmonie, opgericht in 

1953, is in de wijde omgeving een begrip. De 

Christmasproms, het Voorjaarsconcert en het 

Donateursconcert zijn van oorsprong de vas-

te optredens van dit orkest dat onder leiding 

staat van dirigent Jan Wijenberg. Aan dit 

lijstje kan inmiddels worden toegevoegd de 

optredens van de Harmonie tijdens pleincon-

certen, de Boeskoolmarkt en de vermaarde 

carnavalsoptocht. 

www.terapelerharmonie.nl

Muziek
programma

Lees verder op pagina 7
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Gevarieerd Muziekprogramma tijdens het Jubileumweekend
Dindua, de Christelijke Muziekvereni-

ging uit Vlagtwedde, is opgericht in 

1920. Door Inspanning Nuttig Door 

Uitspanning Aangenaam is onder lei-

ding van dirigent Jan Hendrik Volders 

een ‘leuke, gezellige vereniging’ met 

ongeveer 20 leden. 

www.dinduavlagtwedde.nl

Jeduthun uit Sellingen is een Chris-

telijke Muziekvereniging voor jong 

en oud opgericht in 1925. Het orkest 

staat bekend onder de naam ‘Fanfare 

in het mooie Westerwolde’.

Projectkoor Musa is een initiatief van 

de Stichting Musa uit Musselkanaal 

die zich ten doel stelt: het bevor-

deren en organiseren van culturele 

activiteiten, in het bijzonder op het 

gebied van de koormuziek en zo 

mogelijk in combinatie met andere 

kunstdisciplines. Onder leiding van 

dirigent Chris Holman presteerde het 

koor reeds spraakmakende uitvoe-

ringen van onder meer de Messiah 

(Georg Friedrich Händel) en Carmina 

Burana (Carl Orff). 

www.stichtingmusa.eu

Voorts kunt u bijdragen verwachten 

van de navolgende artiesten.

All-Right is een vrolijke, in Noord-

Nederland succesvolle coverband. 

Gewapend met een breed genre aan 

bekende nummers, van oude klas-

siekers tot moderne hits, bewijst het 

kwintet dat de aanvankelijke hobby 

op een uiterst plezierige manier uit 

de hand gelopen is.

C-Side Funk, het sextet uit Ter Apel, 

wordt gevormd door Macy van Gel-

drop (zang), Ismael Zarrouki (trom-

pet), Mei-Lin Germs (piano), Dylan 

Banus (gitaar), Joey van Dijk (basgi-

taar) en Jason van Geldrop (drums). 

Repertoire: forse funk en prettige 

pop. Zeer dansbaar temidden van de 

Ter Apeler bossen.

The Rebels uit Ter Apel is een 

markant kwartet dat gevormd wordt 

door Bert Lubbers (zang, solo- en 

slaggitaar), Léon Musters (zang, 

basgitaar), Middish Speel (slaggitaar) 

en Hilbrand van der Kaap (drums). 

Op het programma: Southern Rock 

(Lynyrd Skynyrd, Georgina Satellites 

en JJ Cale), Boerenrock (Normaal en 

Mooi Wark) en nummers van onder 

anderen The Kinks  en Status Quo.

De Westerwoldse Wichter, in 

2001 opgericht als tegenhanger 

van mannenkoor Zogronod, putten 

naar hartenlust en onder leiding van 

Eddy Wilthof uit een zeer gevarieerd 

repertoire. Van Abba tot Bach en van 

musical tot popsongs. 

www.westerwoldsewichter.vosmedia.nl 

Vocal Group ‘ffwnn’ is een enthousi-

aste dameszanggroep die zich heeft 

toegelegd op de interpretatie van 

popmuziek die tot ons komt sinds de 

jaren zeventig van de vorige eeuw, 

maar in onderhavig geval gearran-

geerd door dirigent Rens Koldenhof.  

www.ffwnn.nl 

Wiltsangh, een vocaal ensemble 

uit Westerwolde dat bestaat uit zes 

leden, is pakweg tien jaar geleden 

opgericht om liederen uit lang ver-

vlogen tijden ten gehore te bren-

gen: meerstemmige volksmuziek, 

chansons en geestelijke liederen uit 

de Middeleeuwen en Renaissance in 

diverse talen. Bijvoorbeeld werk van  

Monteverdi en Dufay.

Capital S staat sinds eind vorig jaar 

garant voor een prachtige pot been-

tjes-van-de-grond soul. Kevin Fullinck 

(zang), Fabian Bos (trompet), Renée 

Hirs (tenorsaxofoon), Justin Richard-

son (gitaar), Luc Heerema (piano), 

Tom Scheper (basgitaar) en Floris 

Venema (drums) swingen de muziek 

van onder anderen The Jacksons, 

Bruno Mars, Earth Wind and Fire, 

Gregory Porter en Stevie Wonder. 

www.capitalsmusic.nl

Big Band Big Time, ongeveer dertig 

muzikanten onder leiding van diri-

gent Toine Weterings, speelt op een 

zeer aanstekelijke, immer swingende 

wijze klassiekers uit muziekstromin-

gen als jazz, pop, funk en latin. Op-

gericht in 2003 vanuit een initiatief 

van de Muziekschool Zuid-Groningen 

en De Ter Apeler Harmonie, groeide 

Big Time uit tot een Big Band die 

anno 2015 bijna uit zijn voegen barst 

van de energie en het speelplezier. 

www.bigbandbigtime.nl

De Borrelband wordt in de been 

gehouden door een vriendenclub die, 

de naam doet het reeds vermoeden, 

volgaarne een biertje consumeert en 

dan vooral Hasseröder. Muziek maakt 

het octet ook dapper. En dan hebben 

Alex Vissering, Joop Caspers, John 

Vissering, Arnold Winkel, Bernard 

Meulman, Hans van de Berg, Peter 

Erdman en Bernard ‘Bas’ Meulman 

het over ‘ouwe lullen muziek’; bij 

nader inzien evergreens uit de jaren 

zestig en zeventig van de

vorige eeuw: Bob Dylan, The Rolling 

Stones, The Beatles enzoverder.

Big Band Big Time & De Borrel-
band hadden tijdens het zogenaam-

de Oliebollenconcert in januari 2014 

zoveel succes met een gezamenlijk 

optreden, waarbij zes klappers van 

The Stones werden vertolkt, dat deze 

muzikale uitspatting nog eens wordt 

herhaald tijdens het Klooster-Jubile-

umfeest. Komt allen! 

Hollywood Horseshit maakt ‘hand-

made music’ voor fans van kloeke 

klanken uit de tweede helft van de 

twintigste eeuw, maar ook het Gro-

ninger werk van Alex Vissering (zang, 

gitaar). Hij is een van de leden van 

de band die verder bestaat uit Levi 

Bertrand de Jong (zang, piano, viool, 

mandoline), Wim van der Glas (zang, 

fl uit, accordeon), Jan de Vrieze (zang, 

sologitaar), John Vissering (zang, 

bas) en Jaap Vissering (zang, drums). 

www.alexvissering.nl

Mrs. Feelgood is een talentvolle 

zangformatie die bestaat uit Loes 

Berndt, Josien Hofstra en Linda Von 

Stein. De dames hebben hun sporen 

verdiend in verschillende muzikale 

projecten en weten de mooiste ever-

greens in harmonieuze klanken en 

met een gezonde dosis humor op de 

planken te brengen.

Klaas Spekken behoeft nauwelijks 

nadere aankondiging. Hij is gek op 

tuinieren (zijn tuinconcerten zijn 

vermaard), paarden en muziek. 

Zanger met een breed repertoire, 

niet in de laatste plaats op teksten in 

het Groninger dialect. Zijn werk is op 

de nodige CD’s vereeuwigd en hij is 

er trots op dat deze geluidsdragers 

erkend worden als Goedgekeurd 

Westerwolds Streekproduct. 

www.klaasspekken.nl

Lysanne Kamies & Nieck van 
Klinken wonnen twee jaar geleden 

met ondermeer een fraaie Beatles-

medley op overtuigende wijze de 

talentenjacht van de Regionale 

Scholengemeenschap RSG Ter Apel. 

Beide artiesten zingen, Lysanne 

speelt gitaar en Nieck cajun. Laatst-

genoemde kennen we ook als zanger 

en drummer van de band All-Right.  

Nikki Hirs & Jan Wietses & Er nst 
Luring hebben naam gemaakt door 

hun activiteiten binnen de Ter Apeler 

formatie Valentunes. Nikki Hirs 

(zang, saxofoon en piano), Jan Wiet-

ses (drums) en Ernst Luring (gitaar) 

weten op een bijzonder wijze raad 

met pop, soul en easy listening.
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Rond Klooster Ter Apel laten uiteenlopende or-

ganisaties uit Ter Apel u graag kennis maken met 

hun activiteiten. De promotiestands staan aange-

geven op de plattegrond in deze Klooster Koerier. 

Openingstijden: vrijdag 19 juni 14.00 - 20.00 uur; 

zaterdag 20 juni 13.00 - 18.00 uur; zondag 21 juni 

12.00 - 18.00 uur. De dagen dat de dames en heren 

aanwezig zijn staan tussen haakjes.

A. Imkersvereniging Ter Apel e.o. 

 (vr, za, en zo)

Imkersvereniging Ter Apel en 

omstreken is een afdeling van 

de Nederlandse Bijenhouders 

Vereniging en beschikt over een 

bijen en drachtplanten park. Al in de verre oud-

heid was honing een zeer geliefd en kostbaar 

voedsel maar werd eveneens toegepast als genees-

middel. Ook kruisheren hielden op de Kloosteren-

clave bijen. Over bijen, honing en de bijbehorende 

wetenswaardigheden stelde de Imkersvereniging 

een interessante folder samen.

www.ter-apel.bijenhouders.nl

B. Handboogschietvereniging/

 Boogschuttersgilde 

 Ter Apel (za)

Het Boogschuttersgilde 

Ter Apel is een traditio-

nele boogschietvereniging sinds 2010. Er wordt uit-

sluitend met houten bogen op gevoel geschoten. 

Moderne technieken komen er niet aan te pas. 

Boogschieten is een sport voor zowel jong als oud; de 

leden van de vereniging variëren van 17 tot 70 jaar. 

www.boogschuttersgilde.net   

C. Stichting Middeleeuws Ter Apel 

 (za en zo)

Met Klooster Ter Apel als 

uniek decor organiseert 

de Stichting Middeleeuws Ter Apel al sinds jaar en 

dag het grootste en meest authentieke middel-

eeuwse evenement van Nederland. Het dagelijks 

leven in de vijftiende eeuw wordt dan in al zijn 

facetten op zeer professionele wijze getoond door 

deelnemers uit binnen- en buitenland. Dit jaar is 

het thema ‘Geloof en bijgeloof’. 

www.middeleeuws-terapel.org

D . Unie Katholieke Bond van Ouderen, 

 Afdeling Ter Apel (za en zo)

De afdeling Ter Apel 

van de Unie KBO, 

een bond voor alle 

50-plussers, is een belangenbehartiger op zowel 

regionaal als landelijk niveau. Er wordt een groot 

aantal bijeenkomsten en activiteiten georgani-

seerd met interessante onderwerpen. De leden 

ontvangen tien keer per jaar het magazine ‘Nestor’. 

Informatietelefoon: 0599 587331

E. IVN Westerwolde (za en zo)

IVN Westerwolde is een onderdeel van IVN Ne-

derland, Instituut voor natuur-

educatie en duurzaamheid. 

IVN werkt aan een duurzame 

samenleving: via betrokkenheid 

bij de natuur duurzaam han-

delen stimuleren. IVN Wester-

wolde probeert dit onder meer te bereiken door 

het organiseren van excursies en lezingen voor vol-

wassenen en kinderen. Via een digitale brief wordt 

elke maand nieuws uit de Westerwoldse natuur 

gestuurd naar leden en andere geïnteresseerden. 

Naast het landelijke IVN blad, krijgen leden en do-

nateurs van IVN Westerwolde ook de Westerfolder. 

www.ivn.nl/afdeling/westerwolde

F. ZEPTA / Zwem- en Poloclub Ter Apel 

 (za en zo)

Zwem- en Poloclub Ter Apel 

(ZEPTA) is een gezellige sportver-

eniging voor jong en oud die zijn 

oorsprong kent in 1934. Vanaf  het 

begin is de club nauw verbonden 

met Zwembad Moekesgat. Tot aan de zestiger 

jaren van de vorige eeuw werd gezwommen in het 

natuurwater, daarna in het openluchtzwembad. 

ZEPTA is tot ver buiten onze landsgrenzen bekend 

als organisator van het internationaal waterpolo-

toernooi, dit jaar alweer voor de zevenenveertig-

ste keer. www.zepta.nl

G. Sjoelvereniging Ter Apel e.o. (za en zo)

Sjoelen, het gezelschapsspel 

waarbij de spelers in drie 

beurten 30 schijven door vier 

kleine gleufjes op het einde 

van de plank moeten schuiven, is uitgegroeid tot 

een serieuze sport. Er worden offi ciële wedstrijden 

gespeeld onder de vlag van de Algemene Neder-

landse Sjoelbond (ANS). Zowel op nationaal als in-

ternationaal niveau speelt Sjoelvereniging Ter Apel 

een uitstekende rol. Op 5 september a.s. organi-

seert de vereniging een Open Toernooi Interland 

en op 3 oktober de strijd om de Noordbokaal. 

H. TATC / Ter Apeler Tennisclub (za en zo)

De Ter Apeler Ten-

nis Club, in 1922 

opgericht door onder anderen meester Sassen, 

heeft de laatste jaren rond de 180 leden waarvan 

ongeveer 35 junioren. Leden van de club spelen 

op gravelbanen en in de tennishal op matten van 

zogenaamde rubbergranulaat korrels die behoor-

lijke overeenkomsten vertonen met gravel. Grote 

bekendheid geniet de TATC door de organisatie 

van het ‘Monnikentoermooi’. 

www.tatc.nl

I. SVTA / Schermvereniging Ter Apel (za) 

Hoewel in Ter Apel al sinds 1954 

wordt geschermd, bestaat de 

Schermvereniging Ter Apel sinds 

1971. Op nationaal en internati-

onaal niveau heeft de vereniging 

jarenlang een belangrijke rol gespeeld. Daar zijn 

de leden terecht trots op. Deelname aan toernooi-

en door zowel beginners als gevorderden vindt 

SVTA belangrijk. Al meer dan veertig jaar staat 

de vereniging jaarlijks in het middelpunt van de 

schermsport door de organisatie van  ‘Het Wapen 

van Vlagtwedde’, een groot internationaal fl oret 

toernooi. 

www.schermverenigingterapel.nl

J. Stichting Noord Nederlandse Ovalracing 

 (za)

De Stichting 

Noord Nederlandse Ovalracing, aangesloten bij de 

Knack Nationale Autosport Federatie (KNAF), orga-

niseert al meer dan 35 jaar op de ovale asfaltbaan 

van het autosportstadion ‘De Polderputten’ in Ter 

Apel wedstrijden om de befaamde NK en NNO 

Clubkampioenschaptitels Ovalracing. Tijdens de 

Jubileumfeestdagen wil de stichting graag inzicht 

geven in haar historie en  laten zien dat ovalracing 

een hoogwaardige autosport is.

www.ovalracing-terapel.nl

  

K. Ter Apeler Harmonie (za)

Voor informatie over De Ter Apeler 

Harmonie verwijzen wij naar het arties-

tenoverzicht in deze Klooster Koerier. 

www.terapelerharmonie.nl

L. Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers 

 (za)

Sinds 1965 wordt Ter Apel tijdens 

carnaval op een uiterst plezierige wijze 

geregeerd door de mannen en vrouwen 

van De Kloosterwiekers onder leiding van een 

Prins met in zijn kielzog de Vorst, Raad van Elf, 

Dansmariekes, Riddergarde, Buut Reedners en het 

Vijfde Rad. De naam van de vereniging verwijst 

naar het kruisherenklooster en de wijken waaraan 

Ter Apel destijds is ontstaan. De grootste carnavals-

optocht van Noord-Nederland, kindercarnaval, de 

Buutavond, bezoek aan zieken en alle mensen van 

tachtig jaar en ouder, feesten in de carnavalstent... 

Al vijftig jaar lang Klooster en de Wieke. Klooster-

wiekers: Alaaf! www.kloosterwiekers.nl  

M. Carnavalsvereniging De Bultruters (za)

Naast de Kloosterwiekers kent Ter 

Apel onder de naam Bultruters nog 

een illustere carnavalsvereniging 

die sinds 1978 op de dagen voor de 

vastenperiode fl ink feest. Tijdens 

de carnavalsdagen regeert dit gezelschap over 

Barenvledder (Barnfl air), Monnickenveen (Mun-

nikemoer), Roswinkel en omliggende vlekken en 

gehuchten. Staat te lezen: ‘Het wordt pas een echt 

feest als er Bultruters zijn geweest!!’ 

www.facebook.com/CvDeBultruters

  

N. Historische Vereniging Westerwolde (za)

Liefhebbers van cultuurgeschie-

denis van het landschap Wes-

terwolde kunnen terecht bij de 

Historische Vereniging Wester-

wolde (voorheen Vereniging voor 

Genealogie en Historie Wester-

wolde opgericht in 1980). Met bijna vierhonderd 

leden vormt de vereniging het platform voor 

iedereen die in cultuur, geschiedenis en genealogie 

van Westerwolde is geïnteresseerd. De vereniging 

organiseert ledenvergaderingen, contactmiddagen 

en excursies. In samenwerking met het Streek-

historisch Centrum wordt drie maal per jaar het 

tijdschrift ‘Terra Westerwolda’ uitgegeven. 

www.verenigingwesterwolde.nl 

O.  Centraal Orgaan 

 opvang asielzoekers 

C    COA (za)

Ter Apel wordt wel eens de Asielhoofdstad van Ne-

derland genoemd. Het COA heeft er dan ook een 

grote nederzetting. Medewerkers willen u graag 

informeren over de activiteiten die daar plaatsvin-

den. www.coa.nl

 

P. Team Theo Brüning

Sportieve mountain-

bikers en wielren-

ners opgelet: Team 

Theo Brüning is sinds 2014 een feit! U fi etst op de 

mountainbike en/of racefi ets of u wilt hiermee 

beginnen? Heeft u een zoon of dochter die graag 

wil beginnen met fi etssport? Leden van Team 

Theo Brüning beoefenen gezamenlijk de fi ets-

sport, profi teren van aantrekkelijke aanbiedingen 

en kunnen deelnemen aan activiteiten. Het Team 

kenmerkt zich door een sportieve, ongedwongen 

sfeer. 

www.theobruning.nl/team-theo-bruning

Q. Pluimvee- en Konijnenfokvereniging Sport

 & Vriendschap Ter Apel (za en zo)

De Pluimvee- en Konijnenfokvereni-

ging ‘Sport & Vriendschap’, opgericht 

in 1938, telt momenteel circa 100 

leden. Eens in de maand komt het 

gezelschap, mannen en vrouwen, in 

Promotiestands organisaties/stichtingen/verenigingen

vergadering bijeen waarbij het bestuur zorgt voor 

een gezellige en leerzame samenkomst waar za-

ken aan de orde komen die u kunt afl eiden uit de 

naam van de vereniging. Vier keer per jaar worden 

thema-avonden georganiseerd. 

www.sportenvriendschap.nl 

R. Paardensport Vereniging 

 De Kloosterruiters/Stichting Manege 

 Ter Apel (za en zo)

Paardensport Vereniging 

De Kloosterruiters is in 

2004 ontstaan uit een 

fusie van de Landelijke Rijvereniging De Klooster-

ruiters (sinds 1974) en Ponyclub De Heemruiters. 

De PV heeft als doel de paardensport in Ter Apel 

en omstreken te bevorderen door het aanbieden 

van kwalitatief goede lessen op het gebied van 

dressuur, springen en mennen. Verder biedt de 

PV de mogelijkheid om in verenigingsverband te 

genieten van alles wat verder met paardensport te 

maken heeft en maakt hierbij gebruik van Manege 

De Kraalhoeve in Ter Apel die geleid wordt door 

de Stichting Manege Ter Apel. 

www.pvdekloosterruiters.nl

Kloosterbeurs
HV Mercurius

Kloosterspieker

Fietsenstalling

NOORD
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Op zaterdag 20 juni wordt de Jubileum-

feestdag van het 550-jarige Klooster op 

een spectaculaire wijze geopend met een 

ontbijt voor 550 personen. 

Allen die zich vooraf ingeschreven hebben 

kunnen zich vanaf 08.30 uur melden bij 

het toegangshek van het Klooster aan de 

Boslaan. Van daaruit worden de kinderen, 

dames en heren verder geleid naar de vier 

uitgiftepunten die op de overzichtskaart 

in deze Klooster Koerier aangegeven staan 

met stippen in geel, groen, blauw of rood. 

Gewapend met een goed gevuld ontbijttas-

je gaan de ontbijtgasten dan naar de tafel 

voorzien van nog meer heerlijkheden.

Het Jubileumontbijt begint stipt om 09.00 

uur en duurt tot 09.00 uur en zal worden 

opgeluisterd door Wouter Kuyper, muzi-

kant van Theater ‘Maarten en het Nieuwe 

Licht’ en meester in het bespelen van de 

trekzak en doedelzakken zoals gebruikt in 

de Middeleeuwen.

Klooster Ter Apel is jarig en trakteert. 

Smakelijk eten!

Mega 
Jubileumontbijt

Exclusieve Klooster Jubileumsouvenirs
De Jubileumpostzegels werden ontworpen door Dirk Wense-

laar van Publicom Vormgevers en Drukkers met gebruikmaking 

van foto´s uit het archief van Klooster Ter Apel en een lucht-

opname van Maarten Verwijs. Het mapje met de drie verschil-

lende velletjes postzegels blijkt een collectors item. De vel-

letjes van steeds tien zegels zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar 

evenals een enkele zegel.

Onze Jubileumwijnen, zorgvuldig geselecteerd door Hotel-Res-

taurant Boschhuis, komen uit de Franse regio Pays d’Oc. Proef-

notitie met betrekking tot de rode, 100% Merlot: ‘Een zeer 

fi jne neus met veel rijp fruit en iets vegetaal. Brede, mondvul-

lende en fruitige smaak, met lekkere rijpe tannines, zacht en 

ietsje romig.’ De witte, 100% Chardonnay, heeft aroma’s van 

bloesem en geel fruit. In de mond heel fruitig. Verder ronde 

tonen en iets vet, met meer dan voldoende fraicheur. Lang 

blijvende afdronk.

Klooster Ter Apel werd in 1465  
gesticht door de kruisheren. Toen werd 
er bier gebrouwen en brood gebakken 
in het Back- en Brouwhuys. Op deze 
locatie staat nu Hotel Boschhuis.

Kruisheren 1465 is een bijzonder bier 
dat teruggaat naar de oorsprong.  
Gebrouwen met speciale Hoge gist 
voor de volle rijke smaak én met een 
speciale ondergist voor de doordrink-
baarheid. 

De bijzondere hop zorgt voor een 
zachte hopbittere afdronk en dit bier 
smaakt uitstekend bij o.a. hompen  
kloosterkaas en een lekkere pittige  
kloosterworst.

Kruisheren 1465 wordt gebrouwen  
uit de ingrediënten: water, een gulle 
hopgift en gerstemout. 

Het Klooster is nu een UNESCO  
Top-100 monument in Nederland en  
is als museum te bezoeken.

01
  0

2 
 0

3 
 0

4 
 0

5 
 0

6 
 0

7 
 0

8 
 0

9 
 1

0 
 1

1 
 1

2 
16

  
17

 
18

 
19

   
20

Kruisheren Klooster Ter Apel

8 716222 123282

statiegeldfles koel en donker bewaren   

33
8

8
w

w
w

.k
lo

os
te

rt
er

ap
el

.n
l

alc 6% cat.1 33cl
BLOND URTYPE

Te
nm

in
st

e 
ho

ud
ba

ar
 t

ot
 e

in
d

e:
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  P
os

tb
us

 5
0

91
 - 

97
0

0
 G

B
  G

ro
ni

ng
en

 

KLOOSTERBIER

Kruisheren 1465 is een bijzonder Kloosterbier Blond Urtype dat 

teruggaat naar de oorsprong. Zoals al onze Kruisheren Kloos-

ter Ter Apel Bieren in licentie gebrouwen door de Groningse 

Brouwerij. Ten aanzien van dit Jubileumbier met speciale hoge 

gist voor de volle rijke smaak én met een speciaal ondergist 

voor de doordrinkbaarheid. De bijzondere hop zorgt voor een 

zachte bittere afdronk.

De Jubileumsouvenirs zijn te koop in 

de Kloosterwinkel en de Bierkelder van 

Klooster Ter Apel. Zowel de wijnen als 

het bier worden geschonken in ons 

Kloostercafé ´De Refter´ en 

Hotel-Restaurant Boschhuis.  

KLOOSTER TER APELDomus Novae Lucis
550 JAAR         1465-2015

Geselecteerd doorHotel-Restaurant Boschhuis

KLOOSTER TER APEL

Domus Novae Lucis

550 JAAR         1465-2015

Geselecteerd door

Hotel-Restaurant Boschhuis

De Ondernemers- en Handelsvereniging Mercurius in Ter Apel 

was het al eerder van plan geweest, maar bij gelegenheid van 

de Jubileumfeesten 550 Jaar Klooster Ter Apel is het er echt 

van gekomen: het opnieuw leven inblazen van de jaren gele-

den bekende Kloosterbeurs. Dat is perfect gelukt. De belan-

genvereniging van de gezamenlijke winkeliers in Ter Apel, die 

zich onder meer ten doel stelt het verblijf van het winkelend 

publiek zo aangenaam mogelijk te maken, geeft met liefst 

dertig standhouders acte de présence in een prachtige tent op 

het grasveld naast het Klooster.

Deze standhouders verwelkomen u graag ti jdens de

Kloosterbeurs van HV Mercurius

1. Nagelstudio 

 Ramona Lubbers

2. Erdman Makelaardij o.z. 

3. IJsfabriek De Noordpool

4. Theo Brüning Fietsen

5. Hans Spa BHV & AED 

 Keuringen

6. Fight & Fitness Academy 

 Knaap

7. Het Groenteboerinnetje 

8. Woonidee Bijl

9. Euronics Telkamp

10. Solca IT

11. Coop Van der Haar

12. Rabobank Zuid en Oost 

 Groningen

13. DA Drogisterij 

 Van der Tuuk

14. The Readshop Sturing

15. Telecombinatie Ter Apel

16. Jumbo Stuulen

17. Het Groene Huys

18. Camping Moekesgat

19. Platen Duurzame 

 Technieken

20. Op=Op Voordeelshop

21. Gemeente Vlagtwedde

22. Jachthaven & Bootopslag 

 De Runde

23.  Booij Optiek 

 & Optometrie

24. Hommes Kunststof 

 Fenster/Kozijnen

25. Kral Westen Assurantiën 

 en Makelaardij

26. CS Installatietechniek

27. Jokazon Zonwering 

 en Rolluiken

28. Tourist Info Westerwolde

29. Dijkstra Jansen Bergman 

 Notarissen & Juridisch 

 Adviseurs

30. Niels Lubbers Tuin- 

 en Parkmachines

Openingstijden en entree

De Kloosterbeurs is geopend op vrijdag 19 juni van 14.00 tot 

20.00 uur, zaterdag 20 juni van 11.00 tot 20.00 uur en op zon-

dag 21 juni van 12.00 tot 18.00 uur. 

Tijdens de openstelling kunt u kennis maken met de uiteen-

lopende activiteiten van de deelnemers. Er is een horecaplein 

ingericht en er worden diverse modeshows en demo’s ten 

tonele gevoerd. Om de twee uur zal een verloting plaatsvinden 

waarvoor leuke prijzen beschikbaar zijn gesteld. Voor een vol-

ledig overzicht verwijzen wij naar het complete Jubileumfeest-

programma in deze Klooster Koerier.   

De entreeprijs bedraagt inclusief een consumptie en een lot � ÷ 

2,50 p.p. Kinderen tot en met twaalf jaar hebben onder 

begeleiding gratis toegang.

Kloosterbeurs terug van weggeweest
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In 2015 is het precies 550 jaar geleden dat Hinrick van Berghe 

samen met Ludolphus, Gerardus van Horn, een onbekende 

broeder en enkele lekenbroeders vanuit het kruisherenkloos-

ter in het Duitse Bentlage naar het goed ‘Apell’ kwamen om er 

een nieuw klooster te stichten. Er is sindsdien veel gebeurd in 

en rond het Klooster en de tentoonstelling ‘550 jaar Klooster 

Ter Apel’, die van 17 mei t/m 23 augustus te zien is, staat stil bij 

al die bijzondere momenten.

Voor de kruisheren vanuit Duitsland kwamen om ‘Domus 

Novae Lucis’ te stichten, hadden de premonstratenzers op 

dezelfde locatie al een uithof gebouwd - een boerderij met 

grond - en deze later uitgebreid met een kapel, ‘Domus Lucis’ 

genaamd. Zij konden echter niets met dit ruige terrein en 

verkochten het in 1458 aan pastoor Jacobus Wiltingh. Deze 

schonk de grond in 1464 aan de kruisheren en die besloten er 

een nieuw klooster te gaan bouwen. Tussen 14 en 17 mei 1465, 

precies 550 jaar geleden, trok een aantal kruisheren en leken-

broeders naar het gebied om er te beginnen met de bouw van 

het klooster.

Erg lang heeft het Klooster niet bestaan want de strijd tussen 

de katholieken en protestanten werd in Groningen uiteindelijk 

in 1594 in het voordeel van de protestanten beslist en mondde 

uit in het Tractaat van Reductie. Dat maakte een einde aan het 

kloosterleven en de laatste prior werd dominee. Roerige tijden 

braken aan en het Klooster kreeg in de eeuwen die volgden 

tal van functies, van gastenhuis en herberg tot school en nota-

riswoning. Er waren soldaten ingekwartierd en hoge heren uit 

de stad overnachtten er. Tal van verbouwingen en restauraties 

vonden plaats en er werden verdiepingen en vleugels afgebro-

ken en weer opgebouwd. Maar het Klooster werd behouden 

en werd uiteindelijk een Museum voor Kloostergeschiedenis 

en eenTop 100-monument van UNESCO.

Restauratie 

In 2014 kwam de noodzakelijke restauratie van de kapcon-

structie aan de Noord- en Oostvleugel van het Conventgebouw 

tot stand. Een aanzienlijke operatie die kon worden uitge-

voerd in samenwerking met Adema Architecten in Dokkum, 

Kloosteradviseur en architect Toon Uijtewaal en aannemer 

Jurriëns in Groningen. Het complete project kon worden 

gefi nancierd door bijdragen van de provincie Groningen (in 

het kader van de BRRG-regeling; Budget voor Restauratie van 

Rijksmonumenten in de provincie Groningen), Dienst Landelijk 

Gebied/Levende Dorpen, Rabobank Zuid en Oost Groningen, 

Stichting J.B. Scholtenfonds, Stichting Lambers Burger en uit 

eigen daartoe bestemde reserveringen.

In de expositie ‘550 jaar Klooster Ter Apel’ laten tal van bijzon-

dere objecten, schilderijen en prenten de geschiedenis van het 

Klooster zien. Voor het eerst zijn het originele zegel en een 

van de twee nog bekende boeken uit de middeleeuwse kloos-

terbibliotheek weer terug en te zien in de Priorkamer. 

- Het ronde zegel met daarop een afbeelding van de heilige 

Augustinus met een kromstaf en een hart en de teksten 

S[igillum] co[n]ventus fr[atr]um ordi[ni]s s[an]c[t]e crucis en 

domus nove lucis i[n] Apel bevindt zich aan een charter uit 

het middeleeuwse kloosterarchief. 

- In de Legenda Aurea, in 1490 in Keulen gedrukt, staat voorin 

geschreven dat het boek werd geschonken aan de klooster-

broeders van Ter Apel; een prachtig bewijs dat het boek ooit 

deel uitmaakte van de kloosterbibliotheek. 

- Een bijzondere replica van het Odilia-schrijn van de kruishe-

ren is bij hoge uitzondering te zien.

- Archeologische vondsten, middeleeuwse documenten, plat-

tegronden en het cartularium laten de oudste geschiedenis 

zien, terwijl prenten, tekeningen en schilderijen van onder 

anderen Assuerus Quaestius, mr. Arnold Hendrik Koning, 

Tjakko Borgesius, Henk Helmantel, Anton Pieck en Johan 

Hemkes juist een beeld schetsen van de latere eeuwen. 

- De nieuwe maquette van het Klooster en de omliggende 

enclave toont hoe het kloosterterrein er rond 1550 uit heeft 

gezien.

- Een speciale fototentoonstelling in Galerie II gaat over de 

meest recente geschiedenis van het Klooster. Naast foto’s van 

verbouwingen, restauraties en opgravingen in en rond het 

Klooster, getuigen foto’s van bewoners van Ter Apel van de 

vele bijzondere herinneringen die zij aan het Klooster heb-

ben.

Naast de aanwezigheid van objecten uit de eigen collectie 

van Klooster Ter Apel, zijn bruiklenen beschikbaar gesteld uit 

particuliere collecties en door Erfgoedcentrum Nederlands 

Kloosterleven en Sint Aegten, Sint Agatha, Frysk Histoarysk 

en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden, Groninger Archieven, 

Groninger Museum, Henk en Babs Helmantel, Westeremden 

 en Kruisherenklooster, B-Maaseik. 

Jubileumexpositie t/m 23 augustus

Anton Pieck

Klooster Ter Apel, 1942

potloodtekening uit reis/schetsboekje

Henk Helmantel

De schouw in de priorkamer van Kloos-

ter Ter Apel, 2014

olieverf op paneel 122,5 x 100 cm

Assuerus Quaestius

Gezicht op het Klooster Ter Apel, 1833

olieverf op doek 34,5 x 49,5 cm

Mr. Arnold Hendrik Koning

Het Klooster Ter Apel, ca. 1804

olieverf op doek 48,5 x 64, 5 cm

Originele zegel van 

Klooster Ter Apel

Staatsbosbeheer beheert met trots de Kloosterbossen in 

Ter Apel. Onlangs is het ontwerp van het park rondom het 

Klooster gevonden, dat stamt uit de jaren dertig van de 

vorige eeuw. 

Naast allerlei bijzondere bomen en struiken die er nu nog 

staan, staat op de kaart ook duidelijk een heel bijzondere 

boom gemarkeerd. Een boom die iedereen kent. Tot voor 

kort stond voor het Klooster de machtige Twaalf 

Apostelenboom, zogenoemd vanwege zijn kroon die door 

twaalf kruinstammen gedragen werd. Wie oude afbeeldin-

gen van deze winterlinde naast elkaar legt, kan ook zijn 

verval goed volgen. In 2008 restte niet meer dan een klein 

stuk holle onderstam, die echter elk jaar uitliep met talloze 

twijgen. Staatsbosbeheer verzamelde toen enthout en de 

meer dan 450 jaar oude veteraan heeft nu 48 nazaten. In 

2013 constateerde men dat de boom echt op was. 

En nu, in het jubileumjaar van het Klooster is ter ere daar-

van met de boomplantdag in maart één van de nieuwe 

lindes geplant. Dat doe je natuurlijk het liefst exact op 

dezelfde plek. Maar… de oude rot leek inmiddels een staak 

geproduceerd te hebben! Voor de zekerheid is daarom nu 

één van de enten dichter bij de ingang van het Klooster ge-

plant, om op termijn de oude linde te vervangen. En stel je 

voor, dat de nog steeds levende legende toch doorzet, dan 

heeft deze magnifi eke boom alle ruimte. Als u het Klooster 

bezoekt, kunt u de jonge linde bewonderen en daarna ook 

nog genieten van een wandeling door de Kloosterbossen. 

48 nazaten van de Twaalf Apostelenboom



19 t/m 21 juni 2015 550 Jaar Klooster Ter Apel

Op zaterdag 20 juni van 10.30 tot 16.30 uur en op zondag 

21 juni van 13.00 tot 16.30 uur kunnen kinderen tot 

ongeveer 13 jaar in Klooster Ter Apel gratis deelnemen 

aan een doorlopend educatief programma onder de titel 

‘Jubileum Carrousel’.

Kinderen wandelen onder begeleiding van hun (groot)

ouders vanuit de Kapittelzaal van het ene naar het an-

dere Kloostervertrek op de begane grond en bezoeken zo 

ook de Kloosterkerk en de kruidentuin in de Kloosterhof. 

Uiteraard wordt ook een bezoek gebracht aan de ‘span-

nende’ Kloosterzolder. Tijdens deze ontdekkingstocht 

komen de kinderen op een speelse wijze in aanraking 

met de geschiedenis van het gebouw en de kruisheren, 

de oorspronkelijke bouwers en bewoners van Klooster Ter 

Apel. 

In alle vertrekken, omgedoopt tot kinderwerkplaatsen, 

kunnen zij deelnemen aan activiteiten die te maken heb-

ben met het leven in een middeleeuws klooster. Bijvoor-

beeld aan het honingraatspel, glas-in-lood-spel, viltkraal 

maken en kalligraferen. Kloostermedewerkers vertellen 

over de kloosterkleding (de kinderen kunnen zelf een ha-

bijtje aantrekken) en ziekenzorg. Er is een leuke sfeerfilm 

te zien en er kan individueel deelgenomen worden aan 

verschillende speurtochten. De activiteiten worden in een 

zogenaamde carrouselvorm aangeboden waardoor ieder 

kwartier, na het luiden van de Kruisgangklok, een nieuwe 

groep van steeds maximaal tien kinderen kan starten. De 

looproute wordt aangegeven door de kids-gidsen van het 

Klooster. Het complete programma met acht activiteiten 

duurt maximaal twee uur.

Theatervoorstelling op vrijdag 19 juni van 19.00 tot 19.45 uur 

in de Kanunnikenkerk van Klooster Ter Apel en op zaterdag 

20 juni van 14.00 tot 15.00 uur op het Muziekpodium voor de 

Noordvleugel van het Klooster.

“Waarom nu? Waarom hier? Er is hier niks,behalve struikrovers 

en andere enge dingen die je ‘s nachts in het bos kan tegenko-

men!”

Maarten en het Nieuwe Licht is een theatervoorstelling van 

Marius Bruijn over de bouw van Klooster Ter Apel in de late 

Middeleeuwen. Het verhaal speelt zich af rond 1465 in het ge-

bied Apell in Westerwolde, op de plaats die we later Ter Apel 

zouden gaan noemen. In een donker bos in Westerwolde tref-

fen we Maarten, een Duitse architect. Beroofd van al zijn be-

zittingen ontmoet hij Renske, een jonge vrouw uit een naburig 

dorp. Zo ontdekt Maarten hoe de streek geteisterd wordt door 

de kwade ridder Egge. Samen ontdekken ze wat ze moeten 

doen om de rust in het woud te laten terugkeren en ondertus-

sen gaat de bouw van het kruisherenklooster van start.

Maarten en het Nieuwe Licht is een voorstelling voor alle 

leeftijden met humor, spanning en middeleeuwse muziek! Het 

verhaal vertelt over het leven in de Middeleeuwen en in het 

bijzonder over Ter Apels beroemde Klooster: Het Huis van het 

Nieuwe Licht. Theatermaker Marius Bruijn richt zich speci-

aal op historische verhalen. Onder de naam Theater Kwezel 

maakte hij eerder familievoorstellingen over ridder Floris V, 

locatietheater op Vlieland en een opera over een herberg in de 

Gouden Eeuw. Muzikant Wouter Kuyper is een bekende naam 

in de wereld van oude muziek en volksmuziek. Hij speelt onder 

meer trekzak en is een meester in het bespelen van verschil-

lende Europese doedelzakken zoals gebruikt in de Middel-

eeuwen. Met zijn groep Lirio, Vliering en het Geselschap Goet 

ende Fyn is hij op veel folkfestivals, folk-bals en historische 

festivals te vinden.

Maarten en het Nieuwe Licht heeft verschillende educatieve 

aandachtspunten: de algemene staat van het gebied Wester-

wolde (Ter Apel) in de late Middeleeuwen; de kernfuncties van 

een klooster, en de invloed van het klooster op haar omgeving 

en kernbegrippen over Gotische architectuur. Gebruikmakend 

van originele muziek uit de 13e t/m de 15e eeuw, gespeeld 

op authentieke instrumenten, sluit de voorstelling aan bij 

de geschiedenistijdvakken Monniken en Ridders en Steden 

en Staten. Behalve door Marius Bruijn en Wouter Kuyper, 

wordt Maarten en het Nieuwe Licht opgevoerd door stagiaire 

Anna Fleer en de Ter Apeler Kloosterlingen Hans Baars, Guus 

Brouwer, Pieter de Graeff, Marion Muter, Siny Scholte Aalbes-

Schomaker en Anastasia van der Werff-Podgórski. 

Jubileum Carrousel

Maarten en het Nieuwe Licht

Internet. www.kwezel.nl en www.wouterkuyper.nl.
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