
	

 

 

P E R S O O N L I J K E  U I T N O D I G I N G 
 

‘De onderstroom heeft een gezicht’ 
 
 
 

21 juni 2021 19.30 – 22.00 uur 
Noorderdijk 1, 9988 TE Usquert (Noordpolderzijl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boerderij Salomé, Noorderdijk 1, Usquert (Noordpolderzijl)



 
Je ontvangt deze persoonlijke uitnodiging voor een inspirerende ontmoeting 
in Noordpolderzijl, omdat je betrokkenheid toonde bij de Noordelijke 
Scheurkalenders. Deze kalenders, begonnen met een Groningse en twee jaar 
later uitgebreid met een Friese en een Drentse editie, laten een beeldverhaal 
zien.	Anders, veelzijdiger en rijker dan getoond in de reguliere media. Die laten 
vaak een karikatuur zien, die geen recht doet aan de rijkdom van de regio.  
De drie kalenders hebben in de afgelopen zeven jaar meer dan 10.000 foto’s 
opgeleverd. Ze laten zien wat er onder de oppervlakte beweegt. Daarmee 
hebben ze de onderstroom	een gezicht gegeven.  
 
Het is tijd om de balans op te maken en verdere stappen te zetten in een open 
gesprek op een inspirerende locatie. Een ons aansprekende omgeving om dat te 
doen is aan de dijk bij Noordpolderzijl, bij boerderij Salomé. 
We hebben een aantal onderwerpen geselecteerd die we kort zullen inleiden.  
We zijn heel benieuwd naar jullie inbreng! Die is het hoofdonderwerp van deze 
avond
 

H E T  P R O G R A M M A 

▪ Ontvangst door gastheer Geert Sanders 
▪ Kennismaken 
▪ Drijfveren achter de kalender, de gemeenschap eromheen, de werkwijze tot 

nu toe en andere ervaringen - Initiatiefnemer Hent Hamming 
▪ Waarom werk ik mee aan de kalenders? - Kees van der Meiden, directeur 

Noorderlicht. 
▪ Intermezzo 
▪ Hoe blijft de onderstroom boven, waardoor lokale gemeenschappen worden 

verstrekt?  
▪ Hoe versterken we de onderlinge band en hoe ziet de toekomstige 

samenwerking eruit?  
 
We sluiten af op de dijk met een onwaarschijnlijk mooie zonsondergang. 
Neem je wat voedzaams mee voor de ander? Voor koffie, thee en een drankje 
wordt gezorgd. 
 
We zien uit naar je komst! Laat je ons voor 18 juni as weten of je er bent? Een mail 
aan descheurkalender@gmail.com volstaat. Voor vragen 06-53180559 
 
Hent Hamming 
Geert Sanders 
Kees van der Meiden 
Mariëlle Gebben 
Marian Verkerk 
 


