
In Uithuizen wordt dit jaar de 21ste Grunneger Week georganiseerd. Van 8 tot 16 
september zijn er meer dan 35 activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd 
door een groot aantal betrokken organisaties uit Uithuizen en de omliggende 
dorpen Zandeweer, Doodstil, Eppenhuizen en ’t Lage van de Weg onder 
coördinatie van de Stichting Groninger Week.
 
Een mengeling van muziek, sport en cultuur. Voor jong en oud. De meeste 
evenementen zijn gratis toegankelijk. Dit jaar wordt  er voor het eerst een 
muziekavond voor de jongeren georganiseerd in samenwerking met het 
Jongerencentrum Express. Ook wordt de eerste Hogelandster Pub Quiz 
gelanceerd. Maar ook meer traditionele evenementen ontbreken niet: 
’Menkemaborg bij Kaarslicht en de Grunneger moaltied. Tenslotte willen we 
ook de activiteiten waarbij de Groninger cultuur wordt benadrukt niet onvermeld 
laten; zowel in Zandeweer als in Uithuizen treden Groninger artiesten op (o.a. 
De Stroatklinkers, Henk Jan de Groot en een bijzonder reünie-optreden van de 
Boetenbaintjes met Alje van Bolhuis). 

Het thema van dit jaar is “Nije Gemainte: Moak der wat van”. Geïnspireerd op de 
actualiteit van de nieuwe bestuurlijke indeling. De gemeente Eemsmond bestaat 
straks niet meer, maar gaat onderdeel worden van gemeente Het Hogeland. 
Ook in de nieuwe grote gemeente willen we als Uithuizen en omliggende 
dorpen ervoor zorgen dat we het evenement de Grunneger week springlevend 
houden. Dit soort evenementen is belangrijk voor de leefbaarheid. Tijdens de 
grote optocht op zaterdag 9 september zullen buurtverenigingen door middel 
van fraaie praalwagens hun visie op de nieuwe gemeente laten zien. Met 
diverse oldtimers en muziekkorpsen zal dit één van de hoogtepunten zijn van de 
Grunneger Week.

Vrijdag 8 september is de opening met aansluitend de ‘Nacht van Uithuizen’. 
Op de Blink wordt door burgemeester van Beek de poort naar de nieuwe 
gemeente onthuld, waarvoor het jongerencentrum de aankleding voor zijn 
rekening zal nemen. Zaterdag 9 september zijn ‘s avonds de Internationale 
Grasbaanraces en Live Muziek in de horeca van Uithuizen en vrijdag 15 
september is er de befaamde Grunneger Oavend van Uithuizen met deze keer 
onder andere een uniek reünieoptreden van de Boetenbaintjes uit Winsum. Op 
zaterdag 16 september is de laatste dag van met een grote jaarmarkt en een 
straattheaterfestival en als spectaculaire ‘s avonds een spetterend vuurwerk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Hildegard Schulte  e-mail: hildegard.m.schulte@gmail.com  telefoon: 06 14040708

Het programma van de Grunneger week is te vinden op: https://www.stichtinggroningerweek.nl/
wp2011/programma/

De tekst van dit persbericht is als een bewerkbaar bestand meegeleverd. Tevens een compact 
overzicht van het programma zult u in de bijlage aantreffen.

Persfoto’s kunt u downloaden van https://www.stichtinggroningerweek.nl/wp2011/pr-downloads/
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