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RESTAURATORENDAG MENSINGE:

OUDE OBJECTEN KOMEN TOT LEVEN

Museum Havezate Mensinge houdt op zondag 3 februari alweer de zestiende Restauratorendag.

Tussen 13:00 en 17:00 uur laten leden van de Restauratorenvereniging Noord en andere restaura-

toren uit de regio verschillende restauratietechnieken zien op het gebied van meubels, porselein,

antieke wapens en schilderwerk. Liefhebbers van historie en verhalenvertellers weten hun weg te

vinden naar dit prachtige evenement in de kop van Drenthe. 

De liefde tussen de restauratoren en de havezate is groot. Zo’n dertig jaar geleden, omstreeks 1985, werd

Museum Havezate Mensinge en de voltallige inboedel door de gemeente Noordenveld aangekocht van de

laatste familieleden Kymmell. Het pand verkeerde in slechte staat en tal van restauraties volgden. In 2013

ontving Museum Havezate Mensinge een financiële bijdrage van de Bank Giro Loterij voor het restaureren

van objecten uit de collectie. De afgelopen vier jaar hebben veel restaurateurs zich met hart en handen in-

gezet en vele meubels fraai en vakkundig gerestaureerd.

Eeuwenoude verhalen

Over de herstelwerkzaamheden op de havezate kunnen de restauratoren prachtige verhalen vertellen. Op

zondag 3 februari worden zij dan ook verdiend in de schijnwerpers gezet en tonen ze in de authentieke

vertrekken van de havezate en in Het Koetshuis hun deskundigheid op het gebied van meubels, porselein,

antieke wapens, piano’s en vleugels, zilveren voorwerpen en sieraden (goud en zilver), schilderwerk en

klokken. Hiernaast kunnen bezoekers op deze dag persoonlijk advies krijgen van bijvoorbeeld schilderij-

enrestaurateur en –taxateur Guido Hengeveld, meubeldeskundige Henk Wieringa en stoffeerder Evert van

der Veen. Iedereen is welkom tijdens de Restauratorendag om oude objecten tot leven te zien komen! De

toegangsprijs bedraagt € 6,00 voor volwassen, € 3,00 euro voor kinderen van 12 t/m 17 jaar en kinderen

jonger dan 12 jaar hebben gratis toegang.

Popkoor Klaz heeft 

twee open repetities
Lijkt het je altijd al leuk om in een popkoor te zingen? Dan is dit je
kans! Op woensdag 6 en 13 februari kan je vrijblijvend de repetities
bijwonen van Popkoor Klaz uit Zeijen. Je bent dan van harte welkom
van 20.00 – 22.00 uur bij café Hingstman in Zeijen.

Ons koor bestaat op dit moment uit 27 vrouwen, wij zingen een
breed genre popmuziek. Tijdens de open repetities kan je kennisma-
ken met het koor en tevens ervaren hoe het is om in ons koor mee
te zingen! Je bent van harte welkom!

Noteer 6 en 13 februari in je agenda en kom sfeer proeven!
Voor aanmelding en contact kan je een mail sturen naar: popkoor-
klaz@gmail.com  

Ufo-Disclosure bij Innerlijk Besef
Dinsdag 5 februari spreekt Janet Ossebaard bij Hingstman in Zeijen

over ‘Ufo-Disclosure’. Een onthullende lezing met prachtig beeld ma-

teriaal. Wat is er voor nieuws over ontdekkingen op de Maan, Mars

en andere planeten? Wat zeggen de klokkenluiders binnen NASA? 

Deze lezing begint om 19.30 in het zalencentrum Hingstman in Zeyen

en wordt georganiseerd door Stichting Innerlijk-Besef uit Norg.De

entreeprijs is 10 euro, voor donateurs 8 euro, jongeren tot 22 jaar 6

euro. De prijzen zijn inclusief 1 consumptie. De zaal gaat open om

18.45 uur.

In deze presentatie geeft Janet de allerlaatste update over de stand
van zaken rondom de Ufo-Disclosure (openheid van zaken) in relatie
tot de graancirkels. Wat is er voor nieuws over ontdekkingen op de
Maan, op Mars en op andere planeten? Wat zeggen de klokkenluiders
binnen NASA? Hoe ver is men binnen het Secret Space Program? Wat
wordt er verborgen op de Zuidpool?
Janet Ossenbaard laat de nieuwste updates, inzichten en ontdekkin-
gen zien. Zoals we van haar gewend zijn, maakt ze hierbij gebruik van
schitterend beeldmateriaal. Geheim gehouden technologieën op het
gebied van anti-zwaartekracht, nulpuntenergie en medische weten-
schappen, plus de laatste ontwikkelingen binnen de UFO-disclosure
staan deze avond centraal.
Janet Ossebaard onderzoekt ruim 25 jaar het graancirkelfenomeen
full-time. Ze heeft hiervoor graancirkels in kaart gebracht. Ze heeft
vier documentaires gecoproduceerd en vier boeken geschreven. Ze is
momenteel bezig met haar vijfde boek. 


