
 

 
 
Persbericht  
 
20 september 2018 
 
RSG DE BORGEN LEEK GAAT ‘HET LAND GOED IN’  
kerkbeheerder voor een dag maandag 24 september  
 
De leerlingen van de vijfde klassen van de Lindenborg in Leek (RSG De Borgen) steken op 
maandag 24 september, onder de bezielende leiding van vrijwilligers van de Stichting Groninger 
Kerken (SOGK) en de Stichting Anna van Ewsum (Stichting tot behoud van historische 
grafmonumenten in de gemeente Leek), de handen uit de mouwen bij een aantal van de SOGK-
kerken in het Westerkwartier.  
 
De vijfdeklassers werken mee aan de schoonmaak en het onderhoud van kerken in Marum, 
Niebert, Nuis, Noordwijk en Tolbert, en zullen helpen bij de restauratie van graven met een 
historische waarde in de gemeente. Om 10:00 uur zijn de leerlingen op locatie en gaan ze twee tot 
drie uur lang werkzaamheden verrichten. De vrijwilligers van de plaatselijke commissies van deze 
kerken zien die extra handen graag komen! 
 
De Lindenborg doet ieder jaar met de hele school een dag onderzoek, klussen en karweitjes in de 
omgeving van de school, onder het motto ‘het land goed in’. Zo wil de school de leerlingen 
betrekken bij diverse niveaus van hun leefomgeving. Er wordt bijvoorbeeld ook gewerkt op 
Landgoed Nienoord en de brugklassers doen een speurtocht van de Historische Kring door Leek. 
 
De activiteiten vinden plaats in en rond de kerken van Marum, Niebert, Nuis, Noordwijk en Tolbert, 
10:00-12:00/13:00 uur. 
 
EINDE BERICHT 
----------------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, Communicatie en PR 
Stichting Oude Groninger Kerken woldring@groningerkerken.nl, tel: 050 – 3123569 of 06-
52102342. 
Contact: RSG De Borgen - vestiging Lindenborg Leek 0594 85 45 30, organisatie: Andre van der 
Veen 
 
Uitnodiging voor de pers: u bent van harte welkom a.s. maandagochtend 24 september op een 
van de genoemde kerkhoven van de SOGK. 
 
Foto: kerkhof Niebert (SOGK/Omke Oudeman) - een van de SOGK-kerken waar gewerkt wordt.  
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