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len Wilhelm ina houdt zater
dag russen 18.00 en 22.00 
uur bet inmiddels traditio
nele avondmalen. Vroeger 
zeiden de molenaars: Het 
molenaars leven is door God 
gegeven. het malen bij nacht 

, is door de duivel bedacht. 

indruk te geven hoe te er 
toen in het duister moet 
hebben uitgezien organise
ren wij avondmalen. Wel 
hebben we de verlichting 
naar deze tijd aangepast. 
maar nog steeds is de sfeer 
van vroeger aanwezig. Als de 

zijn dan zal de molen ook 
malen. 
Verder is er op de begane 
grond van de molen live 
muziek te beluisteren van 
Old Folk uit Haarlem. wor
den er ambachtelijke pan
nenkoeken gebakken en is 

met onder andere schapen
kaas en wijn. De molen is 
gratis toegankelijk en gele
gen langs de ringweg-noord 
van Groningen aan de mo
lenstreek 1 Noorderhoog
ebrug. \\'WW.korenmolen
wilhelmina.nl 

I----'Tweede editie voor Meziek mit Bus 
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ZUIDWOLDE - Zondag wordt 
voor de tweede keer het 
festival "Meziek mit Bus"ge
organiseerd. 
Met behulp van autobussen 
uit een grijs verleden, kunt u 
een trip langs drie podia 
maken: Café Moeke Vaats tra 

in Zuidwolde. huiskamerca
fé 't Jopje in Thesinge en het 
Dorpshuis Ruischerbrug in 
Groningen. 

Lost Souls 
In Zuidwolde treedt de Veld
man Brother Blues Band op. 

In Thesinge spelen].W. Roy 
en BJ Baartmans en in Rui
scherbrug zijn Charley Cruz 
en the Lost Souls te horen. 
Vanuit elk café vertrekt er 
om half twee een bus en het 
eerste opn'eden begint om 
twee uur. 

Kaarten voor de trip langs 
alle drie de cafés zijn er niet 
meer. maar u kunt nog wel 
losse kaarten kopen voor de 
optredens in Zuidwolde en 
Ruischerbrug. Deze kaarten 
kunt in het betreffende café 
kopen. 
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