Façade •
Lambert Kamps
Fraeylemaborg
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• Secret Oak
Arjen Boerstra
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• Folly bij Hooge Berg
Alex den Braver

Fraeylemaborg Slochteren
Fraeylemaborg
De Fraeylemaborg ontstond al voor 1300 als
een sober steenhuis met dikke muren. Vanaf
1670 werden de beide zijvleugels toegevoegd
zodat het gebouw een U-vorm kreeg. Borgheer
De Sandra Veldtman startte in 1781 een grootscheepse verbouwing en bepaalde het huidige
uiterlijk van de borg. Ook de beide gebouwen op het voorterrein zijn in die tijd geheel
vernieuwd. Links staat het schathuis, vroeger
boerderij en nu café-restaurant. Rechts bevindt
zich het koetshuis met daarin de museumwinkel
en expositieruimte. De Oranjerie en de follies
in het park dienen ook als tentoonstellingsruimte.
Culturele evenementen
De borg werd tot 1972 bewoond door de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van
Slochteren. De Gerrit van Houten Stichting te
Groningen werd vervolgens eigenaar. De borg
heeft nu een museale functie, in combinatie

• Van bus
noar bos
Fivelingo

met een breed scala aan culturele evenementen.
Park
Het recent gerestaureerde park achter de borg
dateert vooral uit de 19de eeuw, met de romantische kenmerken van de Engelse Landschapsstijl. Een speelse tentoonstelling in de
Oranjerie laat zien hoe deze unieke parkaanleg
zich ontwikkelde (vrij toegankelijk).
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• Strotempel
Reinier de Gooijer

Follies in het park
In het kader van het project New Follies zijn
tien opmerkelijke ‘rare gebouwtjes’ gerealiseerd,
acht in het park (zie plattegrond) en twee op
het Erfgoedplein (terrein Hoofdweg 9). Om de
follies van binnen te kunnen bekijken hebt u
een sleutel nodig. Deze is voor u beschikbaar
als u een entreekaartje hebt gekocht in de museumwinkel in het Koetshuis. Dit kaartje geeft
ook toegang tot de borg en de tentoonstelling
in het Koetshuis. Vanaf 25 maart is in de follies
keramiek te zien van noordelijke kunstenaars.
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Follies op het Erfgoedplein
Op het terrein Hoofdweg 9 staan twee follies:
• Terug naar de Worrel | MVRDV
• Swoaistee | Huting en de Hoop
3

Koperen Kamer •
René van Zuuk
A

Restaurant de Boerderij Fraeylemaborg
Hoofdweg 28, 9621 AL Slochteren
Telefoon 0598-421 280
www.de-boerderij.net
Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg
vrienden@fraeylemaborg.nl

trekking is ook mogelijk in de Grote Zaal van
de borg, zodat u meer gasten kunt uitnodigen.
Nieuw: u kunt uw trouwceremonie ook in het
park laten plaatsvinden.
Tip voor kinderen
Ontdek het Sprokkelpad! Tocht langs 15 ingegraven kluisjes in het park. Ook kun je hoepelen en steltlopen.
Vriendenpas
Voor € 20,00 per jaar helpt u ons met de ondersteuning van het landgoed, zodat we samen van
dit prachtige erfgoed kunnen blijven genieten.
Een hogere bijdrage is uiteraard zeer welkom.
De Vriendenpas verschaft ouders en kinderen
t/m 15 jaar vrij toegang tot de borg en het park.
Aan de Vriendendag (za 13 mei en za 7 oktober)
is een leuke activiteit gekoppeld.
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Trouwen in de Fraeylemaborg of het park
Op deze fraaie locatie kunt u trouwen in de
Kleine Zaal en desgewenst in Restaurant De
Boerderij uw feest vieren. Uw huwelijksvolFraeylemaborg Slochteren
Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren
Telefoon 0598-421 568
2 januari-31 december: di t/m vr 10-17 uur
oktober t/m juni: za-zo 13-17 uur
juli t/m september: za-zo 11-17 uur
feestdagen: 13-17 uur
www.fraeylemaborg.nl
info@fraeylemaborg.nl
Landgoed-Fraeylemaborg

• Koetshuisje
Haiko Meijer
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parkeerplaats
borggracht
snoekenvijver met Geele brug
ronde kom
klaverbladvijver
vijver met hondenkerkhof
driepuntsbrug
slangenvijver
Hooge Berg

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

borg
koetshuis (museumwinkel en expositie)
boerderij (restaurant)
duiventil
oranjerie (tentoonstellingen)
scoutinggebouw
prieel

vormgeving: frouke-roukema.com

Entree borg
Volwassenen
€
7,00
Kinderen t/m 5 jaar
vrij entree
Kinderen van 6 t/m 12 jaar
€
2,50
Houders CJP (op vertoon van pas) €
3,50
Vriendenpas
€ 20,00
Museumjaarkaarthouders
(op vertoon van pas)
vrij entree
Koetshuis en follies t/m 15 maart* vrij entree
*Borggebouw is dan gesloten wegens restauratie.

• Donker licht
Geir Eide

Januari

2017
14 jan t/m 5 mrt | TOP 30 VAN FRAEYLEMA
Tentoonstelling | Koetshuis | Vrij entree
Topstukken uit eigen collectie, gelinkt aan het
Digitaal Museum Groningen. Met onder meer de
grote staatsieportretten van Koning -Stadhouder
Willem III en zijn vrouw Mary Stuart, die nu van
dichtbij bewonderd kunnen worden. Ook veel fraais
uit de Jan Menze van Diepencollectie.

Maart

2017

za 11 mrt | ENTDAG
Werkschuur | 10:00-16:00 uur | Vrij entree
Tegen een kleine vergoeding voor materiaalkosten
zullen deskundigen jonge fruitboompjes enten.
Er is enthout aanwezig van oude fruitrassen die in
Noord-Nederland thuis horen en die zeldzaam zijn
geworden.
wo 22 mrt | BOOMFEESTDAG
Meer informatie zie www.fraeylemaborg.nl
za 25 mrt t/m zo 17 sept | KERAMIEK VAN
PICASSO EN TIJDGENOTEN
Tentoonstelling | Koetshuis
Uit de collectie van het Stedelijk Museum in
‘s Hertogenbosch. Keramiek van grote kunstenaars
uit de eerste helft van de twintigste eeuw, waaronder Pablo Picasso, Marc Chagall, Georges Braque
en Alexander Calder. In dezelfde periode is in de
follies in het park keramiek te zien van noordelijke
kunstenaars.
zo 26 mrt | MEERTMOAND DIALECTMOAND
Borg | 14:00 uur | € 7,00 | kinderen 4 t/m 12 jaar
€ 2,50 | Reserveren
Groningstalige rondleiding met koffie en povverd.

April

2017
zondag in april | zie www.fraeylemaborg.nl
STINZENPLANTENTOCHT
Park | 11:00-16:00 uur
Deze bijzondere voorjaarsbloeiers zijn bolgewassen
die door de borgbewoners door de eeuwen heen zijn
aangeplant. De vindplaatsen rondom de borg zijn
gemarkeerd.
za 8 apr t/m zo 16 apr | NATIONALE
MUSEUMWEEK
Thema ‘Ons echte goud’
zo 9 apr | RONDLEIDING FOLLIES IN HET
PARK
Start Koetshuis | 14:30 uur
In het kader van de Nationale Museumweek.
zo 16 apr | PAASEIEREN ZOEKEN
1e Paasdag | Park | 14:00 uur | kinderen t/m 8 jaar
vrij entree
In het park zijn een groot aantal eieren verstopt
tussen het gras en bij de bomen.
ma 17 apr | GROEI & BLOEI OP FRAEYLEMA
Voorterrein en Borg | 11:00-17:00 uur
Groei & Bloei afdeling Hoogezand-Sappemeer e.o.
organiseert samen met het landgoed een aantrekkelijke
Tuin- en Lifestyle Fair met presentaties, bloemschikken
en leuke doe-activiteiten voor de jeugd.

Mei

2017
zo 7 mei | WANDELING VAN BORG NAAR
KERK
Museumwinkel | 14:00 uur | € 3,00

De relatie tussen borg en kerk van Slochteren wordt
belicht.
za 13 mei | VRIENDENDAG
Borg | 10:30 uur | belangstellenden welkom!
Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg
za 13 mei | MOLENWANDELING
Start Museumwinkel | 14:00 uur | € 3, 00
Wandeling met gids vanaf de Fraeylemaborg naar de
Fraeylemamolen aan de Groenedijk.

Juni

2017
zo 4 juni- ma 5 juni | PINKSTEREVENEMENT
Park en Borg
In samenwerking met Vereniging Krijgshistorie
Vesting Bourtange (VKVB). Een 16de eeuws kampement met schijngevechten en wapenhandelingen,
kanongebulder, varken aan het spit en mooie oude
kostuums. In het kader van de landelijke Dag van het
Kasteel. Kijk voor nadere informatie op onze website
www.fraeylemaborg.nl
zo 18 juni | KUNSTMARKT FRAEYLEMA
RONDOM
Kunstmarkt vrij entree | Borg, Koetshuis en Follies
€ 5,00
Met speciale aandacht voor de Follies in het park.

Juli

2017
vr 30 juni t/m zo 2 juli | OPENLUCHTSPEL
‘LANG EN GELUKKIG’ | Familievoorstelling
Bij het Koetshuis | vr en za 20:00 uur | zo 14:00 uur
Volwassenen € 14,00, kinderen t/m 14 jaar € 8,00
Fraeylema Ensemble | Regie Albert Secuur
Naar de doldwaze sprookjes revue van Don Duyns.
vr 21 juli | ZOMERAVOND WANDELING
Oranjerie | 19:00-21:00 uur | € 3,00
Geniet van het fraaie park onder leiding van een
deskundige gids. Er wordt aandacht besteed aan de
unieke aanleg van het park en aan de Follies.
vr 28 juli | MOLENWANDELING
Museumwinkel | 19:00 uur | € 3,00
Wandeling met gids vanaf de borg naar de Fraeylemamolen aan de Groenedijk.

September

2017
za 2 sept | FRAEYLEMA KOETSENTOCHT
Voorterrein | Prijsuitreiking
Met deelnemers uit diverse provincies van Nederland.
Prijsuitreiking op het voorterrein van de Fraeylemaborg. Tevens diverse andere activiteiten in het dorpshart van Slochteren. Zie www.fraeylemakoetsentocht.nl.
zo 3 sept | DRIE BORGENTOCHT
Oldtimertocht | Start Fraeylemaborg
Meer informatie www.drieborgentocht.nl
za 9 sept | OPEN MONUMENTENDAG
Borg | Vrij entree
za 9 sept | MOLENWANDELING
Start Museumwinkel | 14:00 uur | Vrij entree
za 16 t/m zo 17 sept | BLOTEVOETENPADWEEKEND
Park
Dit weekend is er een avontuurlijk blotevoetenpad
uitgezet in het park van de Fraeylemaborg.
Kom genieten en kennis op doen over het blotevoetenwandelen

za 23 sept | INLOOPMIDDAG TROUWEN
IN DE FRAEYLEMABORG
Borg | 13:00-17:00 uur | Vrij entree
Aanstaande bruidsparen kunnen de trouwlocatie
bekijken en er is een Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand aanwezig voor het beantwoorden van vragen.
za 30 sept t/m 4 febr 2018 | REINDER HOMAN,
ETSER
Tentoonstelling | Borg
De grafische techniek van het etsen is voor Reinder
Homan (1950) een volkomen natuurlijke werkwijze,
waarin zijn hartstocht voor de natuur zich het best
laat verbeelden. Deze Noordelijke Realist maakt portretten van een enkele boom of plant, maar ook hele
bossen en bloeiende bermen, weiden in ochtendnevel
of door parken omzoomde landhuizen.

Oktober

2017
zondagmiddagen in oktober | OKTOBERMAAND KINDERMAAND
Kinderen tot 12 jaar vrij entree
Speurtocht in borg of park | Verkleden als ridder of
jonkvrouw.
za 7 okt | VRIENDENDAG
Borg | 10:30 uur | belangstellenden welkom!
Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg
zo 8 okt | MOLENWANDELING
Start Museumwinkel | 13:30 uur | € 3,00 | Kinderen
vrij entree
Wandeling met gids vanaf de Fraeylemaborg naar de
Fraeylemamolen aan de Groenedijk. Geschikt voor
kinderen vanaf 8 jaar en hun (groot)ouders.
zo 22 okt | PADDESTOELEN-/KABOUTERTOCHT
Park | 11:30-16:00 uur
Wel 100 soorten paddestoelen treft men in het park
aan. Vele ervan staan in een uitleg beschreven.
De route is door middel van bordjes aangegeven.
De grappige kaboutertocht voor kinderen heeft een
eigen bewijzering.

November

2017
za 4 nov | NATIONALE NATUURWERKDAG
Vrijwilligers aan de slag in het park
Meld u aan bij Landschapsbeheer Groningen
050-5345199 | info@landschapsbeheergroningen.nl
zo 19 nov | WANDELING VAN BORG NAAR
KERK
Museumwinkel | 14:00 uur | € 3,00
De relatie tussen de Fraeylemaborg en de kerk van
Slochteren wordt belicht.

December

2017
za 16 dec t/m zo 17 dec | OUD HOLLANDSCHE
KERSTMARKT
Voorterrein
Sfeervolle kerstmarkt met tal van activiteiten.
za 16 dec t/m di 26 dec | KERSTPRACHT OP
FRAEYLEMA
Borg
Fraaie kerstdecoraties in de eeuwenoude vertrekken
van de borg.

Voorverkoop en reservering Fraeylemaborg
Telefoon 0598-421 568 | info@fraeylemaborg.nl
Kijk ook op www.fraeylemaborg.nl
Landgoed-Fraeylemaborg

