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Uitnodiging

kouk: the making of  is een initiatief van Landbouwe, 
en is opgezet in samenwerking met Stichting Ulrum 2034.Het is mede mogelijk gemaakt 

middels een financiële bijdrage vanuit Loket Leefbaarheid en het gids-project van Gemeente de Marne. 

www.landbouwe.nl

Graag willen we je uitnodigen voor de opening van de 
 tijdelijke expositie over de Oude Centrale Bakkerij van Ulrum. 

In deze unieke bakkerij werkten vroeger maar liefst acht 
bakkers. De bakkers zijn er niet meer, maar het gebouw staat 
er nog steeds, aan de H. Scholtestraat in Ulrum. 

Er zijn plannen om het vervallen pand te restaureren en 
nieuw leven in te blazen. Als ‘voorproefje’ daarop hebben we 
in Expoor, het oude stationsgebouw van Ulrum, een tijdelijke 
expositie  ingericht. De expositie heeft als titel:  ‘kouk: the 
making of’ . Het is een knipoog naar het  verleden van deze 
unieke bakkerij.  Maar bezoekers aan de expositie gaan ook 
letterlijk koekjes bakken van eigen deeg. 

Kom naar de opening!
vrijdag 3 juni 2016 om 15.00 uur 
Expoor (Spoorstraat 28 • Ulrum)

Tijdens de opening gaan leerlingen uit groep 7 en 8 van basis-
school Hendrik de Cock uit Ulrum koekjes bakken.
De kinderen worden vooraf door ‘Aaltje van Ulrum’ van school 
gehaald. Aaltje is een historische figuur in Ulrum, die vroeger 
naast broodbezorgster ook dorpsomroepster was. Met dit 
laatste heeft ze landelijke bekendheid gekregen, omdat ze de 
laatste vrouwelijke dorpsomroeper van Nederland was. 

Tijdens de opening zal aan wethouder Herwil van Gelder van 
Gemeente de Marne de Ulrumer kouk worden aangeboden. 
Deze koek is speciaal voor de expositie door bakker Peters uit 
Leens ontwikkeld. 

De koek is gemaakt van meel van Zeeuwse witte. Een oud 
 tarweras die hier vroeger in de 19e eeuw ook in Noord 
 Groningen werd verbouwd. Het graan wordt tegenwoordig 
weer geteeld op landgoed Verhildersum in Leens.


