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Je gaat het pas zien als je het door hebt
Deze week bij de koffie kwam het gesprek op voetbal en op het enthousiasme en de
trots die kan ontstaan als er mooi wordt gespeeld en dan ook wordt gewonnen.
Vervolgens ging het gesprek over kampioenen en bijna-kampioenen en de
verschillende competities die door elkaar lopen. De niet-voetballers raakten de kluts
kwijt, terwijl de voetballers niet begrepen waarom je deze vanzelfsprekende situatie
niet snapt.
Ik moest op dat moment denken aan een adviesgesprek dat ik deze week voerde,
waarbij ik uitlegde wie wat doet in erfgoedland. Voor mij was alles heel logisch, maar
voor iemand die net komt kijken is er een wereld te ontdekken. De vraag “kan dat niet
wat eenvoudiger?”, wordt dan ook heel vaak aan mij gesteld. De neiging is groot om zo
te willen denken, maar de complexiteit die wij nu hebben is natuurlijk niet voor niets
ontstaan. Erfgoed is een grote verzamelterm voor veel verschillende uitingen: van kerk
tot archeologische vondst en van historische tuin tot orgels. Het soort deskundigheid
dat is vereist op het gebied van instandhouding verschilt enorm en dan is het handig
dat je een eigen expertisegroep hebt. Maar op het gebied van publieksbereik en het
benaderen van de politiek om erfgoed onder de aandacht te brengen, kan het
waardevol zijn om de erfgoedwereld eenvoudiger te maken. Samen werken en zorgen
voor één loket vind ik iets om na te streven.

Orgelkalender
Erfgoedpartners heeft het initiatief genomen om maandelijks een digitale Orgelkalender uit te
geven. De Orgelkalender is een aanvulling op de Orgelagenda, die eens per jaar verschijnt. Het
voordeel van een digitale kalender is dat er bijvoorbeeld muziekfragmenten in opgenomen
kunnen worden. Een ander pluspunt is, dat de kalender gemakkelijk kan worden doorgestuurd en
voortdurend kan worden aangevuld met actueel nieuws over het programma, de organist of
andere musici, het thema (als daar sprake van is) en foto- en audiovisueel materiaal.

Wij nodigen u van harte uit u aan te melden voor de gratis Orgelkalender. Dat kan door de
website te bezoeken. Onder de foto vindt u een link Aanmelden voor nieuwsbrief
http://orgelkalender.nl/

Orgeldag Noord-Nederland
Wilt u orgels in het echt zien en horen, dan kunt u
op zaterdag 13 mei, tijdens de Orgeldag NoordNederland, uw hart ophalen. 102 kerken zijn dan
niet alleen geopend voor het publiek, maar stellen
hun orgels beschikbaar voor (amateur)organisten.
Wilt u ook eens een heus kerkorgel bespelen, kijk
dan op de website www.hinszorgelleens.nl voor de
sp(e)elregels. Aanmelden kan nog tot 11 mei.

Groninger Molenweekend 2017
Het Groninger Molenweekend 2017 heeft als thema
‘Beestenboel’! Op 10 en 11 juni zijn de meeste van de 90
molens in Groningen geopend voor het publiek en zullen zij,
bij voldoende wind, ook in werking zijn. Daarnaast worden er
speciaal voor het Groninger Molenweekend allerlei
activiteiten georganiseerd, waar mogelijk rond het thema
‘Beestenboel’! Veel onderdelen in een molen zijn vernoemd
naar dieren. En sommige molens hebben zelfs een
dierennaam. Is het gemakkelijk een element in de molen met
een dierennaam te herkennen?
Binnenkort is op de website van het Groninger Molenhuis een
overzicht te vinden van de deelnemende molens en hun
activiteiten. (www.groningermolenhuis.nl).
Vrijwilligersavond
Voor de mensen die actief zijn op en rond de molen wordt, als dank voor hun inzet een
vrijwilligersavond georganiseerd. Dit jaar is dat op vrijdag 19 mei. Gastmolen is de Noordermolen
in Noorddijk (gemeente Groningen). Na de bezichtiging van de molen wordt de avond voortgezet
in het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap, Buitenplaats Reitdiep. Daar wordt een
maaltijd geserveerd. Aansluitend is er een lezing door publicist Fred Ootjers, over ‘Contacten met
de (schrijvende) pers, hoe doe je dat?’ De avond wordt afgesloten met een ‘quiz met een knipoog’
waarin molens en beestenboel de revue passeren.
Kom in de molen!: nationale molendagen
De landelijke molendagen zijn traditiegetrouw in het tweede weekeinde van mei. Dit jaar is dat op
13 en 14 mei. Ruim 900 molens door het hele land zullen draaien en/of malen en het merendeel
zet de deuren open. Voor de allerkleinsten ligt op elke opengestelde molen een gratis Molenkleurboekje klaar. Dit boekje staat vol met mooie kleurplaten waarmee zij de verschillende
molentypen leren ontdekken. Daarnaast kunnen de kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd.
Vereniging De Hollandsche Molen beloont de mooiste kleurplaat met een molenbezoek voor de
hele schoolklas van de winnaar.

Kijkje in de keuken
De voorjaarsbijeenkomst van Kijkje in de keuken stond in het teken van duurzaamheid en
energiezuinig ondernemen. De Fraeylemaborg in Slochteren was daarvoor de uitgelezen plek.
De borg moest vanwege aardbevingsschade worden gerestaureerd. Dat was voor de directie
aanleiding om duurzaamheidsplan voor de
toekomst op te stellen. Sprekers waren Cees
Pisuisse, directeur juridische zaken van de Gasunie,
die de mogelijkheden met betrekking tot
verduurzaming voor collectie beherende
instellingen de revue liet passeren. Frans Blanke,
directeur van installatiebedrijf TBB-service, ging in
zijn bijdrage in op ondermeer milieuaspecten en
kostenbesparing. Met welke maatregelen valt de
meeste besparing te behalen?

http://www.erfgoedgroningen.nl/Erfgoedloper/docs/Gasunie-presentatie-energiebesparing-inmusea.pdf
http://www.erfgoedgroningen.nl/Erfgoedloper/docs/Gasunie-presentatie-LED-verlichting.pdf

AGENDA
► 19 mei
► 2 juni
► za/zo 10-11 juni

Vrijwilligersavond molens
Spreekuur subs.aanvr. DM
Groninger Molenweekend

17:00 – 22:00 uur
10:00 – 12:00 uur
10:00 – 16:00 uur

►12 juni
►12 september

Platform orgel en publiek
Platform directeuren

17:00 – 19:00 uur
10:00 – 12:00 uur

Noorddijk
Provinciehuis
diverse Groninger
molens
Erfgoedpartners
Fraeylemaborg
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