
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boerderij in beeld  
Excursie in De Marne op 16 september 2017 
In het kader van het project Boerderij in beeld wordt op zaterdag 16 september een 
excursie gehouden in de gemeente De Marne, in het noordwesten van de provincie 
Groningen. Opstapplek is de parkeerplaats bij station Winsum, vertrektijd is 13:00 uur 
en u bent rond 17:30-18:00 uur daar weer terug. 

De route voert langs enkele boerderijen in De Marne die nog agrarisch in gebruik zijn.  
U krijgt een kijkje achter de schermen van het boerenbedrijf en een gids vertelt u meer 
over de historie van de families die de boerderijen bewoonden. Onderweg is er een 
koffie/theepauze bij biologisch landbouwbedrijf Landgoud. 
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nummer 141, juli 2017 

COLUMN  Roeli Broekhuis 
Hoe wordt de realiteit zichtbaar? 

Afgelopen weken heb ik op zondagavond aan de lippen van Robert Dijkgraaf  
gehangen die voor de VPRO televisie dertig wetenschappers introduceerde die  
de grenzen van hun eigen vakgebied opzochten. Eén van hen, Donald Hofman,  
doet onderzoek naar waarneming en realiteit. Zijn theorie is onder andere dat  
de werkelijkheid veel complexer is dan onze zintuigen kunnen waarnemen.  
Ik moest daar vandaag aan denken toen ik las over het initiatief van het Dagblad  
van het Noorden om een digitaal monument op te richten voor alle gesloopte  
bevingspanden in Groningen. Op de website ‘Het verdwenen Groningen’ worden  
afbeeldingen van gesloopte panden getoond met daarbij achtergrondinformatie.  
De reden voor dit initiatief is dat veel mensen niet zien wat er werkelijk gebeurt.  
Pas als je een overzicht hebt van alle panden die zijn verdwenen en alle verhalen  
die daarbij horen, wordt het duidelijk wat hier in Groningen gebeurt. Maar het  
verhaal gaat nog veel verder: pas als duidelijk wordt welke panden nog gaan  
verdwijnen wordt duidelijk hoe de werkelijkheid van Groningen eruit gaat zien.  
Er zijn maar weinig mensen die zich dat kunnen voorstellen en daar hebben we  
helaas nog geen website voor. Maar de eerste stap met een website over de reeds  
verdwenen panden is al een goede eerste stap. Gedeputeerde Eelco Eikenaar zegt  
het als volgt: “De provincie gaat de komende jaren heel erg van aangezicht  
veranderen en dat is niet alleen ten goede. Niet alleen Groningers, maar ook mensen  
daarbuiten moeten zien wat er allemaal verloren gaat.” Voor de meeste mensen  
wordt de realiteit pas zichtbaar als je die daadwerkelijk (digitaal) ziet. 
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Boerderij Wiersemaheert bij Den Andel 

De kosten bedragen € 25 per 
persoon. Wilt u mee op 
verkenningstocht? Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar 
info@erfgoedpartners.nl. 
Er kunnen maximaal 40 personen 
mee. 

 

Nieuwe website Erfgoedpartners  
 
Nieuwe tijden vragen om passende maatregelen. De vele 
projecten en activiteiten noopten ons een kritische blik 
te werpen op onze website. De vele activiteiten als 
cursussen, platforms, kijkje in de keuken, excursies, 
lezingen en dergelijke waarvoor men zich moet 
aanmelden kosten ons veel verwerkingstijd. Zo worden 
aanmeldingen nog handmatig verwerkt. Ook nu wij de 
informatie over erfgoededucatietrajecten moeten 
kunnen geven, waarvoor onze huidige website geen 
plaats biedt, is een nieuwe website meer dan nodig. Er 
ligt al een prachtig ontwerp klaar, dat momenteel wordt 
gevuld. Zo kan men zich straks via de website aanmelden 
voor een activiteit, waarna een automatische bevestiging 
volgt. Naar verwachting kunnen wij over enige weken de 
nieuwe website lanceren.  

 

Museummagazine, borgenbrochures, molenkaarten, orgelagenda 
De zomer draait op volle toeren, de vakantie staat 
voor de deur en voor veel toeristische ondernemers 
is het topdrukte. Wij kunnen ons voorstellen dat uw 
(erfgoed)instelling graag (weer) een stapel 
museummagazines, borgenbrochures, molenkaarten 
of orgelagenda’s wil ontvangen. De borgenbrochures 
kosten € 1,- per stuk, de molenkaarten € 0,50 per 
stuk, de andere producten zijn gratis. Wel vragen wij 
u de verzendkosten te vergoeden, maar u kunt de 
producten natuurlijk ook halen van het Lopende Diep 
8 in Groningen.  
info@erfgoedpartners.nl / (050) 313 00 52.  

 

 
Een nieuwe medewerker: Maarten Eisema 
Het team van Erfgoedpartners is op 10 juli versterkt met Maarten Eisema. Maarten zal 
zich de komende tijd vooral bezighouden met twee belangrijke projecten: de 
gemeenschappelijke agenda voor steuninstellingen en cultuurpijlers en met het Digitaal 
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Museum. Voor beide projecten is hij coördinator/procesbegeleider. De 
gemeenschappelijke agenda is een opdracht van de Provincie Groningen aan 

Erfgoedpartners.  Het houdt in dat zal worden 
verkend of het mogelijk is om binnen de 
cultuursector te komen tot een gemeenschappelijke 
culturele agenda. Samenwerking en afstemming van 
activiteiten zijn daarbij belangrijke begrippen. De 
website collectiegroningen.nl moet dit kalenderjaar 
worden opgeleverd. Maarten studeerde 
internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en studeerde in 2013 af. De afgelopen 
drie-en-een-half jaar werkte hij bij DUO: Dienst 
Uitvoering Onderwijs. “Ik ben daar begonnen als 
telefonist en ben geëindigd als beleidsmedewerker. 

Ook hield ik mij bezig met subsidies.” In zijn vrije tijd is Maarten actief bij D66. 
Daarnaast fiets ik graag. En sinds kort heb ik een volkstuin!” 
Maartens werkdagen bij Erfgoedpartners zijn in principe van maandag tot en met 
woensdag. 

 

Komende en gaande medewerkers  
De afgelopen maanden hebben zich 
enkele personeelswisselingen 
voorgedaan.  
►Maarten Eisema is de opvolger van 
Willem Scholte, die op 1 juli in volledige 
dienst is gekomen van DUO.  
►Roely Klok heeft op 1 juli haar 
werkzaamheden voor Erfgoedpartners 
hervat. Zij staat u graag te woord over 
uw programma in Oktobermaand 
Kindermaand, over ‘Borgen en tuinen’ 
en over orgelactiviteiten:   

      klok@erfgoedpartners.nl.  
►Franjola van Hellemond heeft haar werkzaamheden voor Erfgoedpartners beëindigd. 
Vragen over Digitaal museum kunt u vanaf nu stellen aan Maarten: 
eisema@erfgoedpartners.nl. Voor vragen over Adlib en collectieregistratie kunt u 
terecht bij Arie de Jager: dejager@erfgoedpartners.nl 
►Tineke de Danschutter is wegens ziekte voorlopig niet beschikbaar. Vragen over 
erfgoededucatietrajecten kunt u stellen aan Kalyani Bergen: 
bergen@erfgoedpartners.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Roeli 
Broekhuis via Kalyani Bergen. 
 

Uit het erfgoedveld 
Workshop ‘Denk Plus!, hoe betrek je senioren 
Op dinsdag 17 oktober 2017 organiseert K&C in het kader van Gekleurd Grijs de 
workshop ‘Denk  Plus!, hoe betrek je senioren. Deze dag voor organisaties en ZZP-ers uit 
de zorg, welzijn en cultuursector biedt inspiratie en handvatten voor het betrekken en 
bereiken van senioren. De workshop vindt plaats op 17 oktober 2017 bij K&C,  
Dr. Nassaulaan 5, 9401 HJ Assen van 10:00 uur tot 15:00 uur. De kosten bedragen € 50,- 
per deelnemer. U kunt zich tot 11 oktober aanmelden  via www.kcdrwebshop.nl.  
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De aanmeldingen worden verwerkt op basis van volgorde van inschrijving. Er is ruimte 
voor maximaal 15 cursisten. 

Gekleurd Grijs 
‘Kleurrijk in het leven!’ Het is één van de slogans van het provinciale project Gekleurd 
Grijs. Het project daagt senioren uit aan de slag te gaan met kunstzinnige en culturele 
activiteiten en prikkelt culturele organisaties en kunstenaars tot het maken van een 
aantrekkelijk seniorenaanbod. Maar hoe bereik en betrek je senioren bij jouw aanbod 
en waar moet je aandenken bij het ontwikkelen van geschikte activiteiten?  
Voor meer informatie: www.kcdr.nl. 

 
Aangeboden: porseleinkast 

 
 
Museum Martena in Franeker heeft een 
porseleinkast over. De kast is mogelijk gemaakt in 
Westerwolde.  
Datering 1765-1775 
Hoogte 223 cm, breedte 166 cm, diepte 50 cm 
Conditie redelijk tot goed. Exclusief porselein! 
Belangstelling, neem dan contact op met 
conservator Marjan Brouwer (0517) 39 21 92 of 
info@museummartena.nl. Dit aanbod geldt voor 
musea of verwante erfgoedinstellingen. 
 
 
 

AGENDA 
►11 sept. Platform Orgel en publiek 17:00 – 19:00 uur         Erfgoedpartners  
►12 sept. Platform directeuren  10:00 – 12:00 uur         Fraeylemaborg 
►16 sept. Excursie BiB De Marne  13:00 – 17:30 uur         station Winsum 
►28 sept. Platform Archeologie  10:00 – 12:00 uur         NAD Nuis 
 
Erfgoedloper is een uitgave van ERFGOEDPARTNERS  
Lopende Diep 8, 9712 NW Groningen (050) 313 00 52. Reacties en kopij: 
pol@erfgoedpartners.nl. Wanneer u de Erfgoedloper niet langer wenst te ontvangen, 
kunt u dit aangeven door een bericht te sturen naar info@erfgoedpartners.nl. 
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