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Roeli Broekhuis

Dynamiek van een zomer
Terwijl het in de stad rustig wordt en het aantal telefoontjes en e-mails afneemt,
werken wij hier nog volop. Er is nog veel te doen aan het afronden en opzetten
van nieuwe projecten, cursussen en websites. Het is een wonderlijke dynamiek
die aangenaam voelt. De rust buiten en de bedrijvigheid binnen maken dat we
meer tijd hebben om naar elkaar te luisteren. Mijn indruk is dat dit leidt tot korter
overleg met meer diepgang omdat er meer rust is. Wat kun je opgejaagd worden
door een georganiseerde wereld vol deadlines en druk van buiten. Zou het een
oplossing zijn om samen af te spreken elkaar minder onder druk te zetten?
Wat zou er gebeuren als we deadlines zouden weghalen? Zouden we dan meer
voor elkaar krijgen in minder tijd of hebben we op de lange termijn toch extra druk
nodig? Ik zou het graag een jaar onderzoeken. Voorlopig is het nu nog zomer en is
de druk van de ketel. Ondertussen werken we hier in een hoog tempo en heel
ontspannen aan activiteiten en projecten voor het nieuwe seizoen.

Archeologische lezingenserie
najaar 2017
Komend najaar (september, oktober, november) biedt het platform Archeologie en
Publiek een lezingenserie over archeologie aan. Deze serie vloeit voort uit de wens van
ons platform om een serie lezingen te ontwikkelen voor iedereen die geïnteresseerd is
in archeologie. De lezingen worden op
verschillende locaties in stad en
provincie Groningen gehouden. Wij
zullen u in een volgende editie van
Erfgoedloper informeren over sprekers,
locaties en tijdstippen.

Foto: Elmer Spaargaren

Heeft u suggesties voor lezingen, wilt u zelf lezingen organiseren, of wilt u graag
worden uitgenodigd? U kunt dat laten weten door een bericht te sturen naar
vandermolen@erfgoedpartners.nl.

Platform Archeologie en publiek

ERFGOEDLOPER

De volgende bijeenkomst van het platform Archeologie en publiek is op donderdag
28 september van 10:00-12:00 uur in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. De
uitnodiging en agenda worden binnenkort naar de leden van het platform gestuurd.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via bovenvermeld e-mailadres.

Oktobermaand Kindermaand 2017
Een groot aantal instellingen heeft zich al weer aangemeld voor deze leukste maand
van het jaar. Tot nu toe betreft het voornamelijk musea, maar ook korenmolen
Wilhelmina uit Noorderhoogebrug , een vaste
participant, doet weer mee. Een nieuwe deelnemer
is Dorpsraad Vriescheloo met het programma
‘Beleef het Ganzepad’. Het Ganzenpad is een
wandelroute van ongeveer 2,5 kilometer door het
bos van Vriescheloo. Startpunt is molen De
Korenbloem aldaar. Onderweg zijn er diverse
opdrachten voor de kinderen. De tocht eindigt in
het bostheater met een kort optreden door
leerlingen van de basisschool.

Wanneer kinderen aan vier activiteiten hebben deelgenomen, kunnen ze hun
stempelkaart inleveren voor een speciaal cadeau. U kunt deze zomer ouders en
kinderen al attenderen op het evenement door een affiche op te hangen of speciale
kaarten op de balie te leggen. Zodra een deelnemer zich heeft aangemeld, wordt een
informatiepakket gestuurd met kaarten, een affiche en een stempel. U kunt zich als
organisatie aanmelden via: info@erfgoedpartners.nl.

Groninger Scheurkalender 2018
De voorbereidingen voor de Groninger Scheurkalender 2018 zijn in volle gang. Ook
Erfgoedpartners is bij dit product betrokken. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten
geweest waarin de ingezonden foto’s zijn bekeken en beoordeeld. Niet voor alle
inzendingen is plaats. Foto’s worden niet geselecteerd als ze niet (voldoende) Gronings
zijn. Een foto van een vlinder op een bloem bijvoorbeeld, hoe mooi ook, komt niet door
de selectie. Er zijn prachtige foto’s binnengekomen, ook van buiten Groningen, die
prachtige plekken in stad en provincie laten
zien. Wat opvalt is dat er vrijwel geen foto’s
van boerderijen zijn ingezonden. Groningen
kan echter bogen op prachtige monumentale
boerderijen. Wij roepen de lezers van
Erfgoedloper op om mee te doen aan de
Groninger Scheurkalender 2018 en te laten
zien wat u beweegt. Het kan nog tot 10
augustus: www.groningerscheurkalender.nl.
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Maand van de Geschiedenis 2017
Aanmeldingstermijn verlengd
Nog tot 18 augustus kunnen activiteiten worden aangemeld voor de Maand van de
Geschiedenis. Programma’s die tot die datum worden aangemeld maken nog kans om
opgenomen te worden in het Maand van de Geschiedenis-magazine, Metro, de speciale
bijlage in de VPRO-gids en andere (pers)uitingen. Om mee te dingen is het belangrijk
dat de activiteit speciaal voor de Maand van de Geschiedenis wordt georganiseerd én
aansluit bij het thema Geluk. Daarnaast zijn originele initiatieven een potentieel bezoek
van de Reizende Reporters waard. Ook voor de Reizende Reporters kan men zich nog
tot 18 augustus aanmelden. Activiteiten die na die datum worden aangemeld worden
wel meegenomen in de online agenda. Uiterste inzenddatum daarvoor is 1 september.
www.maandvandegeschiedenis.nl

Werkbijeenkomst Digitaal Museum
11 september Provinciehuis
Afgelopen jaar is er druk gewerkt om tien objecten van ieder museum te digitaliseren
voor een breed publiek. Het beeldmateriaal en de bijbehorende teksten zijn kosteloos
te gebruiken door een ieder die dit wenst, natuurlijk wel met het verzoek om de naam
van het museum, de fotograaf en de tekstschrijver te vermelden. De objecten worden
bijeengebracht op een speciale website.
Foto: Anton Tiktak

Voor de deelnemende musea
vinden werkbijeenkomsten plaats
waar maximaal tien musea aan
kunnen deelnemen. De
eerstvolgende bijeenkomst vindt
plaats op maandag 11 september op
het Provinciehuis. Marianne
Harmsen van het Prins Bernhard
Cultuurfonds zal een korte inleiding
geven.

Roeli Broekhuis licht daarna de mogelijkheden van de website toe en zal met de
aanwezige deelnemers de presentatie van hun museum op de website doornemen.
Voorlopig willen we iedere maand een werkbijeenkomst beleggen, zodat iedereen die
wil de kans krijgt om mee te praten en te denken over vorm en inhoud. Voor deelname
aan deze bijeenkomst dient u zich van te voren aan te melden via
info@erfgoedpartners.nl.

Over ons
Nieuwe website
De nieuwe website van Erfgoedpartners gaat volgende week donderdag, 10 augustus,
online. De site is nog wel in opbouw. Dat betekent dat er de komende tijd nog gewerkt
wordt aan het vullen. De basisinformatie is echter al beschikbaar. Wij zijn erg tevreden
over onze nieuwe site. Wij horen graag wat u er van vindt. Deel uw mening met ons!
www.erfgoedpartners.nl.
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Zomervakantie
De komende weken staan in het teken van de zomervakantie. Het kantoor van
Erfgoedpartners zal niet sluiten maar is deze maand wat minder goed bezet. Als u langs
wilt komen, is het raadzaam vooraf
even te bellen: (050) 313 00 52.
Een e-mail sturen kan natuurlijk altijd:
info@erfgoedpartners.nl.
Vanaf 5 september zijn de meeste
collega’s weer op hun post.
Wij wensen u een goede zomer toe!

AGENDA
►11 sept.
►12 sept.
►16 sept.
►28 sept.

Platform Orgel en publiek
Platform directeuren
Excursie BiB De Marne
Platform Archeologie

17:00 – 19:00 uur
10:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:30 uur
10:00 – 12:00 uur

Erfgoedpartners
Fraeylemaborg
station Winsum
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.

