
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kijkje in de keuken  
9 november 2017: mobiel erfgoed          Foto: Anton Tiktak 
In de najaarsbijeenkomst van Kijkje in de keuken staat het 
behoud van mobiel erfgoed centraal. Gastmuseum is, heel 
toepasselijk, Museum Nienoord in Leek waar de grootste 
collectie rijtuigen in Nederland is ondergebracht. In het 
ochtendgedeelte zal directeur Geert Pruiksma de deelnemers 
een kijkje achter de schermen (of in de keuken zo u wilt) 
gunnen. Na de lunch zijn er twee lezingen. Ernst Bosscher van 
het Noord Nederlands Trein &Tram Museum in Zuidbroek 
gaat in op de erfgoededucatietrajecten van het museum. 
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13 oktober 2017 

COLUMN  Roeli Broekhuis 
 
Cultuurbeleid 

Deze week stond het nieuwe regeerakkoord natuurlijk op de voorpagina’s van  
alle kranten. Het is een goed regeerakkoord voor kunst en erfgoed, als je de  
deskundigen mag geloven. Er komt meer geld beschikbaar en het belang van  
cultuur wordt weer benadrukt.  Dit klinkt heel positief en zo wil ik het ook lezen,  
maar toch maak ik me ook ongerust. Dit heeft vooral te maken met de meerdere  
betekenissen die cultuur in onze samenleving kan hebben. Cultuur is de manier  
waarop we met de wereld om ons heen en met elkaar omgaan en waaraan we  
uitdrukking geven, bijvoorbeeld door te schrijven, spelen, zingen, dansen en  
bewaren.  Om dit mogelijk te maken zijn kunstenaars, theaters, musea en  
erfgoedinstellingen nodig. Dit zijn de plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten  
en waar culturen elkaar kunnen beïnvloeden. Voor mij is cultuur het vorm geven  
van de samenleving. In het regeerakkoord zie ik dit niet terug. Er is aandacht voor  
organisaties die extra geld krijgen en voor het verstevigen van ‘de culturele  
infrastructuur’ en het verbeteren van kwaliteit, maar het beleid wordt niet gevoed  
door een bezielende gedachte over wat de samenleving de komende vier jaar nodig  
heeft. En juist dat aspect zal de komende jaren van belang zijn, bij alle vragen over  
onze plaats binnen Europa en in de wereld.  
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Kijkje in de keuken 
Oktobermaand Kindermaand 
Bijeenkomst Erfgoed op Stee 
Prijs voor ‘Ken je eigen Groninger Molen’ 
Spreekuur regiomakelaar Noord van het 
Mondriaan Fonds 
AGENDA 



Hoofd collecties van Museum Nienoord, Jan Zijlstra, gaat na de lunch in op de 
dagelijkse praktijk: praktijkervaringen, problemen en oplossingen.  
 
Datum : donderdag 9 november 2017 
Locatie : Museum Nienoord, Nienoord 1, 9351 AC Leek 
Tijd : 10:00 – 16:00 uur 
Dagvoorzitter is Roely Klok 
 
Uitnodiging en programma 
http://Uitnodiging-Kijkje-in-de-keuken-najaar-2017.docx 

De kosten bedragen € 15,- per persoon. Na aanmelding ontvangt u een factuur. 
Aanmelden kan via www.erfgoedpartners.nl.  Een e-mail sturen kan ook: 
info@erfgoedpartners.nl.  

 
Oktobermaand Kindermaand 
Oktobermaand Kindermaand is inmiddels volop aan de gang. De 43 deelnemende 
instellingen hebben een evaluatieformulier ontvangen, waar zij het aantal bezoekers 
(zowel kinderen als hun volwassen begeleiders) kunnen noteren. Bij Erfgoedpartners 
komen enthousiaste reacties binnen van deelnemers, zoals: 
 
(vanuit de instellingen) 
→ “Wij hebben bij de molen in Loppersum een hele mooi en gezellige kinderdag gehad 
zaterdag!” -Molen de Stormvogel, Loppersum 
→ “Vandaag waren [wij] deelnemer van Oktobermaand Kindermaand. De 
kaarsenmaakster liet zien hoe de kaarsen gedompeld werden en de kinderen konden 
zelf ook een handje mee helpen. Ter afsluiting werd er gratis een kaarsje gemaakt. We 
vonden het gezellig dat jullie er waren en hopen dat jullie genoten hebben. Wat ons 
betreft: volgend jaar weer!” -Kaarsenmakerij Victoria, Bourtange 

(een ‘zeer tevreden’ moeder) 
“Met zeer veel enthousiasme is mijn dochter afgelopen weekend begonnen met 
activiteiten voor de oktober kindermaand. Voor iedere activiteit kun je een stempel 
krijgen en als je vier stempels hebt mag je een presentje halen Overigens wil ik nog 
even zeggen dat ik het een fantastisch initiatief vindt. Zo kom je nog eens ergens met 
je kind waar je normaal gesproken niet komt. Erg leuk. Ga 
vooral zo door.” 

Memoryspel 
De kinderen die vier stempels hebben verzameld, kunnen een 
beloning ophalen bij een bibliotheek. De beloning is een 
prachtig vormgegeven memoryspel, waarvoor afbeeldingen zijn 
gebruikt, die zijn gemaakt voor de website 
collectiegroningen.nl. Op deze website zijn de topstukken uit 
Groninger museale collecties te bewonderen. Op de website 
van Erfgoedpartners is een overzicht te vinden van de 
bibliotheken waar het spel kan worden afgehaald. 

http://erfgoedpartners.nl/wp-content/uploads/2017/08/Afhaallocaties-prijs-
Oktobermaand-Kindermaand-2017-2.pdf  
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Bijeenkomst Erfgoed op Stee 
Op 25 oktober vindt er bij Erfgoedpartners een overleg plaats met instellingen die 
meedoen aan het project Erfgoed op Stee. Erfgoed op Stee wil erfgoed en zorg met 
elkaar verbinden door op één dag erfgoedcollecties te tonen aan én te laten ervaren 
door bewoners van zorginstellingen die niet meer in staat zijn om erfgoedinstellingen 
te bezoeken. Voor dit project is er een koppeling gemaakt met Kunst op Stee van 
VRIJDAG dat zorg verbindt met erfgoed en de kunsten. Erfgoedpartners vervult hierin 
een overkoepelende en coördinerende rol.  

Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u meer 
weten, dan nodigen wij u bij dezen van harte uit om 
aan te schuiven bij het overleg. U kunt dan vragen 
stellen, suggesties geven en naderhand besluiten of u 
wel of niet deel wilt nemen aan het project. 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 
ootjers@erfgoedpartners.nl. 

Marianne Ootjers is initiatiefnemer en 
contactpersoon voor dit project. Zij voert dit uit in 
het kader van haar stage behorende bij de opleiding 
Culturele & Maatschappelijke Vorming (3e jaar) aan de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden. 

Datum : 25 oktober 2017 
Locatie : Erfgoedpartners, Lopende Diep 8, Groningen 
Tijd : 10:00 – 12:00 

 
Prijs voor ‘Ken je eigen Groninger Molen’ 
Op 6 oktober vond in Utrecht het Nationale Molenfeest plaats, georganiseerd door  
De Hollandsche Molen. Daar werd de prijswinnaar bekend gemaakt van de Bankgiro 
Loterij Molenprijs 2017: molen de Traanroeier uit Oudeschild (Texel) won de prijs van  
€ 50.000 voor de restauratie van de molen. 

Op de feestelijke bijeenkomst werden ook de bijdrages 
uit het Molenfonds voor 2017 bekend gemaakt. Het 
Groninger Molenhuis/Erfgoedpartners ontving een 
cheque van € 10.000 voor de pilot ‘Ken je eigen 
Groninger Molen. In deze pilot wordt onderzocht hoe 
moleneigenaren, molenaars en andere vrijwilligers met 
deskundigen kunnen samenwerken bij het uitvoeren van 
bouwhistorisch onderzoek. Dit levert waardevolle 
informatie op over de eigen molen die van belang is voor 
toekomstig onderhoud of restauratie.  
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Spreekuur regiomakelaar Noord van het Mondriaan Fonds 
Sinds 1 september 2017 heeft het Mondriaan Fonds regiomakelaars die een 
onderzoekende en stimulerende rol hebben bij het bereiken van potentiële 
aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs uit de regio’s Noord, Oost en Zuid. Voor 
Groningen, Fryslân en Drenthe is dit Andrea Möller. 
https://www.mondriaanfonds.nl/activiteit/regiomakelaars/regio-noord-andrea-
moller/ 

Een andere taak van de regiomakelaars is het signaleren van nieuwe initiatieven, 

doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en 
cultureel erfgoed. Concreet houdt dit in dat de regiomakelaar klaarstaat voor 
kunstenaars, instellingen, overheden en opdrachtgevers die concepten, projectideeën 
en/of vragen hebben. De regiomakelaar weet de weg bij het fonds in Amsterdam en 
kan helpen om een goede aanvraag bij het goede loket te krijgen.  

Hebt u projectplannen, bent u als kunstenaar toe aan een werkbijdrage voor jong of 
bewezen talent, wilt u opdracht geven aan kunstenaars om werk te maken voor een 
locatie of evenement? Dan is er op maandag 23 oktober 2017 gelegenheid om dit te 
bespreken met Andrea Möller.   

Wat? Spreekuur met regiomakelaar Noord van het Mondriaan Fonds 
Waar? Het kantoor van de Kunstraad Groningen, St. Jansstraat 2g in Groningen 
Wanneer? Maandag 23 oktober a.s. tussen 10:00 tot 15:00 uur  

Aanmelden voor het spreekuur kan via Andrea Möller: a.moller@mondriaanfonds.nl. 
Zij neemt vervolgens contact met u op om het gesprek in te plannen. 
 

 

AGENDA 
►19 oktober Lezing archeologie  20:00 – 22:00 uur    Dorpshuis Zeerijp 
►20 oktober Bijeenkomst fun. erfgoed 13:00 – 17:00 uur    Bovenkamer Gron. 
Hele maand oktober: 
► Oktobermaand Kindermaand  
► Maand van de Geschiedenis  
► 9 november Kijkje in de keuken  10:00 – 16:00 uur   Museum Nienoord  
►29 januari Platform Orgel en publiek 20:00 – 21:30 uur   Erfgoedpartners 
►20 maart Platform Directeuren  10:00 – 12:00 uur   Verhildersum 
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