
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktobermaand Kindermaand  
Oktobermaand Kindermaand zit er weer op, we kijken terug op 

een maand vol mooie kinderactiviteiten en veel volle 

stempelkaarten. De volle stempelkaarten kunnen nog tot eind 

november worden ingeleverd op diverse locaties in de Stad en 

de provincie. De locaties kunt u vinden op onze website 

www.erfgoedpartners.nl.  

Dit jaar is een record behaald voor Groningen; de activiteiten van de provincie 

Groningen zijn het meest bezocht op de website www.kindermaand.nl 
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COLUMN  Roeli Broekhuis 
Erfgoed gebruiken 

Afgelopen week hoorde ik een prachtige introductie op onze organisatie:  

Erfgoedpartners helpt bij het bewaren en gebruiken van erfgoed. “Waarom  

heb ik dit zelf niet bedacht”, ging er door mijn hoofd. Het raakt niet alleen  

de kern van wat wij als organisatie doen, maar het benoemt ook vooral  

wat wij als beheerders van erfgoed willen doen. Nu zijn we in de  

erfgoedwereld heel goed in het bewaren van erfgoed. Er zijn richtlijnen,  

wetten en opleidingen hoe we verschillende soorten erfgoed kunnen  

bewaren. In het gebruiken van erfgoed zijn we minder goed en vooral ook  

heel terughoudend. Als je iets goed wilt bewaren, pak je het goed in en zet  

je het veilig weg. Met monumenten gaat dat wat moeilijk, maar met objecten kan dat  

heel goed. Tot het moment komt dat niemand meer weet wat deze objecten bijzonder  

maakt en ze daarom worden weggegooid. Bewaren en gebruiken zijn voor erfgoed als  

twee zijden van dezelfde medaille. Daarom is het goed dat monumenteneigenaren  

nadenken over (her)gebruik, maar ook collectiebeheerders nadenken over gebruik en 

zichtbaarheid van de collectie. Als het fysiek niet kan, dan toch in ieder geval digitaal. 
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gedurende de maand oktober. Dusdanig goed zelfs, dat in de top 10 van best 

bekeken projecten Groningen maar liefst 6 keer naar voren kwam. Met als 

nummer 1: ‘Van mond tot kont’ van Universiteitsmuseum Groningen. Andere 

activiteiten die vaak bekeken werden waren die van de Heemtuin Muntendam, 

het Groninger Museum, het Nederlands Stripmuseum, Museumspoorlijn de 

S.T.A.R., Veenkoloniaal Museum,  Noord-Nederlands Trein & Tram museum en 

het Bezoekerscentrum Reitdiep. 

Memoryspel Collectie Groningen 
Kinderen met een volle stempelkaart van 

Oktobermaand Kindermaand kunnen als beloning 

een memoryspel ophalen. Dit spel is ontwikkeld bij 

de website Collectie Groningen. Het spel bestaat uit 

twee delen en is geschikt voor kinderen van 4-8 jaar 

en kinderen van 9-12 jaar.  

Op de kaartjes staan voorwerpen, die in 

erfgoedinstellingen in Groningen te zien zijn. Deze 

en andere afbeeldingen uit Groningse musea zijn gemaakt voor de website 

www.collectiegroningen.nl. Op deze website zijn de topstukken uit Groninger 

museale collecties te bewonderen.  

Ook museumwinkels, VVV-kantoren en andere organisaties kunnen het 

memoryspel bestellen en aanbieden. Mocht u hier meer informatie over willen 

dan kunt u contact opnemen via (050) 313 00 52 of info@erfgoedpartners.nl. 

Erfgoededucatietrajecten weer van start 
Ook in het schooljaar 2017-2018 

vinden de erfgoededucatietrajecten 

weer plaats in diverse gemeentes. Voor 

de zomer zijn de scholen uit de 

betreffende gemeentes uitgenodigd 

om zich in te schrijven. De inschrijving 

liep tot 31 oktober en is inmiddels 

gesloten. Het belooft een mooi jaar te worden, maar liefst vijftig scholen 

verdeeld over dertien gemeentes hebben zich ingeschreven voor de 

erfgoededucatietrajecten van schooljaar 2017-2018. Dat betekent dat meer 

dan 5.000 basisschoolleerlingen uit de provincie Groningen via de trajecten 

kennis maken met erfgoed bij hen in de buurt. 

De aanmeldingen worden nu verwerkt en de afspraken tussen de scholen en de 

aanbieders worden onderling gemaakt. We wensen alle docenten, leerlingen 

en aanbieders dan ook veel erfgoedplezier. Mocht u voor de sluitingsdatum 

E 
R

 F
 G

 O
 E

 D
 L

 O
 P

 E
 R

 

http://www.collectiegroningen.nl/
mailto:info@erfgoedpartners.nl


niet in gelegenheid zijn geweest om uw school of klas aan te melden of heeft u 

vragen over de trajecten, neem dan contact op via (050) 313 00 52 of 

info@erfgoedpartners.nl.  

Cursus Erfgoedjuf/meester 
K&C en Erfgoedpartners gaan in 2018 samen de cursus 

erfgoedjuf en –meester aanbieden.  

Met de cursus worden erfgoedjuffen en erfgoedmeesters 

opgeleid, die in staat zijn een brug te slaan tussen 

cultuuronderwijs en cultureel erfgoed. Ze geven scholen en 

erfgoedinstellingen inspirerende input, brengen 

verbindingen tot stand en zorgen ervoor dat 

erfgoedprojecten een goede basis in de uitvoering krijgen.  

Er is plaats voor 10 cursisten. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een 

Pabo-opleiding met onderwijsbevoegdheid of een Educatieve Master hebben. 

De kosten voor deelname zijn €150. De cursus wordt deels bij Erfgoedpartners 

in Groningen, deels bij K&C in Assen en deels op locatie gegeven.  

De cursus bestaat uit 10 lessen. Een greep uit de onderwerpen: 1. wat is 

cultureel erfgoed; 2. wie zorgt ervoor; 3. erfgoed en identiteit; 4. 

erfgoededucatie: een overzicht (inclusief subsidiestromen); 5. hoe kom ik aan 

opdrachten; 6. voorbeelden van projecten (de provincie in); 7. koppelen theorie 

en praktijk, uitmondend in een erfgoededucatieproject. Aan deze cursus werken 

diverse mensen van onderwijs- en erfgoedinstellingen mee. Data voor de cursus 

worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Nu al interesse? Stuur dan een e-mail 

naar info@erfgoedpartners.nl of meldt u aan via de website 

www.erfgoedpartners.nl.   

Update Erfgoed op Stee 
In januari 2018 wordt voor het eerst het project 

Erfgoed op Stee uitgevoerd. Erfgoed op Stee is een 

project waarbij erfgoedinstellingen bij een 

zorginstelling op bezoek gaan met 10 objecten uit hun 

collectie. Zo worden ouderen bereikt die zelf niet 

meer naar het museum kunnen gaan.  De objecten komen bij voorkeur uit de 

niet-kwetsbare C of D collectie van de instelling. Met dit project wordt zorg, 

erfgoed én de kunsten met elkaar verbonden. 

In januari vindt de eerste bijeenkomst plaats om de opzet te testen. De Stichting 

Huizinga Meubel Nederland bezoekt dan samen met Boerma’s  Antiekhoeve het 

Zorgcentrum Oosterlengte in Winschoten.  
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De ervaringen worden gebruikt voor de musea die in maart zorgcentra 

opzoeken. Erfgoed op Stee werkt nauw samen met Kunst op Stee, de 

ouderenactiviteiten- en participatiemaand van VRIJDAG.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Marianne Ootjers: ootjers@erfgoedpartners.nl. 

Archeologielezing over ‘Wierden en terpen’ 
De derde lezing in de reeks archeologielezingen die het 

platform archeologie & publiek van Erfgoedpartners dit 

najaar organiseert, is op donderdag 21 december 

in Museum Wierdenland in Ezinge. De spreker is Mans 

Schepers, archeoloog bij de Rijksuniversiteit Groningen. Het 

programma wordt binnenkort bekend gemaakt. 

Iedereen die geïnteresseerd is in archeologie wordt van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 20:00 uur met een 

inloop vanaf 19:30 uur. 

Ook deze avond is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via onze website 

http://erfgoedpartners.nl/najaar-reeks-archeologielezingen/. 

Sint Pannekoek zoekt vitrinekasten! 
Op 29 november wordt Sint Pannekoek georganiseerd in 

Groningen. Iedereen die van pannenkoeken houdt is hartelijk 

welkom. Het feest kent zijn oorsprong in de strips van Jan, 

Jans en de kinderen van Jan Kruis.  

De entree voor het feest is gratis en voor de pannenkoeken 

bepalen mensen zelf wat ze willen of kunnen betalen. Sint 

Pannekoek is een barmhartig feest voor iedereen en de 

verbinding staat hoog in het vaandel. De opbrengst van de 

pannenkoeken gaat dit jaar naar het project Smakelijk Lezen 

van Humanitas, zij zetten zich in om laaggeletterdheid tegen 

te gaan. Dit jaar is de hoofdlocatie The Big Building in Groningen, het feest is van 

12.00u tot 20.00u.  De professionals van TOET Pannekoek bakken de 

pannenkoeken en er zullen allerlei activiteiten voor jong en oud zijn. Daarnaast 

is er een pannenkoekententoonstelling, met items als een Russische postzegel, 

een pannenkoekenmes uit 1900, een LP singeltje en veel oude prentenboeken.  

Voor de tentoonstelling is de organisatie nog op zoek naar twee vitrinekasten 

die op 29 november geleend kunnen worden voor Sint Pannekoek. Mocht u 
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twee vitrinekasten hebben die uitgeleend kunnen worden, neem dan contact op 

met Annabelle Spanjaard, annabellespanjaard@gmail.com.  

 

AGENDA  

►21 december   Archeologielezing  20:00 uur        Wierdenland 

►29 januari   Platform Orgel en publiek 20:00 – 21:30 uur    Erfgoedpartners 

►20 maart   Platform Directeuren  10:00 – 12:00 uur    Verhildersum 

 

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. 

E 
R

 F
 G

 O
 E

 D
 L

 O
 P

 E
 R

 

mailto:annabellespanjaard@gmail.com
mailto:info@erfgoedpartners.nl

