
Oktobermaand 

KINDER maand 
2017 in Groningen 

 

 

 

 
Persbericht 

6 september 2017 

Burgemeesters geven op 13 september aftrap Oktobermaand Kindermaand 2017  
Spannend verhaal over piraat Christiaan Störtebeker wordt voorgelezen 

De burgemeesters in Groningen zijn er weer klaar voor. Op woensdag 13 september melden zij zich bij 
een school in hun gemeente voor de officiële start van Oktobermaand Kindermaand 2017. Deze keer 

lezen zij aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 een spannend verhaal voor, waarin de piraat 
Christiaan Störtebeker (overigens een historisch figuur) een hoofdrol vervult.  

Dat de burgemeesters een spannend verhaal lezen, is niet toevallig. Voor het eerst is aan 

Oktobermaand Kindermaand een thema gekoppeld. Het thema voor 2017 is ‘Griezelen’, waarmee 
het evenement aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek. Instellingen zijn vrij dit thema toe 
te passen bij de te organiseren activiteiten. 

Als alles volgens wens verloopt zal daarna het memoryspel gespeeld kunnen worden, dat 

Erfgoedpartners heeft laten maken. Dit spel is opgedeeld in twee delen en is geschikt gemaakt voor 
kinderen van 4-8 jaar en voor kinderen van 9-12 jaar. Op de kaartjes staan voorwerpen, die in 

erfgoedinstellingen in Groningen te zien zijn. Tot slot van hun bezoek delen de burgemeesters de 
stempelkaart uit, die nieuw is dit jaar.  

Stempelkaart 
Op de achterkant van de stempelkaart is ruimte voor vier stempels. Kinderen kunnen bij een bezoek 

aan de instellingen in de maand oktober, een stempel vragen. Wanneer er vier stempels zijn 
verzameld, kan de prijs, het memoryspel, worden opgehaald bij een locatie in de buurt. Een lijst met 
ophaallocaties is vanaf 1 oktober te raadplegen op de website van Erfgoedpartners: 

www.erfgoedpartners.nl. 

Spinbarg 
Net als vorig jaar is er voor gekozen de burgemeesters bij de start van Oktobermaand Kindermaand 

een volksverhaal te laten voorlezen. Erfgoedpartners voert namelijk met Productiehuis Spinbarg, in 
samenwerking met erfgoedinstellingen in de provincie, een groot project rond Groningse 
volksverhalen uit: Spinbarg. Het project beoogt oude Groningse volksverhalen voor het nageslacht te 

bewaren maar wil dat op een eigentijdse manier doen. Zo worden op locatie met en voor bewoners 
van het gebied (jong en oud) allerlei activiteiten georganiseerd rond het thema volksverhalen: 

voorstellingen, concerten, wandelingen en dergelijke. Hierbij worden diverse filmmakers, 
kunstenaars en muzikanten uit de omgeving ingeschakeld die de volksverhalen op een bijzondere 
manier verbeelden: door middel van animatie, videokunst, poppenfilms of als bijzondere kijkdoos en 

een tournee over water met het museumschip ‘ De Familietrouw’ van het Veenkoloniaal Museum.  
Het schip is inmiddels op tournee. Raadpleeg de website (www.spinbarg.nl) voor de ligplaatsen. 

http://www.spinbarg.nl/


Oktobermaand Kindermaand is de maand waarin er heel veel creatieve en spannende activiteiten 
zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Op een laagdrempelige manier maken zij kennis met 

culturele instellingen in de provincie. Op alle zaterdagen en zondagen in oktober worden er 
verschillende speciale activiteiten aangeboden. Aan Oktobermaand Kindermaand doet weer een 

keur aan instellingen mee. Het programma is vanaf 13 september te raadplegen via de websites 
www.kindermaand.nl en www.cultuurkalendergroningen.nl. 

Behalve voor de burgemeesters is Oktobermaand Kindermaand inmiddels ook voor scholen en 
culturele instellingen een begrip geworden. Voor culturele instellingen als musea bijvoorbeeld, die 

vaak door vrijwilligers worden geleid, is het evenement een prachtige middel om aan educatie te 
doen. 

Oktobermaand Kindermaand wordt in Groningen georganiseerd door Erfgoedpartners. Organisatie is 

mede mogelijk dankzij de inzet van gemeenten, de culturele instellingen, de scholen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie: 

Het overzicht van de burgemeesters en waar ze in actie komen is bijgevoegd evenals het verhaal dat 
wordt voorgelezen.  

Als u meer wilt weten over Oktobermaand Kindermaand neem dan contact op met Erfgoedpartners 

(050) 313 00 52. De informatie is ook te vinden op de vernieuwde website van Erfgoedpartners: 
www.erfgoedpartners.nl. 
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