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Oktobermaand Kindermaand: een ontdekkingsreis langs cultuur-, natuur- en erfgoedinstellingen
Het evenement Oktobermaand Kindermaand is volop aan de gang. Nog twee weekenden in oktober
kunnen kinderen en hun (groot)ouders terecht in diverse cultuur-, natuur- en erfgoedinstellingen in de
provincie Groningen.
Zoals bijvoorbeeld bij Landgoed Verhildersum in Leens. Daar kan op 20, 21, 27 en 28 oktober nog het
programma ‘Ga op stap met een tablet en speur mee met Cam en Vinnie naar het mysterie van
Verhildersum!’ gevolgd worden. Verspreid over het landgoed krijgen de kinderen verschillende
opdrachten. Na afloop wacht de beloning! Verder kunnen ze nog een fotospeurtocht doen en een
borgspeurtocht. In de boerderij mogen ze zich verkleden als Ot en Sien en een selfie maken in de
bedstee, zelf graan malen en de film over de vleermuizen bekijken.
Een medewerkster van Verhildersum is tevreden over het verloop van de activiteit. “De kinderen
krijgen een tablet mee waar ze allerlei opdrachten mee doen. Dit is een zeer populaire activiteit, en
het loopt dan ook erg goed. En het mooie weer helpt zeker mee.”
[fotograaf Elmer Spaargaren maakte op 14 oktober opnamen van de activiteiten]
Hoe de kruisheren van het Klooster in Ter Apel in de middeleeuwen hun zieken verzorgden komen
kinderen te weet als ze meedoen aan het programma ‘Kruidenpotten…. een bonte verzameling van
geuren en kleuren’. De kruisheren gebruikten, zelfvoorzienend als ze waren, kruiden uit de
kruidentuin. Diverse kruidenpotten staan uitgestald in de ziekenzaal op de kloosterzolder. Met
behulp van de ‘KloosterKaartjes’ ontdekken ze welk kruid bij welke geur hoort, welke kleur het heeft
en waartegen het werd gebruikt. Kinderen die dat willen mogen een kruisherenhabijt aantrekken.
Educatiemedewerkster Anastasia van der Werff: “ De beleving in ons prachtige gebouw is optimaal,
het klooster is één groot middeleeuws decor. Alle zintuigen in dit programma worden aangesproken.
Dat begint al als ze de sleutel in het slot mogen steken en ze daarna het kruidenpottenspel gaan
spelen. Ik heb gemerkt dat de kinderen hebben genoten.”
Ook op 21 en 28 oktober kunnen kinderen en hun volwassen begeleiders nog terecht in Klooster Ter
Apel voor het programma.
[fotograaf Robin Huisman fotografeerde op 14 oktober een aantal kinderen in de ziekenzaal van het
klooster]
Wat er allemaal nog meer te zien en te beleven is tijdens deze Oktobermaand Kindermaand,
raadpleeg daarvoor www.kindermaand.nl. De activiteiten worden ook op de Uitagenda getoond.
www.uit.groningen.nl
Stickerkaart
De kinderen in de provincie Groningen hebben via hun school een stickerkaart ontvangen. Als ze
twee stickers hebben verzameld krijgen ze als beloning op het tweede adres waar ze een sticker
hebben verdiend een kaartspelletje mee. Het kaartspel bestaat uit afbeeldingen, die zijn gemaakt
voor de website collectiegroningen.nl. Op deze website zijn de topstukken uit Groninger museale
collecties te bewonderen.
Kinderen die geen kaart hebben ontvangen, kunnen die halen bij een deelnemende instelling. Zie ook
daarvoor www.kindermaand.nl.

Oktobermaand Kindermaand wordt in Groningen georganiseerd door Erfgoedpartners. Organisatie is
mede mogelijk dankzij de inzet van gemeenten, de culturele instellingen en de scholen.
Noot voor de redactie:
Als u meer wilt weten over Oktobermaand Kindermaand neem dan contact op met Erfgoedpartners
(050) 313 00 52.

