PERSBERICHT
18 oktober 2019

Oktober Kindermaand: een ontdekkingsreis langs cultuur- en erfgoedinstellingen
Het evenement Oktobermaand Kindermaand is volop aan de gang. Nog twee weekenden in oktober,
en ook tijdens de herfstvakantie, kunnen kinderen en hun (groot)ouders terecht in diverse cultuur- en
erfgoedinstellingen in de provincie Groningen.
Gemeente Het Hogeland
In Molen Hollands Welvaart in Mensingeweer kunnen kinderen op 20 en 27 oktober op de begane
grond een bakkersmuts decoreren, graan tot meel malen met de kweern = handmolen, pannenkoeken bakken, beleggen en opeten, op audiotour met koptelefoon door de molen, oude Romeinse
maalstenen bewonderen. Verder verzorgt de molenaar of molengids een rondleiding en is er een
kinderhoek met molenkleurplaten.
Ook in de Menkemaborg in Uithuizen kunnen kinderen iedere zaterdag en zondag van oktober en
elke dag in de herfstvakantie van 10:00 - 16:00 uur een junior audiotour doen: een spannende tocht,
terug in de 18de eeuw.
Op 20 oktober is in de kerk van Pieterburen een fotospeurtocht waardoor je deze mooie, oude kerk
als tijdsmonument goed leer kennen of deze eens met andere ogen zien. Er is een reeks voor 8-9
jarigen en een reeks met wat meer uitdaging en informatie voor de oudere kinderen.
Gemeente Delfzijl
Het Zeekadetkorps Delfzijl biedt tijdens Oktober Kindermaand iedere zaterdag op de voormalige
mijnenveger de Hr.Ms. Naarden een programma over het leven aan boord van een schip en de
nautische activiteiten. Varen, zeilen, koken, sleutelen in de machinekamer, navigeren, spelenderwijs
kennis maken met het schip en de zeevaart. Aanmelden is gewenst liefst met leeftijd in verband met
veiligheid en de inzet van het korps met betrekking tot de veiligheid: commandant@zkkdelfzijl.nl.
Gemeente Oldambt
De zondagen 20 en 27 oktober en elke dag in de herfstvakantie (met uitzondering van 21 oktober) is
er van 13:00 tot 17:00 uur een programma in het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee.
De kinderen worden uitgedaagd: zij horen klokken luiden, maar waar hangen de klepels? Als ze die
gevonden hebben kennen ze de oplossing.
Gemeente Midden-Groningen
Kinderen hebben in het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (NNTTM) in Zuidbroek op 26 en
27 oktober alle tijd om het museum te bekijken. Misschien geeft de suppoost ze nog wat hints waar
ze op moeten letten. En daarna kunnen ze in het museum meedoen aan de zeskamp. Zes vragen over
wat ze al gezien hebben of nog even willen checken.
Gemeente Pekela
Op 23 oktober beleven de kinderen aan de hand van een speurtocht het Kapiteinshuis Pekela in
Nieuwe-Pekela.
Gemeente Veendam
In het Veenkoloniaal Museum kan men op 22 en 27 oktober knutselen met herfst als thema.
Gemeente Stadskanaal
In Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal komen treinliefhebbers op 20, 22, 23 en 27 oktober aan
hun trekken met een treinrit per historische stoomtrein achter een heuse stoomlocomotief.

Gemeente Westerwolde
In Museum Klooster Ter Apel is in de herfstvakantie en op nog op woensdagmiddag 30 oktober voor
kinderen een scala aan activiteiten onder de titel In Hemelsnaam... Wat zie jij? Wat ruik, voel en hoor
jij in het Klooster? Het programma is een ontdekkingstocht naar de tradities en rituelen van de
kruisheren rond het thema ziek zijn (be)graven) en herdenken.
Gemeente Westerkwartier
Kinderen kunnen op Sint Maarten, op 11 november, goede sier maken met ‘mien leutje lanteern’ die
ze op 27 oktober hebben gemaakt in Museum Wierdenland in Ezinge. Het materiaal dat daarvoor
gebruikt kan worden zijn bieten, blikjes en pompoenen. Jonge kinderen (4-6 jaar) kunnen een
lampion beschilderen.
Gemeente Groningen
In het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen is op 19, 23 en 26 oktober een speciale
kinderrondleiding door het museum. De rondleider neemt de kinderen mee naar zijn of haar
favoriete object en vertelt daar spannende verhalen over. Dat kan een heus kanon zijn, of misschien
mogen ze wel een schip trekken. De rondleiding duurt ongeveer 30 minuten, dus is er nog alle
gelegenheid om daarna rustig het museum bekijken.
Het Groninger Museum heeft nog twee weekenden en in de herfstvakantie dagelijks tussen 12 en 17
uur het inloopatelier met gratis activiteiten waar kinderen een monoprint of weefwerkje kunnen
maken, een Ploegportret kunnen schilderen en er zijn doespellen en opdrachten uit de
ontdekkingskast.
Het volledige programma van Oktober Kindermaand is te vinden op www.kindermaand.nl.
Oktober 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.

