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Ondernemerschap
Ond
Onlangs las ik een interview met Elske Doets, zakenvrouw van het jaar. Zij
vertelde over ondernemerschap en dat ze daar geen opleiding voor had
gevolgd. Voor haar was ondernemerschap gewoon te beginnen en kansen
pakken wanneer ze zich aandienen. Door de kunst bij anderen af te kijken
heeft ze zich verder tot ondernemer ontwikkeld. En als het verkeerd gaat,
stel je je plannen bij. Haar advies: plan zo weinig mogelijk vergaderingen,
want die slurpen energie. Om verschillende redenen heb ik afgelopen weken een paar keer aan
dit interview teruggedacht. Vaak wordt ondernemerschap, ook in de
culturele sector, uitgelegd als een slimme manier om geld te verdienen. Ik
denk dat ondernemerschap meer blijvende waarde heeft als je aan de slag
gaat en kansen pakt. Deze week zag ik een paar voorbeelden van ondernemers die met erfgoed aan de slag zijn gegaan en het is mooi om te zien
dat iedereen daar blij van wordt.

Oktobermaand Kindermaand van start
Met de Burgemeestersactie op 13 september is de
Kindermaand officieel van start gegaan. In bijna alle
gemeenten kwam die dag de burgemeester of, in een
enkel geval, de wethouder op een school van hun keuze.
Daar lazen ze het spannende verhaal over de piraat
Christiaan Störtebeker voor en werden de
stempelkaarten uitgedeeld.
Inmiddels hebben zich al 36 instellingen aangemeld: een
record! Zo kun je ondermeer terecht bij het Nederlands
Stripmuseum in Groningen, Informatiecentrum
Noordmee in Sellingen, theater Geert Teis in Stadskanaal

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl in actie

en de Muziek-, Dans- en Theaterschool in Veendam. Aanmelden kan nog steeds:
info@erfgoedpartners.nl. De deelnemers en hun programma’s zijn te vinden op
www.kindermaand.nl en op www.cultuurkalendergroningen.nl.
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Reis met je Hart en Oktobermaand Kindermaand
Niet voor iedereen is op vakantie gaan, of cultuur- en
erfgoedinstellingen bezoeken mogelijk, vaak vanwege
gebrek aan geld. De Stichting Reis met je Hart zet zich in
voor mensen die door geldgebrek al langere tijd niet op
vakantie kunnen gaan, maar die dit wel van harte gegund
wordt door mensen uit hun omgeving. De stichting
verzorgt een dagje uit of een vakantie met gelden die
opgebracht worden uit giften, schenkingen, erfenissen en
steun in natura.

Erfgoedpartners wil dit mooie initiatief steunen door het voor gezinnen, met kinderen
tussen de 4 en 12 jaar, mogelijk te maken kosteloos deel te nemen aan Oktobermaand
Kindermaand. Dit houdt in dat zij via Stichting Reis met je Hart de activiteiten kunnen
bezoeken. De toegangsprijs die voor de activiteiten wordt gevraagd aan ouders,
grootouders of andere begeleiders, wordt door Erfgoedpartners vergoed. Zo willen we
gezamenlijk de drempel om een culturele instelling te bezoeken verlagen en bieden we
de gezinnen een cultureel uitje aan. www.reismetjehart.nl

Spinbarg: Groningse volksverhalen op de Familietrouw
De tournee van de Familietrouw, het museumschip van het Veenkoloniaal Museum dat
wordt ingezet bij Spinbarg, is in volle gang. Nog tot en met 22 oktober ziet en hoort u
12 verhalen, verbeeld door Groningse filmmakers, kunstenaars en
muzikanten in het ruim van de Familietrouw. In het authentieke
roefje, de vroegere leefruimte van de schippersfamilie, kunt u
luisteren naar Arnold Veemans muzikale vertolking van het verhaal
van de Dollard, ‘Ol Tjoard’.
Tijdens de verhalentournee organiseert Spinbarg, met
erfgoedinstellingen en bewoners uit het gebied, tal van activiteiten
rond Groningse volksverhalen. De Familietrouw is de komende
weken te bezoeken:
• 15 tot en met 17 september Wedde, naast het gemeentehuis; op
zaterdagmiddag kunt u meedoen aan een wandeling van burcht
Wedde naar de Giezelbaarg met verhalen, muziek en poëzie. Op
zondagmiddag zijn er rondvaarten door Wedderbergen met muziek
van Marlene Bakker en Bernard Gepken en verhalen van Henk
Opheikens
• 22 tot en met 24 september Termunterzijl
• 29 september tot en met 1 oktober Briltil; op zaterdag 30 september kunt u ook nog
naar de openluchtvoorstelling ‘Ongenode gasten’, op loopafstand van de boot
• 3 en 4 oktober de haven van Leek
• 6 tot en met 8 oktober in het haventje van Warffum

• 13 tot en met 15 oktober Zoutkamp, aan de kade voor het Visserijmuseum
• 20 tot en met 22 oktober Stadskanaal, ter hoogte van de Eurobrug
Voor meer informatie en een actueel programma kunt u terecht op www.spinbarg.nl.
en www.erfgoedpartners.nl.
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Boerderij in Beeld tijdens Tocht om de Noord
Boerderij in Beeld is op zaterdag 23 september tijdens
Tocht om de Noord langs de route aanwezig en is te
vinden in boerderij Feldwerder Voorwerk in Kolhol
(bij Zijldijk).
Wandelaars en bezoekers kunnen een kijkje nemen in
de oude boerenschuren waar een mini-tentoonstelling
staat opgesteld over de geschiedenis van de Groninger
boerderij. Er is een fotocollage van verdwenen
boerderijen en er wordt aandacht besteed aan de
geschiedenis van deze bijzondere locatie. Ook zijn de
resultaten te zien van een workshop met leerlingen
van groep 6 van basisschool De Viermaster uit
Veendam. En voor wie alleen maar even wil uitrusten:
dat kan op de strobalen binnen, onder het genot van een kopje koffie of thee.
Natuurlijk zijn ook niet-wandelaars welkom.

Maand van de Geschiedenis
Ook dit jaar heeft de Maand van de Geschiedenis een
keur aan activiteiten. In oktober worden er meer dan
500 activiteiten door heel het land georganiseerd,
zoals lezingen, tours, festivals, verkiezingen, boeken,
tentoonstellingen, films, radio- en tv-programma’s en
meer. Het complete programma is te vinden op:
maandvandegeschiedenis.nl/programma.
Voor het programma in Groningen:
Programma Maand van de Geschiedenis in Groningen
Poëzie op Nienoord

Over ons
Nieuwe website
Zoals u in een eerder nummer van Erfgoedloper heeft kunnen lezen, beschikt
Erfgoedpartners sinds kort over een nieuwe website. De site heeft een aantal
voordelen ten opzichte van de oude. Zo kunnen scholen zich heel eenvoudig via de
website aanmelden voor erfgoededucatietrajecten. Ook aanmelden voor activiteiten
kan tegenwoordig op deze manier. Er is ook een zoekfunctie toegevoegd waardoor u
snel de informatie vindt, die u wilt hebben. Wij nodigen u van harte uit een kijkje te
nemen. www.erfgoedpartners.nl.
Een nieuwe medewerker: Filip Vedder
In Erfgoedloper 141 van 21 juli konden wij u nog Maarten Eisema als nieuwe
medewerker voorstellen. Gebeurtenissen volgen elkaar soms snel op. Maarten, die
Internationale Betrekkingen studeerde, heeft een baan geaccepteerd bij de
Rijksuniversiteit Groningen, die goed aansluit bij zijn studie. Een gouden kans voor
Maarten, die wij hem graag gunnen! Hij heeft beloofd voor ons te zullen lobbyen in
Brussel […].
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Inmiddels hebben wij een nieuwe medewerker mogen
begroeten. Deze week is Filip Vedder (31) met zijn
werkzaamheden begonnen. Voorlopig voor een half jaar.
Filip zal zich, net als Maarten, als procesbegeleider in
eerste instantie vooral bezighouden met Digitaal Museum.
Na de School voor Journalistiek in Zwolle studeerde Filip
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar
studeerde hij in 2013 af op de verhouding academische
vrijheid in Japan vanaf de 19e eeuw tot 1943. Dit had
ondermeer tot gevolg dat de uitwisseling tussen de
universiteiten van Groningen en Osaka geïntensiveerd werd.
Werkervaring deed Filip ondermeer op bij de Hanzehogeschool, waar hij onderzoeksassistent was bij de hoogleraar Aziatische bedrijfskunde. Daarnaast deed hij af en toe
freelance redactiewerk. In zijn vrije tijd is Filip eindredacteur van het Drents
historisch tijdschrift ‘Waardeel’. Ook Japan blijft hem fascineren. Zo verdiept hij zich
in de Japanse taal en cultuur. Filips werkdagen zijn in principe maandag tot en met
woensdag. Zijn e-mailadres is vedder@erfgoedpartners.nl.

AGENDA
►21 sept.
Lezing Archeologie
►28 sept.
Platform Archeologie
Hele maand oktober:
► Oktobermaand Kindermaand
► Maand van de Geschiedenis
►29 januari Platform Orgel en publiek
►20 maart
Platform Directeuren

20:00 – 22:00 uur NAD Nuis
10:00 – 12:00 uur NAD Nuis

20:00 – 21:30 uur Erfgoedpartners
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

