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Nieuwsbrief #11 - november 2018

Ledennieuwsbrief
WO2GLD.nl is vernieuwd!
Tweehonderd locaties met een beladen oorlogsverleden, driehonderd locaties van verzet, strijd en
bevrijding, en ruim achthonderd Gelderse oorlogsmonumenten zijn te vinden op de nieuwe digitale kaart
van WO2GLD.nl. Dit is het resultaat van onderzoeken uitgevoerd door drie historici in opdracht van
stichting WO2GLD. Alle locaties op de kaart zijn verbonden aan bronnen uit het Netwerk Oorlogsbronnen.
Lees hier meer over de vernieuwde website van WO2GLD.

Samenwerking
Museum Tweestromenland en

Stadsgidsen in de schijnwerpers:
presentatie publicatie

De Tuinen van Appeltern
De tentoonstelling ‘Overleven in de Winter’ werd
op 10 november onder grote belangstelling
officieel geopend. Deze tentoonstelling is een
samenwerking tussen Museum Tweestromenland
en de Tuinen van Appeltern. De samenwerking,
met als doel het bereiken van een bredere groep
bezoekers, is tot stand gekomen door de
stimuleringsbijdrage van Ieders Museum.
Lees hier meer over het project.

Op donderdag 22 november is tijdens de
studiedag voor stadsgidsen in het Nederlands
Openluchtmuseum de bijbehorende
publicatie Stadsgidsen in de
Schijnwerpers, gepresenteerd. In deze publicatie,
staat de stadswandeling in al haar aspecten
centraal. De samenstellers zijn in gesprek gegaan
met diverse stadsgidsen uit Middeleeuwse steden
in Gelderland.
Lees hier meer over de publicatie.

Oproep ondertekenen convenant 'Verhaal van Gelderland'
Op woensdag 16 januari 2019 vanaf 16.00 uur organiseren we tijdens de Provinciale Statenvergadering
een startmoment voor het project 'Verhaal van Gelderland'. Tijdens deze bijeenkomst nodigen wij de
leden van de coöperatie uit om een convenant te ondertekenen waarin de ondertekenaar aangeeft op
enigerlei wijze een bijdrage te willen leveren aan de totstandkoming van het boek 'Verhaal van
Gelderland'. Het ondertekende convenant zal een moderne versie worden van de Verbondsbrief van 1418.
Lees hier meer.

Foto: Verbondsbrief 1418, CC-BY Gelders Archief 2000-5451

Citizen Science project gestart
Op 1 november is Eva Kaptijn gestart als onze nieuwe collega voor Publieksarcheologie. Zij gaat zich
bezighouden met een wel heel bijzonder project: Citizen Science op het gebied van archeologie.
Eva is bezig een online-platform te ontwikkelen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens.
Vervolgens zal ze starten met het werven van enthousiaste vrijwilligers die zich op dit project willen
storten. De resultaten uit deze pilot worden enerzijds gebruikt voor het wetenschappelijk
onderzoeksproject van Universiteit Leiden en anderzijds door gemeenten om het archeologische bestand
van de Veluwe aan te vullen. Lees hier meer over het project Citizen Science.

Nieuwe ronde HAN-samenwerking

Europa Nostra’s Berlin Call to Action

In november is een nieuwe groep studenten van
de Hogeschool Arnhem-Nijmegen begonnen met

Erfgoed Gelderland roept de leden en andere
erfgoedinstellingen op de ‘Call to Action’ van

een probleem of opdracht uit het
erfgoedveld. Ook deze keer komen
de opdrachtgevers vanuit de achterban van
Erfgoed Gelderland, namelijk: Het Nederlands

Europa Nostra te ondertekenen. Het manifest
wijst op het verbindende karakter van – Europees
– erfgoed. Met het ondertekenen van het
manifest door zoveel mogelijk organisaties kan

Bakkerij Museum in Hattem, Leven in de Liemers,
Musea Zutphen en Nationale Park de Hoge
Veluwe. Ze werken aan een prototype en een
interactieve oplossing voor de vraagstukken die

bij Europese overheden aandacht worden
gevraagd voor dit gedeelde erfgoed en de
mogelijkheden die dit biedt op cultureel en
economisch vlak.

deze organisaties hebben voorgelegd.
Lees hier meer of ga direct naar het
Lees hier meer over deze samenwerking.

digitaal ondertekenen van het manifest!

Terugblik 75ste partnervergadering CollectieGelderland
Op vrijdag 23 november was de 75ste partnervergadering van CollectieGelderland. Veel aandacht was er
voor de voortgang van het masterplan CollectieGelderland 2018-2021. De ontwikkeling van het nieuwe
collectieregistratiesysteem Memorix Maior en het design van de nieuwe website door Driebit werden
verder toegelicht. Naast de doorontwikkeling van de database en website, werden de partners ook
bijgepraat over de voortgang en planning van het digitaliseringstraject. Daarnaast werd ook de
vernieuwde website WO2GLD.nl getoond en toegelicht.
Lees hier de volledige terugblik.

Terugblik ledenraadsvergadering

Terugblik Cursus Beter Besturen

Op vrijdag 2 november vond de
Ledenraadvergadering van de coöperatie plaats.

In het kader van Verhaal van

De bijeenkomst begon met een overzicht van de

Besturen voor leden van de coöperatie. De

groei van Erfgoed Gelderland en aansluiting van
diverse nieuwe leden. Vervolgens werd er

cursussen gingen in op de Governance Code
Cultuur, een instrument voor goed bestuur en

teruggeblikt op het Erfgoedfestival ‘Over grenzen
van Gelderland’. Er werd vervolgens onder

toezicht in de cultuursector. Deelnemers hebben

Gelderland organiseerden wij een leerlijn Beter

andere vooruitgeblikt naar het project het

zich hierin verdiept en hebben het ingevoerd in
de praktijk. Daarnaast hebben ze hun

‘Verhaal van Gelderland’ en de plannen
voor CollectieGelderland.

krachtenveld geanalyseerd en een training
zelfevaluatie gevolgd. De vijf cursussen waren
zowel als geheel en als losse cursus te volgen.

Lees hier de volledige terugblik van de
ledenraadsvergadering.

Lees meer.

Meer nieuws van Erfgoed Gelderland leest u op onze website
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