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Ledennieuwsbrief

'Break-in Box' feestelijk gepresenteerd: startstein educatie

De Break-in Box is open! Gedeputeerde Josan Meijers, burgemeester van Wijchen Hans Verheijen en
Rylana Seelen van Museum Kasteel Wijchen gaven het goede voorbeeld. Zij wisten deze kist, een
omgekeerde escape room, te openen. En daarmee gaven ze het startsein voor het deelproject educatie
van Verhaal van Gelderland.

Het Verhaal van Gelderland bestaat uit verschillende onderdelen, die allemaal met elkaar samenhangen

en als doel hebben om de geschiedenis van Gelderland een podium te geven. In het kader van educatie,
publieksbereik en innovatie ontwikkelen we samen met zes Gelderse musea en Novitas Heritage een
unieke ‘Escape Route’. Bezoekers gaan op een uitdagende en spannende manier aan de slag met het
Verhaal van Gelderland en de collectie van het museum. Lees hier meer!

Maria Loonen <maria.loonen48@gmail.com>

Over de presentatie van de 'Break-in Box' en meer nieuws
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Foto: Gedeputeerde Josan Meijers en burgemeester van Wijchen Hans Verheijen -  CC-BY Erfgoed Gelderland

Afscheid collega Maud Heldens

Vanaf 1 maart gaat onze collega Maud Heldens een nieuwe
uitdaging aan als hoofd educatie bij het Afrika Museum. Ze heeft
zich sinds 2014 bij Erfgoed Gelderland ingezet voor allerlei
projecten rondom educatie en nieuwe media. Lees hier meer over

wat ze in haar tijd bij Erfgoed Gelderland heeft gedaan.

We zullen Maud missen, maar komen haar als medewerker bij een
van onze leden zeker nog tegen. We wensen haar veel succes
met deze nieuwe uitdaging!

Terugblik: Aangenaam kennismaken

In 2017 en 2018 hebben we zo’n 50
erfgoedorganisaties mogen verwelkomen als
nieuw lid van Coöperatie Erfgoed Gelderland.

Graag willen we al onze nieuwe leden goed of
beter leren kennen. Daarom organiseerden we de
bijeenkomst  ‘Aangenaam kennismaken’ op
donderdagmiddag 7 februari.

Lees hier meer.

Blog: Mijn afstudeeronderzoek

Van februari tot en met juli 2018 liep Wouter
Hinrichs onderzoekstage bij Erfgoed Gelderland.
Hij onderzocht op welke plekken het publiek bij
het Limes-erfgoed van Gelderland betrokken
werd, en in welke vorm.

Lees hier zijn blog over zijn stage-ervaring en

over het eindresultaat. 

Bekijk hier het eindproduct van zijn stage: 
de ESRI-storymap van de publieksvisualisatie

van de Gelderse Limes.
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Eerste module van het handboek voor historische verenigingen uitgereikt!

Op dinsdagmiddag 26 februari organiseerde Erfgoed Gelderland, in kader van het project Verhaal van
Gelderland, een bijeenkomst voor historische verenigingen: ‘Het Juiste Loket SPECIAL’. Deze bijeenkomst
stond in het teken van perswijsheid en communicatie. Lees hier meer.

Aan het einde van de bijeenkomst werd de eerste module van het handboek voor historische

verenigingen uitgereikt. De module gaat over perswijsheid en communicatie en is onderdeel van Verhaal

van Gelderland. Ben Verheij van Oudheidkundige Vereniging Groenlo nam het eerste exemplaar in
ontvangst. Bekijk hier het bijhorende animatiefilmpje. Het komende half jaar verschijnt iedere maand een

nieuwe module van het handboek voor historische verenigingen met tips, trucs, formats, stappenplannen
en verdieping.

Foto: CC-BY Erfgoed Gelderland

SAVE THE DATES: Inspiratiebijeenkomsten 'Veluwe Remembers'

Veluwe Remembers organiseert samen met Erfgoed Gelderland in maart en april drie
inspiratiebijeenkomsten bedoeld voor partijen die zich bezighouden met de organisatie van projecten en
activiteiten rondom de viering van 75 jaar vrijheid op de Veluwe. De bijeenkomsten volgen de drie
verhaallijnen die Veluwe Remembers centraal stelt tijdens de herdenkingsjaren 2019 – 2020 op de Veluwe.
Dit zijn Market Garden, de Joodse geschiedenis en de bevrijding door de Canadezen.
 
•         Donderdagmiddag 21 maart: Market Garden
•         Donderdagmiddag 28 maart: Joodse geschiedenis 
•         Donderdagmiddag 4 april: Bevrijding door de Canadezen 

https://erfgoedgelderland.us10.list-manage.com/track/click?u=f4daf0718064b71ce12f3acde&id=0e43788304&e=c634ad1dcc
https://erfgoedgelderland.us10.list-manage.com/track/click?u=f4daf0718064b71ce12f3acde&id=487dc0feca&e=c634ad1dcc
https://erfgoedgelderland.us10.list-manage.com/track/click?u=f4daf0718064b71ce12f3acde&id=18101db72d&e=c634ad1dcc


De middagen starten om 13:00 op nader te bepalen locaties op de Veluwe. Exacte tijden volgen later. 
 
Aanmelden: De definitieve uitnodiging volgt nog. U kunt zich hier alvast aanmelden.

SAVE THE DATE: Eerste
ledenraadsvergadering 2019

Op maandagmiddag 15 april vindt de
ledenraadsvergadering van coörporatie Erfgoed
Gelderland plaats. Op deze eerste vergadering
van 2019 blikken we terug op een succesvol jaar
en houden we u op de hoogte van onze huidige
en toekomstige bezigheden.

De uitnodiging volgt nog, maar zet deze datum
alvast in uw agenda!

CultuurCollege voor het erfgoedveld

De komende maanden staat er weer een aantal
interessante cursussen van CultuurCollege op het

programma.Bijvoorbeeld:

- Cursus Vrijwilligersmanagement op 18 maart 
- Collectiewacht: Beheer en Behoud op 8 april
- Een tentoonstelling maken: hoe doe je dat? Op
10 april.
- Het scholingsaanbod in het kader van Ieders

Museum: 'Van Rondleiden naar Begeleiden van

schoolklassen' gaat van start op 6 mei.

Wilt u deelnemen aan een van  de
cursussen? Bekijk hier het volledige aanbod voor

de erfgoedsector.

SAVE THE DATES: Inspiratiebijeenkomsten 'Veluwe Remembers'

Veel Gelderse erfgoedorganisaties kunnen niet zonder vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar bij o.a. musea,
archieven, historische verenigingen, monumentenorganisaties en erfgoedcentra. NLdoet laat zien hoe

belangrijk deze vrijwilligers zijn. Tegelijkertijd biedt NLdoet een kans voor erfgoedorganisaties om extra
werk gedaan te krijgen. Vrijwilligers helpen bij achterstallig onderhoud, een bouwproject of grote
schoonmaak.

Onze website erfgoedvrijwilliger.nl heeft een aantal initiatieven vanuit het Gelderse erfgoedveld uitgelicht.

Ook de medewerkers van Erfgoed Gelderland steken op 15 maart de handen uit de mouwen!

Meer nieuws van Erfgoed Gelderland leest u op onze website
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