Nieuwsbrief Open Monumentendag Goeree-Overflakkee 2011
nummer 1 (maart)
oproep voor deelname en/of medewerking: Doe Mee!
Dit is de eerste nieuwsbrief over Monumentendag G-O 2011 op zaterdag 10 september.
“Nieuw Gebruik Oud Gebouw” en de “Canon van Goeree-Overflakkee”.
Zaterdag 10 september wordt opnieuw de eilandelijke Open Monumentendag gehouden met als
thema’s “Nieuw Gebruik Oud Gebouw” en de “Canon van Goeree-Overflakkee”.
We hopen dat in alle dorpskernen én het buitengebied initiatieven worden genomen. Bijzonder is dat
op de avond van Open Monumentendag een “Verlichte Boerderijen- en Molenroute” wordt uitgezet.
We hopen dat vele comités, verenigingen en organisaties weer meedoen!
We nodigen verenigingen óók uit om op Open Monumentendag bij te dragen aan het programma van
anderen, door (muziek)optredens of medewerking aan te bieden aan de lokale organisaties. Waar
nodig kunnen de contactpersonen daarbij bemiddelen.
Deelname of medewerking alsjeblieft melden vóór 15 april
Wilt uw deelname en/of medewerking uiterlijk 15 april opgeven bij de eilandelijke werkgroep via
podium@hetdiekhuus.nl Andere informatieadressen vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
Open Monumentendaggids Goeree-Overflakkee
De Stichting Podium zal in samenwerking met de gemeenten ook dit jaar een huis-aan-huis
Monumentengids samenstellen en verspreiden. Voor de samenstelling van de gids wordt een
tijdschema gehanteerd.
Planning redactie en werkgroep Open Monumentendag Goeree-Overflakkee
15 maart
Nieuwsbrief 1: Oproep
Doet uw organisatie mee, wilt u
deelname of medewerking
medewerking verlenen en wat
Open Monumentendag G-O
zijn voorlopige plannen.
Zend uw reactie aub naar
podium@hetdiekhuus.nl
Maart
Lokale vergaderingen
5 april
Herinnering
15 april
Samenstelling voorlopige
agenda Open Monumentendag
16 april
Nieuwsbrief 2
voorlopig programma naar de
organisaties en scholen
Tot 10 mei
Verzamelen informatie
20 mei
Programma en concept gids
gereed
23 mei
Vergadering eilandelijke
werkgroep Open
Monumentendag
Juni
Productie
Laatste week augustus
Oplage 24.000
huis aan huis verspreiden
10 september
Open Monumentendag

Omvang teksten, fotomateriaal
1. We ontvangen graag uw aankondiging voor in de agenda in de vorm van een korte tekst waarin
activiteit(en), tijd(en), plaats(en) schematisch zijn vermeld. Deze aankondiging nemen we op in de
agenda en publiceren we op de sites cultuurpleingo.nl en zo mogelijk op de landelijke site.
2. U kunt uw activiteiten verder beschrijven in een korte tekst van maximaal 100 woorden die door de
redactie zal worden opgenomen in artikelen in de Open Monumentengids.
3. Per gemeente maken we een paginagroot artikel; daarbij is er ruimte voor “weetjes”.
We ontvangen graag fotomateriaal van goede kwaliteit in een bestand van 1MB.
De redactie is verantwoordelijk voor de samenstelling van de gids.
Gemeentelijke bijeenkomsten:
Informatiebijeenkomsten Open Monumentendag Dirksland en Middelharnis
In Dirksland organiseert Patricia Stoel op 24 maart een gemeentelijke bijeenkomst,
18.30 in het Gemeentehuis. (608019)
In Middelharnis organiseert Caroline Blokland op 28 maart een bijeenkomst,
20.00uur in het Gemeentehuis. (Tel. 475555)
www.cultuurpleingo.nl
Op onze eilandelijke site publiceren we nuttige en interessante informatie en downloads bij Werkgroep
Open Monumentendag. U vindt daar ook de impressie van de geslaagde inspiratiebijeenkomst van 28
februari jongstleden.
Weetjes:
-Woensdagmiddag 20 april is er een cursusmiddag in het Streekarchief “Hoe ga je om met de canon
in de klas en in je eigen omgeving.” Informatie binnenkort op cultuurpleingo.nl
Voor 10 september wordt een busrit voorbereid met een nostalgische streekbus van het RTM-museum.
Contact:
Centraal mailadres: podium@hetdiekhuus.nl
Secretaris werkgroep: Piroska de Mos (0187)482400 (ma, di, do)
Oostflakkee, Sylvia van der Vlugt van Weezel (642200) svandervlugt@oostflakkee.nl
Dirksland, Patricia Stoel (608019) p.stoel@dirksland.nl
Goedereede, Clémence Baks (496003) clbaks@gmail.com
Middelharnis, Caroline Blokland (475555) caroline.blokland@middelharnis.nl
Philo van der Laken
Gerda van den Boogert
Jan Trompper (voorzitter)
Interessante sites:
www.cultuurpleingo.nl (werkgroep Open Monumentendag G-O) informatie en downloads
www.streekarchiefgo.nl (canon van Goeree-Overflakkee)
www.openmonumentendag.nl (landelijke site)
www.cultureelerfgoed.nl (erfgoed en herbestemming)
Wilt u onze nieuwsbrief niet ontvangen of een ander adres doorgeven: mail podium@hetdiekhuus.nl

