Koester Drenthe
Programma Koester Drenthe, Donderdag 14 oktober 2021
Programma van 13.00 tot 16.00 met borrel na afloop.
Locatie: PeergrouP, Donderboerkamp: Norgerweg 221, 9497 TC Donderen
Een initiatief van Het Drentse Landschap, Huus van de Taol, Drentse Historische Vereniging
en K&C

Lezing: Een koffer vol erfgoed in onze Nederlandse natuur
Door: Jori Wolf

Landschapshistoricus Jori Wolf van Staatsbosbeheer legt in haar lezing de relatie
tussen natuur en cultuur en de positie van de mens ten opzichte van de natuur uit en
hoe je de verschillende belangen bij elkaar krijgt. Een mentale ontdekkingsreis over
wat we denken te zien in onze cultuurlandschappen en wat daar aan natuurlijke
schoonheid in verborgen zit.
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Na de lezing vindt de presentatie plaats van het boek ”Snuustern in Drenthe’s natuur
en cultuur” van en door Jan van Ginkel. Deelnemers aan Koester Drenthe krijgen het
boek cadeau.
Workshop 1: Energiebouwer Into Nature
Door: Luisa Redenbacher en Nicoline Goris
Bij de tweejaarlijkse kunstmanifestatie Into Nature wordt kunstenaars gevraagd een
kunstwerk te maken dat geplaatst wordt in een natuurgebied. De locatie van dit jaar
is het Bargerveen en het thema is New Energy. Hoe raken de kunstenaars
geïnspireerd? En welke relatie gaat hun werk aan met de natuur? Luisa
Redenbacher, zakelijk leider van Into Nature, neemt jullie mee op expeditie naar de
totstandkoming van deze kunstroute. Stichting Kunst & Cultuur is verantwoordelijk
voor de educatie bij Into Nature. Er is een educatief programma ontwikkeld dat op
locatie in het Bargerveen wordt gegeven. Ook is er een publieksactiviteit gemaakt,
geschikt voor jong en oud. Geïnspireerd door het werk van Semâ Bekirović, een
gigantische toverbal van suiker, kun je hiermee je eigen kunstwerk maken. Als
‘energiebouwer’ word je hiermee bewust gemaakt van de invloed van de mens op
zijn omgeving. Tijdens deze workshop ga je, onder leiding van Nicoline Goris, met
deze activiteit aan de slag.

Semâ Bekirović, All that is Solid, 2021

Koester Drenthe

Workshop 2: Drentse veldnamen verklaren
Door: Harm Jan Lesschen
Een workshop in het Drents

Veldnamen geven vaak interessante informatie over de ligging en gesteldheid van
akkers, weilanden en andere stukken grond. In deze workshop ga je samen met
andere vrijwilligers, uit verschillende disciplines, Drentse veldnamen ontleden. Dit
gebeurt onder begeleiding van Harm Jan Lesschen, deskundig op het gebied van
historie en taal. De workshop legt de link tussen verleden en heden, waarbij de
Drentse taal de verbindende factor is. Opgedane kennis kun je daarna toepassen in
je eigen omgeving en in je vrijwilligerswerk, door dit bijvoorbeeld te verwerken in een
rondleiding of artikel.
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Workshop 3: De nieuwe vrijwilliger
Door: Pieter Rozema en John Tetteroo

Vrijwilligers vervullen cruciale rollen in maatschappelijke organisaties. De wereld van
vrijwilligers verandert echter snel. Steeds meer vrijwilligers zijn hoog opgeleid en
willen zeggenschap in de organisatie. Tegelijkertijd blijven vrijwilligers steeds korter
bij een organisatie. Ook ontstaan er andere vormen van vrijwilligerswerk.
In deze workshop behandelen we de belangrijkste ontwikkelingen en gaan we samen
in op de vraag wat dit betekent voor jou als vrijwilliger? En wat vraagt dit van natuuren cultuurorganisaties? De workshop wordt verzorgd door John Tetteroo en Pieter
Rozema. Beide heren zijn actief als vrijwilliger respectievelijk betaalde kracht bij
KNHM Foundation.
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Workshop 4. Adders & heivlinders, Onderzoek & beheer
Door: Hans Colpa

Op het Hijkerveld doet een klein groepje vrijwilligers onderzoek naar reptielen. Nu
blijkt dat bepaalde adder- en zandhagedisgemeenschappen in het gebied afhankelijk
zijn van de heide en door de versnippering ervan niet in contact kunnen komen met
elkaar. Inventarisatie- en een groep beheervrijwilligers kijken samen naar
oplossingen om de verschillende populaties weer bij elkaar te brengen.
Dit is één van de voorbeelden waarbij vrijwilligers van verschillende groepen zijn
gaan samenwerken. In deze workshop gaan we op zoek naar meer mogelijkheden
om elkaar te inspireren, te leren van elkaar en de werkvreugde te verhogen. Samen
kom je verder.

Hans Colpa is algemeen vrijwilligerscoördinator van Het Drentse Landschap.
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Workshop 5. Kijken door andermans ogen
Door: PeerGrouP

Bij het maken en spelen van theater op locatie heb je te maken met verschillende
belangen. Het kan gebeuren dat het gezelschap, omwonenden en overheden niet
direct hetzelfde doel voor ogen hebben. Hoe bouw je aan draagvlak en kun je
conflicten voorkomen of in goede banen leiden? Doe mee met het PeerGrouP-spel
en leer kijken door andermans ogen. Kan de première doorgaan?
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Workshop 6 Van wie is het uitzicht?
Door: Jeroen van Westen van Allemansgoed Terheijl

In de middeleeuwen was Terheijl een uithof van het klooster in Aduard, later een
volwaardig landgoed, maar in de 19e eeuw viel het uit elkaar. Nu zijn er zo’n 250
eigenaren van dit stuk land tussen de snel groeiende dorpen Roden en Leek. De
twee gemeentes besloten het landschap van dit voormalige landgoed open te
houden voor alleman en schreven een opdracht uit voor het markeren van de
toegangen tot dit ‘landgoed’. Vijf kunstenaars vormden een tijdelijk
samenwerkingsverband en stelden zich als doel om de unieke kenmerken van het
gebied zichtbaar te maken, in samenwerking met mensen uit de omgeving. De
natuur- en de cultuurhistorie van dit gebied berust op de eigenschappen van de
lokale grondsoorten. De kunstenaars hebben van dit gegeven gebruik gemaakt. In de
workshop neemt een van de kunstenaars jullie ‘mee’ in het veldwerk aan de hand
van foto’s, kaarten, grondsoorten en een korte film. Hun werk is in alle opzichten een
uitnodiging om ook als bezoeker je het gebied ‘eigen’ te maken onder het motto: Het
uitzicht is van iedereen, inzicht verwerven doe je zelf.

Rudy Luijters, Onno Dirker, Krijn Christiaansen, Cathelijne Montens, Jeroen van
Westen
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