WEEKEND & MAANDAG
BEREIKBAARHEID
Entree: 06 - 53 969 731
Park: Wim, Anita of John (porto)
Horeca: 06 - 30 647 681
Tram: tst 169/portokanaal 6
Receptie: tst 101
Kindererf: 06-30 662 243
Horeca: 06-30 647 681
Beveiliging/EHBO: tst 131
Directie/MT: ZA/ZO Klaartje
Schweizer, MA Leo Lindeboom
Techniek: tst 149 (08.00-24.00u)
Dierverzorging: 06-12 203 442

Nieuws & Berichten

VIE: even voorstellen

9, 10 en 11 maart 2013

Cadeautje van de Rijnhal:
gratis naar Kane!

(08.00-16.30u, daarna via Beveiliging)

Dagblad: tst 181 (maandag t/m
vrijdag tussen 14.30-17.30u)

Tip: toets 026 - 35 76 vóór het toestelnummer als u niet via het museum belt!

OPENINGSTIJDEN
Museum & Museumwinkel:
dagelijks van 11.00 tot 16.30 uur.
Horeca: op zaterdag en zondag is het
Koffiehuis open (11.00-16.30u).
Wandelpark: tot 29 maart kunt u in
het museum wandelen. Alle historische gebouwen en horecalocaties zijn
gesloten en er rijden geen trams.

GROEPSRESERVERINGEN
Geen groepsreserveringen bekend.

JARIG
ZA Herms Lunenborg (RegDoc),
Dorus Tielkes (Beveiliging), Max van
Mourik (Presenteren), ZO Evaline
van der Vring (Rondleidingen), Ton
Kruitbosch (Tram), Wim Huls
(Rondleidingen), MA Margreet
Lonte (Realia), Barend van de Brink
(Beveiliging), René Bailly (Kruidentuin), Truus Cevat (Breien Kindererf)

WEERSVERWACHTING
Zaterdag is het regenachtig. De temperatuur ligt waarschijnlijk tussen de
6 en 8 graden bij een matige oostenwind. Zaterdagavond en in de nacht
naar zondag wederom neerslag. In de
nacht naar zondag koelt het af naar 1
á 2 graden. Zondag wordt het in de
ochtend droog maar blijft er neerslag
vallen ten noorden van Gelderland.
De rest van de dag blijft het bewolkt
en wordt het maximaal 1 á 2 graden.
Na het weekend wordt het koud...

“De lente nadert en in het kader van
jullie thema van 2013 ‘Beleef het
weer!’ vinden we het leuk om alle
medewerkers van het Nederlands
Openluchtmuseum een cadeautje
aan te bieden. We geven 100 kaarten
weg voor het concert van Kane op
zaterdag 16 maart in de Rijnhal!”
Dat is het mailtje dat we van Karin
Terwisse kregen en waar we natuurlijk hartstikke blij mee zijn. Als je het
leuk vindt en hier graag naar toe wilt,
hoef je alleen maar een mailtje te
sturen naar: info@hagen.nl met je
naam, dat je werkzaam bent bij het
ons museum en het aantal kaarten
dat je wilt. Veel plezier alvast!

Onleesbare streepjes-PDF
verleden tijd
Het is de laatste tijd nog weleens
voorgekomen dat u het dagblad niet
kon lezen en u enkel streepjes in
beeld kreeg. Dat is nu verleden tijd.
Op alle pc’s waarop het dagblad regelmatig wordt gemaakt, is de juiste
manier van PDF-maken nu duidelijk.
Heeft u exemplaren gemist die u
toch nog graag even wilt lezen? In de
map in de kantine (kantoorgebouw)
vindt u alle dagbladen tot een jaar terug. U kunt ook een mailtje sturen
aan dagblad@openluchtmuseum.nl
met daarin de datums van de dagbladen die u nog wilt ontvangen.

De komende edities van het dagblad
stellen onze nieuwe collega’s van het
VIE zich aan u voor. Vandaag aan het
woord: Albert van der Zeijden.
“Het leuke van mijn werk bij het VIE
vind ik dat ik met zoveel verschillende soorten groepen mensen te maken heb. Het ene moment probeer ik
een groep cultuurambtenaren uit te
leggen waar het in de UNESCO conventie van het Immaterieel Cultureel
Erfgoed om gaat en waarom het belangrijk is dat gemeenten hier beleid
op ontwikkelen. Het volgende moment vertel ik in een collegereeks
van de jeugduniversiteit kinderen
van 12 en 13 over de geschiedenis
van Sinterklaas. Soms heb ik te maken met wetenschappers. Op andere
momenten participeer ik in een
internationale UNESCO working
group die vergadert over ‘the right
scale or scope of an element’, het
klinkt bijna als natuurkunde.
Een ‘element’ is wat je in het dagelijks taalgebruik een traditie zou
noemen en de discussie ging over of
een gezamenlijke voordracht voor de
internationale UNESCO lijst van
bijvoorbeeld de reuzen in Europa
niet de voorkeur verdient boven die
van een individuele reus. Vooral in
Latijns-Amerika en Azië ligt de
discussie erg gevoelig, omdat daar
toch de nadruk ligt op het unieke
van elke traditie.

Het Dagblad is altijd op zoek naar nieuws en wetenswaardigheden!
kopij aanleveren: dagblad@openluchtmuseum.nl / toestel 181 / dag vóór verzending vóór 15.00u

WEEKEND & MAANDAG
In mijn werk als wetenschappelijk
beleidsmedewerker probeer ik een
link te leggen tussen theorie en praktijk. Voor een kennisinstituut is wetenschappelijke reflectie op wat je
doet heel belangrijk. Wat is immaterieel erfgoed? Hoe kun je het beschermen? Kun je tradities eigenlijk
wel beschermen en hoe doe je dat op
een verantwoorde manier? In mijn
werk probeer ik deze kennis altijd
praktisch toepasbaar te maken voor
het werk van het VIE. Als zwarte piet
bijvoorbeeld een issue is, dan probeer ik na te denken over hoe je in de
praktijk met controversieel erfgoed
kunt omgaan.
Ik kijk heel erg uit naar de samenwerking met de collega’s binnen het
museum. Ook daar heb je wetenschappelijk medewerkers en conservatoren die hun wetenschappelijke
kennis bruikbaar en inzichtelijk willen maken voor een breed publiek.
Zullen we eens een borrelafspraak
organiseren om te bespreken wat we
elkaar te bieden hebben en waar we
kunnen samenwerken?”

Afscheid Wil van den
Boogaard

onder haar hoede. Vanwege haar lange staat van dienst en goede geheugen, weten veel collega’s haar te vinden met vragen over (voormalige)
medewerkers van ons museum.
Wil zou graag stilstaan bij haar vertrek, samen met haar directe familieleden en een aantal oud-collega’s.
Natuurlijk zijn ook alle huidige collega’s en vrijwilligers die persoonlijk
afscheid willen nemen van harte
welkom. U bent uitgenodigd voor de
afscheidsreceptie op dinsdag 26
maart a.s. vanaf 16.00 uur in de
Kasteelboerderij van ons museum.
Mocht u Wil iets willen geven, dan
stelt zij een bijdrage aan een gezamenlijk cadeau zeer op prijs. Zij is
voornemens haar rijvaardigheden op
te frissen door een aantal rijlessen te
volgen. Wil heeft laten weten liever
geen alcoholhoudende drank te ontvangen. Wij zien uit naar uw komst!
Namens Wil,
Jacqueline van Creveld (hoofd P&O)

112 wordt 222
Binnen de museummuren dan. Daar
is sinds deze week het alarmnummer
222 actief. Is er dus brand, een ongeval, alarm of een calamiteit? Bel dan
222 (026- 3576 222 als u niet met
een vast toestel belt). Het oude nummer 131 blijft in dienst voor andere
zaken (anders dan spoedeisend).

Stagiair Educatie

Wil, sinds jaar en dag een vertrouwd
gezicht op onze afdeling P&O, gaat
binnenkort van haar welverdiende
pensioen genieten. Zij begon in ‘81
als typiste bij ons museum en had
vanaf de privatisering in ‘90 de salarisadministratie bij Personeelszaken

En binnen het
museum
zelf hebben we
ook een
nieuwe
collega
die zich
graag
even aan
u voorstelt:

Aan mij is gevraagd om een stukje te
schrijven voor het dagblad. Ik zal

mijzelf kort voorstellen. Mijn naam
is Wout van Eekeren, ik ben 21
jaar en woonachtig in Borculo.
Momenteel studeer ik aan Iselinge
Hogeschool in Doetinchem. Ik zit in
het laatste jaar en ben aan het afstuderen. Ik volg de opleidingsvariant
Academische PABO. Maar wat is de
Academische PABO precies? Ik
wordt opgeleid tot leerkracht basisonderwijs, maar daarnaast volg ik
een schakelprogramma onderwijskunde bij de Open Universiteit. Kort
gezegd heb ik na dit schooljaar een
diploma voor leerkracht basisonderwijs én toegang tot de universitaire
master Actief Leren aan de Open
Universiteit.
Momenteel ben ik op school bezig
met de Module Ondernemen, een
uitdaging. Deze module bestaat uit
twee delen. Aan het einde van deze
module moet ik een product of
dienst hebben ontwikkeld, die ik,
mocht ik dat willen, kan ‘vermarkten’. Het tweede deel bestaat uit de
zogeheten bedrijfsstage.
Het is de bedoeling dat ik stage loop
bij een profit of non-profit organisatie die buiten de basisschool staat,
maar toch de feeling heeft met onderwijs. Ik heb gekozen om deze stage te lopen bij de afdeling Educatie.
Ik ben er elf weken lang, twee dagen
in de week. Ik participeer in de dagelijkse werkzaamheden en steek waar
dat kan en nodig is mijn handen uit
de mouwen. Ondertussen hoop ik
ook ideeën en inspiratie op te doen
voor mijn te ontwikkelen product.

Nieuw alarmnummer
Zoals u eerder al kon lezen, beschikt
ons museum over een nieuw alarmnummer. Voortaan belt u in verband
met een alarm, brand, ongeval of
calamiteit 026-3576 222. Indien u
met een vast toestel belt: 222.
Wat te doen als er iets gebeurt?
Bel 222, blijf kalm en vermeld:
• wie u bent
• wat er is
• waar het is

Het Dagblad is altijd op zoek naar nieuws en wetenswaardigheden!
kopij aanleveren: dagblad@openluchtmuseum.nl / toestel 181 / dag vóór verzending vóór 15.00u

