
Uitnodiging 

31 oktober 2019 
 

Interactieve bijeenkomst over onze Nederlandse cultuur 
Vanuit de Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan geeft een student op donderdag 31 
oktober van 10.30 tot 11.30 uur een interactief college vanuit de culturele 

antropologie in de Breinbieb van de Bibliotheek De Wijert van Forum Groningen, 
Van Ketwich Verschuurlaan 100 in Groningen. Daarbij wordt u van harte 

uitgenodigd om mee te kletsen en te denken. 
 

In het college bespreken we vanuit de Culturele Antropologie onze Nederlandse 

cultuur.  

Antropologie (menskunde of mensleer) is een tak van wetenschap die de mens in 

al zijn aspecten, zowel fysiek als cultureel, bestudeert. 

Wat is typisch Nederlands? Droeg u bijvoorbeeld vroeger klompen? En houdt u 

van een kroketje uit de muur? Ook neemt de student-docent u middels 

schilderijen mee naar het verre oosten… 

Het kleine eigenwijze landje Nederland heeft heel wat zaken, gewoontes en 

dingen die je met recht tot ‘typisch Nederlands’ kunt bestempelen. Sommige 

onderwerpen zijn uniek voor Nederland, andere komen ook elders voor maar zijn 

wel typerend voor Nederland, de Nederlandse cultuur en Nederlanders zelf.  

Als er iets echt Nederlands is dan is het wel het Sinterklaasfeest. Hoewel dit 

kinderfeest ook in België en een aantal voormalige Nederlandse koloniën gevierd 

wordt mag je het toch echt wel als Nederlands beschouwen. 

En over klompen gesproken… wist u dat: In het buitenland bestaat het algemene 

beeld dat veel Nederlanders op klompen lopen. Grappig, want het aantal keren 

dat wij in Nederland iemand op klompen zien lopen is zo klein dat het meteen 

opvalt als het een keer gebeurt. Klompen zijn ook eigenlijk niet iets typisch 

Nederlands. Het houten schoeisel werd al eeuwen geleden in grote delen van 

Europa gebruikt. In Nederland is het tegenwoordig vooral een folkloreproduct en 

een zeer populair souvenir. Buitenlandse toeristen schaffen graag een paar 

‘wooden shoes’ aan. 

Deze bijeenkomst is speciaal voor mensen met geheugenstoornissen of lichte 
dementie waarbij er maximaal 25 personen aanwezig zijn zodat een ieder goed 

mee kan luisteren en mee kan praten. Ook een vriend, kennis, familielid of 
mantelzorger is welkom. De toegang tot deze bijeenkomst is gratis 
 

Aanmelding 

Opgave vooraf is gewenst en is mogelijk door een mail te sturen  

naar info@groningerforum.nl t.a.v. Marieke Hopma. Daarbij kunt u in de 

onderwerpregel vermelden: Breinbieb – Lets Gro – 31 oktober 2019 

Meer info vindt u op https://forum.nl/nl/breinbieb-collectie en op 

https://letsgro.nl/event/oud-geleerd-jong-gedaan/  
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De BreinBieb organiseert elke maand een bijeenkomst voor mensen met 

geheugenproblemen of lichte dementie. Het thema van Lets Gro (een 
inspiratiefestival van 30 oktober – 2 november in Groningen) is dit jaar de 

kwaliteit van wonen en leven en het omzien naar elkaar. Meer informatie over de 
bij deze bijeenkomst betrokken organisaties leest u hier na. 
 

 

 
 
Hoe werkt het brein? Hoe goed is jouw geheugen? En wat is dementie? Op deze 

vragen kun antwoord krijgen bij BreinBieb in de Groninger Forum bibliotheek De 
Wijert. BreinBieb beslaat het hele spectrum van onthouden en vergeten: van 
leuke thema’s zoals begrijpen en het ‘fit houden’ van het geheugen tot serieuze 

onderwerpen zoals dementie en mantelzorg. Je vindt er boeken en spelletjes 
voor het activeren en fit houden van het geheugen. Je mag alle materialen lenen. 

Je kunt ook langskomen met vragen of voor een doorverwijzing naar instanties 
rondom dit onderwerp in de gemeente Groningen. Meer info op 
https://www.groningerforum.nl/nl/breinbieb-collectie 

 

 
Let’s Gro is een inspiratiefestival van 30 oktober – 2 november 2019 in 
Groningen en gaat over de toekomst van de Stad en Ommeland. Samen denken 
en dromen over hoe de toekomst van Groningen zou kunnen zijn en elkaar laten 

zien wat er nu al in Groningen gebeurt en wat wij samen voor elkaar kunnen 
krijgen in de nabije toekomst.  Het thema van Lets Gro 2019 is “together”. 

Samen maken we het verschil als het gaat om de kwaliteit van leven en wonen in 
onze eigen omgeving. Naar elkaar omzien is en blijft belangrijk. Mensen met 
geheugenstoornissen en dementie zijn inwoners van de gemeente Groningen. Zij 

blijven langer thuis wonen en willen ook graag in de eigen omgeving kunnen 
blijven wonen als het thuis niet langer gaat. Ook voor hen is het “together”. Meer 

info op https://letsgro.nl/  
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Voor senioren die meer cognitief uitdagende activiteiten willen volgen, 
organiseert Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan interactieve colleges gegeven 

door studenten, zodat generaties worden verbonden en kennis wordt gedeeld. Er 
zijn collegereeksen ontwikkeld, speciaal voor mensen met geheugenstoornissen 

en mensen met dementie. Meer info op 
https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/ 
 

 
 

 
 
 

 
Mensen met dementie in Groningen werkt aan een dementievriendelijke 

samenleving in de provincie Groningen . Meer info op 
http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/  
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