Keramisch Museum Goedewaagen
Glaslaan 29, Nieuw Buinen
Programma Open Monumentendag,
zaterdag 8 september 2012, 10-17 uur
a. Rondleidingen, steeds duur van een uur,
van 10.30 tot en met 15.30 uur
Voor veel bezoekers van het Keramisch Museum
Goedewaagen en de aanpalende
aardewerkfabriek Royal Goedewaagen is het een
uitgemaakte zaak: ondanks alle technologische
vernieuwing bij de aardewerkproductie is de
fabriek zelf met haar tegelijk ook weer
eeuwenoude, ambachtelijke technieken een
monument op zichzelf. De museumstaf werkt
inmiddels ook hard aan een beleidsnota die
moet aantonen dat de fabriek Goedewaagen
waar van sieraardewerk tot serviesgoed, van
pijpen tot tegels en miniatuurplastieken alles
nog op de eigen locatie vervaardigd wordt, het
alleszins waard is om als nationaal, cultureel
erfgoed te worden beschouwd. En hoewel
gezien als nieuwkomer uit Gouda in Nieuw
Buinen, schrijft Goedewaagen inmiddels aan de
Glaslaan ook al weer Drentse geschiedenis.
Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat het toen
nog Goudse concern de kledingfabriek La Vita
kocht en snel verder uitbouwde.
Alle reden voor de museumstaf om tijdens Open
Monumentendag elk uur van 10.30 tot en met
15.30 steeds een rondleiding door museum en
fabrieksateliers te organiseren. Rondleidingen
waaraan voor het gereduceerde tarief van Euro 5
per persoon deel kan worden genomen. Voor
jongeren van 6 tot 18 jaar is de entree Euro 2,50
p.p. Deelnemers aan de rondleidingen hebben
vrij entree tot museum en filmprogramma.

b. Filmprogramma Nieuw Buinen en het
Glas, duur een uur, van 13.30 tot en met
15.30
e

1. Glasblazer Günther Hitze van glasfabriek
Nanninga, coll. Henk Brans
2. Zeehonden-flessen, glasfabriek Wilbrink,
Musselkanaal
3. Viering 150 jaar Nieuw Buinen, optocht
15 juni 1974, praalwagen Goedewaagen

In Nieuw Buinen wordt nu voor het 3 jaar
achtereen de Open Monumentendag gekoppeld
aan de viering van het Glasblazersfestival. Voor
het Keramisch Museum dat van de zomer de
grote glascollectie van Henk Brans exposeert,
aanleiding om in samenwerking met
glasdocumentalist Henk Niezing, als vrijwilliger
verbonden aan het Streekhistorisch Centrum in
Stadskanaal, een filmprogramma over Nieuw
Buinen en de Glasindustrie te organiseren. Om
13.30, 14.30 en 15.30 uur wordt het driedelige
filmprogramma vertoond op een
grootbeeldscherm. Voor de entree voor het
filmprogramma en het museum bedraagt de
gereduceerde prijs van Euro 2,50 p.p. Voor
jongeren van 6 tot 18 jaar 1,25 p.p.

c. Tentoonstellingen: onder andere
Handgedraaid aardewerk; Goedewaagen’s
stenen pijpen; Glas uit Nieuw Buinen. Zie:
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl

