12 mei, 2021
Beste mensen,
Met hoge verwachtingen hebben we uitgekeken naar de persconferentie van afgelopen dinsdag.
Voorzichtig worden de maatregelen versoepeld, maar helaas voor de binnen doorlooplocaties,
waar ook de musea onder vallen is er nog geen goed nieuws. We blijven nog gesloten tot nader
orde. Toch zijn we al aan het opstarten en het voorbereiden. Grote schoonmaak, Oranjerie indeling
gewijzigd, winkel ge-upgradet en op woensdagen open voor publiek, voorpubliciteit in gang gezet,
rondleidingen door de Heyboer/Koster tentoonstelling gepland, kassa en winkelmedewerkers
presentatie Gastvrijheid in ons museum gegeven, rooster samengesteld voor de maand juni,
kortom we zijn er bijna klaar voor!

Rintje op dak mast eraf

en de mast weer in top

Mast weer in ere hersteld
De mast op de Borg was door weer en wind aangetast en moest worden vervangen. Rintje
trotseert weer en wind om de mast te demonteren. De gemeente zorgde weer voor een nieuwe
mast en heeft ook onze nieuwe vlaggen gesponsord. Hulde.
Jumbo maakt opnames op Nienoord
Ter ere van de opening van de grote nieuwe Jumbo in Leek kwam de directie met de vraag of het
toegestaan was om een ludiek filmpje op te nemen. Thematiek bestellen on line is helemaal niet zo
nieuw. Vroeger kwamen ze de boodschappen ook aan huis brengen. Het resultaat zie je door te
klikken op de onderstaande link.
https://nl-nl.facebook.com/LeekIndustriepark/
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Tentoonstelling Occa Ripperda
Op dit moment wordt druk gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe tentoonstelling over
Occa Johanna Ripperda (1619-1686) vanaf 1 oktober a.s. Zij had een bijzonder leven, geboren in
Farmsum en gestorven in Stockholm als opperhofmeesteres van de Zweedse koningin. Als vrouw
van Enno Adam van In- en Kniphuisen is zij de voormoeder van alle nog levende leden van die
familie. De Van In- en Kniphuisens op Nienoord waren neven van haar man.
In de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan het opmerkelijke en veel bereisde leven van
Occa Ripperda, maar vooral aan haar bijzondere nalatenschap: een ruim duizend tellend
persoonlijk kookboek. Dat kookboek bevat niet alleen smakelijke recepten, maar geeft ook een
inkijk in het leven en eten op een Ommelander borg in de Gouden Eeuw. En het zal niet bij kijken
blijven: Er zal ook gelegenheid zijn om het zelf te proeven. De Groninger keuken uit de zeventiende
eeuw is verrassend en veel rijker dat men zou verwachten.
Het gezin van Occa Ripperda was zeer actief in de kring van dichters en schilders halverwege de
17de eeuw. Daarin waren opvallend veel vrouwen actief, onder wie de dichteres Sibylle van
Griethuysen, een huisvriendin van de Ripperda’s. In gedichten en schilderijen werd in die tijd veel
gespeeld met de klassieke mythologie, zoals de schilderijen van Hermannus Collenius in de borg
laten zien. Ook aan het rijke culturele leven in Groningen in de Gouden Eeuw komt in de
tentoonstelling ruim aan bod.
De tentoonstelling bestaat niet alleen uit gevulde vitrines, maar leidt de bezoekers binnen in een
onbekende Gouden Eeuw met Occa Ripperda als deskundige gids en ervaringsdeskundige,
Voor wie meer wil weten over Occa Ripperda en haar kookboek is er een online lezing Koken met
Occa Ripperda en een uitzending voor RTV-Noord met Derk Bosscher die Groninger pannenkoeken
uit Occa’s kookboek bakt.

het leven en eten op een Ommelander borg in de Gouden Eeuw.

2

Nienoord ook te horen bij radio Drenthe
Ook in Drenthe wordt er over Nienoord gesproken. In het radioprogramma Drenthe Toen kunnen
de luisteraars in een serie van acht afleveringen de vele verhalen en anekdotes volgen. Geert
wordt als enthousiaste verteller op de voet gevolgd langs de bezienswaardigheden van Nienoord,
wekelijks op zondag te horen. De eerste uitzending was zondag 25 april jl.
Leerlingen RSG de Lindenborg 6 dagen aanwezig op Nienoord
RCG De Lindenborg herinner jij je misschien nog van de workshops met kunstenaar Fokko Rijkens
in het Koetshuis, twee jaar geleden. Daarnaast kwamen ze hier wel projecten doen en ook
eindejaarsfeesten vonden op het Borgplein plaats. Helaas kunnen wij hen ook al een jaar niet
begroeten. Maar nu dus wel van eind mei tot en met begin juni.
Vanwege de ruimte wijken ze al geruime tijd uit naar bijvoorbeeld het Sportcentrum, en op
‘schoolluwe dagen’ naar de adels kerk in Midwolde. Dat bevalt zo goed, dat ook Museum Nienoord
gevraagd is om een paar dagen kleine schoolgroepen op te vangen. Daar werken wij graag aan
mee.
Ook het Grand Café stelt zijn ruimtes beschikbaar. In de tuin komen een of twee tenten. Docenten
drama hebben wij in contact gebracht met het Openluchtpodium op het Landgoed.
Dit alles uiteraard ‘corona proof’ en in nauw overleg ook met de gemeente, als eigenaar van het
complex. Fokko Rijkens komt ook als docent terug. Zo bieden we niet alleen de broodnodige
alternatieve ruimte aan de school, maar de leerlingen ook een onvergetelijke ervaring in het
kloppende culturele hart van het Westerkwartier.
Vrijwilligers bijeenkomst
We durven het weer aan om iedereen uit te nodigen voor een informele bijeenkomst op
donderdagmiddag 27 mei van 15.00-17.00 uur op het terras van de Borg. De meesten van ons zijn
al gevaccineerd en buiten kunnen we de afstand van 1,5 meter tot elkaar beter handhaven. Ook de
risico’s op besmetting buiten zijn minder hoog. Onder genot van een kopje koffie/thee en een
drankje en een hapje willen we graag de aanstaande heropening van het museum met jullie
vieren. Geert zal een korte toelichting geven op de plannen voor dit korte seizoen en een blik naar
het volgende jaar werpen. We stellen jullie komst bijzonder op prijs.

Blijf gezond!
Namens het team
Geert, Jan, Henderika en Johan
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