
Zaterdag 14 september 2019
10.00 uur  Provinciehuis geopend

10.30 - 11.00 uur Presentatie Huiskamercafé Westerwijtwerd in kamer 20

11.30 - 12.00 uur  Voorstelling van Beno Hofman als oud-rijksarchivaris
   J.A. Feith en initiatiefnemer tot de oprichting van het 
   Groninger Museum
 

12.00 - 12.30 uur Pubquiz gepresenteerd door commissaris van de
   Koning René Paas in kamer 20 

13.00 - 13.30 uur Presentatie Stadsschouwburg in kamer 20

14.00 - 14.30 uur  Voorstelling van Beno Hofman  

14.30 - 15.00 uur Pubquiz in kamer 20 gepresenteerd door 
   gedeputeerde Mirjam Wulfse
 

15.30 - 16.00 uur  Voorstelling van Beno Hofman  

16.00 - 16.30 uur Pubquiz in kamer 20 gepresenteerd door directeur 
   Johan Koopmans

17.00 uur  Sluiting 

Activiteiten
Voorstellingen door Beno Hofman 
Beno Hofman geeft drie keer een voorstelling als oud-rijksarchivaris Johan 
Adriaan Feith (1858-1913). In het kader van het thema ‘Plekken van plezier’ 
komt tijdens Open Monumentendag 2019 de grondlegger van het Groninger 
Museum, oud-rijksarchivaris J.A. Feith, terug naar het hem zo vertrouwde 
provinciehuis. In de persoon van Beno Hofman zal hij tijdens een rondgang niet 
alleen zijn oude werkplek laten zien, maar ook de kunstwerken in de Statenzaal 
en Gedeputeerdenkamer. Uiteraard leert u daarbij ook de persoon Feith beter 
kennen…

Beno Hofman is onder andere bekend als historisch onderzoeker en publicist. 
Bezoekers van deze voorstellingen verzamelen zich in de centrale hal van het 
provinciehuis.

Programma Open Monumentendag in provinciehuis 



Kamer 20 
Deze ruimte is ingericht als een bruin café met een stamtafel in de sfeer 
van de Top 2000-uitzendingen. De eigenaren van het Huiskamercafé 
Westerwijtwerd en de directie van de Stadsschouwburg komen aan de 
stamtafel vertellen over deze monumenten die met subsidie van de provincie 
zijn aangepakt. Er vindt drie keer een pubquiz plaats: om 12.00 uur, 
om 14.30 uur en om 16.00 uur.

Kamer 21
Leestafel met onder andere informatie over monumenten en over de 
subsidies Regulier Onderhoud Rijksmonumenten (RORG) en Groot 
Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten (GRRG). Op een scherm zijn 
filmpjes te zien over monumenten in de provincie Groningen.

Kamer 43
Presentatie van de website De Staat van Groningen. Op deze site staan 
‘open data’ zoals feiten, cijfers en kaarten over het woon-, werk- en leefklimaat 
in Groningen. En ook de Milieumonitor, de Erfgoedmonitor en de 
Omgevingsbalans. Bezoekers kunnen zelf aan de slag met de informatie 
die zij nodig hebben. 

Speurtocht voor kinderen in provinciehuis
Voor de kinderen is er een speurtocht in het provinciehuis georganiseerd. 
De vragenformulieren zijn verkrijgbaar bij de tafel in de centrale hal en 
moeten daar ook weer worden ingeleverd. Na afloop krijgen alle deelnemers 
een leuke surprise.


