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Evaluatie erfgoedzorg 2012-2015

1.  Naam van de traditie

2.  Naam van de gemeenschap

3.  Naam van de invuller

emailadres 

telefoonnummer 

 In te vullen door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Beoordeling Ja Nee

1. Knelpunten opgelost 

2. Traditie doorgegeven

3. Nieuwe acties geformuleerd 

4.  Borgingsgevoel voldoende 

5.  Erfgoedreflectie voldoende 

6.  Bijeenkomsten bijgewoond 

7.  Hulp nodig 
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4. Knelpunten bij het borgen 2012-2015

1.

2.

3.

4.

5.
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5. Borgingsactiviteiten 2012-2015

1.

2.

3.

4.
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6. Wat is gelukt?

1.

2.

3.

4.
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7. Wat is niet gelukt?

1.

2.

3.

4.
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8. Knelpunten bij het borgen 2016-2017

1.

2.

3.

4.
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9. Borgingsactiviteiten 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.


	naam traditie: Pinksterbruidjes in Borne
	naam gemeenschap: Stichting Folkloregroep Borne
	naam invuller: George Hudepohl
	email: 
	telefoonnummer: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: Er dreigt een tekort aan leidsters, die groepen meisjes willen begeleiden.
	knelpunt 2: De samenwerking met enkele scholen verloopt moeizaam.
	knelpunt 4: De traditie is deels afhankelijk van de goodwill van het netwerk van lokale ondernemers.
	knelpunt 3: Veel mensen van buiten Borne vestigen zich in het dorp, zij kennen de traditie niet.
	knelpunt 5: 
	J_gelukt 1: - Er zijn ex-pinksterbruidjes (vanaf 14 jaar) benaderd om mee te helpen als hulpleiding. Zo krijgen ze inzicht in de taken en verantwoordelijkheden. De meisjes waren enthousiast en willen volgend jaar weer helpen.- Leden van de Folkloregroep zijn bij de scouting op bezoek geweest om nieuwe mensen te enthousiasmeren voor de traditie. - De Folkloregroep is uitgebreid met twee nieuwe leden. 
	J_gelukt 2: - Er zijn enkele wijken in Borne waar minder animo is. In 2015 zijn er voor twee wijken contact gelegd met een tweetal ouders die betrokken zijn bij een school. Zij hebben aangegeven zich te willen inzetten.- De nieuwbouwwijk 'Bornsche Maten' is bewust betrokken door daar een route te plannen. 
	J_gelukt 3: - Er is een folder gemaakt door de Folkloregroep die heel positief is ontvangen. De folder is breed verspreid in Twente (meerdere VVV's en horecapunten in de regio).- Er is nieuw PR materiaal (banners, spandoeken en lichtreclameborden) gemaakt.- Er is intensief gebruik gemaakt van sociale media. 
	J_gelukt 4: Er is nieuwe aandacht geweest voor de plaatselijke ondernemers door de mensen die een bijdrage hebben geleverd te noemen in het inleidende praatje op eerste pinksterdag, als er een groot publiek aanwezig is. Dit werd erg op prijs gesteld. 
	J_gelukt 5: - Het evenement 'Beleving Pinksterbruidjes Jong en Oud' is gehouden. Ouderen gingen samen met jongeren de tentoongestelde foto's bekijken en er werden veel verhalen en ervaringen uitgewisseld. Hierdoor zijn de hongeren zich nog bewuster geworden hoezeer de traditie is verankerd in de Bornse samenleving. - Er is een replica gemaakt van de Pinksterkroon.- Plaatsing op de Nationale Inventaris heeft veel bijzondere aandacht van de media gegenereerd. Hierdoor beseffen de meisjes nog meer hoe bijzonder hun traditie is.
	N_gelukt 1: 
	N_gelukt 2: 
	N_gelukt 3: 
	N_gelukt 4: 
	N_gelukt 5: 
	knel_borgen 1: De traditie is deels afhankelijk van de goodwill van het netwerk van lokale ondernemers.
	knel_borgen 2: Mensen actief blijven betrekken bij de traditie.
	knel_borgen 3: 
	knel_borgen 4: 
	knel_borgen 5: 
	act_borgen 1: De plaatselijke ondernemers worden nog meer betrokken bij de traditie door plaatsing van foto's van de traditie (die eerder gebruikt werden in de tentoonstelling) in hun etalage. Dit zal opnieuw verhalen losmaken en toekomstige Pinksterbruidjes enthousiasmeren. 
	act_borgen 2: In de nieuwbouwwijk 'De Bornsche Maten' is op een centrale locatie de replica van de Pinksterkroon te zien met daaronder twee paspoppen met kleding van Pinksterbruidjes aan. Dit moet de animo om mee te doen vergroten en wellicht kunnen er in de toekomst twee routes door de nieuwe wijk gepland worden. 
	act_borgen 3: - De foto's van de tentoonstelling worden deels tentoongesteld in pleisterplaats 'De Hondeborg', een historische terpenboerderij langs een toeristische route. - De folder wordt breed verspreid in Twente (meerdere VVV's en horecapunten in de regio).- Het nieuwe PR materiaal (banners, spandoeken en lichtreclameborden) wordt gebruikt.- Intensief gebruik maken van sociale media. 
	act_borgen 4: Kapot materiaal wordt gerepareerd of vervangen. Tevens wordt er nagedacht of de huidige opslag gehandhaafd blijft.
	act_borgen 5: Een nieuw draaiboek maken.
	borging 1: - Verjonging van de werkgroep Pinksterbruidjes.- Zorgen dat taken binnen de werkgroep makkelijker over te dragen zijn.
	borging 2: - Scholen bezoeken om de meisjes te enthousiasmeren.- Traditie promoten en deelneemsters werven via de sociale media.
	borging 3: - Herdruk van de informatiefolder en verspreiding ervan in een groot deel van Twente.- Landelijke en lokale media informeren over het 35-jarig bestaan van de traditie in 2015.
	borging 4: Investeren in het netwerk.
	borging 5: Het organiseren van een bijeenkomst over de historie en het belang van de traditie. 


