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Ambassadeursbrief
De Stichting Canon De Noordoostpolder brengt ook dit jaar weer een
‘ambassadeursbrief’ uit. Het stichtingsbestuur beoogt hiermee informatie te geven over de voortgang van de ontwikkelingen rond de
Canon De Noordoostpolder. Wij brengen u graag op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen.

In dit nummer:

Ambassadeursbrief
(woord van de voorzitter)

1

DOELSTELLINGEN
(Wat doet de Stichiting)

1

1
Jaarverslag 2016
( Gehele verslag op website
www.canonnoordoostpolder.nl)

Dit jaar staat vooral in het teken van 'Noordoostpolder 75 jaar droog'.
Onze Stichting besteedt daar dan veel aandacht aan onder andere
door het uitgeven van een kloek boek 'Beeld van een polder'. Uniek
fotomateriaal is bij elkaar gebracht en voorzien van actueel commentaar. Ons nieuwe bestuurslid Aukje van der Molen levert daarbij een duidelijk een versterking van onze promotie-activiteiten via de lokale media.
Iedereen die ons bij de uitgave van 'Beeld van een polder' heeft geholpen
zijn we veel dank verschuldigd.

Hans Roefs
Voorzitter en
fotoredacteur van de
Stichting Canon De
Noordoostpolder

Helaas kwam aan de samenwerking met de drukbezette leerlingen van het Emelwerda College bij
het vertalen van de Canon in het Engels een einde. Om de individuele canonvensters tegen acceptabele kosten te vertalen zoeken we nu andere oplossingen.
Uiteraard houden wij u naast deze ambassadeursbrief van de Stichting Canon De Noordoostpolder
ook op andere wijze op de hoogte, zoals het met enige regelmaat uitbrengen van persberichten
alsmede webpublicaties op onze website www.canonnoordoostpolder.nl.
Kortom er is nog veel te doen!

SYMPOSIUM

2

BOEK

2

Noordoostpolder 75 jaar
droog. Een nieuwe
Jubileumuitgave.

Wij wensen u veel leesplezier.
Namens de Stichting Canon De Noordoostpolder,
Hans Roefs
Voorzitter

CONTACT: Telefoon: 0527-698714.

VETRALING:

3

Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor het jaarverslag. Dit kunt u nalezen op de
website www.canonnoordoostpolder.nl.

LAATSTE NIEUWS

3

Vaak wordt aan mij de vraag gesteld: “Wat doen jullie nu eigenlijk?”.
Ik wil u daarom graag de doelstellingen van onze Stichting onder uw aandacht brengen.
Wim Logtmeijer, secretaris

De doelstelling van de Stichting Canon De Noordoostpolder
1.
2.

Het vervaardigen en beheren en actualiseren van de Canon De Noordoostpolder.
Het levend houden en toegankelijk maken van de cultuurhistorische geschiedenis van de
Noordoostpolder, zo mogelijk als totaalconcept, voor een breed publiek.
3.
De Stichting kan functioneren als een overlegorgaan voor historische verenigingen, musea,
cultuurhistorische instellingen (archief en bibliotheek, VVV en de gemeente Noordoostpolder)
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
4.
De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
5.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken met behulp van alle wettige middelen
welke aan het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.
Uiteraard kunnen wij onze vrijwillige werkzaamheden alleen voortzetten als er voldoende middelen
zijn. Voelt u zich geroepen een project te willen sponseren neemt u dan gerust contact op met ons.
Uiteraard kunnen wij ook u daarmee op bijzondere wijze promoten.
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SYMPOSIUM

75 Jaar - Noordoostpolder -

Op zaterdag 9 september is er een symposium in de Flevomeer Bibliotheek, Harmen Visserplein te Emmeloord van 13:00 tot 17:00 uur.
11.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
13.45 uur
14.10 uur
14.15 uur
15.00 uur
15.30 uur
16.15 uur

Start stadswandelingen vanaf de Poldertoren
Inloop met koffie bij FlevoMeer Bibliotheek
Welkom en ingebruikname Touch Table
Burgemeester Aucke van der Werff ontvangt het eerste exemplaar van
Noordoostpolder 75 jaar, Beeld van een polder’ uit handen van Hans Roefs,
voorzitter van Stichting Canon De Noordoostpolder
Harrie Scholtmeijer van Vrienden van Schokland
introduceert de sprekers van het Symposium:
Dr. H. Crebas: Op zoek naar de polder in mijn genen.
Muzikaal intermezzo door cabaretière Hiske Schipper.
Prof. Dr. H. Beunders: De mens maakbaar, maakbaar
de toekomst?
Afsluiting met een hapje en een drankje.
Aukje van der Molen
PR & Communicatie

BOEK
“75 jaar historie
Noordoostpolder vastgelegd
in 150 fotos .
“Een bijzonder
collectorsitem“

75 Jaar - Noordoostpolder -

Noordoostpolder 75 jaar droog
Op 9 september 1942, midden in de oorlogsjaren, valt de Noordoostpolder droog. Op 9
september 2017 wordt dit feit gevierd. Dan is het 75 jaar geleden dat deze belangrijke en
vruchtbare grond, maar liefst 48.000 ha, beschikbaar is gekomen. Nu, 75 jaar later, is de
Noordoostpolder in alle opzichten vol in ontwikkeling gekomen. De grootste gemeente in
oppervlakte heeft qua inrichting, bewoning en leefbaarheid een metamorfose ondergaan.
Daarom heeft de stichting Canon De Noordoostpolder een speciaal boek over deze ontwikkeling samengesteld.
Speciale uitgave boek 75 jaar droog
Het boek geeft een terugblik over 75 jaar geschiedenis, samengevat in 150 bijzondere
foto’s met bijschriften. De foto’s zijn in meerdere opzichten uniek. Met name omdat ze een
bijzondere inkijk geven in de ontwikkeling van de polder en de jaren na de drooglegging.
De Stichting Canon de Noordoostpolder heeft gezocht naar een evenwichtige presentatie.
Dat betekent dat niet alleen de Noordoostpolder als ‘geheel’, maar ook alle dorpen - naast
Emmeloord - vertegenwoordigd zijn in het boek. Het boek is vanaf 9 september 2017 verkrijgbaar bij boekhandel Marsman en tevens te bestellen op de website van de Stichting de
Canon De Noordoostpolder.

Voormalige woonarken
in de Espelervaart.

Kosten
Dankzij een bijdrage van de
gemeente Noordoostpolder
kan de Stichting het boek
aanbieden voor een voorintekenprijs van 7,50 euro tot
1 november. Daarna kost
het boek 9,50 euro. Wie
zeker wil zijn van een exemplaar van deze bijzondere
uitgave kan voorinschrijven
op de website de Canon De
Noordoostpolder of bestellen bij boekhandel Marsman.

Landwerkers kort na de oorlog aan het werk
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Canon website www.canonnoordoostpolder.nl meertalig
Vertaling van de Canon
Gemeente als sponsor

Berthoo Lammers:

“Het doel blijft dat zowel de
gemeente, haar inwoners
maar ook bedrijven een
prachtig en waardevol
(relatie)geschenk hebben
wat tot ver over de grenzen
kan worden gelezen.”

Twee jaar geleden heeft de Stichting Canon
De Noordoostpolder bij de gemeente
Noordoostpolder een subsidieverzoek
ingediend om de vertaling in het Engels te
kunnen bekostigen. De vertaling van de gehele
Canon zal ruim twee jaar in beslag nemen en
vraagt van alle betrokken bij dit project veel
inzet. Direct daarna heeft de Stichting contact
gezocht met het Emelwerda College. Daar is
een samenwerking mee tot stand gekomen.

De Stichting is desalniettemin van mening dat
de vertaling van de Canon in het Engels moet
gebeuren en zal aan deze beoogde
doelstelling nu op een andere wijze invulling
geven waarbij kwaliteit als uitgangspunt wordt
genomen.

Doel

Helaas is de samenwerking met het Emelwerda
College dit jaar niet voortgezet. Plusleerlingen
van het Emelwerda College, de Cambridge
Engels groep, zijn het afgelopen jaar druk
bezig geweest met het vertalen van diverse
vensters van onze Canon De Noordoostpolder.
Daar is helaas nu een einde aangekomen.
Organisatorisch bleek het voor de school lastig
om hier energie in te blijven stoppen.

Het doel blijft dat zowel de gemeente, haar
inwoners maar ook bedrijven een prachtig en
waardevol (relatie)geschenk hebben wat tot
ver over de grenzen kan worden gelezen. Dit
stimuleert de bekendheid van én over ons
gebied. Het is een prachtig promotiemiddel
o v e r
o n z e
Noordoostpolder. Nu al
kunt
u
op
de
C a n on w e b s i t e
de
vorderingen van de
vertaling waarnemen.
De
‘ r am e n ’
zijn
inmiddels in het Engels
online vertaald.

De Stichting vindt het nog steeds van groot
belang dat het Canonboek over de
Noordoostpolder in het Engels kan worden
uitgegeven, en dat ook de Website in het
Engels getoond kan worden.

Berthoo Lammers
Adviseur en verantwoordelijk voor de
website en redactie

Laatste nieuws


De Stichting Canon De Noordoostpolder heeft met gemeentelijke
subsidie de speciale jubileumuitgave ‘Noordoostpolder 75 jaar
droog’ gerealiseerd. Deze Jubileumuitgave zal vanaf 9 september te koop zijn bij Boekhandel Marsman in Emmeloord. De voorverkoop van de speciale uitgave “Noordoostpolder 75 jaar
droog” verloopt buitengewoon goed. ‘s Avonds 8 september zal
bij de boekhandel vanaf 20.30 uur een voorverkoop plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd. Het boekje toont 75 bijzondere gebeurtenissen met 150 foto’s over 75 jaar. In de voorverkoop zijn er al enkele honderden exemplaren verkocht. Tijdens
de verkoopprijs bedraagt de prijs tot 1 november € 7,50.







Daarna zal de prijs € 9,50 bedragen.
In de loop van 2017 zullen er twee nieuwe ‘verrekijkers’ in ontwikkeling worden genomen. Een zal gaan over ‘De Kerken in
Noordoostpolder’. De tweede zal gaan over ‘De Architectonische
opbouw van Nagele’.
Ook van het oorspronkelijke boek Canon De Noordoostpolder,
verloopt de verkoop voorspoedig. Er zijn nog maar enkele honderden exemplaren beschikbaar. Als deze tweede druk is uitverkocht dan zijn er 4000 boeken van de Canon De Noordoostpolder verkocht. Het boek is nog steeds verkrijgen bij Boekhandel
Marsman in de Lange Nering te Emmeloord.
Van de jubileumuitgave ‘Vorst en Volk’ (overzicht van alle Koninklijke bezoeken afgelegd in de Noordoostpolder sinds de
drooglegging) zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. De
Stichting overweegt bij voldoende belangstelling een tweede
druk.

Colofon

Bestuur Stichting Canon
De Noordoostpolder
Voorzitter:
Hans Roefs
Secretaris:
Wim Logtmeijer
Marketing, Aquisitie & Redactie:
Aukje van der Molen
Redacteur/Webdesign/Extern
adviseur:
Berthoo Lammers
Secretariaat
Westergolaan 7
8302 LE Emmeloord
Telefoon: 0527-698714

