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Terugblik:  

De Stichting Canon De Noordoostpolder is opgericht op 3 november 2010. Het toen 

aangetreden bestuur heeft tot januari 2013 gefunctioneerd.  

Het voornaamste doel van dit bestuur was het realiseren van een website over de 

ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder (http://www.canonnoordoostpolder.nl) en 

de uitgave van een boek met de titel “Een geschiedenis–canon van De Noordoostpolder” 

in 30 vensters verdeeld over 7 ramen. 

Na realisering van deze twee doelen achtte het toenmalige bestuur het nodig hun 

werkzaamheden af te ronden en deze aan een nieuw bestuur over te dragen. 

 

Het bestuur van de stichting nu: 

Het huidige bestuur is in januari 2013 aangetreden en heeft met voortvarendheid de 

werkzaamheden voortgezet.  

Het bestuur bestaat uit een voorzitter (de heer H.F.A. Roefs), een 

penningmeester/secretaris (de heer W. Logtmeijer, contactadres van de Canon: 

Westergolaan 7, 8302 LE, Emmeloord) en een webmaster/public relations (de heer 

L.H.M. Lammers).  

In deze samenstelling van het bestuur is in het jaar 2015 geen verandering gekomen. 

 

Het bestuur van de Stichting Canon De Noordoostpolder heeft in 2015 zes keer 

vergaderd. ‘t Voorhuys in Emmeloord aan De Deel is de vaste vergaderplaats. Daar 

worden ook de diverse gasten uitgenodigd om bij de bestuursvergadering aan te 

schuiven voor een gesprek of om informatie te delen. 

 

De doelstelling van de Stichting: 

De doelstelling van de Stichting Canon De Noordoostpolder is : 

1. Het vervaardigen en beheren en actualiseren van de Canon De Noordoostpolder. 

2. 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. 

5. De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

6. 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. 

 

Wat is er gerealiseerd: 

In het jaar 2015 zijn de volgende acties gerealiseerd: 

- Er zijn twee nieuwsbrieven verschenen. 

- Enkele zgn. “Verrekijkers” als verdiepingsonderdelen bij diverse Vensters zijn   

  gerealiseerd; 

- bij venster  3: De NM 107: een kogge vol kloostermoppen 

- bij venster  9: Willem Frederik Hermans en de Noordoostpolder 

- bij venster 13: Multifunctioneel beheer van het Kuinderbos 

- bij venster 13: Kuinderbos: van Oud naar Nieuw Land 

   Aan enkele andere Verrekijkertjes wordt nog gewerkt en die hopen we in 2016 te  

   realiseren. 

- Op 6 november 2015 hebben we samen met de Flevomeer-Bibliotheek in 

Emmeloord een symposium georganiseerd. Daarbij hebben vier auteurs van 

Verrekijkers een korte lezing over hun onderwerp gehouden. In die bijeenkomst 

     is ook de “CANONHOEK in de Bibliotheek” voor het publiek opengesteld. Het  

http://www.canonnoordoostpolder.nl/


     publiek vindt er alle bronnen die gebruikt zijn in De Canon De Noordoostpolder. 

- Er zijn ook delen van de Canon in het Engels vertaald door de Leerlingen van het  

Emelwerda College. Zij volgen het vak Engels op Cambridge-niveau. Er is inmiddels 

al een Verrekijker vertaald in het Engels en die is op de website terug te vinden. 

Ook zijn de ramen van de Canon vertaald en die worden binnenkort ook op de 

website geplaatst. 

 

 

Wat is er in gang gezet: 

In het jaar 2015 zijn de volgende projecten gestart en worden (naar we hopen) in het 

jaar 2016 gerealiseerd : 

1. De vertaling van de Canon in het Engels door leerlingen van de zgn. 

plusklas van het Emelwerda College. Zij volgen het vak Engels op 

Cambridge-niveau. Een tijdsplanning wat betreft de afronding van dit 

project is op dit moment niet te maken. 

2. In samenwerking met de Bibliotheek wordt gezocht naar een nieuwe 

gezamenlijke actie. Daarbij denken we op dit moment aan een 

touchscreenbord met de locale historie. We streven er naar om dit 

project in oktober 2016 af te ronden.  

3. De realisatie van de volgende Verrekijkers: 

     De realisering van een Verrekijker over de Schans in Kuinre 

     De realisering van een Verrekijker over de opbouw van het kerkelijk  

     leven in de Noordoostpolder.      

4. Het zoeken naar mogelijkheden voor een Cultureel Historisch Centrum 

in het midden van de Noordoostpolder: Emmeloord. 

5. Het actualiseren van de website van de Canon 

6. De uitgave van 2 nieuwsbrieven (de zgn. Ambassadeursbrieven). 

7. Het onderzoeken naar de mogelijkheden van het maken van een 

jeugdeditie van delen van de Canon. 

8. Het maken van een App over de bezienswaardigheden van de 

Noordoostpolder. 

9. Het maken van een Ambassadeurskoffer als promotiemateriaal voor dit 

gebied. 

In 2015 waren er 4 verkooppunten, waarvan er nog twee functioneren. 

 

In 2015 zijn  145  boeken van de Canon De Noordoostpolder verkocht.  

Er zijn nog ruim 1000 boeken Canon De Noordoostpolder (2e herziene druk) in voorraad. 

 

 
 

 

Jaaroverzicht 2015 van de Stichting Canon De Noordoostpolder. 
Deze ligt ter inzage bij de secretaris/penningmeester van de  
Stichting Canon De Noordoostpolder. 
 

http://lokale-uitgifte.marsman.nl/lokale-uitgifte/boek-canon-de-noordoostpolder

