Lezing in het Museumkerkje van Schokland

Vrienden van Schokland

CULTUURHISTORISCHE VERENIGING

Ik meld mĳ aan als lid van de vereniging Vrienden van Schokland

Het Museumkerkje van Schokland

naam en voorletters: ....................................................................................... m/v

De vereniging looft jaarlijks de Gerrit van der
Heideprijs uit voor de middelbare scholier
die het beste proﬁelwerkstuk heeft gemaakt
over Schokland, het Zuiderzeegbied, de
Noordoostpolder of Flevoland.

• Vier keer per jaar ons tijdschrift Rondom Schokland
• Onbeperkt toegang tot Museum Schokland
• Mogelijkheid tot deelnemen aan een cursus (voor een
cursus van acht bijeenkomsten van elk twee uur wordt
een bedrag van € 35,00 gerekend)
• Bovendien ondersteunt u ons bij het organiseren van
lezingen, de excursie en het enthousiast maken van de
jeugd.

adres: .......................................................................................

De vereniging stimuleert de belangstelling voor
het verleden en het heden van Schokland en de
omringende polder(s) door:
• Het houden van lezingen op Schokland en in
Emmeloord
• Het organiseren van cursussen op het gebied
van geologie en geschiedenis
• Het uitgeven van het kwartaaltijdschrift
Rondom Schokland
• Het organiseren van een jaarlijks
cultuurhistorisch uitstapje

telefoon: .......................................................................................

Gaat uw hart ook sneller kloppen bij de geschiedenis van
Schokland en het omringende polderland? Wilt u meer lezen
en horen over onze omgeving? Draagt u ons geologische
en culturele erfgoed een warm hart toe? Leeft bij u de
geschiedenis van Schokland, de Zuiderzee of de polders?
Sluit u dan aan bij de Vrienden van Schokland, voor maar
€ 15,- per jaar.

Schuttevaer Monument (2009)

e-mail: .......................................................................................

B-17 ‘Dinah Might’ stortte in 1944 neer in de NOP

Schokland en omgeving was in 1995 het eerste Nederlandse
monument dat op de Werelderfgoederenlijst van de
UNESCO kwam. Internationale erkenning voor een bijzonder
stukje Nederland!

datum: .......................................................................................

Trechterbeker-scherven

Maar de vereniging richt zich niet alleen op
de prehistorie. Ook de geschiedenis van
Schokland, en andere plaatsen op de eilanden
en de kust van de voormalige Zuiderzee heeft
onze belangstelling. En we kijken naar de
nog jonge geschiedenis van de IJsselmeerpolders: bijvoorbeeld de vliegtuigen die hier
in de oorlogsjaren hun einde vonden, de
onderduikers en het verzet, de inpoldering
en de bewoningsgeschiedenis van de nieuwe
gronden.

handtekening:

Ook de jongste provincie
van Nederland heeft
een eerbiedwaardige
geschiedenis. In de
bodem van de voormalige Zuiderzee vinden
we stenen die in de
ijstijd hiernaartoe zijn
gebracht. Fossielen en
skeletten getuigen van
de bijzondere dieren die
hier leefden. Maar ook de
mens heeft hier gewoond
voordat het water kwam.
Archeologische vondsten
vertellen van zijn
aanwezigheid.

Stenen en bodemschatten zijn verzameld in het
Museum Schokland. De vereniging Vrienden
van Schokland werd in 1961 opgericht om die
collectie te ondersteunen en te bestuderen. Als
lid van de vereniging Vrienden van Schokland
heeft u gratis toegang tot het Museum
Schokland.

postcode en woonplaats: .......................................................................................

Geschiedenis
van
Flevoland

Houd je van Schokland, de Zuiderzee, de Noordoostpolder
of Flevoland, dan word je Vriend van Schokland!
Volwassenen: € 15,00 per jaar
Huisgenoten: € 5,00 per jaar
Jeugdleden: € 3,75 per jaar (tot 16 jaar)

150 jaar ontruiming van Schokland in 2009

Het hoogwaterkanon bij Museum Schokland

Cursusruimte de Stenenzolder in Museum Schokland

Informatie over de cursussen:

8303 AT Emmeloord

Orionstraat 15

Vrienden van Schokland

p.a. Theo Hersevoort

Ledenadministratie Vrienden van Schokland

De vereniging Vrienden van Schokland organiseert cursussen op Schokland. Deze
cursussen vinden van september tot mei één keer in de maand op zaterdag plaats.
Er zijn acht bijeenkomsten en een afsluitende dagexcursie. Cursisten betalen € 50,–

CULTUURHISTORISCHE VERENIGING

Dat is inclusief het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Schokland (€ 15,–).

Ledenadministratie Vrienden van Schokland
p.a. Theo Hersevoort
Orionstraat 15
8303 AT Emmeloord

Geologie

Historie

Er zijn cursussen over diverse aspecten van
de geologie. Voor de cursussen maken we
gebruik van de geologische collectie op de
Stenenzolder van Museum Schokland:

Bent u benieuwd naar het verleden van
Schokland en hoe het vroeger toeging in
het gebied eromheen?
In de cursus Historie komen diverse
historische onderwerpen aan bod met
jaarlijks een nieuw thema.

telefoon: 0527 613740
e-mail: info@vvs-schokland
Kijk voor de lezingen voor actuele informatie over de data en
onderwerpen, de locatie en aanvangstijd op de website van
de vereniging. Daar vindt u ook informatie over de cursussen
en de overige activiteiten van de vereniging:
www.vvs-schokland.nl
Kijk ook: www.schokland.nl of www.natuurlijkschokland.nl

Gesteenteherkenning
Stap voor stap krijgt u aan de hand van een
cursusboek de kennis voor het herkennen
van de door u zelf gevonden gesteenten.
Ter vergelijking kunt u gebruik maken
van voorbeelden van gedetermineerde
gesteenten.
Gesteentedeterminatie 1 & 2
Per herkomstgebied bestudeert u tot in
detail de voorkomende zwerfsteensoorten
en u krijgt kennis van de typische kenmerken
van de diverse gidsgesteenten.
Paleontologie (fossielen)
U maakt in deze cursus kennis met fossielen
uit de diverse geologische tijdperken. Ook
is er de mogelijkheid om zelf meegebrachte
fossielen te determineren.

150 jaar ontruiming van Schokland in 2009

Het grafmonument in de kerkruïne op de Zuidpunt van Schokland

Fotograﬁe en ontwerp: Hans Hollestelle

Basalt uit de collectie op de Stenenzolder van Museum Schokland
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Cursussen

Vrienden van Schokland

www.vvs-schokland.nl

