Beleef de roerige jaren ‘60, ‘70 en ‘80 in Weststellingwerf

Rondleidingen en/of bijeenkomsten
De Oudheidkamer organiseert vanaf 24 september tot en met 17 december 2022
een expositie over de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 in de gemeente Westellingwerf, met de
naam ‘Van nozems tot hipsters’. De focus ligt op ontmoeten. Denk aan het ontstaan
van jongerengroepen, jongerencentra en jongeren die muziek gingen maken.
Het was een tijd vol van experimenten, ontwikkelingen, muzikale uitingen en trends.
De behoefte aan een eigen plek, zelfstandigheid en verbeteren van de wereld, leidde
tot veel ontmoetingen en initiatieven. Die dynamiek heeft mooie beelden en ervaringen
opgeleverd. Met de context en sfeer uit die tijd zijn we de expositie gaan inrichten.

Locatie
De expositie houden we niet in het eigen gebouw van de Oudheidkamer, maar in de
magazijnruimte van de Poiesz aan de overkant van de straat. Dat is de ruimte tussen
de bibliotheek en de supermarkt van Poiesz). De opening is op zaterdag 24 september,
tijdens het Lindefestival.

Aanbod
Graag willen we organisaties, instellingen, verenigingen, scholen en geïnteresseerden
in de gelegenheid stellen de expositie te bezoeken, waarbij ze worden rondgeleid door
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een van de vrijwilligers van de Oudheidkamer. De ruimte biedt tevens gelegenheid tot
ontmoeten: ga met elkaar in discussie middels de ‘kletspot’, laat je inspireren door de
vele krantenknipsels aan de inspiratietafel, organiseer je eigen minireünie of probeer
centrifuge-art uit.
De expositie is normaliter op woensdag tot en met zaterdag van 13.00 - 17.00 uur
geopend maar de rondleidingen worden alleen op verzoek georganiseerd op
maandag of dinsdag. De groep heeft de ruimte dan geheel voor zichzelf. Vanwege de
beschikbaarheid van vrijwilligers geldt er een maximum van 1 rondleiding per week.
Verenigingen en organisaties worden op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid
maar vertel het ook voort!

Voorwaarden
1. De groep bestaat uit minimaal 7 en maximaal 12 personen.
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2. De rondleiding is gratis, maar een donatie wordt op prijs gesteld
3. U kunt er rekening mee houden dat de rondleiding ongeveer 1 uur duurt.
4. D
 e contactpersoon van de groep geeft zich op voor een rondleiding op de website
van de Oudheidkamer; https://oudheidkamer-weststellingwerf.nl/.
5. Meer informatie? Neem contact op met Henk Woudstra, telefoon 06 531 70856.

