HISTORISCHE VERENIGING VOOR HET LAND VAN
MAAS EN WAAL EN RIJK VAN NIJMEGEN WEST

TWEESTROMENLAND
Nieuwsbrief Knipseldienst januari 2018.
Het knipselarchief van de ‘Historische Vereniging Tweestromenland’ bestaat uit een groot
aantal krantenknipsels en artikelen uit dag- en weekbladen, die allen betrekking hebben op
het werkgebied van de vereniging, te weten het Land van Maas en Waal.
Het gebied wordt begrensd door de Waal, de Maas en het Maas-Waal Kanaal.
De archiefstukken zijn opgeslagen in het documentatiecentrum van de vereniging in het
Mozaiek Campuslaan 6 te Wijchen
De kranten welke geknipt worden zijn: ‘De Gelderlander editie Wijchen Beuningen en editie
Maas en Waal, De Wegwijs,De Waalkanter , De Maas en Waler en De Maas en Waalkanter.
Ook uit andere regionale bladen wordt af en toe informatie gehaald.
Op 1 januari 2011 zijn we begonnen met het digitaliseren van de aanwezige
ca. 30.000 knipsels en deze in te voeren in het Informatie Systeem ‘Adlib’.
Wekelijks komen er ook weer zo’n 40 / 50 stuks bij.
Eerst worden de knipsels gescand, of (grote artikelen) gefotografeerd, om ze daarna in te
kunnen voeren. Ieder knipsel krijgt een specifiek nummer.
In het programma ‘Adlib’ kan o.a. gezocht worden op titel, trefwoorden en naam.
Op 1 januari 2017 waren er ruim 11.000 artikelen ingevoerd. In het afgelopen jaar hebben
we met man en macht gewerkt aan de verhuizing van het gemeentehuis naar het Mozaiek.
Hierdoor zijn er maar ca. 1.500 knipsels toegevoegd en zijn er nu dus totaal ca. 12.500
knipsels ingevoerd.
Momenteel zijn er nog zo’n 15.000 knipsels aanwezig, gedeeltelijk met index. Deze zijn
gesorteerd op plaatsnaam of item. Dus nog werk genoeg te doen.
Als er mensen zijn die ons willen helpen met het invoeren van knipsels kunnen zij met mij
(Henk Arntz) contact opnemen tel. 06-39336306.
Medewerkers van de werkgroep zijn:
H. Arntz (coördinator) Wijchen
A. Kamerman – Wilmink Wijchen
Chr. Hendriks
R. van Pelt – Bijl Wijchen
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Uitzoeken, nummeren en invoeren
Knippen van kranten artikelen
Knippen van kranten artikelen
Knippen van kranten artikelen
Mappen nakijken op dubbele artikelen, knippen
Invoeren en scannen van artikelen
Invoeren van artikelen
Invoeren en scannen van artikelen
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