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Aan: de donateurs, de geïnterviewden van ons nieuwe boek en 

 hun families, en onze overige relaties.  

 

Geachte heer / mevrouw,  

 

Onze stichting houdt op maandagavond 25 november 2013 in 

Kerkcentrum Open Hof haar jaarlijkse donateursavond. Wij 

nodigen u hiervoor van harte uit. Om 20.00 uur beginnen we met 

het programma. Vanaf 19.30 ontvangen wij u graag met koffie of 

thee. De toegang is gratis. De avond staat geheel in het teken van 

ons nieuwe boek:  

 

 ‘Pionierend ondernemen, ondernemend pionieren, deel 2’ 

Het is aan het eind van de avond te koop voor €15. Daarna is het 

tegen €16,50 te koop bij De Lapjeskat in Biddinghuizen, boekhandel 

Voster in Dronten en Primera in Swifterbant.   

Donateurs die hun bijdrage 2013 hebben overgemaakt, krijgen het 

boek gratis.  

Wij stellen ons het verloop van de avond als volgt voor: 

 Opening door voorzitter Jan Riemens 

 Kort klankbeeld: Er wordt geheid in de polder 

 Introductie door Frits Schmidt van het boek Pionierend on-

dernemen, ondernemend pionieren 

 Ben Schaap: Herinneringen van een pionierende ondernemer 

Onze nieuwe publicatie 

Er is een nog een 

beperkt aantal exem-

plaren van deel 1 

verkrijgbaar 
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Pauze [Verkoop kalender. Zie pagina 4] 

 Wie van de drie. Een historische opname van dit programma met 

mevrouw Diny Visscher, die jarenlang op de markt van Dronten 

heeft gestaan als middelpunt 

 Bestuurswisseling. De heren Riemens en Janknegt nemen afscheid. 

Hun plaatsen worden ingenomen door de heren Van Gennep, Her-

mus en Swijnenburg 

 Erfgoedcentrum Nieuw Land: Beelden uit het archief van Dronten   

 Uitreiking van het eerste exemplaar van het boek Pionierend onderne-

men, ondernemend pionieren, deel 2 

 Afsluiting van de bijeenkomst (ca. 22.00 uur) 

 

We zien uit naar uw komst.  

Met vriendelijke groet, 

J. Riemens, voorzitter 

De lezing van Eva Vriend die zij op woensdag 9 oktober in het Open 

Hof heeft gegeven, was een groot succes.   

Zij trof een volle zaal met aandachtige toehoorders aan. Met haar 

spreekstijl wist zij het publiek bijna twee uur lang te boeien.  

Kortom, wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. 

Lezing Eva Vriend 

Donateurs 

De stichting wil de komende jaren het aantal donateurs verdubbelen. 

De donaties vormen namelijk onze voornaamste bron van inkomsten. 

We krijgen geen subsidie en daarom zijn we aangewezen op steun uit 

de bevolking. Elk jaar een boek uitgeven en activiteiten organiseren 

kost immers geld. Gelukkig wordt dit begrepen en neemt momenteel 

het aantal donateurs toe.  Mocht u iemand kennen uit uw omgeving 

die eventueel ons werk zou willen steunen, zend dan deze nieuwsbrief 

naar hem of haar door met het verzoek te overwegen donateur van 

onze stichting te worden.  

Donateur worden? 

Klik hier  

en meld u aan 

De bijdrage is  

minimaal  

€16.50  per jaar 

Rectificatie 

In het nummer 4 opge-

nomen  interview met dhr. 

De Lange is een storende 

fout geslopen. De juiste 

versie kunt u lezen door 

op onderstaande link te 

klikken 
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Donateursbijdrage De activiteiten van onze stichting worden 
mogelijk  gemaakt door onze  donateurs.  

U kunt uw bijdrage van minimaal €16.50 over maken op rekening 3481.94.404 ten name van Geschiedschrijving Dronten o.v.v. 'donatie 2013'.  

 Signalement 

 

Na Biddinghuizen en 

Swifterbant wordt nu 

ook in Dronten 

gewerkt aan een 

boerderijenboek. 

 

Wilt u meer over het 

project lezen, kijk dan 

op :  

 

www.boerderijenboek

dronten.nl/ 
Het postkantoor  

De tijd dat men voor giro’s, het overmaken van geld, het kopen van 

postzegels en het brengen en halen van pakketjes  was aangewezen op het 

postkantoor, ligt al weer enige tijd achter ons. Internet bankieren en de 

opkomst van de mobiele telefoons hebben het bezoekersaantal van het 

postkantoor aanzienlijk doen verminderen. Daarnaast heeft het 

emailverkeer geleid tot een forse daling van het aantal te verwerken 

poststukken.  

De dorpen zijn nu aangewezen op hulppostkantoren. De komst van het 

nieuwe winkelcentrum en de toenemende behoefte aan parkeerplaatsen, 

betekende het einde  van bovenstaand gebouw, dat ooit als vervanger  

diende van het aan De Rede gesitueerde ‘oude’ postkantoor [eerste ge-

bouw rechts].   

Verdwenen 
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Woonoorden en werkkampen 

De kalender is ook te koop in de pauze van onze do-nateursavond  van maandag  
25  

november  

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

De pioniersbarak heeft de laatste tijd flink in de belangstelling gestaan. 

Naar aanleiding hiervan heeft de stichting gemeend een kalender voor 

het jaar 2014 te moeten maken met als centraal thema de bewoners 

van de eerste kampen in Ketelhaven, Dronten, Biddinghuizen en 

Swifterbant. Hoe was hun behuizing, hoe zag hun dagelijks bestaan 

eruit en waaruit bestonden hun werkzaamheden.  

Elke maand wordt voorzien van een prachtige foto met een uitge-

breide toelichting. Op de kalender worden belangrijke activiteiten ver-

meld, die in 2014 in Dronten zullen plaatsvinden zoals de Nieuwjaarsbij

-eenkomst, de 4 mei herdenking en de Meerpaaldagen. En ook hierbij 

wordt elke maand vergezeld van een 

passende foto uit Drontens verle-

den.  

Voor wie van de geschiedenis van 

Dronten houdt, is het een must. 

En dat alles voor maar 5 euro. Bo-

vendien steunt u met de aankoop 

het werk van onze stichting.  

Voor bestellen: klik hier      

 

Meer over Ketel-

haven en Rogge-

botsluis 

 

Meer weten, bestel dan bovenstaand boekje dat wij een paar jaar gele-den aan dit thema heb-ben gewijd. 

Kosten €15 
Klik hier voor bestellen 
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