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Beste lezer, 

 

Eerst even een korte terugblik. Op onze donateursavond van 30 

november hebben we een record gebroken. Nog nooit werd deze 

avond door  zoveel mensen bezocht. We waren blij verrast. Deze 

grote  opkomst stond mede in verband met de presentatie van  

onze nieuwste uitgave Polderjeugd. Vele toenmalige jongeren waren 

van de partij.  

Het boek is een schot in de roos. In een maand tijd was bijna de 

hele oplage verkocht. We hebben nog maar een paar exemplaren 

over. Ook dit is een record. 

Dit jaar is voor de Stichting Geschiedschrijving een bijzonder jaar. 

In december bestaan we officieel 25 jaar. Natuurlijk gaan we dat 

vieren.  

We beginnen meteen. Op donderdag 7 april houdt Theo van Dam 

een lezing over de gezondheidszorg in de polder. Die week af van 

het oude land. Artsen, wijkverplegers, maatschappelijk werk, fysio-

therapeuten, tandartsen werkten allen samen vanuit één gebouw. 

Dat leverde korte lijnen op. De patiënt kon zich geen betere  zorg 

wensen.  Theo van Dam die toen huisarts in Swifterbant was, ver-

Lezing 
Toegang gratis 

Thema: Gezondheidszorg in de polder 

Donderdagavond 7 april  

in de Hoeksteen in Swifterbant 

Zaal open vanaf 19.30 uur.  

Het programma begint om 20.00 uur 

[meer informatie vindt u in deze nieuwsbrief ] 
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Volg ons ook op facebook 

telt hoe dit in de praktijk verliep. 

Het belooft een boeiende avond te worden over een uniek project. Het 

bijzondere is dat deze vorm van begeleiden weer terugkomt. De wijkver-

pleger is weer helemaal in beeld.  

De avond is niet alleen interessant voor wie van  

geschiedenis houdt, maar ook voor hen die zich 

met de toekomst van de zorg bezighouden.  

De toegang is gratis.  

Op woensdagmiddag 25 mei hebben we de ex-

cursie voor donateurs gepland. We gaan dan naar 

het voormalige werkeiland Lelystad [nu Lelystad-

haven]. In de beginjaren van Dronten hadden de 

inwoners van de dorpen hier raakvlakken mee 

Alleen al als we kijken naar de gezondheidszorg. 

Zo was dokter Bekius  eveneens in Dronten 

werkzaam.  Ook de toneelverenigingen onderhielden met elkaar contac-

ten. 

 

Dit zijn nog maar een paar voorproefjes.  

Wie jarig is trakteert. Dat gaan we ook zeker doen. Aan het eind van het 

jaar hopen we te gaan uitpakken met een mooie activiteit. Maar wie jarig 

is krijgt ook cadeautjes. Ons mooiste geschenk zou zijn als het aantal do-

nateurs zou toenemen. Kent u iemand in de omgeving die nog geen dona-

teur is, probeer hem of haar te overtuigen zich bij ons aan te sluiten. 

Naast het jaarboek 2016 dat de werktitel heeft In beweging gebracht, dat 

over sporters en hun clubs zal gaan, krijgt iedere nieuwe donateur als wel-

komsgeschenk een exemplaar van een al eerder verschenen publicatie.  

Aanmelden kan via: stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl 

 

Bakkerij Zuidhof 

en het oude win-

kelcentrum. Op 

facebook hebben 

we afgelopen peri-

ode aandacht ge-

schonken aan de 

winkelcentra.  

Deze foto kwamen 

we ons archief nog 

tegen. 

Bewaard 
Fotocollectie Coos in’t Veld  - Janse 

http://www.facebook.com/historie.dronten
http://www.facebook.com/historie.dronten
mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie van toen 

Voor reacties: 
geschiedschrijving-dronten@gmail.com 

Verdwenen 

Als foto bewaard, maar als beeld verdwenen. De oude overkapping 

is vervangen. De foto laat een kleurrijk beeld zien. Op de voorgrond 

de bloemen van de firma Manders. Links de winkel van Baars. Inmid-

dels  ook al weg. Net als de bakkerij van Zuidhof.  

Van de Kooy was 

Forddealer. Zijn bedrijf stond aan 

De Noord. De plek waar nu 

Wouda gevestigd is. Ford stond 

niet alleen bekend om de auto’s, 

maar ook om zijn tractoren. In 

die tijd was een garagebedrijf on-

volledig als er  geen benzinepomp 

bij stond. 

Bij Van de Kooy was dat Caltex. 

Inmiddels is dat merk uit het 

straatbeeld verdwenen. 

Eén van de voordelen van het donateur zijn, is  het  kunnen bekijken van filmpjes over Dronten, het beluisteren van ge-     luidsfragmenten en de toegang krijgen tot 
‘specials’.  

Alleen toegankelijk voor donateurs. In hun 
nieuwsbrief is daartoe een speciale knop opge-

nomen.  

Nieuwe Special  

Verhalen van dokter De Jongh 

over de gezondheidszorg  

Fotocollectie Coos in’t Veld  - Janse 

http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Specials
mailto:geschiedschrijvingdronten@gmail.com
mailto:geschiedschrijvingdronten@gmail.com
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Tot nu toe hebben we steeds de gemeentelijke canon gehanteerd. 

Maar het veertiende item komt op de waaier niet voor.  In de vijfen-

twintig items tellende canon van de Stichting Geschiedschrijving mag ze 

echter niet ontbreken. Het betrof hier een uniek experiment. Een 

voorbeeld hoe het zou kunnen. En het werkte.  

Het is echter ook een voorbeeld van een prachtig initiatief dat door de 

bureaucratie zich niet verder heeft kunnen ontplooien. De terugkeer 

van de wijkverpleegster is echter een bewijs dat men hier de tijd ver 

vooruit was.  

Nog  geen  
donateur? 

Klik  hier voor het aan- meldingsformulier 

De canon van Dronten 

Gezondheidszorg onder één dak 

Gezondheidscentrum Dronten. Ambulancedienst 

Meer willen weten? 

Op 7 april houdt huisarts 

Theo van Dam een lezing 

over dit onderwerp. 

 

Zie ook:  

Johan de Jongh, 25 jaar 

gezondheidszorg. 

 

Klik hier voor de tekst 

 

Lieuwe de Jong en 

Marianne Westerhoff, 

‘Dokteren in de polder’, in: 

Tussen ideaal en Werke-

lijkheid (Dronten 2012) 72-

85. 

In juni 2004 bestond de Stichting 

Geschiedschrijving twaalf en een 

half jaar. Ter gelegenheid hiervan 

werd een promotiekaart gedrukt. 

Aan de voorkant ervan stond deze 

foto.  

Afgebeeld staat een echtpaar. Het 

zijn werkers. Ze kijken vooruit. 

Niet met een overdreven verheven  

blik, maar nuchter en praktisch. 

Het zijn polderpioniers. Ook de 

oprichters van de Stichting kunnen 

ertoe gerekend worden 

In 1992 trad het bestuur 

van de Stichting met de 

eerste nieuwsbrieven naar 

buiten. 

Ze bestonden uit een 

bloemlezing van de Flevo-

lander uit 1967.  

In feite een voorloper van 

Dronten Toen. 

De drie nummers uit 1992 

zijn — door het betref-

fende nummer aan te klik-

ken — in te zien. 
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Nummer 3  
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