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Nieuwsbrief 

Beste lezer, 

In deze korte nieuwsbrief willen wij even bijpraten. 

Geschiedschrijving op de Meerpaaldagen 

Tijdens de Meerpaaldagen in Dronten op 11 en 12 augustus heeft 

onze stichting weer een stand op de braderie. Voor onze donateurs 

liggen dan tegoedbonnen klaar voor het jubileum boek over het 50- 

jarig bestaan van De Meerpaal. Deze bonnen kosten slechts 3.50 eu-

ro. Nadat het boek op 16 september gepresenteerd is tijdens de re-

ünie in De Meerpaal, kan het boek daar afgehaald worden. Voor do-

nateurs die inmiddels €3,50 hebben overgemaakt, ligt de tegoedbon 

klaar. Zij kunnen deze bij de kraam ophalen.  

In november verschijnt ons tweede publicatie van dit jaar ‘De canon 

van Dronten’. Donateurs krijgen dit boek zoals u dat van ons gewend 

bent gratis. 

 

Nieuwe uitgave 2018 

De Stichting is van plan om in 2018 een boek uit te geven over de 

geschiedenis van het kleuter- en lager onderwijs in Biddinghuizen, 

Dronten en Swifterbant. Iedereen die iets kan en wil vertellen over 

dit onderwerp is van harte welkom om die verhalen te delen. Vrijwil-

ligers van de Stichting zullen de verhalen opschrijven of een afspraak 

maken voor een gesprek. De Stichting hoopt dat op deze manier 

veel bijzondere verhalen boven water komen waardoor het nieuwe 

boek over het basis- en kleuteronderwijs weer zeer lezenswaardig 

wordt. Omdat het ook een kijkboek wordt, zijn ook foto’s van harte 

welkom. 

Cultuurhistorische fietstocht door Dronten 

Zoals u ongetwijfeld weet heeft de Stichting voor alle drie dorpen 

rondwandelingen ontworpen. Samen met de sportcoaches van De 

Meerpaal hebben we dit jaar in Biddinghuizen, Dronten en Swifter-

bant weer een wandeling door het dorp gemaakt. 

Uit die samenwerking is nu ook een fietstocht ontstaan. Op 15 juli 

Agenda 

 

11 en 12 Augustus 

Stichting Geschiedschrijving 

op de braderie tijdens de 

Meerpaaldagen aanwezig. 

Voor nieuwe donateurs hebben 

wij die dagen een prachtig aan-

bod. 

 

16 September ‘s ochtends 

Presentatie Meerpaalboek 

Plaats: De Meerpaal in Dronten. 

 

Oktober 

Lezing 

Datum en tijdstip worden nog 

bekend gemaakt. 

 

27 November  

Donateursavond 
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Volg ons ook op facebook 

hebben 45 Drontenaren de tocht gefietst. De commentaren waren lo-

vend. 

Wij willen u ook in de gelegenheid stellen de tocht op een door u zelf te 

bepalen moment te maken. 

Op onze website is deze te downloaden. We hebben 

voor de tocht ook nog extra informatie gemaakt. Ook 

deze is te downloaden. Wie deze op de telefoon tijdens 

de tocht wil bekijken kan gebruik maken van QR code 

die boven aan op de routebeschrijving afgebeeld staat. 

We wensen u veel fietsplezier. 

 

Pioniersbarak 

Deze ‘kop’ stond onlangs in de FlevoPost. Enkele dona-

teurs vroegen ons of de pioniersbarak bij ons buiten 

beeld was geraakt. Niets is minder waar. We doen meer 

dan alleen boeken publiceren. Dat wil zeggen de geschie-

denis op papier vastleggen. We willen de geschiedenis  ook tastbaar ma-

ken. Al die door ons gepubliceerde boeken hebben één ding duidelijk ge-

maakt: de dorpen zijn in grote mate gevormd door mensen met een groot 

doorzettingsvermogen. En dat begon al in de werkkampen. Dat geldt niet 

alleen wat betreft hun werk maar ook voor de opbouw van de samenle-

ving. In de kampen liggen de dorpsgenen. Dat willen we zichtbaar maken, 

omdat wat daar ontstaan is, nog steeds in ons huidige leven een rol speelt.  

VLOD banden 

Een grote wens is in vervulling gegaan. Johan Banis heeft de VLOD banden 

gedigitaliseerd. Daarmee is ongelooflijk veel historisch materiaal gered. Op 

16 september tijdens de presentatie van het Meerpaalboek zal een eerste 

selectie van het materiaal te zien zijn. 

 

Met dank aan….. 

De heer Jan Griede - voormalig gemeentesecretaris en mede-oprichter 

van onze stichting - heeft van de heer Mr. E.P. van  Veldhuizen in Oss een 

groot aantal plakboeken en andere herinneringen uit zijn tijd als eerste 

burgemeester van de gemeente Dronten in ontvangst genomen.   

Van de dhr. Goudzwaard hebben wij een boek gekregen over de geschie-

denis van de polder. Alle gevers hartelijk dank. 

Wilt u ook interessant materiaal aan ons schenken, neem dan contact op met 

ons secretariaat en u hoort van ons. 

Fietstocht 

Exra informatie 

Onlangs verscheen het boek 

over 25 jaar Meerpaaldagen. 

Voor velen heeft dit feest de 

vorm van een reünie.  

Het is een eenmalige uitgave 

van de Stichting Jubileumboek 

Dronterland. 

Het boek is o.a. bij Voster 

verkrijgbaar. 
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