
Nieuwsbrief 

Beste lezer, 

Meerpaaldagen en het Meerpaalboek 

Tijdens de Meerpaaldagen in Dronten stond onze stichting met een  

stand op de braderie. Het leverde ons zestien nieuwe donateurs 

op. Via deze brief heten wij u allen hartelijk welkom.  

Donateurs konden tijdens de Meerpaaldagen voor 3,50 Euro een 

bon kopen, die ze kunnen inruilen voor het Meerpaalboek. Op za-

terdag 16 september staan wij van 12.30 tot 17.00 uur met een 

kraam in De Meerpaal. U kunt dan het boek afhalen.  

Hebt u tijdens de Meerpaaldagen geen bon gehaald. Geen nood u 

kunt als donateur ook op die 16de september voor datzelfde be-

drag een boek meekrijgen. Hebt u vooraf betaald, ook dan kunt u 

het boek op de genoemde datum afhalen.  

U kunt ook besluiten de reünie met het jubileumprogramma te be-

zoeken. Iedereen die De Meerpaal een warm hart toedraagt, is 

daarbij welkom. De prijs bedraagt 10 Euro. 

De inloop is vanaf 10.00 uur. Het programma start om 11.00 uur Er 

worden mooie oude VLOD-beelden vertoond en tijdens het jubile-

umprogramma vindt de overhandiging van het eerste exemplaar van 

het boek plaats. Kaartjes voor deze bijeenkomst zijn verkrijgbaar 

via www.meerpaal.nl/50 jaar. Ga dan vervolgens naar tickets reserve-

ren. De prijs is inclusief  lunch en een gratis boek.  

Omroep Flevoland besteedt vanaf maandag 11 september tot vrij-

dag 15 september vanaf 17.00 uur elke dag in het programma Dit is 

Flevoland aandacht aan De Meerpaal.  Op 16 september zendt zij 

een speciaal programma vanuit Dronten uit.  

Zie ook: www.omroepflevoland.nl. 

NB In een eerdere Nieuwsbrief hebben we vermeld, dat donateurs voor 

de prijs van € 3,50 uitsluitend het ochtendprogramma zouden bij kunnen 

wonen. Organisatorisch is dat helaas niet te verwezenlijken. Excuses hier-

voor.  

 

Agenda 

16 September ‘s ochtends 

Presentatie Meerpaalboek 

Plaats: De Meerpaal in Dronten. 

 

27 November  

Donateursavond 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Secretariaat: Langstraat 72, 8251 TG Dronten,              

tel.: (0321) 313105 / 06 15409466 

email: stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl 

De Drontenaar 

Wilt u een voorproefje zien van 

de beelden die op 16 september 

getoond worden, klik dan op de 

bovenstaande link. 
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