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Nieuwsbrief 

Beste lezer, 

Het Meerpaalboek  

Op 16 september verscheen ons boek over De Meerpaal. We heb-

ben vele positieve reacties ontvangen. Waarvoor dank.  

Het bestuur bedankt een ieder die heeft bijgedragen aan de totstand-

koming van het boek. In het bijzonder de interviewers, de sponsoren 

en de geïnterviewden. Veel dank gaat uit naar Annemiek Moormann, 

die als vormgeefster er een fraai lees- en kijkboek van heeft weten te 

maken.   

Donateurs die nog geen boek hebben, kunnen op de donateursavond 

van 27 november één exemplaar voor de prijs van € 3,50 kopen. Eer-

der kan ook. Het boek is af te halen bij het secretariaat 

(Lancasterdreef 72). Wel vooraf even bellen.   

 

Op de 27e november verschijnt onze tweede publicatie van dit jaar 

‘De canon van Dronten’. Alle donateurs krijgen dit boek zoals u dat 

van ons gewend bent gratis.  

 

Rabobank Clubkas Campagne 

Deze week is de Rabobank Clubkas Campagne begonnen. Leden van 

de bank kunnen hun stem op een vereniging of stichting uitbrengen. 

Ook wij doen mee. Met de opbrengst willen wij voor de inwoners 

van Dronten een folder maken met daarop een  cultuurhistorische 

fietstocht door en rondom de drie dorpen. De gemeente Dronten 

heeft vele mooie kanten. En die zijn waard om getoond en verteld te 

worden. En wat is er mooier dan die tijdens een fietstocht te ont-

dekken. Het maakt het fietsen in de polder nog leuker. 

Ik hoop dat u met uw stem dit initiatief wilt steunen. 

Namens het bestuur, 

Frits Schmidt 

voorzitter 

Agenda 

Zaterdag 21 oktober  

Gelukszoekers Stadswandeling.  

In de maand van de geschiedenis 

organiseert Flevomeerbibliotheek 

een tweetal stadswandelingen in 

Dronten met als thema Geluk.  

De wandelingen worden door 

onze stichting verzorgd. 

Meer informatie op:  

 

www.flevomeerbibliotheek.nl of 

www.ookflevoland.nl/geschiedenis  

 

Maandag 27 November  

Donateursavond 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Secretariaat: Lancasterdreef 72, 8251 TG Dronten,              

tel.: (0321) 313105 / 06 15409466 

email: stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl 
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