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tel.: (0321) 337 507/ 06 575 631 82 

email: stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl 

Beste lezer, 

 
Even wat informatie die voor u van belang kan zijn. 

 

Oorlogsverhalen  

Voor de jeugd op Vrijdag 4 mei in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant 

Op vrijdag op 4 mei wordt in heel Nederland stilgestaan bij Oor-

log, in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding 

hiervan wordt voor de jeugd in Swifterbant een verhalenmiddag 

gehouden. Deze begint om 16.00 uur.  

Vrijwilligers van Stichting geschiedschrijving Dronten vertellen en 

lezen verhalen voor over de oorlogsjaren.  

 

Uitnodiging lezing op 14 mei 

De jaarlijkse lezing voor donateurs ( en andere belangstellenden)  

van de Stichting geschiedschrijving in de gemeente Dronten wordt 

gehouden op maandagavond 14 mei. Deze avond wordt in samen-

werking met de Flevomeer bibliotheek gehouden op het service-

plein in Dronten en begint om 20.00. 

Spreker op deze avond is amateur historicus en Lelykenner Ed 

Voigt uit Lelystad. Zijn lezing heeft als titel:  In de Voetsporen van Dr. 

Ir. Cornelis Lely.  

De gratis kaarten voor de avond zijn bij de servicebalie van de bi-

bliotheek te verkrijgen. Wel wordt aan het eind van de avond een 

bijdrage gevraagd voor de genoten consumpties. Er is  plaats voor 

75 mensen en de inloop van de avond is vanaf 19.30. 

  

Namens het bestuur 

Liesbeth Busch 

 

Agenda 

4 mei  

Verhalenmiddag voor de jeugd in 

Swifterbant 

14 mei  

Lezing in het kader van 100 jaar 

Zuiderzeewet 

23 mei  

Excursie voor donateurs naar 

Kampen 

8 september 

Monumentendag 

26 november  

Donateursavond. 

 

 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Cadeaubon aanvragen ? 

Klik hier 

Wij zullen zorgen voor tijdige toezending. 

mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl
mailto:geschiedschrijvingdronten@gmail.com?subject=Aanvraag%20cadeaubon
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Volg ons ook op facebook 

Donateursexcursie 

Misschien hebt u al gereageerd. Maar misschien is u onderstaande uitnodi-

ging ook ontgaan, vandaar dat we in onze nieuwsbrief de uitnodiging her-

halen. Wel willen wij u erop wijzen dat nog maar een beperkt aantal plaat-

sen beschikbaar is. 

 

Uitnodiging 

Bij deze nodigt het bestuur van de Stichting Geschiedschrijving Dronten 

onze donateurs uit voor het jaarlijkse uitje. 

We gaan deze keer een stadswandeling door Kampen maken en doen dat 

o.l.v. een ervaren stadsgids op woensdagmiddag 23 mei a.s. 

Het programma is als volgt: 

14.00 Start stadswandeling bij Toerist Info Punt - locatie Readshop Bos  

Oudestraat 41-43 Kampen. 

15.30 Een afsluitend kopje koffie met gebak in De Stadsherberg 

Het is organisatorisch van belang dat u zich voor 10 mei a.s.  aanmeldt bij 

ons secretariaat zodat we het aantal deelnemers door kunnen geven. Het 

maximum aantal deelnemers bedraagt 40. Mocht u uw partner willen mee-

nemen dan is voor één deelnemer alles gratis en betaalt u voor uw part-

ner enkel de prijs van de door hem of haar genuttigde consumpties.  

Namens het bestuur, 

Frans van Gennep 

 

 

Geschenkbon donateurschap 

Uiteraard zien wij graag het aantal donateurs verder toenemen. Op onze 

website hebben we in onze winkel een nieuw product in de aanbieding. 

Een geschenkbon die u aan vrienden of kennissen kunt geven. Een mooi 

verjaardagscadeau of zomaar een mooi cadeau. De bon kost 16,50. De 

ontvanger is dan een jaar lang donateur en ontvangt ons jaarboek en onze 

nieuwsbrieven, mag deelnemen aan excursies en krijgt toegang tot onze 

lezingen en onze donateursavond. 
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