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Beste lezer, 

 

Terugblik 

Sinds mei is er veel gebeurd. Op 4 mei hebben we samen met de 

Flevomeer bibliotheek voor jongeren een lezing verzorgd over de 

Tweede Wereldoorlog.  Dat was een geslaagde bijeenkomst.  

Geslaagd was ook de lezing die we eveneens samen met de Flevo-

meer bibliotheek hebben verzorgd over ingenieur Lely. Een gepas-

sioneerde Ed Voigt besprak daar zijn levensgeschiedenis. De zaal 

was niet vol, maar de bezoekers hebben van zijn verhaal en zijn 

betrokkenheid bij het onderwerp kunnen genieten. 

Ook onze jaarlijkse donateursexcursie was weer een succes. Dit 

maal werd Kampen bezocht. De gidsen namen ons mee naar plaat-

sen waar je als bezoeker niet snel komt. Hierdoor kreeg men een 

verrassende andere kijk op de voormalige Hanzestad. 

 

Dan nu de vooruitblik.  

Op 8 september verzorgt onze stichting de Monumentendag 2018 

in Dronten. Thema is dit jaar: ‘Monumentaal werk van Alfred van 

Werven in Dronten’.  Dit in het kader van monumentale kunst in 

nieuw gebied in Europa.  

In 1966/1967 was hij bij de bouw van De Ark en de daaraan ver-

bonden kapel De Olijftak betrokken. Hij ontwierp voor de kerk de 

kanselwand en een kleurige glasapplicatie ‘de ark van Noach’ voor 

het aan de oostzijde gelegen raam. Op de kleinere ramen van de 

kapel had hij het scheppingsverhaal verbeeld. Ook de ramen van de 

aula op de begraafplaats waren en die van De Voorhof in Bidding-

huizen zijn van zijn hand.  

Daarnaast is hij de maker van het enorme 72 meter lange wand-

fries dat ooit voor het oude gemeentehuis van Dronten is gemaakt. 

Agenda 

 

8 september 

Monumentendag 

26 november  

Donateursavond. 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Cadeaubon aanvragen ? 

Klik hier 

Wij zullen zorgen voor tijdige toezending. 

Deel van het door Alfred van Werven 

gemaakte wandfries 

Rabobank clubkas Campagne loopt weer 

Met uw stem  steunt u ons 

mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl
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Volg ons ook op facebook 

De monumentendag speelt zich af in het kerkcentrum De Ark in Dronten. 

Wat kunt u op 8 september verwachten.  

Uitleg bij de prachtige ramen van De Ark. Hoe heeft Van Werven het ver-

haal van Noach verbeeld. Daarnaast kunt u 

een korte presentatie bekijken over het 

wandfries.  

In een folder geven we uitleg over zijn 

leven en zijn werk in Dronten. 

De kerk is open van 10.00 tot 16.00 

uur. Tijdens de openstellingsuren kunt 

u gewoon binnenlopen. 

 

Geschenkbon donateurschap 

Uiteraard zien wij graag het aantal donateurs verder toenemen. Op on-

ze website hebben we in onze winkel een nieuw product opgenomen. 

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.  

 

Een grafveld in Swifterbant 

Kaarsrechte wegen. Het lijkt dat de polder 

de fietser 

niet meer te 

bieden heeft. Niets is minder waar. 

Wie achter Swifterbant de Rivierduinweg 

opgaat en de Visvijverweg volgt, komt hal-

verwege dit grafveld tegen. Het is even zoe-

ken en een stukje lopen, maar dan sta je op 

de plek waar ooit negen prehistorische men-

sen hun laatste rustplaats hebben gevonden.  

Onze Stichting is bezig voor Dronten een 

aantal cultuurhistorische fietsroutes uit te 

zetten.  
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