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Beste lezer, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse donateursavond  

op maandag 25 november in de Open Hof. 

 

Aanvang 20.00 uur. 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie of thee voor u klaar. 

De avond staat in het teken van de gezondheidszorg.  

Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

1. Opening 

2. Korte terugblik op het afgelopen jaar. 

3. Inleiding op onze zestiende publicatie Van de wieg tot het graf. 

De gezondheidszorg in de gemeente Dronten van 1960 tot 1988 

4. Filmpje over het toenmalige gezondheidscentrum.  

5. Herinneringen van dokter Van Veelen 

6. Pauze 

7. Filmpje: 30 Jaar gezondheidszorg in beeld. 

8. Herinneringen van Sippie Monsma 

9. Uitreiking van het eerste exemplaar aan de oud-wethouder 

Fred van Kuik 

10. Sluiting  

 

Na afloop kunnen donateurs hun boek gratis afhalen. Niet-donateurs 

kunnen het boek die avond voor de winkelprijs van 17,50 euro kopen. 

 

Agenda 
Maandag  25 november 

 

Donateursavond 

Open Hof  

Aanvang 20.00 uur. 

Zaal open om 19.30 uur 

 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Cadeaubon aanvragen ? 

Klik hier 

Wij zullen zorgen voor tijdige toezending. 
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Volg ons ook op facebook 

Terugblik 

Monumentendag  ligt al weer enige tijd achter ons. De deelnemers aan de 

monumentendag konden kennismaken met een toch relatief onbekend 

stukje Swifterbant. Uit cultuur-historisch oogpunt is het een heel interes-

sant gebied.  

Hebt u de tocht gemist dan kunt u deze ook op eigen gelegenheid maken. 

De routebeschrijving kunt u terugvinden op ons website. 

 

Zoals gebruikelijk vindt in oktober in de maand van de geschiedenis  een 

lezing plaats. Dit keer was het een presentatie met als onderwerp 50 jaar 

Dubbele Zeskamp en 40 jaar na het Twaalf Provinciënspel. De bezoekers 

kregen verhalen en beelden voor geschoteld.  Gezien de commentaren is 

de avond goed in de smaak gevallen.  

 

Ook dit jaar hebben wij deel genomen aan de Rabo ClubSupport actie. In 

totaal werden 141 stemmen op ons uitgebracht. Hetgeen reulteerde in 

een bedrag van 901. 98 euro. Allen die een stem op ons hebben uitge-

bracht willen we hierbij hartelijk bedanken. De opbrengst maakt het mede 

mogelijk dat we elk jaar een boek over Dronten kunnen blijven uitgeven. 

 

Zo maar een foto 

Een foto van uit de tijd dat Dronten nog sterk agrarisch was ingesteld. 

Ook de tijd dat de mechanisatie in de polder sterk begon op te rukken.  

Deze foto geeft een overzicht van een grote landbouwtentoonstelling die 

in de begintijd van de polder in het centrum van Dronten is gehouden.  

Alleen voor donateurs 

 

Klik hier voor diverse in-

terviews, filmpjes en de 

gedigitaliseerde versie 

van het boekje Dronten in 

‘zeskamp’ roes. 
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