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Zo maar een foto 
Secretariaat:  Daniëlle Banis, Mechelaar 8, 8253 CE Dronten,              

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

email: stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl 

Uitnodiging 

Op maandag 16 maart vindt voor de tweede keer een filmavond 

plaats. Getoond worden dan filmpjes over en foto’s van Bidding-

huizen, Dronten, Ketelhaven, Roggebotsluis en Swifterbant. 

Plaats: Het Koetshuis in Biddinghuizen 

Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) 

Toegang: gratis 

 

Terugblik 

Eén van de hoogtepunten van onze Stichting is toch steeds weer de 

donateursavond. Het is altijd spannend hoeveel mensen we dan 

mogen verwelkomen. 

Net als voorgaande jaren was de opkomst bij de presentatie van 

‘De wieg tot het graf’ wederom boven verwachting. Wij als bestuur 

zien hierin een erkenning van ons werk en daarvoor willen wij 

langs deze weg u allen van harte danken.   

 

In Memoriam 

Een boek komt niet vanzelf tot stand. Vele vrijwilligers, intervie-

wers en redactieleden, werken hard om elke keer weer een boek 

te laten verschijnen.  

Bij één van hen wil ik even stilstaan. Op 2 januari van dit jaar over-

leed Piet de Ronde. Piet maakte sinds 2014 deel uit van de redac-

tie. Zijn belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en 

voor de lokale geschiedenis in het bijzonder was erg groot. Vanuit 

die belangstelling was hij ook als gids actief op de Bataviawerf en als 

interviewer bij het boerderijboek Dronten. Op zijn rouwkaart 

werd zijn betrokkenheid als kenmerk genoemd. En inderdaad zo 

hebben wij hem ook ervaren. We zijn hem dan ook veel dank ver-

schuldigd. 

Agenda 

Filmavond 

Datum: Maandag 16 maart  

Plaats: Koetshuis Biddinghui-

zen 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Donateursexcursie 

Datum: 20 Mei 

Donateursexcursie 

Bestemming Aviodrome 

 

Donateursavond 

Maandag 30 november 

Aanvang: 20.00 uur 

Plaats: Open Hof 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Cadeaubon aanvragen ? 

Klik hier 

Wij zullen zorgen voor tijdige toezen-

ding. 

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


Pagina 2 Nieuwsbrief 

Ons volgende boek 

Inmiddels zijn we al begonnen met ons boek over vrijwilligers. Onze inter-

viewers en de redactie zijn al weer volop bezig. Lijkt het u leuk ook mee 

te werken aan het tot stand komen van een boek of vindt u het leuk om 

mee te werken aan onze beeldbank dan kunt u zich bij het secretariaat 

opgeven. 

 

Beeldbank 

Hoewel de beeldbank nog niet officieel van start is gegaan, kunt u toch al 

wel een beetje meekijken. Op onze website 

www.geschiedschrijvingdronten.nl vindt u rechts bovenaan een link waar-

mee u toegang tot de beeldbank kunt krijgen. U kunt dan ook zien wat 

onze vrijwilligers van de beeldbank aan het doen zijn. Lijkt het u aardig aan 

dit project mee te werken, meld u dan aan. Iedereen met een computer 

en een internet aansluiting kan mee doen. De werkzaamheden kunnen 

thuis op een door u zelf te bepalen tijdstip verricht worden. 

 

Pioniersbarak  

We kunnen u momenteel weinig nieuws over de voortgang melden. Wel 

zijn we op het bestuurlijke vlak met de voorbereidingen begonnen  

 

Zo maar een foto uit de beeldbank! 

In de jaren zestig en zeventig waren vele huisvrouwen in de appelpluk ac-

tief. Zo kon er een leuk centje worden bijverdiend. Maar het was ook een 

prima gelegenheid voor het leggen van sociale contacten.  

 

Volg ons ook op facebook 

OPROEP  

Voor ons digitaliseringspro-

ject zijn we op zoek naar 

iemand met een  ICT  ach-

tergrond.  

Informatie bij het secretari-

aat.  

Archief 

Van de vrouwenvereniging 

KBO ontvingen wij het com-

plete archief. 

Van de familie Versluis ont-

vingen wij een aantal plak-

boeken over de carnavals-

vereniging ‘De aanleggers’. 

Waarvoor onze dank! 

Voor een compleet over-

zicht van het archief verwij-

zen wij u naar onze website 

Alleen voor donateurs 

 

Klik hier voor diverse 

interviews, filmpjes en 

de gedigitaliseerde ver-

sie van het boekje Dron-

ten in ‘zeskamp’ 

roes. 
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