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Beste mensen  

Zoals we vorige keer al vermelden heeft het coronavirus het ver-

enigingsleven en dus ook dat van ons praktisch stilgelegd. Het ge-

volg was dat we noodgedwongen de uitgave van het boek een jaar 

hebben moeten opschorten. Daarmee hebben we een goede tradi-

tie moeten doorbreken.    

Omdat het boek voor een groot gedeelte de hoogte van onze do-

nateursbijdrage bepaalt, hebben we besloten dit jaar geen dona-

teursgelden te gaan innen. Mocht u zelf inmiddels een bijdrage 

overgemaakt hebben dan schuiven we dit door naar 2021 en hoeft 

u voor dat jaar geen donateursbijdrage te betalen.  

 

Niet alles staat stil 

Als bestuur hebben we in de tussenliggende maanden wel verga-

derd. De computer bood daarbij uitkomst. Eén van de besluiten die 

we hebben genomen is, dat we wel willen blijven vasthouden aan 

onze donateursavond.   

Deze zal dan, zoals we ook al eerder aankondigden in het teken 

van onze beeldverzameling staan. We laten dan films en foto’s uit 

ons rijke archief zien. En net zo als altijd maken we er een mooie 

avond van.   

Daar we rekening willen houden met de coronavoorschriften heb-

ben we besloten uit te wijken naar De Meerpaal. Daar hebben we 

de ruimte.   

We zijn hierover met De Meerpaal in gesprek.  

 

Werkgroep digitalisering  

Gelukkig liggen niet alle activiteiten stil. De werkgroep digitalisering 

heeft, omdat zij van huis uit kunnen werken haar activiteiten ge-

woon kunnen voortzetten.  

Agenda 

 

Donateursavond 

Datum en tijdstip worden nog 

nader bekend gemaakt. 

 

Eva Vriend komt spreken 

in de bibliotheek te Dron-

ten 

Op donderdag 22 oktober houdt 
Eva Vriend in de bibliotheek in het 
kader van de maand van de ge-
schiedenis in Dronten een lezing.  

De schrijfster komt die avond ver-
tellen over haar nieuwe boek 
‘Eens ging de zee hier tekeer’. 

De inloop is om 19.00 uur. Het 
spreken start om 19.30 uur. De 
afronding is om 20.30 uur. 

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
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Ons beeldarchief is praktisch in haar geheel gedigitaliseerd. We zijn nu 

bezig om deze naar onze beeldbank over te brengen. Het zoeken naar 

bepaalde afbeeldingen wordt er door vergemakkelijkt. Bovendien zijn de 

foto’s voorzien van aanvullende informatie. Hiermee is de werkgroep 

bezig. Het is de bedoeling dat wij op onze donateursavond deze beeld-

bank gaan ’lanceren’. Overigens kunt u op onze website rechtsboven al 

een link vinden die u als u die aanklikt naar onze beeldbank leidt.  

 

Ons archief  

Ons archief groeit. Vele inwoners en instanties van Dronten beseffen dat 

hun foto’s of verenigingsarchief bewaard dienen te blijven. Wij willen u 

hiermee graag helpen of adviseren. Mocht u foto’s hebben, dan voegen 

wij die toe aan onze beeldbank. Wilt u een archief aan ons afstaan dan 

wordt die door ons gearchiveerd. Voor een deel worden ze in ons eigen 

archief ondergebracht. Stukken die een grotere waarde vertegenwoordi-

gen brengen wij onder in Het Flevolands Archief in Lelystad. Daar dient 

het dan te worden toegevoegd aan onze al bestaande collectie.  

 

Pioniersbarak  

Even een update. In mei hebben wij naar aanleiding van een aanvraag van 

een omgevingsvergunning van de Stichting recreatiepark/dierenpark een 

onderhoud gehad met de betreffende wethouder, Ton van Amerongen. 

Uit dat gesprek bleek dat de plannen van ons en de bouwplannen van de 

Stichting recreatiepark/dierenpark los waren gekoppeld om de voort-

gang te behouden.   

Volgens deze plannen zal de barak een losstaand gebouw worden. De 

situering is niet ongunstig. Alle gebouwen staan om een centrale ruimte 

gegroepeerd. De pioniersbarak staat hierbij tegenover de ingang.   

In dit overleg is ook aan de orde gekomen hoe we nu verder voort 

moeten. Duidelijk is dat de gereserveerde gelden 70.000 euro niet toe-

reikend zullen zijn. Er zijn tekeningen ooit door HEDI gemaakt. Een be-

stek ontbreekt. De 

gemeente heeft op 

zich genomen om 

aan de hand van de 

tekeningen een be-

stek  te laten maken.

   

Daar is nu het wach-

ten op. 

 

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 familie In ’t Veld ont-

vingen wij een serie dia’s 

over de polder. Hartelijk 

dank.  

Voor een overzicht van het 

complete archief kunt de 

links hiernaast aanklikken. 

 

Voor info over het archief of 

als ueen [foto-]archief wilt 

afstaan kunt u onderstaand 

emailadres gebruiken.  

geschiedschrijvingdronten@gmail.com 

 

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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