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Mededelingen 

 

Lucy Knot  

Eind juli 2020 overleed plotseling op 74-jarige leeftijd Lucy Knot. 

Lucy verzorgde elke week voor ons in de Flevopost de rubriek 

Dronten Toen. Daarnaast was ze lid van de werkgroep interviews. 

Vanwege haar kennis van de Dronterse samenleving had ze hier 

een grote inbreng. In die hoedanigheid heeft ze talloze bijdragen 

voor onze boeken geschreven. We zijn haar voor haar inzet en 

betrokkenheid veel dank verschuldigd. 

 

Donateursavond gecanceld   

Het coronavirus houdt aan. In de vorige nieuwsbrief hebben we u  

moeten meedelen dat we de uitgave van onze jaarlijkse publicatie 

een jaar hebben moeten opschorten. Daarmee hebben we een 

goede traditie moeten doorbreken.   

Helaas hebben we ook moeten besluiten om de donateursavond 

niet door te laten gaan. De eisen en normen die aan het bij elkaar 

komen van groepen gesteld worden, zijn zodanig dat indien wij tot 

organisatie ervan zouden overgaan, we dan velen van u i.v.m. de 

maximale groepsgrootte zouden moeten teleurstellen. Voor ons 

een moeilijke, maar in onze ogen wel juiste beslissing.   

We verwachten dat in de loop van 2021 in dat opzicht de situatie 

enigszins genormaliseerd zal zijn.     

Mede door het in het water vallen van een deel van onze activitei-

ten hebben wij zoals we in ons vorige nummer al hebben aange-

kondigd besloten dit jaar geen donateursgelden te gaan innen.  

 

Rabo ClubSupport 2020 

Elk jaar zijn we één van deelnemende verenigingen. Bent u lid van 

Agenda 

 

Donateursavond 

Helaas kan deze dit jaar geen door-

gang vinden. 

 

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 nieuwste 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. 
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de Rabo dan kunt u tussen 5 en 25 oktober één of twee stemmen op 

ons uitbrengen. Hoe meer stemmen wij vergaren, hoe meer geld wij van 

de Rabo ontvangen.    

Met de opbrengst gaan we voor u en alle Drontenaren een beeldbank 

opzetten. Allerlei foto’s voorzien van beschrijvingen kunt u hierop aan-

treffen.  We willen hiermee een bijdrage leveren aan het bewaren van 

foto- en beeldmateriaal van Biddinghuizen, Dronten, Ketelhaven, Rogge-

botsluis en Swifterbant. 

Daarnaast willen wij u als 

Drontenaar de gelegen-

heid geven oude foto’s van 

vroeger te bekijken. Zeker 

in coronatijd kan dit een 

mooie tijdsbesteding ople-

veren.      

Vorig jaar en het jaar er-

voor hebben we veel tijd 

in het digitaliseren van   

ons beeldarchief gestoken. Nu dit is geschied kunnen we beginnen met 

het beschrijven van de beelden en met het invoeren in onze beeldbank. 

De werkgroep digitalisering is hier momenteel druk mee bezig.  

Juist deze week is het project digitalisering VLOD banden afgerond. 

Daarmee is een ongelooflijk rijk filmarchief en een groot stuk historie 

van Dronten voor de toekomst veilig gesteld. De beelden bestrijken het 

laatste kwart van de twintigste eeuw.    

Hiermee is een eind gekomen aan een enorme klus. Johan Banis en Gert 

van den  Heuvel hebben hiertoe het initiatief genomen. Johan heeft de 

banden gedigitaliseerd en gearchiveerd en Gert heeft zich vooral bezig-

gehouden met het leggen en onderhouden van de noodzakelijke contac-

ten. Welk vervolg dit project krijgt hopen we u in een volgende nieuws-

brief te kunnen vertellen.   

Met uw stem kunnen we ook een nieuw project mogelijk maken. Er ligt 

namelijk in het archief in Lelystad veel filmmateriaal over Dronten. Wil-

len we dit redden en toegankelijk maken voor Dronten dan zal ook dat 

eerst gedigitaliseerd dienen te worden.  

 

Hoe breng ik mijn stem uit?  

Door in te loggen in de app of op de Rabowebsite en via ‘Zelf regelen’ 

en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport. 

 

Volg ons ook op facebook 

Schenkingen 

 

Lucy Knot  heeft ons twee 

mappen nagelaten. Eén met 

oude Nieuwsbrieven en één 

met een overzicht van de 

laatste jaren van de VLOD.  

De nieuwsbrieven zijn in-

middels gedigitaliseerd en via 

de knop aan de onderzijde 

van deze kolom door dona-

teurs in te zien. 

 

Van dhr. Sprienstra ontvin-

gen we een viertal filmpjes 

over de april/mei optochten 

die eind jaren zeventig in 

Dronten werden gehouden. 

 

Van de familie Ermers kre-

gen we foto’s, boeken en 

enkele aan het boerenbedrijf 

te koppelen voorwerpen. 

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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