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We mogen toch weer minder  

‘We mogen weer meer’, zo luidde de kop van onze vorige nieuws-

brief. Inmiddels is duidelijk dat ‘het meer’ toch minder is dan we 

hoopten. Een aantal beperkingen is weer ingesteld. En kijkend naar 

de besmettingscijfers dan is voorzichtigheid geboden. 

Dat heeft ons ertoe gebracht om de donateursavond die we op de 

laatste maandag van november gepland hadden staan, niet te laten 

doorgaan. 

We hebben voordat we deze beslissing hebben genomen nog een 

paar scenario’s de revue laten passeren – zoals spreiden over twee 

avonden – maar uiteindelijk vonden we toch de gezondheidsrisico’s 

voor u als bezoeker te groot.  

Met veel pijn hebben we dit besluit moeten nemen. Wel beraden 

we ons over een alternatieve bijeenkomst die dan in de eerste helft 

van 2022 zou moeten plaatsvinden. 

 

Boek 

Anders dan vorig jaar 

kunnen we wel een 

boek presenteren. 

Maar ook hier hebben 

we last van corona ge-

had. Het drukken er-

van heeft hierdoor eni-

ge vertraging opgelo-

pen. Het is nog maar 

de vraag of eind no-

vember de boeken ge-

leverd kunnen worden. 

Vrijwilligers gezocht 

Ook de Stichting Geschiedschrij-

ving in de Gemeente Dronten is 

een vrijwilligersorganisatie.  

Voor de interviewgroep zijn we op 

zoek naar mensen die bereid zijn 

een aantal interviews af te nemen 

voor ons nieuwe boek dat over het 

groen in Dronten handelt. Het 

wordt een cultuur-historisch boek 

met veel raakvlakken met de ons 

omringende natuur. 

 

Verder zoeken we vrijwilligers 

voor onze beeldbank.  

Onze foto’s dienen alle van een 

passende tekst te worden voor-

zien.  

De werkzaamheden voor de beeld-

bank kunnen thuis vanachter de 

computer worden verricht. 

Je als vrijwilliger aanmelden kan 

via:  stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl 

 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Cadeaubon aanvragen ? 

Klik hier 

Wij zullen zorgen voor tijdige toezen-

ding. 
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Zo gauw we meer weten 

zullen we in een nieuws-

brief aangeven hoe u in 

het bezit ervan komt of 

kan komen.  

In feite is dit boek de 

tweede publicatie die dit 

jaar door ons is vervaar-

digd. Het eerste is het 

boek met de titel 

‘Historisch Dronten’. Een 

boek dat via de beide Jum-

bo winkels van de firma 

Bleeker te verkrijgen was.  

 

 

Onmisbare Schakels  

Onmisbare Schakels is onze zeventiende uitgave in een reeks waarin aan 

de hand van een bepaald thema mensen hun eigen ervaringen en geschie-

denis vertellen.  

Het thema is dit keer vrijwilligers. Zij zijn niet weg te denken uit onze 

samenleving. Musea, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, 

kerken en ook de Stichting Geschiedschrijving kunnen niet zonder hen. 

Voor een groot deel zijn het ouderen.  

Daar echter dit boek over vrijwilligers in de gemeente Dronten vanaf 

1960 gaat, was de situatie in Dronten hier wel afwijkend van. De bevol-

king van Dronten kende toen nog maar weinig ouderen, laat staan ge-

pensioneerden. Hier waren het jonge mensen, die in de bloei van hun 

leven de schouders onder de maatschappelijke opbouw van Dronten 

hebben gezet. Zonder hen was Dronten niet geworden tot wat het nu 

is.  

Al die vrijwilligers zijn onmisbare schakels geweest tussen de groei van 

Dronten en de gelijktijdige opbouw  van de samenleving.  

In het boek staan de vrijwilligers centraal en in mindere mate de organi-

saties waarin ze actief zijn of waren. We hebben daarbij keuzes moeten 

maken, anders was dit boek vele malen dikker uitgevallen dan de 185 

pagina’s die het nu telt. 

Het bestuur 

 

We ontvingen van ons be-

stuurslid Frans van Gennep 

enkele Swifterbanter feest-

kranten en een aantal  

krantenartikelen en foto’s van 

het onderwijzers toneel. 

Volg ons ook op facebook 

Schenkingen 

Voor info over het archief of 

als u een [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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