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Kan het niet binnen dan maar naar buiten. 

 

Het ziet er helaas nu nog niet naar uit dat we op korte termijn 

weer bijeenkomsten kunnen organiseren. Het leek ons een goed 

idee om daarom maar eens een nieuwsbrief te vullen met fiets-

tochten. De tochten kunt u op eigen gelegenheid maken. We heb-

ben een aantal door ons gemaakte routes uitgekozen. Klik hiervoor 

op een van de linken: Route 1 of Route 2 of Route 3. 

 

Route 1 

De eerste route is een fietsroute in het Rivierduingebied nabij Swif-

terbant. Het is een cultuurhistorische fietsroute die u voert langs 

een prehistorisch grafveld, een replica meetstoel, de plaats waar 

resten van een neergestorte Lancaster zijn gevonden [de propeller 

vormt nu een onderdeel van het vliegers monument op het Meer-

paalplein], boerderijen en opstallen uit de begintijd van de polder, 

vindplaatsen van scheepswrakken en langs wegen met prehistori-

sche namen. 

Deze route is voorzien van extra uitgebreide informatie, die u via 

onze website kunt oproepen. 

 

Route 2 

Rondje Dronten. 

Cultuur historische fietstocht door Dronten. Duur 1,5 uur. Af-

stand 15 km.  

In deze tocht uitgebreid aandacht voor het vliegers monument, een 

neergestorte Lancaster, scheepwrakken, boomplantdag, de Zes-

kampschuur, boerderijen en opstallen uit de begintijd, de werkkam-

pen, de polderpioniers, de eerste woningen, lagere scholen, De 

Vorige keer ontving u een spe-

ciale nieuwsbrief. Via deze 

brief kreeg u toegang tot een 

aantal digitale zaken, zoals on-

ze beeldbank.  

Die beeldbank wordt door ons 

nog steeds uitgebreid met nieu-

we foto’s. Blijf deze dus bezoe-

ken. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Cadeaubon aanvragen ? 

Klik hier 

Wij zullen zorgen voor tijdige toezen-

ding. 
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Meerpaal, het winkelcentrum, het gezondheidscentrum en het gemeen-

tehuis. 

Ook voor deze route is extra informatie beschikbaar, die u via onze 

website kunt oproepen. 

    

Route 3. 

Wederom een fietsroute. Maar deze keer langs de drie dorpen. De 

tocht voert u langs een aantal beelden. Het is een echte cultuurroute en 

speciaal voor u gemaakt. 

Hieronder een paar beelden die u op deze route kunt aantreffen. Bij alle 

beelden treft u ook een omschrijving op onze website aan.  

 

Veel plezier. 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We ontvingen van de familie 

Huisman filmbeelden en fo-

to’s rond het monument van  

de neergestorte Lancaster in 

Dronten Zuid. 

Via dhr. Bruins kregen we 

een deel van het archief van 

de beurs van Dronten. 

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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