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11 September
Monumentendag.
In Biddinghuizen organiseren
wij een aangeklede rondleiding
die zich toespitst op ‘plekken
van samenkomst’. Daarbij gaat
het om scholen, het gezondheidscentrum, kerken, winkels
etc.
Tijdstip en startpunt wordt nog
nader bekend gemaakt.

November
Laatste maandag van november: Donateursavond.

We mogen weer meer
In onze vorige nieuwsbrief hebben we vanwege corona een aantal
fietsroutes opgenomen. Twee waren al bestaande, maar de derde
hebben we voor die gelegenheid speciaal gemaakt.
Grote bijeenkomsten waren afgelopen jaar niet mogelijk. Een individuele fietstocht wel. Mocht u nog van een van de tochten gebruik
willen maken dan kunt u ze via onze website terugvinden of klik
anders op de nevenstaande link Aanbod.
Omdat vorig jaar praktisch geen bijeenkomsten konden organiseren en ook geen boek konden presenteren, hebben we voor 2020
besloten geen donateursbijdrage te gaan innen.
Dit jaar is het anders. Eind november kunnen we – dankzij de inzet
van de onze interviewers en onze redactieleden – met een jaar uitstel onze nieuwe publicatie over vrijwilligers op de donateursavond
presenteren. Dat houdt in dat we dit jaar de donateursbijdrage ook
weer gaan innen. We doen dit wat vroeger dan u van ons gewend
bent – namelijk in deze of begin komende maand. De reden hiervan
is dat de bank voorschrijft dat de tijd tussen de laatste inning
[2019] en de volgende inning [2021] niet meer mag bedragen dan
18 maanden. Daar zitten we al iets overheen, maar de bank heeft
ons enig uitstel verleend.

Historisch Dronten

Cadeaubon aanvragen ?
Klik hier
Wij zullen zorgen voor tijdige toezending.

Helemaal stil gezeten hebben we dit jaar niet. We hebben de
beeldbank gelanceerd, fietsroutes gemaakt en zoals u mogelijk gemerkt heeft, hebben we op verzoek van de firma Bleeker een boek
met de algemene titel ’Historisch Dronten’ samengesteld. Bij elke
tien euro boodschappen kreeg men bij de beide Jumbo winkels een
viertal stickers. Deze konden in het boek worden geplakt. Als men

Schenkingen
Voor info over het archief of
als u een [foto-]archief wilt
afstaan kunt u onderstaand
emailadres gebruiken.
geschiedschrijvingdronten@gmail.com

We ontvingen van dhr. Bruins
een certificaat met een begeleidend schrijven. Het certificaat kon men kopen. Men
wilde daarmee een ton bijeen
brengen voor de bouw van
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alles verzameld en ingeplakt heeft, krijgt men een boek dat een beknopte
geschiedenis van Dronten vertelt.
De reacties zijn erg positief. Zo te horen heeft de firma Bleeker vele oud
-Drontenaren met dit boek plezier gedaan. Maar ook nieuwkomers zijn
er content mee. Het is een fraaie mogelijkheid om kennis te maken met
de ontstaansgeschiedenis van Dronten.
Al met al kunnen we spreken van een geslaagde actie.

zwembad Overboord.
De opbrengst oversteeg de
verwachtingen. In totaal werd
125.000 gulden bijeen gebracht.
Van de straatvereniging Voor
Anker ontvingen we een
tweetal fotoboeken.

Alleen voor donateurs
Klik hier voor diverse
interviews, filmpjes en
de gedigitaliseerde versie van het boekje Dronten in ‘zeskamp’
roes.

Huis aan huis bladen
Naast bovenstaande publicatie zijn we ook terug te vinden in de beide
huis aan huis bladen, die in Dronten verschijnen.
In de Flevopost schetst ons bestuurslid Kees Hermus wekelijks de achtergronden van de ontstaansgeschiedenis van Dronten.
Daarmee heeft de rubriek ‘Dronten Toen’ een andere – diepgaander –
invulling gekregen.
In de Drontenaar wordt maandelijks door ons een foto uit ons beeldarchief van achtergrondinformatie voorzien.
We hopen daarmee de lezers van de beide huis aan huis bladen veel
leesplezier te bezorgen.

Volg ons ook op facebook

Het bestuur

