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Overlijden van Adri Keuper  

Op 15 april is Adri Keuper overleden. Adri heeft voor de Stichting 

Geschiedschrijving Dronten veel betekend. Hij verzorgde niet al-

leen de bewerking van het fotomateriaal voor onze boeken, maar 

was ook betrokken bij de beeldbank. 

Het woord nee kende Adri niet. Hij stond altijd klaar. Zijn fotobe-

werkingen waren van hoge kwaliteit. Hij heeft aan een groot aantal 

van onze publicaties meegewerkt.  

Daarnaast heeft Adri vele filmpjes gemaakt voor onze donateurs-

avond. Via ons filmkanaal zijn diverse films in te zien. Ze zijn alle de 

moeite waard. Bij het filmpje ‘Het ontstaan van de polder’ heeft hij 

zelf de tekst ingesproken. Het is een van zijn beste filmpjes gewor-

den.  

We hebben in Adri een aimabele, bescheiden en creatieve man 

verloren.  

 

Corona nog niet voorbij 

Corona is nog steeds niet de wereld uit. We hebben er nog steeds 

last van. Ook dit jaar is het lastig gebleken om interviews af te ne-

men. Het boek dat we in november hadden willen uitbrengen, 

heeft een jaar vertraging opgelopen. Het is de bedoeling dat deze 

publicatie nu in november 2023 zal verschijnen.  

We hebben er voor gekozen om in 2022 mede in het kader van 50 

jaar gemeentewording een boek met 65 verhalen uit te gaan bren-

gen met allerlei wetenswaardigheden uit het verleden van de ge-

meente Dronten.  

Mede ook omdat dit jaar het eveneens zestig jaar geleden is, dat de 

eerste bewoners zich in het dorp vestigden. Volgend jaar zullen 

Biddinghuizen en Swifterbant bij ditzelfde feit stilstaan.  

 

Inning donateursbijdragen 

Binnenkort zal onze penning-

meester de donateursbijdragen 

gaan innen.  

Onze meeste donateurs hebben 

gekozen voor een automatische 

afschrijving. Zij hoeven niets te 

doen.  

Betaalt u met een overschrijving 

dan verzoeken wij u 16,50 euro 

over te maken naar het reke-

ningnummer  NL46 RABO 0348 

1944 04 t.n.v. St. Geschiedschrijving in 

de Gem. Dronten.  

Vergeet daarbij niet uw naam, huisnum-

mer en postcode te vermelden. 

 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Cadeaubon aanvragen ? 

Klik hier 

Wij zullen zorgen voor tijdige toezen-

ding. 

 AGENDA 
 

10 OKTOBER OPEN HOF LEZING VAN 

ALEX DOL. AANVANG 20.00 UUR 

 

28 NOVEMBER DONATEURSAVOND IN 

DE OPEN HOF. AANVANG 20.00 UUR 

mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl
https://www.youtube.com/channel/UCiuRH7Eal6qMZNoGHpZHgcw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl
mailto:geschiedschrijvingdronten@gmail.com?subject=Aanvraag%20cadeaubon
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Activiteiten 

Nu het erop lijkt dat Corona toch 

enigszins getemd lijkt te zijn, denken we 

in het najaar twee bijeenkomsten te 

kunnen organiseren, namelijk een lezing 

en de donateursavond. 

Op 10 oktober zal Alex Dol spreken 

over zijn boek ‘Verder dan de Hemel’.  

Een polderroman waarin de inpoldering, 

de drooglegging en de inrichting van de 

polder aan de orde komen. En op de 

laatste maandag van november staat weer onze donateursavond gepland.  

 

Onmisbare Schakels  

‘Het is een prachtig boek geworden!’ Zo schreven we in onze vorige 

nieuwbrief. Toch werden we op een tweetal omissies gewezen. Op pagi-

na 54 staat in de aanhef een stuk tekst dat ook al in de aanhef op pagina 

40 staat. De laatste alinea van de aanhef op bladzijde 54 is echter een 

doublure en hoort hier niet thuis. En bij de colofon staat bij de opsom-

ming van de redactieleden de naam van Marlies Stuifzand niet vermeld. 

Onze excuses hiervoor.  

 

Pioniersbarak 

Zoals u weet staat de realisatie van de pioniersbarak hoog op ons ver-

langlijstje. We zijn van mening dat met de barak de geschiedenis van 

Dronten zichtbaar kan worden gemaakt in verhalen, beelden en door 

ervaringen   

De bewoners van dit gebied  hadden en hebben bepaalde kenmerken , 

waarbij woorden als daadkracht, pragmatisch zijn, maar ook samen wer-

ken een rol spelen. In onze boeken komen deze kenmerken herhaalde-

lijk naar voren.  

Nabij het dierenpark is al een stuk grond voor de barak gereserveerd en 

in de gemeentelijke begroting is al een aantal jaren een bedrag opgeno-

men. De barak zal een beeld schetsen van het leven in de werkkampen 

en zal fungeren als historisch infocentrum. Tevens een plek voor lezin-

gen over de geschiedenis van de dorpen en een startpunt voor rondlei-

dingen. Kortom veel mogelijkheden dus. Daarbij gaan we nadrukkelijk de 

samenwerking met onze ‘buren’ zoeken. 

 

 

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 

 

Van de familie Witteveen 

ontvingen we een prachtige 

fotocollectie.  

Alleen voor donateurs 

 

Klik hier voor diverse 

interviews, filmpjes en 

de gedigitaliseerde ver-

sie van het boek- je 

Dronten in 

‘zeskamp’ roes. 

Vrijwilligers gezocht 

Voor de interviewgroep zijn 

we op zoek naar mensen die 

bereid zijn een aantal inter-

views af te nemen voor ons 

nieuwe boek dat over het 

groen in Dronten handelt. 

Het wordt een cultuur-

historisch boek. 

Verder zoeken we vrijwil-

ligers voor onze beeldbank.  

Onze foto’s dienen alle van 

een passende tekst te worden 

voorzien.  

De werkzaamheden voor de 

beeldbank kunnen thuis van 

achter de computer worden 

verricht. Je als vrijwilliger 

aanmelden kan via:   

 

stichtng.geschiedschrijving.dronten@live.nl 

http://www.facebook.com/historie.dronten
http://www.facebook.com/historie.dronten
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Specials.pdf
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Specials.pdf
https://www.facebook.com/historie.dronten
mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl

