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Rabo ClubSupport 2022  

Ook dit jaar zijn we één van de deelnemende stichtingen. Bent u lid 

van de Rabo dan kunt u tussen 5 en 27 september een stem op ons 

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

van de Rabo ontvangen.    

De opbrengst willen wij gebruiken voor het realiseren van de pio-

niersbarak. Als Geschiedschrijving Dronten zijn wij van mening 

dat er in Dronten een tastbare herinnering aan haar ontstaan en 

groei dient te komen. 

De pioniersbarak is daar een uitermate geschikt object voor. Im-

mers in alle dorpen is in de werkkampen de basis gelegd voor de 

huidige samenlevingen van Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant.  

Met onze boeken en onze beeldbank hebben we al veel van het 

verleden voor de toekomst weten te bewaren. Wat ontbreekt is 

een plaats waar we die geschiedenis ook kunnen tonen.  

Uw stem betekent veel voor ons. Dus denk aan ons als u uw stem 

gaat uitbrengen. We zijn te vinden onder: Geschiedschrijving 

Dronten. 

  

Lezing Alex Dol  

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.  

De lezing is gratis en wordt gehouden in de Open Hof en begint 

om 20.00 uur. De koffie of thee die u bij binnenkomst ontvangt 

wordt u aangeboden door de Stichting Geschiedschrijving Dron-

ten. 

Het zou fijn zijn u allen weer te mogen verwelkomen. 

 

 

Vrijwilligers gezocht 

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. 

Verder zoeken we vrijwilligers 

voor onze beeldbank.  

Onze foto’s dienen alle van een 

passende tekst te worden voor-

zien.  

De werkzaamheden voor de 

beeldbank kunnen thuis van ach-

ter de computer worden verricht. 

Je als vrijwilliger aanmelden kan 

via:   

stichtng.geschiedschrijving.dronten@live.nl 

 

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
mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl
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Dronter ditjes en datjes in 65 verhalen 

Eind vorige eeuw hield Henk van den Brink allerlei kleine maar wel be-

langrijke feiten over de gemeente Dronten bij. Het is nog steeds voor 

ons een handig naslagwerk. Zijn boekwerk heeft ons geïnspireerd om de 

vele feiten die wij zelf in de loop van ons bestaan hebben verzameld te 

bundelen tot een 65-tal verhalen. Dat aantal is niet zo maar ontstaan, 

want 65 jaar geleden viel de polder droog, 60 jaar geleden kwamen in 

het dorp Dronten de eerste stenen woningen gereed en 50 jaar terug 

kwam de gemeente Dronten tot stand.  

Zo maar een greep uit de 65 verhalen: Bouwpunt Ketelhaven, De Koli-

brie, Olie in de polder, Blij met een huis, Bouwpastoor Eijsink, Blikvan-

gers, De polderpioniers, De Landbouwexpositie van 1964, Het arbei-

derskamp in Biddinghuizen, Bellen in de polder, Zes ijsbanen, Polder-

blindheid, De eerste horecagelegenheden, Michelle, Beelden in Swifter-

bant, Ketelhaven krijgt een museum, Bodemschatten, Het wapen van 

Dronten, Boerenleenbank en de Raiffeisenbank, Biddinghuizen en haar 

musicals etc. etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Van Assen 

ontvingen we een aantal fo-

to’s over de beginperiode 

van Ketelhaven.  

In de kolom hiernaast heb-

ben we een tweetal foto’s 

uit deze collectie geplaatst. 

 

Hartelijk dank voor deze 

gift!! 

 

Alleen voor donateurs 

 

Klik hier voor diverse 

interviews, filmpjes en 

de gedigitaliseerde ver-

sie van het boek- je 

Dronten in 

‘zeskamp’ roes. 

 

Landbouwexpositie in de jaren zestig [Collectie Witteveen]. 

Tweetal foto’s uit de collectie Van Assen  
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