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NIEUWSBRIEF 

Secretariaat:  Daniëlle Banis, Mechelaar 8, 8253 CE Dronten,              

tel.: (0321) 337 507/ 06 575 631 82 

email: stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl 

Beste lezer, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse donateursavond  

op maandag 28 november 2022 in de Open Hof. 

Aanvang 20.00 uur. 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie of thee voor u klaar. 

 

Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

1. Opening 

2. De nieuwe uitstraling van onze stichting. Een presentatie 

3. Filmpje over onze achttiende publicatie  

Dronter Ditjes & Datjes in 65 verhalen.   

4. Pauze 

5. De musicals uit Biddinghuizen. Een van de 65 verhalen. 

         Gert Jan van Tilburg vertelt en laat zien. 

6.       Filmfragmenten 

7.       Uitreiking van het eerste exemplaar van het boek 

8.       Bestuursmutaties 

9.       Sluiting 

 

Na afloop kunnen donateurs hun boek gratis afhalen. Donateurs die 

verhinderd zijn om deze avond bij te wonen, krijgen het boek thuisbe-

zorgd of gestuurd.. We streven er naar om voor 15 december de bezor-

ging af te ronden.  

Niet-donateurs kunnen het boek die avond voor de winkelprijs van 

17,50 euro kopen. 

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 
28 NOVEMBER DONATEURSAVOND IN 

DE OPEN HOF. AANVANG 20.00 UUR 
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Rabo ClubSupport 2022  

De Rabo ClubSupport aktie heeft geresulteerd in een opbrengst voor 

ons van € 867,89. Een mooi bedrag. Allen die een stem op ons hebben 

uitgebracht willen wij van harte danken.   

 

Dronter Ditjes & 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 Riet van der Wee ont-

vingen we een aantal paro-

chiebladen Oostelijk Flevo-

land.  

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. 

 

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

