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Beste lezer,

Agenda
13 mei 2019
Thema avond. Films uit de
begintijd.
Hoeksteen Swifterbant

Fragment van het Flevowandkleed

Donateursavond
De donateursavond ligt al weer een hele tijd achter ons. Een succesvolle avond mede door de overweldigende belangstelling. Dat
laatste had enerzijds te maken met het programma en anderzijds
met het thema van het boek. Dat het boek een succes is, mag wel
blijken uit de verkoopcijfers; de hele oplage is vrijwel uitverkocht.

Nieuwe uitgave
Inmiddels zijn we bezig met het nieuwe boek dat over de gezondheidszorg gaat. Een thema dat in het verleden ook al door anderen
is beschreven. Maar daarbij ging het vooral om beschrijvingen van
het systeem. Het bijzondere van ons boek is echter dat wij ons
vooral richten op de medewerkers en op de patiënten. Hoe hebben zij de periode 1960 - 1988 ervaren. Dat leverde mooie, meelevende en waarderende verhalen op.
De verhalen zijn binnen. De interviewers zijn klaar. We zitten nu in
de fase van het redigeren. De bedoeling is dat het boek in november gepresenteerd zal worden.

Beeldbank
22 mei 2019
Middag excursie voor donateurs. Bezoek aan het in Batavialand in Lelystad. Uitleg
bij het hier geëxposeerde
Flevolandwandkleed .

Een ander project waar u overigens nog weinig van gemerkt hebt,
is dat van onze beeldbank. De Stichting Geschiedschrijving beschikt
over honderden digitale foto’s. De bedoeling is deze te voorzien
van onderschriften en vervolgens deze op het internet te plaatsen.
Foto’s waar wij twijfelen over de rechten zullen opgenomen worden in onze interne beeldbank.
Voor het ‘inkloppen’ van de gegevens hebben wij hulp nodig. Het
mooie van het door ons gekozen systeem is dat dit thuis vanachter
de computer gedaan kan worden. Wilt u ons helpen dan verzoek ik
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Herhaalde OPROEP
Voor ons digitaliseringsproject zijn we op zoek naar
mensen met een ICT achtergrond.
Informatie bij het secretariaat.
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u contact op te nemen met geschiedschrijvingdronten@gmail.com.
Wij nodigen u dan uit voor een bijeenkomst waarin we uitleg over de
werking van het programma geven en over de bijbehorende werkzaamheden. Iedereen die met een computer kan omgaan, kan met dit programma
werken. Specifieke computerkennis wordt niet verlangd.

Digitale films
In het Flevolands archief liggen in het depot vele niet gedigitaliseerde films.
Het plan bestaat deze te digitaliseren. Tegelijk wil men de films ook beschrijven. Ook daar hebben wij vrijwilligers voor nodig. Hebt u belangstelling en bent u een beetje ingevoerd in de geschiedenis van de gemeente Dronten of bent u min of meer ‘ervaringsdeskundige’ dan kunt u zich
via bovenstaand emailadres opgeven.

Aankondigingen
13 Mei. Hoeksteen Swifterbant.
Thema avond. Op die avond vertonen wij uit ons rijke filmarchief een aanCadeaubon aanvragen ?
Klik hier
Wij zullen zorgen voor tijdige
toezending.

tal filmpjes over de dorpen.
22 Mei. Donateursexcursie
Batavialand [voormalig Erfgoedcentrum NieuwLand] Lelystad.
Centraal staat deze middag de uitleg over en het bekijken van het Flevowandkleed. We doen dit traditioneel getrouw met een kleine voor– en
nazit. In een apart schrijven zal aangegeven worden hoe u zich hiervoor
kunt opgeven.

Verdwenen
In de polder zijn we niet alleen goed in het bouwen,
Alleen voor donateurs
maar ook in het breken. GeKlik hier voor diverse in- bouwen hebben in Dronten
een beperkte levensduur.
terviews, filmpjes en de
Soms zijn ze ook met die begedigitaliseerde versie
doeling gebouwd, en kunnen
van het boekje Dronten in
ze alleen tegen hoge kosten
‘zeskamp’ roes.
in stand gehouden worden.
Voormalige Copernicus mavo in de sneeuw. (1963-2018)
In 1963 is de openbare
mavo gestart. Begonnen werd in één van de barakken van het voormalige
werkkamp. Later zou daar ook de scholengemeenschap beginnen.
Aan de Educalaan verscheen een nieuw onderkomen. De lokalen stonden
om een fraaie binnentuin gegroepeerd. Daardoor was het zeker geen
doorsneegebouw.
Volg ons ook op facebook

