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Beste lezer,

Agenda

Terugblik

Zaterdag 14 september
Monumentendag
Zaterdag 4 oktober
Dag van de ouderen
Maandag 14 oktober
Thema avond

Afgelopen voorjaar hielden we onze eerste filmavond. Gezien de
opkomst mogen we van een succes spreken. We gaan hier zeker
mee door. Er zijn nog wel wat verbeterpuntjes. Daar gaan we mee
aan de slag.
Ook de donateursexcursie ligt al weer enige tijd achter ons. Janny
Kapteijn gaf ons alvorens we het Flevowandkleed in Lelystad gingen
bewonderen uitleg over de ontstaansgeschiedenis ervan.

50 jaar na Zeskamp en 40
jaar na Twaalf Provinciën
Spel
27 september tot en met 11
oktober
Stemmen Rabo Club Support
Maandag 25 november
Donateursavond

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

Vooruitblik
Op 14 september organiseren wij weer de monumentendag.
We doen dat dit jaar in samenwerking met de Natuur– en Milieucoöperatie Rivierduingebied. We hebben voor de middag een cultuur-historische fietstocht gemaakt. Aan de hand van een folder
kunt u vanaf 1 uur een tocht maken door dit unieke gebied. In de
folder staat niet alleen de route, maar ook een nadere uitleg bij de
bezienswaardigheden. Via een QR code kunt u als u wilt een nog
wat uitgebreidere toelichting krijgen.
De start is vanaf de aan de Visvijverweg gelegen Kalverschuur in
Swifterbant. Daar kunt u de folder met de routebeschrijving afhalen. Tussen 1 en 4 bent u daar welkom. De tocht zelf is ongeveer
15 kilometer lang. Voor wie slecht ter been is, staat de huifkar
klaar. Parkeren kan bij de Kalverschuur.
Zowel de Stichting Geschiedschrijving als het Rivierduingebied zullen die middag zich in de Kalverschuur presenteren. Mocht u koffie
of thee willen nuttigen, dan kan dat hier ook.
Op 4 oktober kunt u ons vinden in De Meerpaal op de Dag van
de ouderen.
In de Maand van de Geschiedenis organiseren wij op 14 oktober
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een speciale avond in De Meerpaal in het kader van 50 jaar na Zeskamp
en 40 jaar na het Twaalf Provinciën spel. De deelname aan beide
spelen hebben Dronten mede op de kaart gezet. Genoeg redenen om hier
bij stil te staan. We gaan die avond terug naar de jaren 1969 en 1979, Wat
gebeurde toen in de wereld, in Nederland en in Dronten. Vervolgens laten enkele deelnemers aan het woord en vertonen we beelden van de
deelname aan de Zeskamp en aan het Twaalf Provinciën spel. Het wordt
niet uitsluitend een avondje nostalgie, want we gaan ook stilstaan bij de
vraag wat het Dronten gebracht heeft.
De toegang is gratis. Het aantal plaatsen is echter beperkt. U kunt een
plek reserveren via don.geschiedschrijving@gmail.com.
Op maandag 25 november 2019 vindt traditiegetrouw onze donateursavond plaats. Thema is de gezondheidszorg. Dronten liep qua aanpak en
organisatie voorop. Vele mensen hebben goede herinneringen aan deze
periode. Aan het eind van de avond wordt ons nieuwe boek gepresenteerd: Van de wieg tot het graf. De gezondheidszorg in de gemeente Dronten
van 1960 tot 1988.
Tenslotte wil ik u er nog op wijzen dat van 20 september tot en met 11
oktober gestemd kan worden bij de Rabo Club Support. Ook wij hebben ons aangemeld. We hopen op uw stem. De opbrengst gaan wij besteden aan het uitgeven van
onze nieuwe uitgave (2020)
die zal gaan over de talloze
vrijwilligers die deze polder
groot hebben gemaakt.

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

Wat heeft deze aan de Visvijverweg gemaakte foto te maken met Dronten? Het antwoord krijgt u op monumentendag als u de fietstocht maakt door het Rivierduingebied.
Volg ons ook op facebook

