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Dit keer een bijzondere
nieuwsbrief, want met deze
brief lanceren wij ons beeldarchief.
Als trouwe donateur krijgt u als
eerste er toegang toe.
We wensen u daarom in plaats
van leesplezier – zoals u dat
van ons gewend bent – voor
de verandering eens veel kijkplezier toe.
U kunt vanuit deze nieuwsbrief
door op de links te klikken
meteen bij alles terecht komen.
Het bestuur.

November 2020

Secretariaat: Daniëlle Banis, Mechelaar 8, 8253 CE Dronten,
tel.: (0321) 337 507/ 06 575 631 82
email: stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl

Meer dan boeken
Onze beeldbank gaat officieel van start.
Geen boek dit jaar en geen donateursavond betekent niet dat wij
stil hebben gezeten. We doen meer dan boeken publiceren.
Dit nummer draait om ons beeldarchief.
De Stichting bezit duizenden foto’s. Bijna alle zijn ze gedigitaliseerd.
Een paar jaar geleden zijn we begonnen met het beschrijven van de
foto’s. Wanneer is die gemaakt, waar en wie staan er op etc.?
Natuurlijk met de bedoeling om ze voor u als donateur en voor de
bevolking van Dronten toegankelijk te maken. Inmiddels staan er
bijna 1.000 foto’s al op internet. Vele honderden zijn inmiddels beschreven en in te zien.
Ga hiervoor naar: www.geschiedschrijvingdronten.nl
Helemaal rechtsboven ziet de tab Beeldbank staan. Klik hierop en u
bent in onze beeldbank.
Voorbeeld.
Toets in de witte balk onder ‘Zoek op:’ bijvoorbeeld Swifterbant in. U
krijgt dan een hele reeks foto’s van Swifterbant te zien.
Wilt u weten wat op de foto staat, klik dan op de foto. Links onder volgt
dan een hele beschrijving.
Leuk om de komende winter mee door te brengen.

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

We hebben niet alleen een beeldarchief, maar ook een fysiek archief. Daarin zit ook onze collectie Nieuwsbrieven uit de periode
1967-1976. Deze papieren versies zijn nu allemaal gedigitaliseerd
en via onderstaande link in te zien.
Nieuws uit 1967 tot en met 1976

Schenkingen
Voor info over het archief of
als u een [foto-]archief wilt
afstaan kunt u onderstaand
emailadres gebruiken.
geschiedschrijvingdronten@gmail.com

We ontvingen van dhr. Rademaker een aantal foto’s vanuit de lucht gemaakte opnames van Dronten.
Van dhr. Griede kregen wij
een aantal geschriften voor
ons archief.
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Boeken
Onze boeken kent u. Inmiddels hebben wij er zo’n vijftien uitgegeven.
Eén publicatie is nooit in boekvorm verschenen. Het is het boekje over
Zeskamp. Daar bestaat alleen een katern van.
Ook dat boekje hebben we gedigitaliseerd. Mocht u het willen inzien dan
kunt u hiervoor onderstaande link gebruiken.
Zeskamp uitgave

Filmarchief
We beschikken over een aantal filmpjes. Een drietal kunt u via onze
website bekijken. Ga hiervoor naar de bovenste balk en klik daar op de
tab ‘Films’. Via het scherm dat u dan te zien krijgt, kunt u nog meer filmpjes bekijken. Rechtsonder staat namelijk een link die verwijst naar ons
filmkanaal.
Filmkanaal
Onlangs zijn
er afspraken
gemaakt tussen De Meerpaal, Het Flevolandsarchief
en de Stich-

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

Volg ons ook op facebook

ting Geschiedschrijving
Dronten over
het gebruik
van de VLOD
banden.
Wij krijgen het gebruiksrecht ervan. De beelden ervan bestrijken het
laatste kwart van de twintigste eeuw. Het historisch waardevol materiaal
is daarmee voor het publiek toegankelijk gemaakt.
Hieronder een voorproefje. Het is een gesprek met een aantal hoofden van lagere scholen uit de beginperiode. Lucy Knot is de interviewster. We hebben het in drie stukken geknipt. U kunt het inzien door
op onderstaande links te drukken.
Deel 1
Deel 2
Deel 3

