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Hopen op meer en beter  

1 Januari ligt al weer een tijd achter ons, maar dat neemt niet weg 

dat wij u allen een voorspoedig en gezond 2022 toewensen.  

Als bestuur hebben wij in 2021 niet veel kunnen ondernemen. We 

hebben ingezet op ons boek ‘Onmisbare Schakels’ en onze beeld-

bank. Op beide terreinen hebben we voortgang weten te boeken, 

maar in onze vorige nieuwsbrief van november 2021 hebben we 

tot onze spijt moeten aankondigen dat het boek nog niet gedrukt 

was. Gelukkig kunnen we u nu melden dat het  klaar is.  

Vanwege corona en de nasleep ervan werden we eind 2021 gecon-

fronteerd met een tot nu toe onbekend fenomeen, namelijk pa-

pierschaarste.  Dat heeft enige tijd extra gekost.  

 

Onmisbare Schakels  

Het is een prachtig boek geworden! Het telt 185 pagina’s en bevat 

veel foto’s.  Vrijwil-

ligers die zich ingezet 

hebben voor de vrou-

wenorganisaties, de 

leefbaarheid van het 

dorp en de straat 

waarin zij woonden, 

komen aan bod. Daar-

naast wordt aandacht 

geschonken aan de 

hulpverlening vanuit de 

kerken, aan acties van 

serviceclubs en aan di-

verse lokale initiatie-

Vrijwilligers gezocht 

Ook de Stichting Geschiedschrij-

ving in de Gemeente Dronten is 

een vrijwilligersorganisatie.  

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 

met veel raakvlakken met de ons 

omringende natuur. 

 

Verder zoeken we vrijwilligers 

voor onze beeldbank.  

Onze foto’s dienen alle van een 

passende tekst te worden voor-

zien.  

De werkzaamheden voor de beeld-

bank kunnen thuis vanachter de 

computer worden verricht. 

Je als vrijwilliger aanmelden kan 

via:  stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl 

 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Cadeaubon aanvragen ? 

Klik hier 

Wij zullen zorgen voor tijdige toezen-

ding. 
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ven. Vrijwilligers die zich 

hebben ingezet voor de 

dierenparken in de drie 

dorpen, zij die voor ver-

enigingen papier hebben 

ingezameld komen even-

eens aan het woord. Al 

die vrijwilligers hebben 

bijgedragen aan de bloei-

ende en leefbare samenle-

vingen van de drie dor-

pen. Met recht mogen ze 

worden betiteld als: onmis-

bare schakels.  

Op 2 februari wordt het 

eerste exemplaar aan  

burgemeester Gebben uit-

gereikt.  

 

 

Hoe komt u als donateur in het bezit van het boek? 

Normaliter gebeurt de uitgifte van een nieuwe boek tijdens de Dona-

teursavond op de laatste maandag van november in de Open Hof. Dit 

keer krijgen de donateurs het boek in februari thuisbezorgd of toege-

stuurd. Het boek is gratis voor donateurs.  

Daarna is het voor een bedrag van € 17,50 bij diverse boekhandels te 

koop. Voor de verkoopadressen verwijzen we u naar onze website.  

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Alleen voor donateurs 

 

Klik hier voor diverse 

interviews, filmpjes en 

de gedigitaliseerde ver-

sie van het boekje Dron-

ten in ‘zeskamp’ 

roes. 

 

De enige door ons vervaardigde publicatie van 2021. Uitgevers: 

Retrospect, Dieverbrug. In opdracht van Jumbo Dronten van de 

familie Bleeker. 
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