IN BEWEGING!
Sporten in de gemeente Dronten van 1960 tot 2000

De veiligheidseisen liggen hoog bij ons
Wim Kapteijn in gesprek met Piet Wo/dhek
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SPORTLIEFHEBBERS
Het waren jonge en energieke mensen die in de vroege jaren '60 in
Oostelijk Flevoland kwamen wonen. Zij bouwden aan hun toekomst
en gaven aan het nog lege land hun beste krachten. Een samenleving
ontstond waarin niet alleen werk, maar ook spel en sport belangrijk
waren. Zomaar op straat met een groepje achter een bal aanhollen,
samen wedstrijdjes organiseren, het leidde tot het oprichten van
sportverenigingen.
Een oproep in de krant bracht liefhebbers voor
een bepaalde sport bijeen. Wie eerst nog zijn heil zocht bij een
vereniging in een omliggende plaats, richtte een eigen club op zodra
het groeiend inwonertal kans op succes bood.
Met veel plezier vertellen de mensen van het eerste uur over hun
geliefde sportclub. We krijgen een beeld van alle werkzaamheden die
het uitbouwen en in stand houden van een organisatie vereisen. Niet
altijd zo zichtbaar, maar met grote trouw hebben mensen zich vele
jaren ingezet om het sportverenigingsleven
mogelijk te maken.
Ook de denksporten krijgen een plaats in het boek In Beweging]. Tot
op hoge leeftijd lichaam en geest gezond houden is een belangrijk
effect van sporten. Voor sportliefhebbers tellen vooral het plezier en
de spanning van het samen gericht zijn op successen én het samen
sportief kunnen verliezen. Sport gaat over emotie, over beleven,
passie en inzet. Dit boek telt veertig verhalen van mensen die willen
vertellen wat hen heeft bewogen tot het bedrijven van hun zo
geliefde sport.
Sportverenigingen
hebben een grote rol gespeeld in het tot
stand komen van de samenleving in de gemeente Dronten. Bij
alle veranderingen
die er zijn gekomen in leeftijdsopbouw
en
samenstelling van de polderbewoners, vormen de verenigingen nog
steeds een belangrijke verbindende factor in de gemeenschap.

