
STICETING CESCUIEDSCHRIJV] NG

IN DE GEMEENTE DRONTEN

Geachte leze r,

Biddinghuizen, datua Postmerk.

Stichting ge schiedschrijving in de gemeente Dronten'
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EiDd].gglisoPgerichtdepartikulierestichtinggeschiedschrij.vingin
àe geneente oràiten. Met inschakeling van vrijwilligers hooPt de

sti;hting lnhoud te kunnen geven aaÍr het overzichtelijk vastleggen van
de jongsie geschiedenls van het gebied van de gemeente DronÈen'

ÍIe zijn inniddels aan de slag gegaan. Eet ligt- niet in onze bedoeling
on th;ns oet een allesomvattènd boekwerk over het ontstaaD en de

ontwikkeling van Biddinghuizen' Dronten en svifterbant te koDen' tle
hebben geko-en voor een thenatische aanpak. Zodra een bepaald onderwe rp
i.s afgeiond hopen we tot publikatie te kunnen overgaan' In- de -toekom§t
kan nóg altijtl overwogen rorden de verschillende delen te bundelen'

Daarnaastzijnwevanplaneenkwartaal-bulletlnmetlokaalrrieuwswan
ii i^", geleàen uit hei wroeger verschijnende nieuwsblad De Slevolander
te íerspielden, itr eerste in§tantie onder onze donateurs ' IÍr een wat
latere iase zuilen vij het bulletin ook aan anderen st'uren nede oet
fr"i oogt".t nieuwe doiateurs te !Íerven. In een derde fase denken wij
aan publikatie in een huls -aan-huls -blad.
Een àxenplaar van ons kwartaal-bulletin gaat hierbij '

De donateursbij clrage i3 voor Partikulieren bepaald op mlninaal, f 
-J'0'=p"r j"ar. Voor-bediijven en instellingen is het bedrag niniraal f 50'=

;;; i;.r. Mogen vij i i., dat verband atEenderen oP heÈ bijgesloten
iorri.ti"t "aàt "e u zich kunt aannelden als begun§tiger vaÍl onze

6tichtiÍrg ?

voor tips, aaobevelingen en opnerkingen over de inhoud en opzet van dlt
bulletin houden rij ons graag beschikbaar'

Uoogachtend'

het bestuur van de

J. Griede
J. J.Vrakking
nw. J.G, In 't Veld-Janse
nrr. B.S.Vrieze-Van tlingen
B.A.van den Brink

Dronten
BiddiÍrghuizen
Drouten
Sríifterbant
Dronten

voorzitter
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DRONTEN TOEN. 25 JAAR GELEDEN

Knartaal-bulletin net grepen uit het lokaIe nieuns dat De Flevolalder de
burgers van Biddinghuiren, Dronten en Ssifterbant onder ogen bracht'

uitgave van de stichting Ge schiedschrij ving in de
geueente Dronten.

INLEIDING
De eerste uiÈgave van dit bulletin heeft betrekking op het plaatselijk
nieuws uit de Flevolande r-edit ie s van het 2e kirartaal L967. De berichten
van toen zijn voordelijk overgenonen. Toevoegingen van de redaktie
zijn alÈijd cursief.
uài pfaatiefijke bestuur berustte toen nog bij de Landdrost van het
óo""[.r, Lichàarn "Zuidelijke IJs se lneerpolders " , bijgestaan door een door
ài ult a. bevolking gekozan adviescommis s ie ' De verkwij ze van deze

conmissie lras nagenoeg gelijk aan die van een geBeenteraad' MeÈ dit

"à*"irfi dat de óonniIsle :.iet zelf de besluiten nan, doch haar adviezen
aan de Landdrost uitbracht, dj-e vervolgens doorgaans conforE het
uitgebrachte advies besliste.
i"-ti" li:a reltlen de dorpen Biddinghuizen, Dronten en Ssifterbant net het
daarbij béhorende landelijk gebied ca 9'000 j'nwoners '

EET NfEWTS VAN TOEN

0ecumene
Voor de parochieraad van de roons -kaÈholieke kerk zullen de

sereform;erde predikant ds.B'J.Aalbers en Pastoor B'G'Eysink een

Inleiding houdàn over "de oecumene in Nederland'

ApriI-grap
óiààr í" àandacht van lezers wordt gebracht de nogelijkheid oo daags na 3L

,"àrt t" zríennen in het theater "en ronde' in het geneenschaPs centrum De

il;6";i.-E"; aantal jongens en mei-sjes neldt zich aan de lngang' geoapend

net iaapat, badnuts en zieudiplona. Éen vtrgeefse tocht, llant het betrof
een 1 april-grap van de krant.
i;;;.;:í"g ,éa"kti", De lleerpaaT heeft zich ia de TooP det iarei een

iliireíae- plaats vetovetd ín de PTaatseTiike PoTixiek' hetgee[ de pers
veelvuTdig stof tot schrijven gaf'

R.K. lagere school
Aangekoidigtl lrordt de start in augustus -o1Ír ":1 r'k' lagere
schöol- in Iiddinghuizen neL ruim honderd leerlingen'

l(erkgebouv
o" aiie ke rkgenootschappen in Oostelijk Flevoland, t'!í' de rooos-
t.ttofi.t" kérk, tle Ceivornde kerk en de Gereforxneerde kerk hebben in
;;ilip" Àve reenstenrning bereikt tot het bouwen van één kerkconplex in
'sriit"iu."t. Naar alle waarschij nlij khe irt zal deze kerk gebouwd worden

""Ufj 
a" plaats waar zich op dii ogenblik de noodkapel "De Hoeksteea"

teriiOt. iit is echter niet met zeÈerheid te zeggen daar de Rijksdienst

"ooi A" IJs selmeerpolde rs een nieur structuurPlan voor Sltifterbant
voorbereidÈ.
loevoegitg redaktie: dat is eea hecht futdamenx gebTeken'

KoolzaadtochL
Voor de derde en laatste naal Nationale koolzaadsande ltocht op

oaa"or." rood Dronten. Door de voortschrij dende kolonisatie van

ö;;;-ii;";i."d lrorden koorzaadvelden schaarser' Daarnee zijn de

f.ooir."a""tta" ltochten niet uit de wereld, rvant wel zeker zal in
;;il;iiik ilevoland op den duur koolzaad gezaaid worden' Eaar dat
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ligt nog in het verschiet en het ligt dan waarschijnlijk niet op

de"weg ian ASVD on daar randeltochten te organiseren' Als
rÍeds È;ij dleide r zal optreden de heer R'okkinga' penningmee6ter
van ÀsvD.

Beschuit met nuisj es
uet heeft er alle schijn van dat de geboorte van een prins of prinses in
Oio"t"" op een vel zeei bescheiden wijze gevierd zal worden. Zo het nu

"a"ài-o"aí."gen 
de kinderen van de scholen vel beschuit met mulsjes, zoals

in alle plaaisen van ons land het geval zal zijn' Desgevraagd deelde nen

.""-r"" àe zijde van Dorpsbelangen Dronten nee dat de vereniging niet
;;;;;";. is-verder ieti te organiseren in verband net Praktische
,."iïfítfr"a"" en gebrek aan mogèliikheden. Ook.werd aangevoerd da..de
vereniling algeneàn en niet spècifiek een- oranj eve reniglng is en die
il;k';d niËt ,i1 rekken. Dàarnaast is het bestuur vaÍr de vereniging
ài"tï"i-à" organisatie van de festiviteiten op koningLnne6ag l . ,
ízii.iii"s redàktie: iteze beteidsTiilf heeft men ía de tíjd vrij konsel*teat
doorgetïokken.

Extra tractatie voor schoolj eugd
De Landdrost voor de Zuidelijke IJs selnee rpolde rs (1r'ir'W'M'otto
heeft alsnog besloÈen de schóoljeugd in Oostelijk Flevoland ter
gelegenheid vao de te verrrachten geboorte van een prins-of
frinies, naast de reeds aangekondigde beschuit net muisjes' een

iractatie te doen verstrekken. per leerling rÍordt een bedrag. vaa

f 0,25 be§chikbaar gesteld die op een of audere wijze t'en behoeve

van het aangegeven doel besteed nag rorden'
rààvoeging íeàaktie: wat de TateÍe prias lliTTen-Nexaader a7 vóór
ziia gebootte teweegbracht ' ' '

Kleuterschool srifterbant
;;-;;;;;l;;-;ij i-learrrreerd voor de openbare kleuterschoor' die aan de

r,r..ià"i"e.f woidt-gebouwd. Het wordt eèn 2-klassige school' die bij.het
;;;;;-;Ëi;.13 aar ïn gebruik kan norden genonen' De tvpe vatr de houten

;;;;;i i; pt"iti""r, géti;t ""tt de kleuteischolen' die het laaÈste jaar in
Dronten en Biddinghuizen zíir: gebouwd'

Bezraren PlaaLs kermi§
De overheid naakt beznaar tegen Plaats van keruis tegenover het
winkel,centruo in Biddinghui'zén, zodat men waarschilnJ'ijk naar een

ruimte buiten de dorpskàrn zal moeten uitzien' Bet lijkt ons

ondenkbaar aat 
-"r 

,eik"rijk onoverkonelijke bezwaren kunnen zijn
iàg"., ""n 

kennis in het dórp' Een standplaats buiten t:,d-:-:t 1"
u.iri"t or,g.t"iiig". 

",,. 
oooi de dorpsbewoners zal er veel van de

specifieke kernissfeer verloren gaan'

Kopziekte melkkoeien
uÀi ".nt.f 

kopziektegevallen nan de laatste jaren behoorlijk af' !íaar dit
is seeÍl reden ou de aandacht voor deze kwestie te laten verslaPPen' Zo

^.fEa-ii. 
iittËr. ,r.r"n" het Veevoederbureau voor de IJs selnee rpolders '

ve luweneer
Uei tneea. Kanerlid Egas (PvdA) heeft de betrokken bewindslieden

""t 
riii":-i:t gevraagd te worden ingelicht over de afnemende

dieDte en ioenenendè vervuiling van het veluïeneer, dat daardoor
,."'ià"t".ti"ve betekenis zou verliezen. De heer Egas inforneert
of het de bedoeling is het zwennen in het Velu!'eneer te
r.rtiàa.", in hoevàrre de hengelsport nadeel ondervindt van de

plantengroei en welke maatregelen nen denkt te gaan nenen'
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Aalbers naar Geldrop
Gereforneerde predikant Aalbers nam beroep naar Geldrop aan en zal na vijf
jaar in OosteliSk Flevoland werkzaan te zijn geweest de polder gaan
ierlaten. Hij i; tot de conclusie gekomen dat de polder gewoon stuk oud
land is.
Toevoegiag tedaktie: dat za7 r,iet eea. ieder hea ia daak hebbeB atgeno,€a.
Sonnigén órrdet ons voa.der. - ea viaden nog - dit nieuw stukie NedetTand
toch zo lJaíek. . .

12'5 nilj oen
Neàerlanà heeft 12,5 rnilj oen inwoners, rÍaarvan ca 9'000 in
oostelijk Flevoland.

Eoog6panaingsmas ten
arr itafianen werken in Flevoland aan hoogspanniÍrgsmasten wanaf de

Flevocentrale naar de Velure. Ze zíjtr ondergebracht in het we rkkamp

iiàair,gt olren. Ze hebben hun eigen kok meegebracht, die elke dag opnieuw
voor Italiaanse kost zorgt.
loevoeging redaktíe: ea de boerea hieÍ maar. aatdappeTea bTiiven
verbot*tea. . .

Prij zen
Aboinenentsgeld De Flevolander' 2 keer per week verschijnend,
f 4,2O per È!Íartaal. In een advertentie doet Eopnan in de

".rríi"dirrg 
1,5 kB Gol,den Delicious Extra voor f 1,35en 1'5 kg

,à"L. àppËr"" voör f 1,25. Klaver Dronten prijst voor de woensdag

s00 grà'heerlijk gehakt aan voor f L,98. oudshooro's Privé
bedilning kont roet-Fruraao krÍaliteits sLnas: tijdelijk 2 flessea
van f 1,30 voor f 0,99.
Toevoeging redaktie: zoaTs bekead ziit deze kr,aat ea de
oudshoórnlwinkeT exit: en met het een sÉutcje dorpssfeet '

Rijrielpad naar Swifterbant
íà'i""aàto"t deelt de ledea wan de connissie van advies lee dat het lloofd
van de DLenst dex ztídetzeewerken heeft neegedeeld dat in 1967 voorlopig

"àr, 
een zijde van ale Srifterringreg en aan belde zijden van-de ganzereg

loootrot "t- 
g"legen tussen de aansluitingen van De Noord en dr

ironterringieg) een rijwielpad zal worden aangelegd'
iiàoo"girg'r.óaktie: ,à'o nàded"7iag heett toch weL een Taag Teuea' geziea

í"L t"'it iat deze situatie aog steeds hedea ten dage reaTTteit is'

IJLO-feest
Tree avonden gaf de kantine lÍr Dronten een ander beeld te zien'
rliet a. enLgsllns sonbere kleuren van overalls en laarzen van de

werkers uit de polder, maar fleurige toiletjes wan jonge danes en

onherkenbare jonge heren in hun zondagse kostuum§ ' Het sa§
schoolfeest -

loevoegiag tedaktie: de pioniets Doestea toch een kèèr
opscbuiven.

Tien jaar OosL Flevoland
Oe coórainatiecommis s ie voor de viering vaD het tienj arig bestaan van Oost

Flevoland naakte tij den§ een persconferentie een aantal plannen
betreffende cte vierlng van dii feit bekend. Definitieve uitspraken werden

L, ,.", weinig gedaan omdaL de financiering van het geheel. nog, lt"g, 1i?t
ionà zit. ttel*ià zeker dat het feest een propagandis tisch karakter kriigt
on neer bekendheid aan oost Plevoland te geven'
fo"ioegirg red.akxie: en de burgers naar dènkea dat de (Tokale) overheid de

feesten bekosxiSde.
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Kruislrerk
De stichtingsakte voor de stichting Kruis§erk Flevoland is
onlangs 'tooi d" notaris gepasseerd' In-het bestuur hebben de

Kruísierenigingen, t.w. É"i Gto"n" Kruis' Eet uit-Gele Kruis-en
het oranje-eroàne Kruis drie leden zitting' In deze samenstelling
kan in de toekonst geen verandering neer ïorden aangebracht '
De Stichting Kruiswérk Flevoland kent geen leden' maar
contribuanten. De landelijke reacties óp de Stlchting Kruiswerk'
voorzoveronsbekenddeeersteinNederland,zíjrlzeerPoslt].eÍ.
ToevoegíDg redakxie: deze baatbreket is infr|dde7s weet opgegaan

in een- aailer organisaxoÍisch vetband '

GondelvaarÈ
pà v.i""igi"g voor DorpsbelaÍrgen te Dronten organiseert in sanenrerkiag
net ae coinilsie zonerleesten te Dronten een speciale tentoons telliÍrg
Ëàrrjà ."" de op t juli te houden gondelvaartin 

- 
de vaarten langs Dronten'

fi.| órg"ti."."nà "oiite bestaat uiI de heren A'G'van omrneren' lI'H'Bo1'
P.A,vai der Pol, L.C.Hondius, s.J'Bleeker, L'segaar en urevrouw À'Bosma-

Iíouda .

Landbouworganisatie s

De laatsÈe ,""oà"r, zijn de boeren in de Noordoostpolder en in
zeker geval ook in ooitelijk Flevoland aan het vergaderen
gereesi on de gedachten te peilen om [aar grotere
órganisatorische eenheden te komen'

Dorpshuis Swifterbant
ioi'u"t"".a"t van het dorpshuis is door de Rijksdienst voor de

IJs se lnee rpolde rs benoend de heer G'Iíalstra uit veendan' Het dorPshuis van

iwirtàrtani is geruire tijd gereed en reeds in gebruik o'a' als - .

oefenruinte ,ooI d" algenËne-sportvereniging SwifÈ' onlangs werd de-

feestavond ter gelegenheid van- de ontvangst van nieuwe pachters in de

grote zaal gehouden.

Plattegrond van Dronten
Aan de-noordzij de van De Rede heeft de dienst publieke werken van

het openbaar lichaan een kast gePlaatst net daarin de Plattegrond
vaa Dronten. De kaart is bestend- voor toeristen en bezoekers aan

Dro[ten en voor nieuw ingekonenen' De plattegrond zal periodiek
Írorden bij gewerkt.

Dodenherdenking Biddinghuizen
ook in Biddinghuizen worden de doden herdacht uit de trÍeede Ííereldoorlog'
ó""urï"""tàr"i "à.ai 

gehouden op het schoolplein van de openbare lagere
school. on I minuut voor acht ii er trongeróff"I tn om acht uur ríorden

iweà minuten stilte in aeht genonen' Na Éet blazen van de Last Posts is er

"""-r." 
iàà"ti"gsroe spraak dooi ds.D.verhoef en wordt ror slot gezanenlijk

het t{ilhelnus gezongen.
Toevoegia.g redakxie : Biddinghuizea
aalxaT jaren op De Rede te Dr.onten 'il eigen dorP te doel Plaatsvinden-

herdenkt de doden op 4 aei al een Sroot
hoeweT stem en wordea gehootd dit weet

IILO-diplona
Dezer àagen ïas het voor de eerste eaal dat in Dronten exameos

rertlen afgenonen voor het behalen van een lJl,o-diplona' De

leerlingei van de openbare ulo-school te Dronten nochten nanerllk
[ài-r"t i:.ra"fijk geàeelte doen in trun eigen school' uiteraard
onà.. to""i"tt-vai leerkrachten van ul-o-scholen van buiten
;;;;;"". ót a" toto de leerLingen van de -DrooteÍrse 

ulo' die het
r"friift"fi3t nu achter de rug hebben en di'e.we veel sterkte
na.r voortl succes toewensen bij het nondeling exaaen, dat
binnenkort zal worden afgenonen.
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Boeldag
Voor de eerste maal werd in Oostelijk Flevoland een boeldag Sehouden'
Ilegens beëindiging van de heer A. BroÍnmersna, Elandweg 895 verkocht aotaris
M.Siebeliak uit Kampen de volledige bedrij fs inventaris . Staande oP een
platte rragen in de grote schuur van het schapenbedrij f brachten de notaris
èn zijn assistenten in vlot tenpo de meer dan trgeehonderd stukken onder de
hame r .

Protest tege[ rietverbranding
De Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren ProÈesteert
tegen het verbranden van riet in Oostelijk Flevoland. Dulzenden
vogels zijn hiervan het slachtoffer. De die renbe sche rEing neent
dai rietverbranding voor 1 maart had [oeten zijn gebeurd, vóór de
paartij d.

Prinsje van Oranj e
Van eón spontaan feestvieren van de bevolking in Oostelijk Flevoland na
het bekenà rorden van de geboorte van een Prins van oranje was helaas geen
sprake. In geen van de dorpen knamen de mensen op sÈraat' zoals in vele
airdere stedàn van ons land wel het geval was. De oorzaak hiervan kaa
gezocht worden in het feit dat de plaatselijke nuziekverenigingen geen
rondgangen gingen naken.
Toevóeglng iedàktie: zou aen het xe dÍuk hebben gehad net het oppeuzeTen
vaa de beschuit net nuisies ?

Gelukstelegram
Eet bestuur van de federatie van verenigingen voor dorpsbelangen
in oostelijk Flevoland heeft een gelukstelegrau verzonden aan-

z.K.B, Prins Claus en H.K.E. Prinses Beatrix in het Acadenisch
Ziekenhuis te Utrecht. Namens de leden in de woongebieden
Biddinghuizen, Dronbten, Ketelhaven, Lelystad' Roggebo!-sluis en
Seifterbant ltenst het bestuur het prinselijk gezin geluk en
voorspoed toe.

Ultgifte landbouwbedrijvea
per I novenbe r L967 zLj'- door de Rijksdienst voor de IJs sè loee rPol ders 52

akkerbouw-, 7 geuengde en 17 f ruittee ltbedrij ven uitgegeven' -De neesÈe
bedrijven iiggén in-ae sectie T, s, R en Y en een enkele in de K-sectj'e'
ToevoZging réàaktie: en ta zo'n pubTikatíe wetd de iacht door 

-de-
pTaatsZlijke werzorgende eD ambachteliike bedÍiJve, op de kaailidaax-boeren
vrij gegeven.

Jacht
In het jachtseízoer' Lg66lL967 zíjrr 325L0 stuks wild afgeschoten'
Dit afschot betreft de volledige jachtpercelen, waten'ild-
percelen, de hutj achten op Ketel- en veluweneer en de jacht j-n

it.t ,l.og niet voor de jacht verhuurde gebied in Oostelijk
Flevoland.

Telegrar winkeliers
De wïnke lie rsve reniging Dronten i.n vergadering bijeen' heeft de directeur
van de Rijksdienst vooi de lJs se lnee rpolde rs Èe zwolle een telegran
gezonden, vaarin de leden hun verontrusLing hebben uitgesproken over de

ilaats waar de openbare bibliotheek in Dronten gebouwd zal lrorden' De

,i.rk.Ii"tt zijn àntsterad dat zij niet sorden gekend indien er plannen
worden uitgevóerd, vaarbij het rrinkelcentrum nau!Í betrokken is'
Toevoeging redakxie: wíe Legt ilaa,. dat de winkeTiers aTtiid al ktuideniets
zijn géweést ? Mensel' 7et op uw saek, gold toen ook a7"'
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Iíielrennen op de weg
De sportconmissie van de KNIÍU heeft beslcten de
c lubkampioenschappen sielrennen van Nederland dit jaar in de
polder van Oostelijk Flevoland te houden, net start en finish
j-n DronÈen, De SPortcommissie van de KNIÍU heeft het parcours' dat
de laatste jaren j-n Utrecht lag, niet meer geschikt geacht
vanrege het drukke ve rkeer.
Toevoègittg redakxie: deze wedstriidea zijn de Taaxsxe iaten
uitgeweket naaÍ een ander deeT vaa de poTdet. l4aar als se
geruchteD mogeít ge7oven.. .

Lawaai Roggebotsluis
De benonei! van Roggebotsluis worden de laatste tijd vaak opgeschrikt door
lawaaierige en net te grote s[elheid rijdende auto's en bronfietsen'
voornanelijk bereden dóor jeugdige personenen. veel ouders durvea hun
kinderen niet ,eer op straat te laten spelen' Ook na "het klokje van
zeven" tot vrij laat is het lawaai alle soverheersend. vele ouders leven
onder spanning en nocht er een ongeluk gebeuren, dan zou deze sPanning tot
een uitbarsting kunnen komen.
Toevoegíng redàktie: vaaÍ eeÍt veteTdstad- in-de-ilop zoaT liet mee kan
vorden gecoaftonteerd.

Subsidie veehouders
Hoofdschotel van de in het. raadhui§ te Dronten gehouden
vergadering van de landdrost r0eÈ de Ieden van de adviesconmissie
vas het veizoek on subsidie van de Vereniging tot verbetering van
Rundvee íoostelijk Flevoland". De landdrosÈ was voorneDens
afvij zend oP het verzoek te beschikken' maar de voltallige
coom]-ssie aàviseerde hem, althans voor één jaar genoemde
vereniging een uarinr.rm subsidie van f 5.000,- te verlenen, vaarna
de Ianddrost zijn voorgeoonen besluit wijzigde'
Toevoeging reilaktie: zou daarmee de öasis zija geTegd voot onze
gezoade veestaPeT ?

cEL Dronten
Op de kavels K67, 68, 69 en 70 verrijst het Sebouïencomplex van de

ciristeti3te Hogere Landbourschool. Voor boerderij, internaat en school is
120 ha en f 5 rnilj oen nodig-
Toevoeging tedaktle: Dtonten heeft voor haar algeheTe ontwikkeling aan

deze véstlgiag het nodíge pTezier beTeefd. IVoö-lesse ob7í8e'

Fruittelers
uet Rij ks Èuinbouwconsulents chap voor de IJs selBeerpolders heeft
deze sóek de pachters van de nieure fruitteeltbedrij ven op een.
voorlichtingsàag in het parochiehuis te Dronten ontvangen' Op één

na waren alÍe pàchters net hun echtgenotes c'q' verloofdes
gekonen orn kennis te naken en voorgelichl te worden'

Taoboerkorps
In een ronàschrijven aan de bevoners van Swifterbant deelt het bestuur van

t"t atg"r""tt Tau[oerkorps rnee, dat de rnogelijkheid nog bestaaL als lid toe te tr
plaats voor leden, die oPgeleid Írillen ïorden tot hoornblazer en voor
Éeginnende of reeds geoefende troomelaar§.

Dorpsbelangen swifterbant
tLjàens de algernene ledenve rgade ring van de Vereniging voor
DoipsbeLangen Swifterbant deelt de voorzitter, de heer P'G'A'de
Lange, nee-dat het dorp zoals in het allereerste structuurPlan
ontvorpen was, nu bijna geheel volgeboulrd is. De

indus tiieve sti.ging aan de Tarpanreg lieÈ echLer nog te wensen
over. Het zoÍ zeer. lrenselijk zijn vanneer de indus trieve stiging
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gelijke tred hield neÈ de wonirgbour. over de woningbouw was de
vereniging zeer tevreden.
Toevoegiag redaktie: ea daa te ereten dat dit ind7.l'sxríexer,"ei,x lu
a7 wéér is uixgebreid.

Koopgevoonten Biddinghuizen
De ;itkonsten en conclusies van het door de Sicografische afdeling van de
Rijksdienst voor de IJs se lnee rPolders ingesteld onderzoek naar het
co;sument sgedrag in Biddinghuizen zijn vastgelegd in een raPPort, dat-
verschenen is in de zogenaande Elevoberichten. De centrale vraagstelling
bij de enquete ras: in welke plaatsen de con6u[ent zijn goederen koopt of
belaalde diensten laat verrichten en in welke mate hij dit doet.
Conclusie: beroners van Biddinghuizen kopen dagelijks benodigde goederen
voor 70* in eigen dorP.
Toevoeging redàktie: èa toea was het winkelceatrum aog stukken kTeiaer daa
nu.

Aardgas
Dezei dagen is een begin genaakt met de aanleg va! de eerste
aardgaslàiding door dè polder oostelijk P1evoland. van 't llarde
zal àe letding via Dronten naar Lelystad vorden gelegd'
Toevoegiag reàaktie: in die xiid stookxe men aog nooties 4' De

koleahók*àa bij de huizeo in de oudere deTea vao de dorpea
getuigen hiet nog van.

Brug Kaope rhoek
»e óiensi der Ztíderzeeserken in Den Haag heeft het bouwen van een brug-
verbinding over het Keteldiep tussen Oostelijk Flevoland ea de

Noordoostfolcler onderhands aanbesteed. De brug in rlJksreg 10 krijgt een
leagte van 773 Deter met 7 oversPaÍrningen van 80 neter' 2 overspannlngen
van 65 neter en een dubbele bascule. Laagste inschrijver was Nv van
Hatteus Blankevoort te Beversijk voor f 15.184.000'-.

Verkeer
ontleend aan de vaste rubriek "Ter ove rdenk lng' van E'Ií'
( ds . tIoldendorP, predikant open Hof-geoeente Red.) net als koPje
;Rijbewijs alleen nog onvoldoenden het volgende door enkele
eneiikaanse kerken aan autonobilisten uitgegeven gebed:

"Heer, nijn God, geef Ee een vaste hand en een waakzaao oog'
opdat nleiand dooi oij schade oploopt - Gij hebt ons het leven
g"g"r..a, geef dat ik àie gave aan nienand onÈneen of beschadig -
Èeiaar allen die ik bij ne heb. Leer ne hoe ik riJden moet om

anderen geen leed aan te doen - Laat nij ook de schoonheid van un
wereld niet vergeten. Geef dat ik vrolijk en tevreden nijn route
nag rijden. Ànen. "
Zo sinPel is geloven.

Problenen BA§
verschillende nalen reeds heeft het bestuur van BAS te Biddinghuizen zíin
wensen kenbaar genaakt bij de Rijksdienst, naar tot nu toe konden deze nog

niet geheel uitlevoertl noiden. Dit houdt o.m. in dat de afdelingen judo en

gyrn"fti.t hoogltraarschij nlijk in het konend seizoen geen doorgang 
- 
zullen

iinaerr. Een en ander vindt zijn oorzaak in de zaalhuur die de vereniging
voor het Kofschip moet betalen. Dit bedrag is voor de vereniging een te
hoge belasting '
Hei bestuur van BAs overweegt de nogelijkheid on
van een toeede veld, daar de belangstelling voor
wordt .

Ontvangst nieuBe Pachters
De vij fenzeventig nieuwe pachters, die
L967 eèn bedrijf in oostelijk Flevoland

te konen tot de aanleg
voetbal steeds groter

met ingang van 1 novernber
toegeríezen hebben
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gekregen, rrerden net hun dames iÍr Dronten ontvangen. De kantine
ian hét re rkkanp DroÍrten was zo goed a1s geheel gewuld toen even
voor half elf dr'ir'!J.M.Otto, directeur van de Rljksdienst voor
de IJs se Ineerpolders, aan zijn welkonstaoord begon'
op het podiun zaten directieleden van de Rijksdienst, waaronder
ais e.p.ae Haan, mr o.S.Ebbens en de heren Bakker eÍr Lindenbergh'
alsook de plaatsveflrangend landdrost van het openbaar Lichaan
"zuidelijkà IJs selneerpolders " de heer K.van Aalderen' In de zaal
raren naàst de toekorstige beroners talrijke geaodigden aanwezig'
ondermeer afgevaardigden van de ke rkgenootschappen, van de

landbouworganisaties, adviescorox0is s ie en andere instanties '
oproep van dr.Otto: bouw mee aan een land !,aat 't goed wonen en

rerken is.

Stichting IÍelzijn
Na lange tijd van voorbereiding is de
Oostelijk Flevoland een feit geworden
voorloplg bestuur op 10 april 1967 de
serden.

oprichting van de Stlchting líeJ'zijn
toen ln een vergadering van het
statuten der Stichting goedgekeurd

In het voorloPig bestuur zijn vertegenwoordigd: de gezauenlijke vrounen-
oiganfsatie s , 

' dË vakverenigingen, dè sport,-de dorpsvereniglng:l: - 
d:.

leiensbe schouwelij ke groepèriigen, het openbaar Lichaan en de Rijksdienst'
terl ijt het Minisierià oa., crtioor, Recreatie en Maatschappelijk Iíe rk een
adviseur beschikbaar stelde.
Ondanks de vele voortreffeU-jke voorzienj'ngen, die ten bate van de

bewoners van dit nieuwe gebiéd getroffen norden' is er nog vaak sprake van

kortsluiting tr.""n orr".l.id en bevolking. Onbekendheid en wanbegrip naken

".r, sanenspàl tuasen verschillende bevol[ingsgroepen dikwiJ ls onnogell1k.
Het culturàle leven in de Polder is gebaat bij een zo groot nogelijke
inbt;;a van de bevolking. Op a1 deze terreinen ziet de Stichtiog taken in
het belang van de samenleving.
iói"à"SiÀË redaktíe: deze stichtíag heeft regeTmatig van zich doea horea.
ie lokZTe- overheid had er sorrs de haadea vo7 aaa. De stíchtLng heeft aan

a" "iià 
gestaaa, bij veeT goeds voor onze geneeaschaP ' Later is deze

stíchtiag opgegaaa ín De Schoof.

Brandeeer Biddinghuizen
Zondagn.lddag o, i4.to uur rerden de bewoners van Biddlnghuizen
opg""àhtikt-door de sirene vaa de brandseer' Ín zeer korte tLjd
wài ae vri5rillige brandweer onder conmando van de heer
E.J.Kanphuis aaniezig bij de brandreergarage op. de Achterb::T,:i-
natuurliik gaven ook vele dorpelingen daar van hun belangsterrLng
blijk. Af spoedig bleek dat nèn nièt kon uitrukken: de brandweer-
autó lrilde ,riet Ét.tten ! tÍeÈ nan en macht probeerde nen de auto
aan te duríen, helaas tevergeefs, zodat de wagen ongeveer een half
uur midden op de weg bleef staan' Goede raad was duur en nen
besloot dan àok on àe belangrijkste blusapparaten in enkele
personenauto's naar de brand te vervoeren orn alsnog Ee gaan

b lus s eÍr .

Toevoegiag redaktie: zo'n tpische dorpse hetirttering mag

e"roouàigpreg niex iD dit overzicht ontbÍeken '

Feest Lo jaar oost-Flevoland
De coördiiatiecommis s ie tien jaar oost-Flevoland Seeft een progranmaboekje
uit dat in een oplage van zesàuizentl gratis verspreid zal Borden ond.e r de

;;;"lki"; van F1àvoÍand, in de onliggénde gemeenten, aan de pers in heel
Nederlanà en officié1e instanties. Éàtralttt het coördineren heeft de

"ÀÀis"iu 
zj-ch ook bezig noeten houden net het organiseren van 

- 
diverse.

ào"r,"rurrt"rr, eeÍr taak die zij niet op haar weg zag oorspronkelijk' doch

;;;;;-il. in gebreke blijvei van veienigingen o'a' stond de commissie

oo8r """ volcloigen feit. Íit de binnenkonende giften ad f 25'908'37
(inclusief bijdiage van het oipenbaar lichaan) blijkt evennel dat de
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gedachte tien jaar !'levoland toch we1 bij de bevolking leeft. En niet
à1leen binnen naar ook buiÈen de polder vanraar giften komen van sons f
750, - tot f 1,.000,-.

Uitstapje bej aarden
Evenals vorig jaar heeft het po lde rvrouwenconj'té ook dit jaar
veer een uitstapje georganiseerd voor de bejaarden en de zieken
uit de gehele polder. Dinsdagniddag verzamelden de deelneners aan
dit reisje zich op de Rede te Dronten etl even over één vertrokken
zij net de bus en enkele personenríageos naar Blddinghuizen, raar
het gezelschap nog iets rerd uitgebreid. De tocht ging aaar De

Hoge Veluwe. De nuziekvereniging "De Eendracht" zorgde 's avonds
voór een feestelijke inkonst. Tot besluit van de geslaagde niddag
serd in het Gereformeerd kerkcentrum "De Ark" aan alle deelneners
een goed verzorgde broodnaaltijd aangeboden.

Rotary-club
op 13 juni vond de installatie plaats van de Rotary-club Droaten in de
giote laal van de Hervormde Kerk te Drontenr voor welke gelegenheid nen de

iers niet uitgenodigd had. ongeveer 120 afgevaardigden van andere clubs
Lit vrijwel atle delen van het land woonden deze feestelijke bij eenkonst
bij. Na een gezanenlijke lunch rverd de bij eenkomst officiëel geopend door
drlt.Skker, iaarna de leden van de nieuwe club, thans 21 in getal, aan de
aaawezigen werden voorgesteld. Hierna vond de installatie plaats door de
gouverneur van het 159e district.

Bouw woningen
De Ri.jksdiénst voor de IJs selneerpolders heeft 'n bouscoatingent
van 165 voningen in de drie dorPen Biddinghuizen' Dronten en
swj-fterbant vastgesteld. De ooningen zijn juist deze reek
aanbesteed. swifterbant krijgt er 85 wonlngen bij, Dronten 56 en
Biddinghuizen 24. De l.e bousen r.onlngen zijn zogenaamde VaneS-
woningàn. Naar we uit betrouwbare bron hebben vernonen zal de
nijksàienst tot 1971, in srÍifterbant blijven bouwen. ook j-n,

Drónten zal de RijksdiensÈ tot '71 rroningerr bou!ÍeÍr, terríij I in
Biddlaghuizea de noningbouw vant,ege de Rijksdieast tot 1975 door
zal gaan.

Spelgroep DrakensteYn
»àor-enkéle j-nronerà van Dronten is onlangs een spelgroep opgericht die
tot doel heeft voorstetlingen te geven op kinderfeesten. De groeP heeft de

beschikking over een volledig ingerichte poppenkast net decors en
verlichtin[. De groep zal er naar streven ook voorstellingen te geven in
tehuizen voor langdurig zieken en gehandicapte kinderen.

Indus triete rrein Slrifterbant
op het eerste industrieterrein bouwt fouragehandel gebroeders
Sóepenberg een loods, waarvan de stalen constructi-e inmiddels
oveieind is gekomen. De loods waarin fourages zullen worden
ondergebracht betekent het tweede bedrijfsgebouw op het
indust riete rÍe in van §!Íifterbant ' Loonbedrij f Breure bouwt er een
complex, dat nagenoeg gereed is. op het terrein gelegen aan de
insteekhaven hoPen zj-ch voorts nog te vestigen gebroeders
v.d.lliel en de firma gebroeders TerPstra.

Parade
De paradeconois s ie, di-e belast is net de organisatie van het defilé op

zatèrdag, naakte maandagavond bekend daL de blokken l' - 16 uiterlijk on
8.40 uui op de Dronterweg aanwezig noeten zijn. De blokken 17 - 28 Doeten
8,55 uur "o du blokken 29'42 uiterlijk on 9.15 uur voor het opstellen op

ge[oende weg gereed zijn. De deelneners vordL verzocht de deelnening niet
íeer af t" -"ggen, het materiaal verder op te kalefateren' geen bijrijders



-11 -

nee te nemen, geen reclEroe te voeren, liefst in donkerblauwe overall te

".i""ttij".",'sïv.p. 
tijtlens het defilé niet te roken en net eeII volle tank

";;-ili; ià'g".o.'tt"t is verder van berang dat iedere deernemer zijn
bloknurnme r weet .

f""iàiii"e redaktie: betvtteTead ? of toch de noeite waatd om ult Je hoofd
te Terea ?

Oostelijk Flevoland 1'0 j aar
In de F-levolander van 3ó juni 1967 wordt uitvoerig stilgestaan
tij t"a feit, dat tien jaàr geleden de polder oosteliJk.Flevoland
dróog viel. De redactie van "Dronten toen' 25 jaar 8eleden" neemt

u gaarne nee naar het nieui's van 1957'
- íanaf de nederzettingen op de dijk rondon de polder keken de

pioniers ,"r, i"fytttà, Ke-telhaven. en Bardersluis Bet Eeer daÍr

lerone belang"t"ilittg uit-naar het droogvallen van de gronden'
Íiettenin was het voór velen nog een verrassing toeÍr oP

zondagmorgen vLa de nieuwsdLenst van het ANP werd medegedeeld
dat dé Polder was drooggevallen'
Vanzelflprerend is oostàlijk Flevoland niet in één dag

drooggevàllen' naar rÍas hei een proces dat weken' ja zelfs
maanden heeft geduurd' Langzaam maar zeker rnaalden de drie
gemalen het ,raËer uit het óoor stevige dijken onringd gebied'
àat tenslotte op 29 juni 1957 land Íerd'

- De polder is dràog, óp de plassen na' die door ve rdanping
noeten verdwi5nen-àn àie tij elke regenbui weer aangroeien' Er

zullen geen bóten neer varen in dit deel van het J'Jsserneer'
Het is sinds "o.igt week verboden met vissersschuiten de polder
in te gaan. Het il nu oostelijk Flevoland'

- tn aprIl kregen de IJs selnee rvis s ers nog de gelege''heid een

goedà slag tÉ slaan' De vissen verzamelen zich nanelijk in
lrote aanl.ti"r, I"tg" het gedeelte van de rlngdijk waar nog het
Eeeste !Íater staat àn daar worden nu dagelijks goede vangsten
gedaan.

Ííerken geblazen
;-;;; i;-;;ip-o .., de verdere opbour van oostelijk Flevoland is een

nooie, maar besrist geen- !ànauce lii ke taak ' tíie' zoals 4u het geval is'
ï"r"àiriti-"p hetgeeí in t" .erst"-tien jaar tot stand is gekomen' nag loet

recht trots zijn. Eruo.t-""t itt verder -gebound sorden' De eerste periode

;;;-;6. 
-D"-iÉstirit"iten, die de konenàe week zullen plaatsvinden kan

nen beschouwen ats een "oo.a-"r" 
r":.aing. Een feestelijke afsluiting van de

;;";;-ar;; jaren. onnidderlijk daarna is het weer werken gebrazen en

""iài- "p-i"aÉreen 
gerekend on- rnee te helpen aan de verdere afbouw van een

rnooi niàuw land: oosTELIJK FIEVoLAND '
ii"""àitis redakxíe: *rijit i vat zo'tt beríchx ook een btok in de keel ?


