
DROIITBÍ IOEf,. 25 JAAR CE,EDET

Krartaal-bul letin net. grepen ul-t het lokale nieurís dat De Flevolander de
burgers van Biddinghuizen, Dronten en Srifterbant ln de rnaanden juli'
augustus en september 1967 onder ogen bracht.

Uitgaye van de Sticbtlng GeschieilschrLJving in de
geleente DrmÈen.

I I.EII}IITG
De trreede uitgave van dLt bulletin heeft betrekking op het plaatselijk
nieuas uit de Flevolander-edi-tie s van het 3e krcartaal 1967. De berichten
van toeÍr zijn Íoordelj-jk overgeÍronen. Toevoegingen van de Íedactie zijn
altijd cursief.
Het plaatselijke bestuur berustte toen nog bij de Landdrost van het
Openiaar Lichàan "Zuidelijke fJs se lmeerPolders " , bijgestaan door een door
en uit de bevolking gekozen adviesconmis s ie. De werkrij ze van deze
connissie nas nagenoeg gelijk aan dle van een geneenteraad, meÈ dit
verschil dat de coxÍnissie niet zelf de besluiten nam maar haar adwlezen
aan de Landdrost uitbracht die vervolgens doorgaans conforn het
ul.tgebrachLe advies besliste.
fn àie t:.5a telden de dorpen Biddinghuizen, Dronten en swifterbant uet het
daarbij behorende landelijk gebied ca 9.000 inwoners.

EET rIEI'YS YAX rÍ)ET

Garage r.tPhuis
De hàer n.H'eiese, hoofd van de afdeling niddenstandszaken van de

Rijksdienst voor de IJs selneerpolde rs heeft het garage- en
Iaidbouwmechanisatiebedrij f H. J. Kanphuis te Biddinghuizen
offictëel geopend. Eij deed dlt door met een Slnca sPortwagen'
waaraan ""i kàU"t rÍas bevestigd, enige meters voorult te rijden,
!íaarna de groÈe deur van het bedrijf openging. De eLsen die aan
een servicàbedriJf, zoals hier door de heer Kanphuis i6 gestlcht'
noeten van bijzonder hoge gehalte zijn. Iíe hebben vertroursen
gehad, dat de heer Kanphuis een bedrijf van hoog gehalte zou
iti"ht"t, en dat. vertróuwen is niet beschaand gevorden, zo sprak
de heer Giese tijdens zijn openingsrede.
Toevoegíag redactie: Giese &oa er wat vad- Kamphuis trouwen's ook,
naar Tatet zou bTij ken-

FeestYeek
Met ale lossing van bijna 3.000 postduiven heeft landdrost dr.ir.lÍ.M.otto
zaterdagnorgen t. Drooten de festivitej-ten ter gelegenheid va:r het
tienjarÏg b;staan vafl oostelijk Flevoland geopend' Direct nadat de duiven
hun Éers[e verkennings rondj es boven het feestterrein hadden gevlogen, trok
ale Drontense nuziekvereniging 'De Eendracht" aI spelend voorbij het
podium, waarop vele genodigdèn een plaats hadden gevonden' -De 

plaatselijke
rnuziekverenigirrg opend. een vijf kiloneter lange parade, die uniek voor
Er.op. g".rouía iocitt worden. Ín de parade was bijna eenvierde deel-van de

in oàstàti5t Flevoland in gebruik zijnde landbou§nerktuigen aanwezig'
Deskundigen schatten dat tussen tien en elf uur zaterdagmorgen voor meer
dan tien niljoen aan materieel door de strateo van Dronten reed'

FeestYeek (2): Pluir
Een plujm voor de paradecommissie met aan het hoofd de heren
Branàsma, v.d.Pol èn Mulder voor de voortreffelijke orgaÍrisatie
en voor de Rijkspolitie, die net veertien nan personeel ervoor
zorgde, dat dé s km lange stoet zonder onderbreking kon rijden en

alat-ieàere toeschourver àijn auto in de directe nabijheid van het
Darcours kon parkeren.
ïoevoeging redactie: dat hebben we ín iaren tiet geziel, zo nooi'
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^dviesraad 
err co[issl-e Yan advies

Vanaf 9 j anuari !968 za]- de landdrost ln oostelijk Flevoland worden
bijgestaàn door drle adviserende commissies' voor heÈ oostelljk gedeelte
vai-Oostelijk Flevoland, ongeveer omvattende de dorpsgebieden van
Biddtnghuizén, Dronten en SwifterbanÈ door eeu adviesraad en een dagelqk'
adviesàollege. Voor het overige gebied van het openbaar lichaam
',Zuidetijke IJs selmee rpolde rs " zal de landdrost worden bijgestaan door een
connissi; van advies. Deze nieure regeling i8 oP 28 juni 1967 door de

minister van binnenlandse zaken vastgesteld.
De leden van de adviesraad Íorden gekozen door de kiesgerechtLgde inwoners
van het desbetreffende gedeelte vau oostelijk Flevoland. De verkiezing za1

plaatsvj-nden op 25 oktober.
ie comnissie vàn advies zal bestaan uit 3 of 5 leden. De benoening van de

leden is voorbehouden aan de ninister van biÍrnenlandse zaken. Dit college
zaL aLs regel te Lelystad vergaderen. De zittingsduur zal ten hoogste.twee
jaar bedra[en. op evèn ondenoàraÈische l.ijze a16 de eerste adviesconmissle
i3 anuari róso) bànoend werd, vorden ook nu de 3 of 5 leden van de

àÉviesconnissie benoemd door de minister van biÍrnenlandse zaken. Nl-et dus

door de kiesgerechtigde inwoÍrers van het !íestelijk deel vaÍr Oostelijk.
ii;;.i""à: EËn belacËelijke zaak. vooral voor de inwoners van Lelystad-
cav.n, aie evenÈje§ nochien neestenmen toen de vorige adviesconmlssie.werd
!àtoró", maar dié nu (net als rui-rn 10 jaar geleden) veer netjes er buíten
worden gehouden.
ààààJ.ïr:t is het ook, dat de bewoners van het nieune Lerystad de eerste
tlree jaar genoegen noeten neoen Eet vertegensoordigers, die niet door deze

bewoners gekozen ziJ n.
Waaron woialt er niet naar gestreefd de bevolking van Oostelijk Flev.oland
vanaf het begln op denocraiische uijze mee te laten besturen ? Met het
instellen vai een- nieurve adviesconnissie voor het ,'estelilk deel-van.de
poia.t, naren hiervoor de kansen en sogelijkheden aanwezig ' Nu dit niet
'g;il;à i., ,.g meo zictr afvragen of h-et.niet nodig tijd !Íordt' dat' er
ianuit de u"rolkittg van Flevolànd krachtig geprotesteerd wordt'
ii-àii"Ci"e redactié: de oproep heefx r.íet ge-7eid tox een boetenopstaad, Nu

zija d-e óEstuursstruc tur.ï ii onze regio vó77edig geformaTTseerd. GeTukkíg

fiaat. . .

Geraoill§
Uit ale bloeEbakken biJ het vllegersmonunent zíin zes geraniums
verdwenen. wie de plaiten ge§tolen kan hebben is niet bekend' De

heer paarhuis die àe bloenÉakken verzorgt, stelde de verdwijnlng
naandag vast. De dader noet weJ'nig scrupuleus,, doodarn-en een

ootzetfende liefhebber van bloemen zijn on zich tot zulks een

daad te kunnen verlagen '
ToevoegiDg tedactie: zo zij het'

Gondelvaart DroDteD
Het waaralig besluit van de feestïeek is totaal verwaaid' Het publiek nas

;;-".;g bïj de gondelvaart aanwezig- De deelnane aan de gondelvaart was

"ee. 
g"iing. Het vuur!Íerk werd terrville van het publiek eerder afgestoken

dan dË tedàeting was saardoor het effect in de schemering verloren ging'
»e zaterdag rras een triest slot van de zo goed' begonnen feestweek' Zo oooi
als het de eerste dag was, zo slecht rÍas het de laatste' Begon de

i"""tr""t stipt op tljd' zij einrtigde te vroeB nadat het slot te laat l,as

aangevangen.
foeíoeg,iíg red.acxie: a77e begia is noeiTiik; l;.og eens proberea ?

Volks spelen BidrliÍighuizen.
Op het'P1ein te Biddinghuizen !Íerden donderdag kinder- en

oàftu"p"f"o gehouden die begunstigd werden door warm weer en veel
publiek en deelneners.
[s1 s65gkfimmen was sensationeel doordat de top ingesneerd was

net groene zeep. Te verdienen Ías een kaas en een vorst' waarvoor
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een enveloppe net saardebon ln de top van de mast gehangen werd.
Toevoeging redactle: brood en speTea warea toen ook a7 7a, of:
sToegea ook hiet aaa.

Oogst
Deikundigen verwachten goede oogst. Arnada van maaidorsers over geheel
Flevoland uitgezwernd.
Van ir. Uenminga is de uitspraak, dat indien de Eaaidorsers over ruin
14.OOO ha oogstrijp land uitzwerven Nederlands grootste openluchtsPel weer
is begonnen. Een vèrgelijking die herinneringen oProept aan een ultspraak
van ii.B.Prunmel, die negen jaar geleden bij het begin van de eerste oogst
in Flevoland opnerkte: "het spel in de piste gaat beginneni.
openluchtspel àf "i..o", de oógst is eeo Jaarlijks reerkerend spektakelstuk dat
gàdurende àen aantal reken oosielijk Flevoland geheel in zijn nacht heeft'
ioevoeging tedactie: zo ís hex ook au nog en zo fioet hex blijvea'

Aardgas
De bèwoners van Flevoland zien met argusogen de aardgasleiding
verder de polder inkruipen. Daarbij sPelen tltee vragen door de
hooftlen. Ten eerste: tÍannee r vindt aansluiting oP het aardgasnet
plaats ? Deze vraag is zeer reëel, aIs nen bedenkt dat net a1 het
nooj,e weer van de laatste tijd het toch zeker is dat er deze
sinter I'eer gestookt noet worden. En !Íat ooet er daÍr gestookt
worden ? KoLén, olie of aardgas ? De bevolkj'ng heeft recht oP

duidelijke inforuatie betreffende het tijdstiP -van aanslulting'
Ten trteede: wat gaat het aardgas kosten ? Ook deze vraag is zeer
reëel ondat ook àaarover nooit enige nededelingen gedaan werden'
Per 1 auSustus begint een ploeg van de Gasmaatschappij vanaf het
verdeelstation op het induÀtrieterre in van Dronten met de aanleg
in Dronten. wannàer dat lrerk gereed zal zijn is rreer niet bekend'
Toevoegiag redactie: voorlicbtTag of niet, het aardgas &Icafr er en

bTeek nog betaaTbaaÍ ook.

Voetbal pachters
Een voetËalelftal bestaande uit landbouvers rondom Swifterbant heeft
àinsd.g"rrond een wedstrijd gespeeld tegen een Ploeg, sanengesteld -uit
personËelsleden van de .iaefitg doneLnen van de. Rilksdienst voor de

iJs seloeerpolders . De landbouwers bleken over alle linies beteË en $onneÍr

verdiend ,àt Z-f. J.Rienks had het leeuvenaandeel in de doelPunten',
Toàvoegíag tedactie: zou deze aederTaag Tatet ziJa verbaaTd via verbogiag
vat de pachtprij zen ?

Gezmdheidscentrun Biddinglulzen
Deze reek rordt een begin genaakt met de werkzaamheden voor het
aan de Cultuursingel ta bouren gezondheidscentrum' De bouw zal
worden uitgevoerd door het aaÍInetnersbedrij f Bruggink uit Dronten'
De kosten van het project zijn geraand op f 215'000'-'

Shorrou steeabergen
óooi "lg"t personàel Ítordl aan De oost een showroon van garage steenbergen
gebourdl Naàat reeds ge ruile tijd geleden Seheid rÍas, rerd de fundering
àangebracht ltaarop thans een stalen skelet verrezen is'

Apotheek Dronten
Dà heer Adriaansz uit Amhen zal net ingang van 1 augustus de

Drontense apotheek van de heer Malingré overnemeo' De heer
Malingré heéft een betrekking in Groningen aangenonen' Zoals
bekenà is de Drontense aPotheek gehuj-svest in het
Ge zondhe ids centrum.

Uitgifte 1968
De íirecteur van de RijksdlensÈ voor de lJs se Inee rpolders gaat Per



-4-
1 november 1968 in totaal in Oost Flevoland 58 bedrijwen uitgeven. Daarvanzijn er 49 bestend voor de akkerbouv, 5 voor een geuèngd bediljf en 4 voor
een weidebedrijf. De bedrijven zullen in pacht, erfpacht of eigendon
uitgegeven worden.
De eisen die aan de gegadigden gesteld worden zijn als volgt: tenminste 26
Jaar en niet ouder dan 50 jaar zijn, daarbij landbouwonderwij s genoten
hebben en daarvan een diplona bezitten. AIs ninirnun eis Íordt gesteld het
bezLt van een diplona van de tweej arige landbourwintercursus .

DEo.teo'-noord
Deze reek zijn de eerste heipalen aangevoerd ten behoeve van de
rroningen, die in de nieuwe wijk De Zate gebouwd zullen worden.
Het eerste bestek onvat 65 woningen van het Vaneg-type.

D.66
D'66 heeft zich laten registreren voor de a.s. verklezingen. van leden van
de nieuwe adviescorornis sie voor het oostelijk deel van Oostelijk Flewoland.
De laatste weken zijn in besloten kring diverse besprekingen gevoerd om te
komen tot de oprichting van een afdeling OoEt Flevoland van D,66. Gelet op
het deelnenen aan de verkiezingen mag men aannemen dat de nieuwe partij of
fuuniddels is opgerichÈ of één dezer dagen tot stand zal kooen, Nadere
berichten hierover zullen ongetwij feld volgen.

Vertiezingea
Bij het openbaar lichaan "Zuidelijke IJs se Loeerpolde rs " hebbea
zich zes politieke partijen laten registreren voor de op roensdag
25 oktober a.§. te houden verkLezingen voor leden van een
advie sconmi.s s ie voor het oostelijk deel van OosÈelijk Flevoland.
Het zijn het GPV, D'66, de KVP, de wD, de PvdA en de
Pror. ChrLs tellj ke groep CEU-ARP.

PlaB Flevohof
De plannen voor het stichten van een permaÍrente landboulrtentoons telliDg in
de polder oost Flevoland hebben zo'n vaste vorttr aangenomen, dat bLnneÍrkort
(op 14 septe[ber) de stichting "Flevohof" opgerichÈ rrordt. Deze stichÈlng
zal het lrerk voortzetten van het voorbereidend conité, dat onder
voorzitterschap van de heer J.M.van Boonel van Vloten vijf jaar aan het
ïerk is geweest. De naaD 'De Flevohof" is gekozen na een prijsvraag,
waarbij niet minder dan 850 inzendingen binnenkwaoen.

0ndervij s
Bij de aanvang van het nieuwe leerjaar zal het aantal scholeR in
oostelijk Flevoland rreliswaar aanzienlijk zijn uitgebreid, naar
het onderwij s is daardoor niet breder geworden. Een lagere
technische school en een huishoudschool zijn nog nj-et gesticht,
hoewel daarover lang en veel gedebatteerd is. De adviescornissie
heeft al veer geruine tijd geleden de landdrost geadviseerd in
Dronten een algenene lagere technische schooL en een huishoud-
school te stichten. Daarmee rrerd een voorstel van de gezanenlijke
landbouroorganisatie s on in Dronten tot een landbouwhuishoudschool
te konen, afgewezen. De landbousorganisatie s hebben niet stil
gezeten eÍr hebben zich zelfs tot de xninister van ondernij s
gericht. ook nu nog heeft nen het idee van landbounhuishoudschool
niet losgelaten, getuige de besprekingen die nog gaande zijn
waaruit blijkt dat er enige hoop is, dat er overeenstenming kan
worden bereikt over een algemeen christelij k-georiënteerde school
die zaL stoelen op de gehele bevolking van Flevoland.
Hoe het ook zij, bij het begin wan het nieuse leerjaar is er nog
geen lagere technische- en ook geen huishoudschool in de polder
en dat is ondanks het vele goede werk, dat openbaar lichaam en
schoolbesturen voor heÈ onderwij s in Flevoland verrichten, een
teleurstellende zaak.



JeugdvalantieEeeL
De j eugdvakantieweek is in Dronten en Srvifterbant begonnen. De gehele veek
zullen evenementen bestaande uit iÍedstrij den en ercursies corden
georganiseerd. In Srrifterbant was er gisterniddag een speurtocht en een
puzzelrit. In Dronten gingen 36 j ongens naar de Centrale werkplaats van de
Rijksdienst on er een fijne dag door le brengen, tentij 1 gistermlddag de
meisjes deelnamen aao een bloemschik- en boet see rwedstrij d in het
parochiehuis.

Ilocureataire
Y arraf 24 juu- vertoeft een cameraploeg van de Duitse TV in onE
land teneinde opnanen te naken voor een drie kÍtartler durende
docunentaire getiteld "gotland, Land unter den Meer". Aanleiding
hj.ertoe is het feit dat de Àfsluitdijk 35 jaar bestaat, de NOP 25
jaar droog is en Oostelijk Flevoland dit jaar zíjn tienjarig
besÈaan viert.

Boeren Partij
ook de Boerer Partij zal deelnenen aan de verkiezingen van de Ieden voor
de nieuwe adviesraad, die op 25 oktober a.s. gekozen zullen wordeÍr. De

Boeren Partij heeft zich echter niet voor de gestelde datue laten
registreren bij het openbaar lichaan en zal derhalve uitkomen met een
lijst zonder verneldj.ng van de naam Boeren Partij.

Drenteo
onder het motto "Drenten, vergeet het oude Drenthe niet" woÍden
moEenteel door enige insoners van Dronten staPPen ondernomen ottr

te konen tot de oprichting van een Drentse vereniging in
oostelijk Flevoland. Men sil Drentse avonden gaan organiseren en
tot een el,gen Drents naandelijk§ conÈactorgaan konen'

Àj at - Beal Ëadrid
Uànneer het de gloellarnpenfabrj-ek in het zuiden des lands gelukt vó6r
20 septeDber de-besteldà grootbeeldproj ecÈor te lever, dan zal oP dle dag

in De Meerpaal gelegeoheid zijn de wedsÈrijd Ajax - Real Madrld te zien
zijn op een scherro van vier bij vijf neter.
foéuoegirg redactie: welk 7ot heeft ile projector, die tTJdig geTeverd
wetd, taderhand getroffea ?

J.A. Paasra[
Het lid van de commissie van advies voor de WD' de heer
J.A,Paasman, heeft op 14 augustus j.1. in een brief de landdrost
van het openbaar Iichaan doen seten dat hij on persoonlijke
redenen bédankte voor het lidnaatschap van genoende comnissie'
Voor zover oÍrs bekend is dit de eerste maal dat een lid voor dit
college bedankt heeft.
Dezer dagen hadden we op ons verzoek een gesprek net de heer
Paasnan ón nadere beveegredenen die geleid hebben tot het
bedanken Ee vernemen. Eij deelde ons onder neer nee het niet
langer eens te zijn net het door de WD gevoerde beleid en de

bevóegdheden en werkvij ze van de comnissie van advies. Tegen de
wet op het Openbaar Lichaam heeft de heer Paasroan de meeste
krilièk. Hij noent deze Íet onzinnig: "je rrist toen je in de
comnissie vàn advies atapte dat er beperkie bevoegdheden waren.
Maar je had wel venÍacht gezien de vergaande kolonisatie van oost
Flevoland dat de leden forrneel hetzij inforrneel hadden nogen
neepraten
genist. . . "

over de toekonst van Oost Fl-evoland. Dat heb ik

Toevoeging redactíe:
andere Teden bleven
taaksteTTiLg.

dix voorbeeTd kreeg geen navoTging; de
op hun post, ondanks de bePetkte

De bestuutsconstructie vooÍ FTevoTaad was inderdaaal heeT
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bij zonder ea oa-NederTands. líaaÍ in Dronten heeft in die xijd het
systeeE vrij goed gewerkt, zoweT door de indringende opsxeTTing
van de commissie vaa advies a7s doot de houdíng van de Tanddrost.

J-A- Paas[a,. (2)
In de vergadering van de conmissie van advies i.erd bij de behandeling van
de nededelingen onverholen kritiek uitgeoefend op de heer J.A'Paasman, die
naar zi-jn zeggen om persoonli-jke redenen voor heÈ lidmaatschap van de
adviesconnissie meende te moeten bedanken. Toen het punt van de nededeling
aan de orde kwan raarin het bedanken vermeld stond, greeP als eerste de
heer llitteveen de kans om, van papier, een blijk van vertrouïeÍl en
aanhankelij khe id aan de landdrost uit te spreken. Na hen spraken de heer
Donker voor de PvdA en de heer Siinonsma voor de KvP, die aals enige
spreker voor de vuist weg oreerde. Het enig overgebleven WD-lid zweeg
wij selij k.
Toevoegíng redacxie: tlaatvan akte ! Negen iaar 7ater, iÍt 7976, Zou voot
LeTystàd en ATnere de personeTe ur.ie directeur RIJP tevens Tatddrost
vrotden ontkoppeTd. . .

Íerkgebour sYifterbaat
Binnenkort kan de eerste vergadering tegenoet worden gezien van
de bouwconmis sie, bestaande uit vertegenwoordige rs van de
Ned.Hervormde-, de Gereformeerde- en de RK-kerk, die tot taak
heeft een definitief kerkgebouw in Swj-fterbant te stichten. van
geÍeforneerde zijde hebben ziÈting in de commissie de heren
Àrendse, Doufla en Drijfhout' van he rvornde zijde de heer Van
Bulst en ds.Oosthoek en een nog nader te benoenen persoon' van
rk-zijde hebben zitting de heren Jaspers, Meier en líeevers'
Pastoor Eys j-nk en ds.Houtman zijn adviserende leden'

Afscheid ds -Aalbers
In een geneens chappe lij ke dienst van de Gereformeerde kerk te Dronten en
de Hervórmde geneente zondagavond besloot dominee B.J.Aalbers'
Gerefomeerd fredikant, zijn ambtsperiode in Oost Flevoland. In zijn serk Ln

Flevoland heeit tril zich niel kunnen beperken tot het enge terrein van de
zielszorg. Vandaar dat ds.Aalbers kon vertellen van een kritische
opnerking van ienand: "de overheid ooest uw salaris maar betalen".

treerPaal-tostenbegroti ng
Morgànavond nordt in de vergadering van de coromissie van advies
aan de orde gesteld een voorstel tot wij ziging van de begroting
nu de huidigà raming van de kosten van het bousen van De Meerpaal
geschat zijn op f 3.L9O.OOO,-. De wijziging van de begroting
Èetekent f 1.190.000,- neer uittrekken dan in het voorjaar oP de
begroting voor het dienstjaar 1967 vermeld stond.
roévoegiig redactíe: net zo'n gebouw veet je het ook nooit zeket '

Yiaduct Dro[terseg
Het enige viaduct in oost-Flevoland is vorige week door een graafnachine
op een àieplader, getrokken door een trekker, zodanig geramd, dat het
viaaluct ,raàtorr"t de weg van Biddinghuizen naar Svifterbant gaat, half
afgesloten Boest worden. De nachine werd zraar beschadi.gd. llannee r de
he is teloe rkzaarnheden aan het viaduct zuLlen beginnen is nog niet bekend'

YerPach.t itg
vooi de 58 landbouvbedrij ven die volgend jaar rorden uitgegeven
hadden zich tot begin van deze lreek 21OO gegadigden aangeneld'
Voor de 17 fruitbedrijven zijn nog maar honderd belangste l lenden '

LarpioEoptocht DronteE
tn Éet kàder van de viering van het vijfjarig be§taan van de
Interkerkelijke j eugrlvereniSing stond dinsdagavond een lampionoptocht op
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het programma. De wee rsons tandigheden !Íaren echter dermate ongunstig daÈ
het niet verantrroord was de jeugd de straaÈ op te sturen. De organisatoren
hadden snel een oplossing kIaar. De gehele lanpionoptocht, inclusief de
Drontense rnuziekvereaiging rerd de grote zaal van de Ned.Herv.Kerk
binnengeloodst. Staande op het podiun speelden de muzj-kanten een aantal
narsen en liepen de jongens en neisjes al dan niet verkleed met hun
lanpions door de zaaL Langs de jury.

Àarrij dirg Blburge rbrug
vier personen zijn zaterdagavond gewond bij een botsing tussen
!!íee personenauto's oP het beruchte kruispunt nabij de
Etburgerbrug in oostelijk Flevoland. De auto's werden totaal
vernield, teriÍij 1 ook de ter plaatse aangebrachÈe verkeersborden
onver rrerden gereden' De ravage was zeer groot.

randialatedij §tea
UiterJ,ijk op 13 sePtenber konden de kandj'datenlij sten voor de verkiezingen
op 25 oktober ingeleverd !.orden. Verliepen de kandidaat s te llingen op
vèrschillende nanieren, het resultaaÈ is hetzelfde: meer of minder
mededingers naar een plaats in de nieuwe adviesraad.
In tege;stell,ing tot hetgeen algeneen ventacht Íerd koot de Boeren Partij
niet Àet een lijst uit. Destijds ras deze partij te laat voor de
registratie van de naam, waarna het PIan opgevaÈ rrerd om met een lijst
,oider na., uiÈ te konen. zonder verdere nededelingen is de Boeren Partij
niet op konen dagen. De ingediende lijsten zijn: de conbinatie CEU-AR' de

PvdA, het GPV, de KVP, de WD en D'66.

EerkèieD.st
A.s. zondagnorgen om half elf rordt er door een aantal kerken te
Dronten - protestanten en katholieken - een gerneenschappelij ke
kerkdlenst gehouden in het gemeenschapscentrun De Meerpaal.
tíelbewust richLen we ons tot de hele geoeenschaP en willen er
geen kerkelijk onderonsje van maken. Tijdeas deze diensÈ wordt
èen collecte gehouden voor een algeneen doel, waar I'edereea voor
kan geven, n.1. cle Novj-b. In het kader van de feestïeek (15 - 22

septanber) krijgt ook op deze wijze iedereen de kans zijn
dankbaarheid niet alleen met de nond maar ook net de daad te
bewij zen.

Berste gasaaasluitiíg
Vrij dagntddag rerd bij de fanilie Th.Kauling in de Boeierstraal L2 net het

".nÉteÈen 
van een gashaard de eerste particuliere aansluiting oP het

polde raardgasnet oificieel een feit. Maandag kreeg de firna llouda- opdracht
àe aansluiling van de neter tot de schoorsteen te verzorgen, een karwei
dat donde rdagavond gereed was.

StraatvoetbaltoerD.ooi
Deze week zal de finale vorden gespeeld in het straatvoetbal-
toernooi te Biddinghuizen. voordat deze finale wordt gespeeld
zullen nog tl'ee wed6trij den uit de halve finales moeten
plaatsvinden. De loting hiervoor is als volgt: Iíeidehof - Boshof
en líendakke r - Cultuursingel.

Bestuur BAS
Het bestuur en de cornrnissies van BAS zijn dit jaar niet zo gelukkig
geweest. net de bezetting van haar leden. Nadat eerst de heer Ge!Íald tot
ii5a"f:.1t voorzitter verd benoend, trok zich enige tijd geleden_
p.iningieester Schuurhuis terug. Zijn functie nordt nu vervuld door de

ireer Oóstenburg, nadat rnej.Georg voor dit werk forneel nog te jong bleek
te zij n.
Toevoéging redactíe: het Taatste is een "1<'naa7", die eTke dag miadet
wordt, zou je zo zeggen...
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Pijeielpad Ire Yest
Bij de in de adviescoDmissie gedane nededelingen was ook- de

neàedeling van de landdrost dat na verlooP van enkele -weken zal
worden begonnen Eet de aanleg van een rijwielpad aan de

noordzijdà van De Iíest tè DroÍrten' Eet pad is geprojecteerd
tussen De schans en de llisentweg'

t{eerpaaldielst
íà !ér.."""f,"ppe1tj ke dLenst had een oven'eldigende belangstelllng' -Een
iorË trffitg iàr"tà" een aantal van ruim 2'ooO Èot 2'500' Er rolde dan ook

;;;-.;;ài;""gift uir de collecrezakkeÍr. ceen offer, dar helaas Íro8_nier,
,à"r ,"f Ëen-gift. Dat offer kont stellLg de volgende uaal' Maar als.goed
u"Àio ,.. er àan toch maar het volgende: 2 briefjes van-f -25'-.' I briefjes

"àí i ro,-, 11 van f 5,-, 6 van f ,,5o,80 zilveren rijksdaarders' 604

i"ia""",'eóo kwartjes, eóz dubteltjes, 99 stuivers en 152 centen en dan

nog tríee PePerounten.

Yaae g-roniagen BiddingÈuizea
De hàinachine oan de íiroa sPeerstra uit Dronten heeft de laatste
weken in Biddingbuizen weer veel werk' Nadat eerst de palen voor
tt.l geronaueidsfentrun in de grond geslagen zijn' is- nen nu bezig
àp hËt terrein dat bestemd is voor à8 woningen' Met het heien
voor de eerste tÍiÍrtig voningen is een aanvang genaakt op het.
terrein aat ligi .an ít t"thËtrkant van de Kopakker-' als men deze

weg tenminste íoorlopig sil doortrekken in zuidelijke richtlng'

DroÍrteD. sielerstad
"Geweldig neneer, zo'Ír accomodatie vind je nergens in Nederland' ia zelfs

""iË"".-ï" 
a" neieltl". Deze uitspraak notèerden !íii uit de nond van een

van de vele c lubbestuurders, die woensdag in DrontËn aanwezig waren bij de

r,"iion.f" c lubkanpioenschaPpen wielrennen op- de weg' De renners '
;;;;;;;;;"-;- "."ir."g 

haddàir in het geneensóhapsceni.m "De !íeerpaar" een

;;;;i;';;ileen. vooi de start was hàt er pret'tig toeven-en-9oF 1?."fioop
.rlo-à" í.a"t.ijd had nen de beschikking ovèr prachrige kleedlokal it.eiten
en over douches. Er tieten ïoensdag na afloop van dit nationaal rieler-
f-stijn vele nensen net tevreden gezLchÈen rond'

Ei.nde feest
Vrij dagavond werd net het optreden van de luchtmachtkapel de

treéde-week van de vi-ering van het tienjarig droog -liggen van.

oost Flevolana'-le s foien ' öe kapel trok àen óngekend groot aaÍrtal
bezoekers, ,r.r"ii-jt ongeveer s'ooo, hetgeen voor De Meerpaal

voorloPig een record betekenL '

Opeui " g CoPeÍaicua school
w["rrJlgriàa"g lrerd aan de Copernicuslaan de ni'euwe coPe rnicus school .voor

"i"'-.iiÏ" 
rà" r"in gebruik !"tor",,' De belang'ste1ling voor deze plechtigheid

vas bijzonder g,root' even;o de lu§t tot spieken' Maar liefst elf
o" rt" gËr,*ootdile rs van overheid, andere scholen' inspecties -enzovoorts'
voerden het lroord, vaarin veelai- de loftronpet ges!9ken werd.voor het,-

!àuo"" "" 
de resultaten van de school in de noeilijke' voorbÍie perloóe

ian behelpen net zeer gebrekkige middelen'


