
K!Íartaal-bulletin met grepen uit hel lokale nieu!Ís, dat De Flevolander de
burgers van Biddinghuizen, Dronten en swj-fterbant in de maanden oktober,
november en decenber l-967 onder ogen bracht.

Uitgave van de Stj-chting Ge schieds chrij ving in de
geoeente Dronten.

TIT.EIDIIIG
De derde uitgave van di-t bultetin heeft betrekking op het plaatselijk
Írieu!Ís uit de Flevolande r-editie 5 van het 4e kvartaal L967. De berichten
van toen zijn voordelijk overgenomen. Toevoegingen van de redactie zijn
a1t j.j d cursief.
Het plaatselijk bestuur berustte toen nog bij de Landdrost van het
OpenÉaar Lichàan "zuidelijke IJs selneerpolders " , bijgestaan door een door
en uit de bevolking gekozen adviescommissie. De werkvij ze van deze
commissie rías nagenoeg gelijk aan die van een geneenteraad, met dit
verschj-l dat de commissie niet zelf de besluiten nan, doch haar adviezen
aan de Landdrost uitbracht die vervolgens doorgaans conforn het
uitgebrachte advies besliste.
In àie tijal telden de dorpen Biddinghuizen, Dronten en Srtrifterbant net het
daarbij behorende landelijk gebied ca 9.000 inwoners.

EEÍ ITIEIIYS YAIT TOEI

l{eube].zaak
De Rijksdienst voor de IJs se lneerpolders heeft onlangs aan de
firna Mulder te Stadskanaal een ve s tigingsvergunning verstrekt
voor een neubelzaak in Dronten.

BAS
Donderdagavond werd ín de kleine zaal van Het Kofschip in Biddinghuizen de
jaarlijkÀe algemene ledenve rgadering gehouden van de Biddinghuizer
itg"r"i" Sporivereniging. De voorziiter nernoreerde de rnoeilijkheden vaarin
de-vereniging de laaiste tijd heeft verkeerd. Als over drie weken de

ni-euwe spórtàaal in gebruik zal kunnen líorden genomen zouden de grootste
moeilijkireden zijn opgelost, aldus de heer Gevald. Er zal dan nog wel ríat
door e-igen krachlen nóeten rorden verricht en hierin had de voorzitler
weinig iertrouwen gezien de activiteiten van de leden in de t'ijd die
achte; ons ligt. Vàn de jeugdraad die dit jaar is ingesteld is weinig
uitgegaan zodàt deze raad voorlopig op non-actief is gesteld'
Toevoeging redactie:
vrijwiTligerswer.k is niet aTtiid gefrakkeTíjk.

Gyo-lokalen
De staats sec retaris van ondenvij s en wetenschappen heeft onlangs
verklaard dat de bouw van drie gyn-lokalen in Oost Flevoland, te
veten in Dronten, Srtrifterbant en Biddinghuizen ten zeerste
noodzakelijk is voor het lager onderwij s in de polder'
Deze urgeniieverklaring naakt het nogelijk dat de bouw van de
drie lokalen oP korte termijn verwezenlijkt wordt. Door een
elders aanvaarà bouwplan te gebruiken hoopt nen nog sneller te
kunnen werken.

Flevodienst
De jeugd, net nane de schooljeugd, gaat nog steeds zodanig te keer in de

busËen-dat regelnaÈig vernielingen worden geconstateerd, ondanks herhaalde
waarschuwingei. ttet i" te hopen dat de jeugd zich in toon líeet te houden'
zij het eve;tueel op aandranà van de ouders, zodat de Flevodienst, zodat
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de Flevodienst, die in het voorj aar net
plastic carrosserLe gaat rljden van een
loevoegLng red.actie:
zou dit 'tpïeekjet' gehoTpea hebbea ?

drie spiksplinterÍrieulre bussen oet
nachtmerrie verlost wordt.

AccormtaDtstartoor
Deze ríeek Is de heer R.J.A.Marseil1e ult de lJieringermeer
begonnen in het accountantskantoor van t'ijlen de heer van Asselt
aan De Rede te DronteÍr. De heer Marseille handhaaft de Íraan
"Accountantskantoor Van Àsseltn .

Biezenvijver
In oostelijk Flevoland heeft de Rijk8dieÍrst voor de IJs selmeerPol-ders de
afgelopen zoner een proef genomen oet biologische reiniging van
rioohíater. Deze voor Nederland unieke proef heeft alle verl achtingen
overtroffen en men j-s van plan er nee door te gaan en de proef zonodig uit
te breiden. Het gaa! hier om het rioolvater van een grote campiÍIg aan de
rand van oostelijk Flevoland langs het Veluwemeer, aaar Ílen vorig jaar een
vijver (1 ha) gegraven heeft en in de vijverboden dicht oPeen vaterbies
geplant.
Toevoeging tedacxie:
pÍoevet naakx wij s.

Politiete activiteit
Ruim anderhalve week geleden !Íèrd op De Rede voor het
gemeenschaPscentrum te Dronten een houten geval geplaatst vaarop
verkieztngiplakkaten bevestigd mogea rorden. Tot op heden is daar
iloor geen-enkele partij nog gebruik van genaakt. Eet is nl-sschieÍr
typerànd voor de activlteit van de Partij en in Oost Flevoland net
de verkiezingen zo vlak voor de deur. Er restèn nog trÍee en een
halve week en dan i§ het zover.
I{elisvaar beleggen de partijen gezanenlijk een teach in onder
voorzitterschap van ds.Aalbers, dat neent toch niet weg dat van
enige zelfstandige activitej-t naar buiten, dus op de kiezer
gericht, nog niets te uerken is. Of §peelt de denocratie en de
Inspraak toóh weer niet zo'n grote rol ? 0f is het: zoals het
komt, zo kone het.
loevoeging tedactie:
goed zo, schud ze uaar wakker,

Iaak rao de pers
Bij zonder I,"ó1 b"l"r,g hebben allerlei verenigi'ngen en instanties of
orlanisaties bij "een stukje in de krant". Begrijpelijk. onbegrijpelijk ts
heÈ dat vaak deàelfde organen die klagea over gebrek aan pubLiciteit en,

daar de persmensen op aankiiken niet de moeite nemen en het fatsoen hebben
de pers 1n te lichten over activiteiten of een uitnodiging te sturen voor
een vergadering of bij eenkomst. Eet is al eens voorgekomen dat tij dens- een

belangrljke biJeenkonÉt de pers welkoÍn geheten werd, waarna later bleek
aat dó pÉrs niàt aanwezig was omdat er geen uitnodiging verstuurd- r'as '
Kijk, d;t is een blunder en dan niet van de pers. zoiets kon voorkomen
worden.
Toevoegitg redactie:
wi7 je in de ktant, zorg dan dax de pets aanwezig is, hoe dan ook.

Eerste lustrur tr8P.
Vrijdag werd in het Nederlands Hervormd Centrun het vijfjarig
besÉaan van de af<Ieling Dronten van de Nederlandse Bond van
Platte landsvrousen oP feestelijke en uitbundiSe wijze gevierd' In
een smaakvol versierde zaal mocht de presidente' nevrou!'
A.Topper-de Jonge, ongeveer 3OO aanrezigen welkorn heten'
Toevoegiag tedactie:
was de- víériag van het 6e Tusxrum ook feesxeliik en uítbuadig ?
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Bafkerij
Volgende week dinsdag zal bakker ÍÍerkman zijn rarme bakkerij officiëel
gaan openen. Deze opening vindt plaats tijdens een bij eenkomst in café-
restaurant 't Konbuis en zal geschieden door de heer c.P.R.Barneve1d, arts
te swifterbant.

Beheerder Voorhof
Deze week is de benoerning bekend gemaakt van de beheerder van het
kerkcentrum "De Voorhof" in Biddinghuizen' De keuze is gevallen
op de heer H,van der Veen, wonende aan De Voor te Biddinghuizen.
De heer Van der Veen zal bij de opening van "De Voorhof", rre lke
gepland is op half decenber, in functie treden als beheerder-
Èoiter ran de kerk. Als hulpkoster is aangesteld de heer Koops'
eveneens uit Biddinghuizen.

Teach-i.n
In het geDeenschapscentrum werd vrij dagavond op initiatief van de pc-
conbinatie CE-AR een teach-in gehouden, waaraan door de WD, de PvdA en
D'66 werd deelgenomen. De teach-in trok de belangstelling van bijna 300
nensen, waaruit afgeleid kan worden dat het net de Politieke
belangsteLling nog niet zo slecht is gesteld.
Aan làvendighàia [eett het niet ontbroken, voora]' toen het ondervij s veer
eens ter spiake kwan. De interrupties en applausjes Íaren niet van de

lucht ranneer de standpunten neer eens duidelijk uiteen gezet rÍaren en
gebleken vas dat nen loch niet nader tot elkaar was gekonen'
Toevoeging redactie:
zoudei belde kanpen ecbt tot de uíteÍste grens zijn gegaan ? zo vragen "e
oas (au tog) af ...

GezoDdheidsceotru! sEif terbaBt
Eet ligt in het vooraeDen van de landdrost over te gaan tot
uitvoeringvaneenplaninzakedebouvvaneengezondheidscentrum
in Swifteibant ' Eet gebou!Í kan worden gesticht op een door De

Lange Streek, de Tolhoren eÍI de Penhoren omsloten terrein' De uit
het plan voorÈvloeiende bouvkosten zijn becijferd op f 163'000'-'

líee4raal-rarkt
iloenidagnorgen verd voor de eerste naal in De Meerpaal de weekmarkt
gehoudei. Nà een kort woord van de tweede voorzitter van de centrale
íereniging voor de anbulanLe handel, de heer schreinhout, opende ,
,eroolfeni de de heer Meyer, rijksconsulent voor het nidden- en klein-
berlrijf en toerisne offièiëel de markt. De NTS naakte opnamen voor het
j ournaal die 's avonds op de tv te bezichtigen iÍaren'
Toevoeging tedactie:
toen bàgotr voor de aarktgaagers in Dronten ile goeíe ouwe xiid'

Politieke activiteiter
Met de verkiezingen voor leden van de adviesraad in het
verschiet, is de laatste dagen een verheugende activiteit van de

politieke partijen ontstaan. De KVP, D'66 en de PvdA beleggen
àezer tiagen openbar. vergaderingen. Gisteravond kvam het GPV

bijeen. aHu-AR richt zich tot de jeugd: kon met suggesties en

ontplooi activiteiten.
Toevoegia.g redacxie:
tegin ieeZ zíjn er opaieuw raadsverkiezíngea - we zija beaietnd'

sYiebertj e
I{egens ziekte kan de kindervoorste lLing
in De Meerpaal gegeven zou worden, geen
is verschoven naar noveuber.
Toevoegiag tedactie:

van Swiebertje, die woensdagrniddag
doorgang vinden. De voorstelling
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ook de kTeintjes hebbea rechxen ia deze ntbtiek.

KaoervrageE
De heer lt.Oijkstra, lid van de fractie van D'66 in de Tweede
Kaner, heeft vanmorgen de ninister van onderwij s via ziJn
staats secretaris een aantal vragen gesteld in verband meÈ het
uitblijven van voortgezet onderrvij s in Oost-Flevoland en de twee
aanvragen die thans op het ninisterie liggen. get bestuur van
D'66 hÀeft de vragen opgesteld en de heer DijksLra, die voor D'66
onrlerwij s "doet", gevraagd deze de minister ter kennis te
brengen,
Toevoegiag Íedactie:
po7íxi-eke geTdingsdraag pa7 vóót de verkiezíngeD, in hex aTgemeen
belang ea om d.e gunst vaa de kiezer ?

Yertiezi.agen adwiesraad L96a-L97 O

D'66 is dà grote sinnaar geworden van de woensdag in oostelijk -Flevoland
lehouden veikiezingen vooi de dertien leden teLlende adviesraad die
àr.ir.ÍI.M.Otto in àe periode L968-L970 ter zijde zal §taan bij het.
piaàtsefijke bestuur. D'66 dat uiteraard niet aan de verki'ezingen in l'963

àeelnan, Éehaalde twee zetels. De Pc-corbinatie ïist zijn vijf zetels. te
handhavàn en blijft de grootste fractie. ook de Partij van de Arbeid komt
in de nieuwe aalviesraad net drie zetel§ terug. Verlies van een zetel $as

er voor de KvP, nu tEee, was drie, en vooÍ de WD, rtas twee' nu slechts
één zetel. 4194 Flevolanders brachten hun steÍn uit, als volgt verdeeld-:
cuu-Àn raza (33,6%), PvdÀ 8oo (1s,8%), KvP 749 (r7,6%), D'66 s86 (13'8%)'
WD 452 (10,7%), GPV 152 (3,6%)' ongeldíg 27 (!,9%)'

Eerste steen
Jan Jansen, 3 jaar, metselde als een volleerd vakEan de eerste
steennetzijn-naarnalsinscrlptievoorhetgezondheidscentrumte
Biddinghuizen. De jonge Jan ltas destiJds de eerste in
BiddJ,nghuizea geboren babY.

XuEstEerk ótterriade
iorÀt"t" van Biddinghuizen zullen zich de laatste dagen hebben afgevraagd
,.1 -t g"tootnd wordf op het grasveldJe voor de- openbare 1",g," t: ::h::l^l?"
Akkerwiide " aan de Kopàkker. ltetselaars rÍaren bezig een sokkef te netseren
voor een bee; dhouwwerkJ e - Morgen zal op deze sokkel een beerdtlouvwerRl e

"àià"" !"fr"irsr van aé zwotsó kunsrenàar J.v.d.rrtelen. Bet mareriaal is
Franse kalksteen.

BieteocaqragEe
Ealverwegà à. canp.grr" zijn zo'n 60'o0o ton suikerbieten oP de

centrale ontvangstplaats van de Stocuso op het Drontens
indus trieterreii vàrwerkt. Aan het eiud van de campagne ver!íacht
nen 125.000 ton bj-eten (vorige canpagne 84'000 ton) op de

centrale ontvangstplaats te Éebben- vèrwerkt ' Dit betekent in het
derde jaar ,"n à""à moderne ontvangstplaats van suikerbieten iÍr
ons land een record.

De Yingerd Aidilingbuizen
Woensdigm.iddag on 2.oo uur waren ongeveer zestig genodigdeo in {9 aula van

à"-i.t.-f.g"tË schooL De wingerd bijeen gekornen om getuige te zijn -van 
de

officiële ópening. Namens hel schoolbestuur van De tlingerd heette de heer
Brus iÍr zijn opeiingsvoord a1le aanvezigen van harte welkon' Hij gaf een

oitt"g ,r"r,- a" o"., ó" Uingertl. In het kàder-van de naangeving 1an de beide

"rra" 
rË f"g"." scholen in íiddingrruizen (De Rank en De Akke fiíinde ) vond

spreker dó naan zeer passend. Bóvendien suggereert deze plante:rÍraam de

;;;g ;;.; orhoog. spràker zwaaLde in deze Íór to" aaÍr het hoofd van de

Ichóof, de heer Goffen, dle deze naan had bedacht'



-5-
Dorpsbelang aiddingbuizen
vorige week werd ln Het Kofschip in Biddingbuizen de najaars-
vergadering gehouden van de Àlgemene Vereniging voor Dorpsbelangen
Biddinghuizen. De voorzltter, de heer R.J,cuelenaere, kon in zijn
openingswoord een veertigtal be!,angs tellenden welkorn heten. Een
bij zonder woord van welkon kreeg ds.Verhoeff, Zonder enige
tlrij fe1 lrerd het belangrijkste gedeelte van de avond gewuld door
dokter Ekker. Eij deed verslag van zijn bezoek samen oet donj-nee
Molenaker aan de landdrost in zïolle. De eerste opzet van dlt
bezoek is gerÍeest on als bewoners van 't Plein over de toekomst
hiervan te praten.

Yertbezoet r.Ir l6ingin Juliana aan Plevol.anal
Het rerkbezoek van koningin Juliana woensdagniddag aan Oostelijk Flevoland
is een onvergeteLijke dag en één enthousiaste tocht door Nederlands
jongste polder gerrorden. Dat kuam door het uitzonderlijk fraaie weer, de
spontaoiteit van de bevolking, de nanier waarop de vorstin belangstelling
tóonde voor het project Flevoland en niet in de laatste plaats voor de
bevolking. Dat het eerste echte bezoek van de koningin aan oostelijk
Flevoland zo'n gereldig succes is geworden is vooral te danken aan de neer
dan voortreffelijke organisatie van de Rijksdienst voor de
lJs selmeerpolders en openbaar lichaam "Zuidelijke IJs s elneerpolde rs " '
Laatste onderdeel van het werkprograurna was een bezoek aan Dronten en uet
nane aan het gemeenschaPscentruu De MeerPaal. Bij aankonst werd de
voorstin uitbundig toegejuicht door de bevolking. Velen hadden Seen Plaats
meer kunnen krijgàn ln de hal, vaar op dat moment de weeknarkt wèrd
gehouden. l,anddióst dr.!í.I'Í.olto overhandigde aan het eind van het bezoek
ian hare najesteit Koningin Juliana een bord van uakkune r aardewerk als
herinnerJ-ng aan haar bezoek aan Oostelijk Flevoland'
Toevoeging Íedactie:
fikse teclane voor de poTiter- in-opbouw; Í,raat zou het botd gebLeven zijn ?

verkeer i-n centrul Drmten
"En het verkeer was niet meer" schreef onlangs de nidden§tand op

het bord op De Rede, dat geplaatst rrerd om de verkiezings-
pamfletten op te kunnen plakken. Het was slechts één vaa de
ieuzen die aàngebracht rras en waaruiL een oÍttevrèdenheid over de
huidige toestand sPrak.
De anàere: "RuLm en Rede één geheel, drie straten on is drie
teveel" en "Doolhof Dronten, overleg openheid en de barricades
weg", de laatste: "Moet voor het Meerpaalsucces onze middenstand
op-de fles ?". Duidelijk treedt een groep naar voren die', zacht
gézegd, de situatie in het cenÈrun onjuist vindÈ. Er !íordt over
de situatie verschillend Sedacht door architecten'
s tedebouvkundigen, insoners en eiddenstanders van DroÍrteÍr'
Vooreerst is het voor kritische lieden zaak de plannen en
ontrikkelingen ook op hun positieve waarde te toetsen' Voorts
nogen er klàine fouten gemaakt wordeo ondat er zo, volgens ir'Van
Klingeren, gelukkig, wat overblijft om te verbeteren, zodat we

niet tenonder gaan in de perfectie.
Toevoegiag redactie:
we7 ja, en de Eemeenschap Tatet de tekeaíng p,.eaenteten...

Dorpsbelaugen Dronten
Gisleravonà vond onder voorzitterschap van ir.A.c.van onneren de algemeae
ledenve rgade ring van de vereniging voor dorpsbelangen Dronten plaats in de

vergader-aal ,rttt De Mee.p.al. Voor de pauze rrerd het huishoudelijke
gedEelte afgehancleld dat geen noeilijkheden opleverde. Na de pauze werden
Iwee films ;ertoond' Bet rtuidelijke en uitgebreide jaarverslag van de

actieve secretaris de heer P.A.vàn der Pol liet aan inforÍoatie over de

activiteiten in het afgelopen jaar niets te ríensen over.
Íoevoegíng redactie:



-6-

xoch best aatdig, zo'n openbaar conpTi e/..t.

Dorpsbélangen syifterbaEt ; structuurllla[.
In De Hoeksteen verd dinsdagavond een ledenvergade ring gehouden
van de algenene vereniging voor dorpsbelangen te Swifterbant. Een
bijzondere gast deze avond was ir.F.van Tellegen die na de pauze
sprak over het structuurplan van Swifterbant, zoals daar
nomenleel aangedokterd nordt. De belangstelling voor de
vergadering vas buitengewoon goed' Dat bleek ook wel uit de ruine
matè vaarin nen gebruik naakte van de gelegenheid tot het stellen
van vragen over bet structuurplan en zaken die daar zijdelings
nee te maken hebben. Eet speet ir'Van Tellegen, hoofd stedebouÍ
en openbare verken van de B.ijksdienst voor de IJsselneerpolders,
niet duidelijk te kunÍIen zijn en zich te noeten uitdrukken in
vaagheden. De huidige methode van plannen naken is die van het
aangeven van grote lijnen raarlangs de ontwikkeling in de
toekomst plaats kan vinden. Daarbij wordt gerekend op een
Loekomstig inwonertal van ongeveer 5.000.
Toevoegiag redacxie:
de Swiiterbantets houden au eeaaaaT van duideTijkheíil'

Euishoud- en nijwerheidsschool. van openbaar l.ichaaE
staat s sec retaris Grosheide van Onderwij s en lJetenschappen heeft in
antwoord op vragen van het Tveede Kamerlid Dijkstra (D'66) neegedeeld van
oordeel te zijn dat onder de huidige omstandigheden aan de subsidiëring
van een schoo-l voor huishoud- en nij be rhe idsonderwij s, uitgaande van heÈ

openbaar lichaam Zuidelijke lJs s elnàerpolders, de voorkeur dient te worden
glg"rr"r, boven de subsidiéring van een landbouwschool, uitgaande van de

iSíg. O" st.aat s secretaris heàft het vooroemen in l-968 de subsidiëring van
een school voor huishoud- en nij verheidsonderwij s te Dronten te
bevorderen.
ToevoegíDg red.acxie:
en hiermee was deze 7oka7e schooTsttijd besTist.

Ichtus te DronteB
Vrij dagniddag lrerd met een bij eenkonst van aÍchitect' aannemers I

boulrconmis siè, genodigden en afgevaardigden het nieuríe kerkgeboulí
vaÍr de gereformeerde kerk vrj-j genaakt aan de Baskenstraat
overgediagen en i-n gebruik genónen. Architect Steenbèrgen gaf
uitlàg vai het hoe ón ,aarom van de bouw van de kerk' In zijn
ont$erp moest rekening worden gehouden net sobere materíalen en
de onvólkonenheden daàrvan. De beeldhouver Van der Mey uit
Beetsterzrtraag vertelde hoe hij tot het naken van De Ziener klían'
De lotale leigte suggereert het oprijzen en de lange hals het
overzien'

0nilercij snota
Het opeibaar Lichaan ,'Zuidelijke IJs selmee rpolders " heeft de leden van de

comni;sie van advies 'n nota inzake het kleuter-, het basis- en het
voortgezet onderwij s in Oost Flevol'and doen toekonen' Lettende op de

leeftij dsopboulr van de polderbevolking, alsnede op heÈ feit dat
àeU" fuig" ràtting voor hàt rniddetbaar ónderwij s ook nog sterk groeit_ zou de

voorzicitige coiclusie getrokken kunnen worden dat missehien in de konende
jaren tot fti"htirrg van een havo-school ln Dronten zou kunnen worden
óo"rg"gu.t, nits alle voor dit onderwij s j-n aannerking konende kinderen de

scho;l ook zu11en bezoeken. De nogelilÈheden tot stichting van hetzij een

zelfst.andige havo-school, hetzij havo-afdeling aan de openbare navo-
school, zullen nader worden oÍrderzocht, aldus de landdrost'
Toevoegiag tedactie:
beTeidsnota's komea niex aTtijd uit. . ,
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De BraD.di-ng SEifterbant
In Swifterbant verd de eerste p.c. lagere school officiëel
geopend. De school, die de naam De Branding draagt, wordt reeds
sinds de aanvang van het cursusjaar gebruikt. De naan "De
Branding" rerd verklaard als een weergave van innerlijk karakter
en doeL van de school en een bijdrage tot bloei van de polder en
een teken van God's liefde.

Provi-nciale indeli-g
Vrij dagavond vergadàrden in het parochiehuis te Dronten de afdeli,ngen van
Ae ÀStÉ in Oost-Élevoland gezanenlijk. Het onderwerp dat bijzondere
aandacht kreeg en waardoor ook heL Èrootste deel van de avond gevuld werd
was de provinèiale indeling van oost Flevoland. De belangstelling
wasbehoàrlijk, ruim zeventig ABTB"ers kramen luisteren of nanen deel aan
de discussiós. De heer Van Arendonk die gezien het vergevorderde uur een
eind aan de discussie wou maken, vroeg dé vergadering vast te stelleo dat
de rneerderheid voor aansluiting bij Noord-Holl'and was' Daar kon de

vergadering na ampele ovenreging nee akkoord gaan'
Toevoegiag Íedactie:
or., dix ónderwerp zou Tater nog beeT wat gesProken wotdea'

Yertnemersbouden
van betrouubare zijde vernenen vij dal de dagelijkse besturen van
de drie werknemers besturenbonden in O-Flevoland plannen hebben
tot nadere sanenwerking rrat betreft werkzaanheden die alle drie
gezarenlijk tot hun taàk hebben. Hiertoe hebben de dagelijkse
Èesturen van CNV, NKV en Nw-besturenbonden ín beginsel besloten
op een onlangs gehouden bespreking'
Eierbij tteeÈ aàt veel dingèn gezanenlijk kunnen worden gedaan'
zonderhetbestaanvandedrie,oplevensbeschouvelijkegrondslag
gevestigde, aparte besturenbonden te bedreigen'

provinciale jndeliÍrg (Z)
De díscussie over dó provineiale in6eling van FLevoland is goed op gang

gekoruen. Ook de landbàu!Íbladen van het afgelopen rreekeinde hebben op

i" iai"nrt" r:,3 ke rijze hun steentje toÈ de disèussie bijgedragen' De drie
d,b.'s pleitÉn voor een voorlopi-ge indeling van de N'0'Polder en

ó-rteroiunO bij één en dezelfdà provincie, n'1' Overijssel'

ïteater en roade
Overal in de pers Íordt lovend gesproken over het gerneenschaps-

centrum te Dronten' in het bijzóndàr over het theater' onlangs
schreef mevrou!Í J.-S-: een kléin wonder' Persoonlijk vind j'k- het
een klein sonder, dat zo'n vooruitstrevend ontwerp juist op-het
platteland gereaíiseerd lrerd. En dan in een arnbtelijke rereld'
iaar tot voór kort rneer aandacht vas voor technische en

economische aspecten' dan voor sociale en culturele' Deze

"neerpaal" is éen "ni.jlpaal" in de geschiedenis van de

ontginningsverkers .

Toevoegiag tedactie:
a7s uev/]ouut J.-s. nu líeet zou koaea kijken, zou ze we77ícht
opnieuw vaa een woadet sPteken.

Comissie van advies
ii3a"nt een langdurige vergadering van de commissie van advies kvan de

onÉerwij snota vàn trei openbaar Lichaan ter sprake' Naar deze nota was

iwintig roaanden eerder àoor de cornmissie van advies gevraagd' De . -.
"it"ÀÀifg" 

nota ontlokte een uitvoerige discussie die langzaam lej'dde tot
e"o t.gtÏjp.r, van elkaars standpunten en ídeeën-' Het volgende punt van de

àg""a.l dÉ'verhoging van de tarieven voor de schoolbussen met honderd
piocent, leve rde 

- 
evéneens veel stof tot praten' De landdrost leidde de

àiscussies angstvallig en uiterst diplonatiek '
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Toevoeging tedactie:
dax Taatste was de Taaddtost óest xoeveïtrouwd.

ldaEnen rÍan het j aar
onze nan van dit jaar is dit keer
naar ríeI een nan, die danlzij zijn

f,ertLlolrten
In een uitzending op oudej aarsavond van ÀVRo's Televisier zullen
de klokken van de kerken in Dronten geluid worden. Op hetzelfde
ogenblik zullen foto's en/of andere opnamen van de kerken in
beeld komen.
ToevoegíÍ1ï redacxie:
*eet eàn ioorbeeld val hex stÍeven naar Taa.aleliike bekendheid van
Dronten.

Begroting 1968
In-een lfjvig verslag zijn de bevindingen van de leden van de conmissie
van adviei, àie zich bezig hebben gehouden met het onderzoek van de
begroting van het openbaai lichaan voor het dienstjaar 1968, neergelegd'
De leden van de adviesconmissie kwanen tot niet ninde r dan L56 vragen'
onder meer betrekking hebbend op de volgende ondenÍerpen: splitsen
begroting voor gebietl Drontèn en overig gebied, aangeven urgentie voor
uiivoeriig van Èapitaalsrrcrken, subsidiebeleid, af rekening viering 10-
jarig bestaan o-Flevoland, Yuilnis s tortplaat§ en schoolzwemmen.

Geelzucht
In Biddinghuizet zíin deze week negentien gevallen van geelzuchÈ
geregistràerrl, te vàten bij drie volwassenen en bij zestlen
klnderen.

xert Biddingluizen
U.i prot"tt"'nts kerkcentrum "De voorhof is gereedgekonen en vrij-dag-
,iàaàà aoot de voorzitter van de bouwconmissie de heer Th'A'van Bulst
or".gËat"g"t aan de beide plaatselljke predikanten D'Verhoef (Ëersornd) en

a. Moïemakér (Gereforneerd). De overàracÈt vond pl-aats tijdens een druk
Uezoctrte bij eenkonst in een van de zalen van dit prachtige conplex, dat
een aanwinsi voor Bidclinghuizen en ongeving genoemd nag worden' Vele. 

-

keiteti5te en bestuurlijie auroriteitèn woondeÍ! de ingebruikneming blj. De

heer R.J.Cuelenaere' voorzitter dorpsbelangen, was blij dat twee kerk-
lenootschappeo o"tt àit gebouw gebruik gaan.rnaken. flij zou het zeJ'fs op

iri5s stefiàn inrlien ooÈ nog een derde chris tengeneenschap zíc}: zolo

à.rrlloit.n. Misschien een wens van velen en een tip voor de

kerkbestuurde rs , aldus sPreker.
Toevoegiag redactie:
ileze aiaa -noet ,.7 eea voorttitzieade bTik hebben gehad '

AlgeLeae beschouria.gen
tlaàat de fractievooizitters van de p-c. groepering, de PvdA, de

Kvp en de WD tijdens de openbare vergadering van de commissie
van advies deze ieek hun algenene beschouwingen hadden gehouden,
gaf voorzitter dr.I{.M.otto èen zeer uitvoerig antwoord' Hij zei
óndermeer: we bounen goede woningen, veel eens gezinswoni-ngen ' lre

zorgen voor goede vooizienj-ngen op medi-sch gebied, inzake sport
en óp het teirein van de recreatie. Het beleid is ook gericht op

het àanleggen van indus triete rre inen, $aardoor we geleidelijk in-
een situatie konen dat we aanbiedingen kunnen doen' Gevraagd rerd
of er reeds animo is voor vestiging van industrieën' Die anino is
nonenteel niet zo groot. I{ordt echter niet zenuwachtig, je noet
dit op langere termijn zíen, zo sprak de landdrost '
Toevoeging tealactie:
zoiets geeft de burget moed.

geen inroner van Oostelijk Flevoland,,-schepping er voor een groot deel debet
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aan is, dat oostelijk Flevoland en net name Dronten dit jaar vaak en
vooral positief in het nieuwd is geweest. Architect F.van Klingeren'
ont!Íerper van het geneenschapscentruo "De Meerpaal" is voor ons de man van
het jaàr geworden. In één aden willen ve echter de mannen noemen, die "De
Meerpaal" exploiteren. Zonder anderen tekort te doen moeten de namen van
de hèren van Eoren, Eoogeveen en v.d've[ genoernd worden als er over het
gemeenschapscentrum gesproken wordt.

xieuyj aarsvens wan landdrost aan burgerij
Vooru-itgang kan alleen worden berej'kt door hard rserken' Er is in
1967 in oostelijk Flevoland bij zonder hard gewerkt ' Door
landarbeiders en bouwvakkers. Door boeren en niddenstanders ' Door
geestelijken, doktoren, onderwij zers en verplegers. Door
à"ru,"reré, politiemensen, anbtenaren, huisvrouven, eigenJ-ijk door
iedereen. Glarne wil ik allen, die in 1967 hun beste krachten
hebben gegevea voor de ontwikkeling van Oostelijk Flevoland
hiervoor hart"lilt danken en hun een getukkig l'968 toewensen' was

getekend, !Í.M.otto.


