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Krsartaal-bulletin met grepen uit het lokale nieuws dat De Flevolander de

burgers van Biddinghuizen, Dronten en Srifterbant onder ogen bracht.

uitgave van de stichting Geschiedschrijving in de gemeente
Dronten.

INLEIDING
Deze uitgave van ons bulletin heeft betrekking op het plaatselijk nieuws
uit de Flevolander-edities van het eerste kvartaal 1968. De berichten van
toen zijn woordelijk overgenonen. Toevoegingen van de redaktie zijn altijd
cursief.
Het plaatselijk bestuur berustte toen nog bij de Landdrost van het
óp"rrL..r Lichàarn "Zuidelijke lJsselneerpolders", bijgestaan door een door
en uit de bevolking gekozen adviescommissie. De serkvíjze van deze
com-issie ,ra" nageioèg gelijk aan die van een gemeenteraad' Met dit
verschil dat de óomniisie niet zelf de besluiten nan, doch haar adviezen
aan de Landdrost uitbracht, die vervolgens doorgaans conform het
uitgebrachte advies besliste.
i" ii. tijd telden de dorpen Biddinghuizen, Dronten en Svifterbant met het
daarbij behorende landelijk gebied ca 9.000 inwoners'

EET trIEIIÍS YAf, TOHT

tieuvjaarsrecePtie
Gisteiniddag wàrd in het parochiehuis te Dronten een aantal mensen, ver-
tegen$oordilers van verenigingen, stichtingen en partijen, bijeengehaald
om het nietrse jaar op een prettige en gezellige vijze te beginnen'
Daarnaast beoo[de de initiatiefnemer, de heer J. Gietema, beheerder van

het parochiehuis, eindelijk eens dit gebouw min of meer officieel te
op"r,àrr. De vrees dat de bljeenkonst geheel een r.k.-aangelegenheid zou

wàrden bleek niet gerechtvàardigd. Acte de présence gaven bijvoorbeeld de

dansleraar te Kampàn, de voorzitter van dorpsbelang en de secretaris van

handel en nijverheid.
Toevoegiag tedactie:
zou dií dé voorToper geveest zija van ons buidige 3 januati'feest?

Ànti-cmité LandbousschaP
Landdrost dr. Ií.M. Otto zal geen lokaliteit van het openbaar
lichaan beschikbaar stellen aan het conité "Toetsing
onrrenselijkheid Landbouwschap". Op 5 december is een verzoek van
genoemd cónité binnengekomen om op 8 april 1968 een lokaliteit en

een stembus ter beschikking te stellen. Het comité senst op die
datum een stemming onder de geregistreerde agrarische
bedrijfshoofden tà organiseren over de (on)wenselijkheid van het
Landbóuwschap. Aangezien de landdrost een zodanige stenming in
strijd net dà set óp de bedrijfsorganisatie acht, zoals ook op 20

december L967 door de Tweede Kamer der Staten Generaal is
uitgesproken, is hij voornemens niet aan het verzoek te voldoen,
zo deelt hij de adviescommissie mee'
Toevoegiag redactie:
ook nu'*"é, staat het Landbouwschap bij sonnigen tet discussie.

Jachttoezicbt
In de maand oktober zijn door het jachttoezicht in Oost-Flevoland in
verband met stroperij i+ processen verbaal opgemaakt, 3 auto's in beslag
geÍro,en, l- jachtgen eér, 2 vuurbuksen, 270 patronen' 6 ;*aze,o en 18

fazanten.



Laatste vergadering adviescmissie
Landdrost dr. I{.M. Otto heeft tijdens de woensdagmiddag in het
raadhuis te Dronten gehouden openbare vergadering van de

commissle van advies traditiegetrous een jaarrede uitgesproken.
De landdrost wierp een blik terug op datgene dat het j aar L967

het openbaar lichaan "zuidelijke IJsselmeerpolders" heeft
gebraàht. Hij stelde met voldoening vast, dat het aantal
verkeersongelukken ín L967, in vergelijking net l-966, sterk
verminderd is - teruggelopen van 123 tot 80 - en dat "De
Meerpaal" de cultureiè en maatschappelijke activiteiÈen in hoge
mate dient.

Afscheid ledea comissie van adries
Het laatste onderdeel van de vergadering betrof het afscheid van zes leden
van de commissie van advies, die niet terugkeren in de adviesraad' De

scheidenden ríaren mevr. Kortenoever-Van Zijverden (pc), de heren Ampt
(vyD), Donker (PvdA), Brus, De Bont en sijnonsma (allen I§/P).
De heer Brus vroeg tot slot even het rroord. Het werk in de adviescommissie
had hen geleerd dàt een gister ingenomen standpunt eventueel morgen

overboorí gegooid moet kunnen worden. Dat achtte hij de grote winst van de

confrontatie met de meniag van de ander.

Jeugdfiësta
In Àet theater van De Meerpaal werd vorige week een jeugdfiësta
gehouden die bezocht rerd door ruim 450 jongens en-meisjes.
Éekende figuren als Pepino en Tonio, clowns en Luci Delgrini net
aap en honà traden op en vernaakten de jeugd'
De artiesten rÍaren niet geheel gewend aan het ronde theater. Dat
bracht lrel eens enige noàitiittreden die voor de jeugd gelukkig op

geen enkele wijze hinderlijk waren. De jeugd liet-zich
[enakkelijk neétrekken en sonmige kinderen stroomden de ring in
om te vertellen hoe ze er over dachten.
Toevoeging tedaetíe:
zouden de kíndeten zich deze aiddag nog hetíaneter?

Jaarredde leden adviescollege
In artikel l-3 van het reglenent met betrekking tot de sanenstellling en de

werkwijze van een adviesiaad en een dagelijks adviescollege is bij
beschifking van de ninister vaÍl binnenlandse zaken bepaald dat de leden
van het da[elijks adviescollege een vergoeding genieten' Yaarvan het
bedrag dooi de-rninister van binnenlandse zaken, op voorstel van de

landdiost, de adviesraad gehoord, wordt vastgesteld'
In de vergadering van de óonnissie van advies op J-9 oktober 1967 heeft de

landdrost-terzakà een voorstel gedaan. Het voorstel dat de goedkeuring van

de commissie kon wegdragen serd echter door de minister niet aanvaard'
Deze stelde zich op het standpunt dat niet de conmissie van advies doch de

nieuwe adviesraad àver deze zaak gehoord moest worden. In verband hiermee
doet de landdrost alsnog een nieu!í voorstel. De landdrost verwacht dat in
januari het insonertal van Oost-Flevoland zal liggen tussen de 8.000 en

iO. OOO. Hij is voornemens de minister van binnenlandse zaken voor te
stellen de vergoeding te bepalen op f 5.O25,-- per jaar'
Toevoeging tedactie:
waar Den Eaag a7 niet oP 7ette. - -

Yiering oudjaar
De rijÈspotit:-e heeft het net de jaarwisseling,redelijk rustig
gehadl nàt troofa van de rijkspolitie in oost-Flevoland toonde
li"h t"oreden over de gang van zaken' naar vroeg zich af of er
geen mogetijkheid bestond om te komen tot een zinvollere
besteding van de oudejaarsnacht en nieuwjaarsnorgen'
Adjudant De Graaf st"lt zich voor, onder toezicht, oude brandbare
naierialen te verzaraelen en die op een daarvoor geschikte plaats



te verbranden. Met een beetj'e entourage zou dat voor de jeugd een
aantrekkelijk evenement kunnen zijn.
Daarvoor of daarna zou in De Meerpaal een bijeenkonst kunnen
worden gehouden waar ook belangrijke mensen van openbaar lichaam
en of andere instanties aanwezig zijn om de jeugd te woord te
staan. Het zou een soort hearing van en voor de jeugd moeten
worden.
Toevoegiag redactie:
ook toàa íegaÍ de poTitie zich a7 op het terrein van de poTitiek.
Geen aíeuws ondet de zon dus.

Eetsontserp i-ustelling gereente Dronterr
De landdroËt dr. I{.1,Í.-OIto opende de tweejarige zittrngsperiode van de

nieuwe adviesraad met een teiugblik op het ontstaan en het bestuur in die
li5a .r.n de polder Oost-Flevolànd. Aan de gehouden rede ontlenen vij de

volgende passage.
Bij de inàieniig van de begroting vaa zijn departement voor het dienstjaar
:-géA heeft de rninister van binnenlandse zaken medegedeeld, dat een ontwerp
van !íet tot instelling van een gemeente Dronten, tegen het einde van het
zittingsj aar L967-l-968 de Tweede Kamer zal kunnen bereiken.
Voordat het wetsontwerp bij de Tweede Kamer wordt ingediend, zaL de

adviesraad worden uitgànodigd daarover zijn oordeel kenbaar te maken-

Boerderij CBÏB te Dronten
Dinsdagniddag werd de schoolboerderij uitgaande van de

Christelijke Boeren en Tuindersbond officieel in gebruik genomen.

Met onderiemingszin en gebrek aan geld kwam een uniek project tot
stand.
onder de genodigden bevonden zich het bestuur van de CBTB, de

raad voor-de scÀoolboerderij, het bestuur van de plaatselijke
CBTB, landdrost dr. otto, drs. J. de Koning als voorzitter van de

Stichting Schoolboerderij, ir. J.J. Manschot, inspecteur voor het
landbouwónderwijs in Gelàerland, de directeur van de school ir.
H. van Harten, àe voorbereidingscornmissie bestaande uit de heren
Heij en Gehrels, de heer l{ittermans van het architecteabureau,
proi. Van Enbden en de heer Hup van bouwbedrijf Bomhof.

YerLiezing leden dac te Dronten
Krantekop geeft aan: Verkiezing niet geheel moeiteloos. A1Ieen l{itteveen
ryerd met grote neerderheid in het college gekozen'
Met een grote meerderheid van tien stemmen tegen drie werd als eerste Iid
gekozen óe heer J. llitteveen van de pc-fractie. Stemmen kregen voorts de

Ëeer J.p. Suidgeest (2) van D'66 en de heer M. van Gaalen (1) van de WD.

Bij de stemmin[ ,oor het tweede lid van het college verzamelde_ de heer
M.G.P. van Arendonk van de KVP zeven sterutren op zich waardoor hij gekozen

verklaard werd. De heer Suidgeest kreeg er weer tvee, de heer Van Gaalen
één, terwijl drie slgmm€Íl gingen naar tnevr. E. Hartsuiker-Spilker van de

PvdÀ.
Bij de derde stemming kon men het niet dadelijk eens rorden. van de

deitien uitgebrachte stemmen kreeg mevr. Hartsuiker er vijf, mevr' De

Vries (pvdA) vier, de heer Suidgeest drie en de heer Van Gaalen weer één

stem. Ondat geen der kandidaten een absolute meerderheid behaald had, werd
voor de tweeàe naal gestemd. Deze bracht eenzelfde uitslag als de eerste
maal. Dus moest voor de derde maal sorden gestemd, maar nu tussen de twee

pài"on"" die bij de vorige stemming de meeste stemmen op zich verzameld
iladden. Dus gin! fret toti"tt de dames Hartsuiker en De Vries, terwijl de

beide kandidàten zelf niet mee mochten stemmen. Mevr. Hartsuiker versloeg
haar fractiegenote met zes tegen vier, terwijl er één blanco stem

uitgebracht was.
Toevoeging redactie:
kenneT'ijk werden er toen nol, geen bindende afsptaken vÓ6taf gemaakt tussen

de part-ijen onderTing, gezien het vetloop van de stemmingen.



Yinteliersactie Dronten
Ruim achttienhonderd personen !Íaren vrijdagavond in het
gemeenschapscentrum "De Meerpaal" aanwezig om gevolg te geven aan
de uitnodiging van de sinkeliersvereniging Dronten. Die
uitnodiging had men gekregen door deel te nemen aan een zes veken
durende actie van de sinkeliers met als attractie gratis
plaatskaarten voor een radio- en TV-cocktail, waaraan medewerking
werd verleend door bekende arti.esten aIs Corry brokken, Bueno de
Mesquita, de l{ama' s etc .

Gelet op de g,rote belangstelling van het publiek en de reacties
die we zo hier en daar hoorden, bfijkt de actie we1 te zijn
ingeslagen en voor de winkeliersvereniging een aansporing op deze
weg verder te gaan.
Toevoeging redactie:
dat waren toch de echte pubTieksacties.

Landbourverktuig in de nAT
Op de eerste dag van de vij fde tentoonstelling "He! Landbouwrverktuig" in
de Amsterdamse RAI werden 7600 toeschousers geteld. Daaronder bevonden
zich vele landbouwers uit Oostelijk Flevoland.
Eén van de redacteuren van De Flevolander maakte de trip mee naar de
tentoonstelling op uitnodiging van het landbouwmechanisatiebedrijf l{eevers
te Swifterbant. Een honderd landbouwers maakten gebruik van deze
nogelijkheid, zodat twee bussen moesten worden ingezet. De belangstelling
blèek zelfs zo groot, dat een groot aantal liefhebbers moest worden
teleurge s teld.
Toevoeging redactie:
dat was de goeie ouwe tijd.

Yerdeling firncties in dac
Deze week zijn in het dagelijks adviescollege de functies
verdeeld. De heer J. i{itteveen kreeg als zijn terrein toegerezen

, openbare serken, volkshuisvesting, economische aangelegenheden en
verkeer en vervoer.
gnderwijs, cultuur, sport en Personeelsaangelegenheden komen
onder het beheer van mevr. E. Hartsuiker-Spilker.
De heer M.G.P. van Arendonk gaat zich bezíg houden met sociale
zaken, volksgezondheid, financiën en belastingen.

't Galjoen,t Galjoen is niet langer meer alleen café-restaurant, maar vanaf
gistermorgen ook hotel. Door een ingrijpende verbouwing op de eerste en
iryeede etage heeft 't Galjoen een ruime hoLel-accommodatie gekregen met
acht kamers en veertien bedden. Het is de tseede verbouving sinds de
eigenaar de heer G. Bouwman op L7 septenber 1-963 't Galjoen aan Drontens
narktplein De Rede opende. Ruim twee jaar geleden serd een eetzaal
aangebouwd. Logies/ontbijL f 12,50 + bediening.
Toevoegíng tedactie:,t GaTjoen heeft ia de Toop der jaren z'n traatde vooÍ Dtonten bewezen.
Nu zwaaít de faaiTie Troisfontaine et de sceptet, na de zoveeTste
verbouwing en uitbreiding.

I{ederlandse Bond van Plattelands Vrousen
0p donderdag 18 januari hield de afdeling Dronten der Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen de jaarvergadering.
Uit de openingsrede van de presidente en uit het jaarverslag van
de notulente bleek dat de afdeling ook nu weer op een jaar met
vele activiteiten kan terugziea.
Na ruim vijf jaren presidente van de afdeling te zijn geweest nam

mevr. A. Topper-de Jonge afscheid. Namens alle leden verd haar
hulde gebracht. Haar toewijding en inzet voor de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouw, waarin zij totaal 18 jaren bestuurs-
functies heeft vervuld, werden hoog geraardeerd.



Toevoeging redactie:
haar plakboeken over de ontwikkeTing van Dronten wordea nu zeet
gewaardeerd.

IJÍIJ Ssifterbànt
In de kapel van de Hoeksteen lrerd deze week de jaarvergadering van het
rayon Swifterbant van de LMIJ gehouden. De belangstelling was bijzonder
gróot hetgeen bleek uit de opkomst van de leden en de discussie die
tijdens de rondvraag ontstond.
De voorzitter de heàr P.G.A. de Lange memoreerde het afgelopen jaar als
een periode waarin ksalitatief en kwantitatief een goed product afgeleverd
werd, maar lÍaarin de príjzzen zich niet al te gunstiS hebben ontsikkeLd'
Verheugend noemde hij de graanprijzen die desondanks door een restitutie-
verhoging aanmerkelijt zi5n gestegen. Daartegenover stond de

aardappelmarkt die zich niet gunstig ontwikkelt'
Oe priizen in de sinkel zijn veel tà hoog saardoor de consument niet kan
proiitér"n van de goedkope productie van de aardappel. De heer De Lange

zag graag r..r..r"iricht in de prijs die de boer maakt en de prijs die de

consument betaalt.

PTf-serwice
In een persbericht deelde het Postdistrict Zwolle van de PTT ons

mee, da[ net ingang van maandag 22 januari op a1le postkantoren
gedurende de geheló openstelling alle geldhandelingen kuanen
worden verricÉt. Binnénkort hopèn re nog eens een persbericht van
de PTT te onÈvangen, !Íaarin nelding rrordt gemaakt dat het
nogelijk is vanaÍ het postkantoor Dronten expresse-stukken te
verzenden. I{ant tot op heden, zo hebben vij al enkele malen
moeteÍr ervaren, sschiJnt men dat niet tot de hooggeroende PTT-

service te rekenen.
Toevoegiag tedactie:
waatofi toch steeds zo'n haast.

Voltstui-n Dronten
De vrijdagavond in de grote zaal van het Hervormd Centrum gehouden

algeneie Íedenvergadering van de Volkstuinvereniging Dronten kenmerkte
zich weer door eeí grote opkomst van de leden (ruin 250) en een prettige
sfeer.
Voorzitter de heer Rook opende de vergadering met zijn genoegen uit te
spreken over de belangstelling, die de leden elk jaar weer voor de

vàrgadering tonen. Hii zei daI er het afgelopen jaar goed getuinierd was

en àat er weinig mensen waren' die de Èuin venraarloosd hebben' tlel vees
de heer Rook er de leden op om vooral de paden en greppels goed sehoon te
houden. De afdeling Domeinàn lr"t de Rijksdienst oefent strenge contröle
uit en is overgeg.àr, tot het uitdelen van boetes. Zo hebben dertig leden
een boete rran i I,SO gekregen, omdat de greppel op hun tuin helemaal niet
schoon was.
Toevoeging tedactie:
en zo ,orden de piepets Ëoch nog duur betaaLd'

Biddingluizen sil groeien
Het is niet te sterk uitgedrukt indien nen stelt dat
Biddinghuizen zich ongerust gaat naken over de uitbreiding van de

dorpskern. De laatste jaren zijn er praktisch geen
bouiactiviteiten in hel dorp geveest. Een klein aantal woningen
en enkele gebouwen op het industrieterrein daargelaten. Goed,

vorig jaar is er een prachtig kerkconplex gereed gekomen en is_

""r, ["i,ondheidscentrum in aanbouw, naar Biddinghuizen wil sneller
groeíen dan de overheid kennelijk voornemens is '
Ío1 ongeduld wacht men op de aanbesteding van een bestek, dat een

groot à.r,t.l woningen zal onvatten en het dorp aanzienlijk za1-

uitbreiden. Voor dà opbouw van de samenleving in het nu kleinste
à-rp ,r.n oostelijk-Flàvoland is het gerÍenst dat de overheid (in



dit geval de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders) snel aandacht
aan Biddinghuizen gaat besteden.
Toevoeging redactie:
en of het gehoTPen heeft !

Jaanrergadering IIífJ Droaten
De heer J. Hadàers van de ATF sprak over het actuele onderwerp: de

aardappel. Spreker had tevoren een lid gevaarschuwd een zakdoek mee te
nemen àf" f,i3 naar zijn praatje kwam luisteren. Het staat er inderdaad
niet zo goed voor Bet de-aardàppel en met de prijs ervan. De_prijzen zijn
niet elaítisch saardoor een klóin overschot reeds grote gevolgen heeft.
,'De boer moet het hebben van droogte, misoogsten of slagregens" aldus de

heer Hadders professor Pen citerende. De landbouw gaat tenonder aan de

productiviteitsstijging. De voorzitter van de Zweedse boerenbond heeft
Lnige jaren geledei-opgenerkt dat een exportoverschot in Nederland een

priJsdiukkenàe werking-heeft op de internationale markt in Europa, tenrijl
slechts een paar hondàrdduizenà ton zonder bestemning is. In de huidige
situatie bestaat het gevaar dat de Franse boer de Nederlandse teler
voorbijstreeft net eei ksalitatief betere aardappel. Nede-rland heeft
behoefte aan een apparaat of organisatie die leiding geeft aan de

productie en die nàrktordenend Éan optreden. In de aardappelhandel moet

een structuurverandering komen. Een sterke groothandel is in het belang
van de boer. Die handel moet de macht en de niddelen hebben om een goede

aardappelpolitie te boeren, aldus de heer Hadders'
Toevoeging tedactíe:
is er íog eaig nieuws onder de zoa ? Ead de inTeider de steen der wijzen
op zak ?

Feest Roggebotsluis
vrijdagavónd hield de vereniging voor dorpsbelang te
noggebótsluis een reiinie die een volle zaal trok. De voorzitter
van de vereniging, de heer De Lange' rÍas bijzonder !}li' dat ook

een aantat ouà-Uàstuurders van hun belangstelling blijk gaven. De

sfeer in het zaaltje was als van ouds bijzonder gezellig. Voor
deze bijeenkomst saren zelfs oud-inwoners van de tijdelijke
nederzelting voor een weekend gehuisvest in hun vroegere
voonplaats. Het oordeel van de bezoekers over de feestavond was

onverdeeld gunstig.
Toevoegíng tedactie:
doet Dtonten utel genoeg aan teiir,ies?

Vatorganisaties
De geianenlijke vakorgaaisaties in Oost-F1evoland, NW, NKV en CNV zijn
voor het eerst g"r.r"ilijk naar buiten getreden in een gezanenlijke
vàigaAeri*g, ,r.L de heei H. Mink, chef afdeling sociale zaken, sprak over

het onderwerp: algemene bijstandswet'
De samenwerking vàn de orgànisaties heeft tot doel gezamenlijk te doen

a1les en slechis dat wat àe organisaties gezamenlijk tot hun taak rekenen'
Eén van de taken van de organiÀaties is het geven van voorlichting over
verschillende retten en voórschriften met betrekking tot de hedendaagse

werkverhoudingen in ons Iand. Voor een dergelijke voorlichting waren ruim
vijftig "georganiseerden" dinsdagavond in het parochiehuis bijeengekomen'

Vuilstortplaats Biddinghuizen
Terwij 1 nónenteel in gàheet Oostelijk-Flevoland een grootscheepse
ratteibestrijdingsactie aan de gang is, moeg geeonstateerd
worden, dat in fíadinghuizen juist een voederplaats voor deze

schadeíijke en bijzonàer gevaarlijke dieren wordt aangelegd. I{e

doelen o! t"t teriein achier de winkels aan De Baan, waar enige
zakenmensen hun afvalspullen deponeren. Bij dat afval bevinden
zich rijkelijk veel etenswaren als kaas, norst €'d', waaraan de

dieren zich's nachts te goed doen. Overdag spelen de kinderen op



dit terrein met alle nogelijke nare gevolgen van dien' A1 net aI
een te ernstige zaak om langer met maatregelen te rvachten'

ltrziekYerenigi ng Ssifterbant
Naar we vernemen za1 aanstaande woensdagavond een poging worden gedaan te
komen tot de oprichting van een algemene muziekvereniging' Daartoe rrordt
in ,,De Hoeksteeni ."r, iergadering Ëelegd op initiatief van de vereniging
dorpsbelang. Een paar dagén latei bericht de krant dat het initiatief
tààit geteld tot àprichring van_een muziekvereniging.
iài-ro[rropig bestuur ziet*er als volgt uit: voorzitter de heer Pol'
Tarpanweg, secretaris de heer Brouver, Oe Greente en penningmeester de

heer Veldman, Porfierstraat'
Toevoeging tedactie:
veef, wat nu vanzelfsprekend is, rroest toen nog van de gtoad komen'

Einde bevoning Roggebotsluis
De huidige, tljdelijke iÍoonkern Roggebotsluis zal in l-969

onbewoonË.rr gébi"d vorden, zo verÍremen wij. Het is -de bedoeling
van de Rijksdlenst voor de lJsselmeerpolders de woningen te laten
staan en Éet dorp een recreatieve besteurming te geven'
Het ligt niet in het voornemen' om het dorp in handen -van

"orr"rJiële 
instellingen op dat gebied re geven. Bij de

Rijksdienstrrordtgedachtomdewoningentebestemmenvoor
instellingen met 'i charitatieve doelstelling. De benoners van

noggeuoisïuis zullen binnenkort door de Rijksdienst sorden
ingelicht.
Toevoeging tedactie:
einde àiri u.t"kent ook begin _vaa de ,,grote" verhaTen over de

tíjd van toen in dit PioniersdorP'

Yinkelbour Drouten
AIs niet opnieur, àen spaak in het l,iel wordt gestoken, za]- zeet binnenkort
(deze maand "ogi tàËonnen worden met de uitbreiding van het winkelcentrum

van Dronren. seí ui[treiaing, die er in feite aI enkele jaren had moeten

staan, maar die door allerlói oorzaken is vertraagd. De te bouwen tweede

fase zaL bestaan uit zogenaamde dagwinkels, dat ril zeggen' dat er geen

"l""r"ua;-;;;;" 
za1 konen. De ninkeliers zullen dus elders in Dronten

moeten g""t rrorràn. I{el ligt het in de bedoeling om later voor de

;;;;k;is ,oningen te.bolren. Eventueel woningen op palen, zodat een

gezellige en intïeme winkelstraat aan de noordàijde van het narktplein De

Rede kan ontstaan.

Eet plei.a Biddlingbuizen
r.la r,eer rar,g ,""tt"n is het er toch eindelijk van gekomen. In het

""rraro, ".""siaainghuizen 
zijn nu de serkzaamheden aan Het Plein

in uiwoeiirrg. Einó vorig jaàr heeft de Rijksdienst-de opdracht

hiervoor verstrekt aan dó ia. gebr. v.d. lÍiel, die de

braakliggende grond aan het onploegen is ou er een echt centruo
van te maken. een centrum, waar auto's kunnen parkeren eÍl !íaar

de jeugd van Biddinghuizen kan spelen'
Uet fre[ ingebruikn"íen van het kérkcentrum "De Voorhof" is het
langzamerhànd ook ge!Íenst, dat Het Plein eindelijk eens een

definitieve bestenning krijgt. Biddinghuizen heeft er lang genoeg

oP noeten wachten'

Yoetbrug gracht Dronten
DewerkzaanneaenaandevoetbrugoverdegrachtlangsDeZate.bevinden
zich than" ir, ""rr-rrergerorderd 

ftadiun. pà "opritten" en de pijlers zijn
;;;;"à. Oe Arie or"rr!"rrningen zullen binnenkort aangebracht worden. Dan

zal een prettige verbinding voor wandelaars van de Lijzijde met de

nieuwbouw .rran à" Vanegvoningen klaar zijn'
Toevoegíng redactie:
dit bàggetje bewíjst terdege ziin nut'



Volkstuin Srifterbant
De heer A.D. Altink gaat de heer Moraal opvolgen als voorzitter
van de Algemene Volkstuinvereniging. Na twee verkiezingen ksamen

de leden iot dit resultaat, nadat in eerste instantie de heer P.

Schalklvijk was gekozen, maar deze de functie niet aanvaardde.
In de geànimeeràe vergadering, die goed bezocht verd, 1yas het
aanbrengen van een afrastering rond de tuinen een van de
',roorrr".i"te punten. Na veel heen en weer gepraat rverd tenslotte
aangenomen, àat de leden zelf een afrastering (kosten f l-000'--)
ronà de tuinen zullen aanbrengen en daartoe een bedrag van f 5,--
moeten bijdragen.

Recreatiebos bij Droaten
Dit voorjaar wordt een begin gemaakt net het aanleggen van een nieuw
Uosgebieó bij Dronten. ne[ Uoi krijgt een duidelijke recreatieve functie.
Het"rogen""rà" dorpsbos is geprojecteerd op een aantal kavels, gelegen aan

de Iíisentreg, ."o p."t kiloneierÉ buiten de roonkern' Het bos dient als
vervanging i"r ae iiSdelijke dorpsbossen, die door stadsuitbreiding zullen
verdwiJnei. tt"t defiiitieve aorpiUos van Dronten komt te liggen aan de

IÍisentieg schuin Legenover de in aanboun zijnde Chr. Hogere

Landbouwschool.
Toevoegiag redactie:
in de -vo7ísnond a7 gauw bekead oader de naam llisentbos

YetsontverP geleente Ilronten
Ter secretàrie van het Openbaar Lichaam ligt ter inzage een

wetsontwerp tot instelling van een gemeente Dronten en een

voorlopige indeling van die geneente bij de provincie gelderland'
Bij hel í"t"ontr"rp is een memorie van toelichting. Tegen het
rretsontserp kunnen door een ieder bezwaren ingebracht vorden bij
de minister van Binnenlandse Zaken'
Conmentaar van de krant: een eerste conclusie kan zijn, dat
hierdoor de band met de NOP (Overijssel) in ieder geval niet
strakker aangehaald za]- worden. Dat moet sonmige verenigingen,
organisaties en instellingen, die hun belangen zowel in de NOP

als flevoland denken te hebben, langzamerhand tot nadenken
stenmen.
Toevoeging redactie:

' dat hebben ze zeket gedaan'

R.K. Parochie in Voorhof ?

ei-""ig" tijd zijn besprekingen aan de gang tussen enerzijds de Ned'

Hervormde Kerk ei de Gàreforneerde Kerk van Biddinghuízett,,die 
- 
samen in

het kerkcentrun ,'De Voorhof" hun erediensten houden' en anderzijds de r'k'
p.io"rri" Biddinghuízen. op de te houden gemeente-avond van de Ned' Herv'
fàit t" Biddingíuizen kont het eventueel uitbreiden van het kerkcentrum
t.b.v. de r.k. parochie ter sprake'

BAS-voorzitter
De heer B. Gerald heeft zaterdagavond tijdens de feestavond van

BAS in 't Kofschip afscheid genomen na een zittingsperiode van

anderhalf jaar. onder de heer Gewald, die naar Lelystad gaat
verhuizen, is veel tot stand gekomen. De opvolger van de heer
Gewald de heer J. Alting bracht dit ook duidelijk naar voren toen
hij nanens de leden van BAS de scheidende voorziLter een boek

aanbood.

Ontspann i n gsrogelijthe id gehandicapte ki'ndere-a 
.

oóor'een aàntal ir,*orr"rs oan Drontèn is een bijzonder goed initiatief
!àrrorur,. zíi hebben een vereniging opgericht.die tot doel heeft kinderen
die niet in staat zijn sportverenigingen en jeugdclubs te bezoeken vanwege

fr"" t"g".fdheid op gó"rtàlijk en lichanelijk gebied' een passende

ontspanningsnogelijkheid te bieden'



Het is voorlopig de bedoeling op zaterdagmiddagen eens per veertien dagen

in het Parochiehuis in Dronten bijeen Le komen. Onder leiding van een
aantal ouderen wordt bijvoorbeeld getekend en geschilderd, bJ'oemen

geschikt of met huisdieren gespeeld, die de kinderen zelf mogen

ileebrengen. Eén zaterdagmiddag is men reeds bij elkaar ge!Íeest' Er rraren
een trniitigtal jongelui, een àantal dat nog za1 groeien naannate het
initiatief een Ét"à"t" bekendheid krijgt. De oudervereniging telt reeds
ruim dertig leden. Op de eerst niddag trad als onderdeel van de niddag op

de spel-groep DrakesteYn.

Apotheek
Het architectenbureau Niesten te Leeuwarden heeft opdracht
gekregen voor het NV Verenigde Apotheken om aan De Schans te
Dronten een apotheek te bouwen waarvan de kosten geraamd worden
oP f 145.000,--.

f,estkastjes
De leerlilrgen van de hoogste klassen van de lagere scholen in Dronten gaan

in de bossen rond Drontei onder leiding van onderwijzers' op aanrrijzing
van het Staatsbosbeheer en onder toezicht van jachtopzieners 'n aantal
nestkastjes ophangen die ze zeLf genaakt hebben'
De niddai heeit, í"t opzet bet.refi, hetzelfde karakter a1s de inmiddels
traditionele boomfeestdag
Toevoegiag redactie:
iedeteen die er wat nee te makea had is in het beticbtje ook genoemd.

3e P-c.-school Droaten
Donàerdagniddag werd aan de Lijzijde achter het kerkcentrum "De

Ark" de óerste paaL geslagen voor de derde p.c.-school te
Dronten. Ten aanschouwen van de hele school mer. ondemijzend
personeel getooid met feestnuts hield de voorzitter van de

vereniging voor christelijk onderwij s in oost-Flevoland de heer
J.J. vín óer Stelt, het tóuv vast dàt na een rukje de machine in
werking stelde.

Carnaval
Prins Pilo I (Ino Meijer) heeft zaterdagavond de macht over genomen van

landdrost dr. lÍ.M. OtLo en plaatsvervangend landdrost de heer K' van

Aalderen. Een en ander g"t"iri"dde in De Meerpaal waar de Prins met de Raad

van Elf en de dansmarieÈes een feestelijke intocht maakte. Een

carnavalsavond, die door zo'n 1.500 personen rerd bezocht' Kortom een

geslaagd feest, dat zeker een traditie in Flevoland zaL worden.
Toevoegiag redactie:
dat 7aàtste werd het ook, echter niet voor eeuwíg'

Openheid
fn ae landelijke politiek en ook bij het politiek bedrijven in
oostetijk-Flevoland is en wordt vaak gesproken over openheid.
tloensdagavond hieLd de KVP een ledenvergadering te Dronten' De

p"r" *.i voor deze vergadering niet uitgenodigd. ook serd een

verzoek van deze zijde om de vergadering te verslaan afgewezen'
Iijdens de vergad"ring kwamen o.a. aan de orde de huidige crisis
in de KVp (uÍtireden iadicalen) en de voorlopige indeling van de

geueente Dronten bij Gelderland. Over openheid gesproken'
Toevoeging redactie:
bij helkele zaken houd ie de pers 7íever nog even buiten de

deur....

Yoortgezet ondelrijs
Het overleg tussen afgevaardigden van
Vereniging voor Christelijk Onderwij s

Dronten te komen tot eeÍr gezarnenlijke
is nislukt. Na drie bijeenkonsten' tot

de Vereniging Volksonderwijs, de
en de Stichting R.K. Onderwijs om in
aanpak van het voortgezet ondemij s

stand gekomen na een voorstel van



de heer J. I{itteveen (p.c. fractie) in de adviescom-issie (inniddels
adviesraad) zijn de standpunten niet nader tot elkaar gekomen. Afgezien
van de vraag bij welke partij,.liever gezegd vereniging, de schuld ligt is
het goed te constateren, dat hier een fraaie kans om zo goed nogelijk
voortgezet onderwijs in Dronten te creëren, om zeep is gebracht. Voor een
goed woon- en vestigingsklinaat van de toekomstige gemeente Dronten een
zva:.e s1ag, waarvan de naweeën nog wel zal vernemen-
Toevoegíag redactie:
inderdaad...

fechnische- en huishoudschool Dronten
Van de zijde van het ministerie van onderwijs en retenschappen is
de officiëIe toesternning gekomen voor de bouw van een lagere
technische school en een stadshuishoudsehool.
Het openbaar lichaam treft voorbereidingen voor de huisvesting
van deze scholen die tijdelijk ondergebracht zullen worden in
noodlokaliteiten bij de kantine van het voormalig werkkanp
Dronten waar in een vroeger stadium ook de openbare ulo-school
ondergebracht is geweest.
Toevoeging redactie:
eea sÈadshuis&oudschooT op 't pTatteTand?

Ontvangst agrarische verknerers
Eind vórige week heeft de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in de

kantine te Dronten een ontvangstdag gehouden voor landarbeiders, die zich
over enige tijd in Flevoland hopen te vestigen. een kleine dertig
echtparen hadàen gevolg gegeven en rverden toegesproken door de heer B.D.
Keuris, hoofd van de afdeling l,:isvesting, ir. J.c. de Koning van de

Socj-aal-.Economische Hoofdafaèting en de heer lJ. Pit van het Gewestelijk
Arbeidsbureau.
Ir. De Koning stelde, dat de toekomstige landarbeiders saarschijnlijk uit
een specifiek agrarisch gebied komen. "U komt hier niet .in een gebied dat
zuiver agrarisch is ingesteld. In het dorp waar u komt te llonen, gaat u
een klein deel van de Èevolking uitnaken. Het moet een verrijking norden
genoemd en het geeft afwisseling en u kunt er urí gezichtsveld mee

verrijken, ,"nné.r u in een dorp kont te ríonen' dat niet specifiek op het
agrarische is afgesteld", aldus de heer De Koning, die er bij de
tóekomstige landàrbeiders op aandrong om niet alleen in dit gebied te
komen serÈen, maar zich ook zo snel mogefijk in te zetten voor het
verenigingsleven.
Toevoegiag redactie:
en zo was er hier voor íedeteeo wel een taak weggelegd.

Speciale krant Svifterbant
Dóor de Bouwfondscommissie kerkeboun wordt een speciale krant
verspreid. Het ntx[mer staat in het teken van een Swifterbant te
bouwen complex door de gezamenlijké kerken.

líis lulken scholeageleeaschap
De heer M. Nieuwerhoy"", voorzitter van de Vereniging Handel en Nijverheid
Oostelijk-Flevoland heeft in zijn openingswoord tijdens een bijzondere
vergadering ter gelegenheid van het eerste lustrum van genoemde

verèniging, felle kritiek geuit op het nislukken van een scholen-
geneenàchàp t" Dronten. Hij zeí, dat naast alle plezierige dingen die je
hier in onze sanenleving ervaart, je zo nu en dan wordt geconfronteerd met
minder plezierige ontvikkelingen. "Zo hebben ve vorige week in De

Flevolaàder kunnen lezen hoe het er in onze polder voor staat met de

scholengemeenschap. Het is dan zonder meer ontstellend te constateren hoe

kortzichtig, hoe dor en stug sommige mensen zich opstellen. "

Toevoeging redactíe:
had nen elkaar toen maat wat méér ruimte gegeven, dan haddea we Ítu een

betere voortgezet onderwíj svoorzieníag gehad.



lfrsern Ketel-haven
Zoals onlangs gepubliceerd krijgt Ketelhaven een jachthaven
bestemd ,oo. grote (zeewaardige) jachten, waarbij ook een botel
gebouvd zal worden.
ö..rrr"."t zijn er plannen een soort museum bij de jachthaven in
te richten, vaarin in de polders gevonden schepen en tot
scheepswrakken behorend materiaal e.d. worden ondergebracht' Voor
dit slreven niets anders dan lof.
Niettenin kont bij ons de vraag naar voren of het niet beter is
de zaken maar diréct goed aan te pakken en nu al in of in de

directe nabijheid van Lelystad een scheepsvaarthistorisch museum

in te richten.
Toevoegiag redactie:
het muieufr staat aog steeds ia I(eÈe7havea" "

Opstellingen AS\lD-voetbal voor koend geeLend

aSvp r : speerstra; vos, De Vogel, Bouwer en-!.torren; Driessen en

Zànerdijk; p" :or,g, v.d. Sluis, Meijer en Rotyisl res'
T. Dekker.

ASVD II : Beumer; oud en zwijnenburg; Gosefoort' schnidt en v.d' Linden;
DeGroot,Zuiderveld,sneijers,KijkindeVegteenLeeuw;
res. De Ridder.

ASVD III : Bendijk; v.d. Iíielen en v.d. Brakel; Mulder, Huijzers en

Foekeis; niezebos, Hoogezand, Hoornsman, Hulsker en ÏIerkman;

res. Bosch.
ASVD IV : Sijtsma; oud en Aasman; Pit, Bos en Dijkstra; L. MuiLenburg'

v.à. zvaag, Bies, Sijtsua en Tubben; res Speerstra en M'

Muilenburg.
Toevoeging tedactie:
men deed niet stiekem: de strijdwijze was uit de opsteTTiag af te Tezen'

Eearing provinciale indeling
paar aànleiding van een iniiiatief van de fractievoorzitters is
de adviesraad zaterdagochtend 9 maart in besloten vergadering
bijeen gelreest. Het initiatief betrof de vraag velke procedure
diént té sorden gevolgd om de inwoners meer informatie te
verstrekken over d" .rl""g"tukken rond de provinciale indeling van

de gemeente Dronten. Bovóndien ïas aan de orde op welke wijze de

Uevótting of groepen uit die bevolking in de gelegenheid zouden

kunnen rvórden gesleld zich over de provinciale indeling uit te

de adviesraadsvergadering heeft er toe geleid dat
zaterdag 16 maart, te 09.00 uur v'm' in De

de leden van de adviesraad een openbare hearing te
door de heer J. I{itteveen, lid van het dagelijks

spreken.
Het beraad in
is besloten oP
Meerpaal door
houden, geleid
adviescollege.
Toevoeging redactie:
geen halve aanpak, zo oP een
zegget.

zaterdag in a77e vroegte, zou ie

Eearing gebnrilr CleoPatrazaal
Dinsdagavond lrordt ii ae Cleopatrazaal van De Meerpaal voor-jongelui vanaf

vijftién 3"ar e"n hearing gehàuden over het gebruik van de Cleopatrazaal'
Deze zaat werd dà iaatstË fi;a itt"nsief dooi de jeugd gebruikt' Van deze

belangstetling IÍil nen gerruik maken door de zaal aarr te kleden en in te
richtón zo, aàt ae jeugà er een aantrekkelijk onderkomen vindt' De

belangstellenden moeten tnaar eens zeggen vat ze willen' Ze zullen de kans

krijgen verant!Íoordelijkheid t9 dragén, Iíant líanneer de zaal klaar is moet

de jàugd zeLf toezien op onderhoud en orde'
Toevoeging tedactie:
toch we7 slim zo'n voorwaatde'



Industrieterrein Ssifterbant
In antwoord op een vraag van de heer M. van Gaalen, lid van de
adviesraad, heeft de landdrost de directeur van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders gegevens gevraagd over het oppervlak
van het industrieterrein van Snifterbant. De directeur van de
Rijksdienst heeft onlangs nedegedeeld dat het industrieterrein
1,7 plus 3,8 ha groot is. Hiervan zijn uitgegeven L,7 plus 1,12
ha. De nogelijkheid bestaat het industrieterrein met zes hectare
uit te breiden.

Structuurlrlan Dronten
De Vereniging voor Dorpsbelang te Dronten heeft bij brief verzocht het
nieure structuurplan, voorzien van een toelichting, een aaÍrtal veken ter
visie van de bevolking te leggen, alvorens de adviesraad een advies over
dit plan zal uitbrengen.
In verband uet dit verzoek deelt de landdrost de adviesraad mee dat in het
voornemen van de directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
ligt de volgende stappen te ondernemen met betrekking tot het nieuwe
structuurplan:
L. voorlichting van de leden van de adviesraad;
2. het geven van algemene voorlichting door niddel van een tentoon§telling

van het pJ-an in De Meerpaal, waardoor een ieder van het plan kan kennis
nemen;

3. insturen van opmerkingen door belanghebbenden bij de Rijksdienst, die
deze opmerkingen ter beschikking van de adviesraad zaL stellen;

4. behandeling in de adviesraad in een openbare vergadering.
Toevoeging redactie:
de deur van de Rijksdieast werd op deze wiize bekoorTijk opeagezet.

Badicalen
De Radicalen, die enige weken geleden uit de KVP traden, houden
hun eerste congres in Dronten.
Op zaterdag 27 april zal het gemeenschapscentrum De Meerpaal een
centlrm zijn van politiek Nederland, rrant men mag wel aannemen
dat behalve aanhangers van de Radicalen ook veel buitenstaanders
met belangstelling uitzien naar dit eerste congres.
Toevoeging redactie:
en Dronten !(,las naar wat bTij net deze publiciteit díe niets

' kostte.

Xieur ingekueneo Biddingluizen
Hoewel er reeds vaker over gesproken is, heeft de algemeÍle vereniging voor
dorpsbelangen te Biddinghuizen vorige week voor het eerst een
ontvangstavond voor nieuw-ingekomenen gehouden. Gesteld kan worden dat
deze avond bij de talrijke aanrezigen zeer in de smaak gevallen is. De

grote zaal van Het Kofschip was nagenoeg geheel gevuld toen voorzitter
Cuelenaere de avond oPende.
Dorpbelang-voorziÈter richtte een speciaal rvoord van nelkom aan de heren
Linàenbergtr, l,indtrout en Dijkstra, die de aanwezigen in kort besLek de

serkzaamheden van respectievelijk de Rijksdienst, het Openbaar Lichaam en
de Dienst der Zuiderzeeserken uiteen zouden zetten.

Zyenbad Drontea
lleliswaar buiten de orde (een zij§Poor noemde hij het) heeft de
heer A.P. van den Heijkant tijdens de vergadering van de

adviesraad de landdrost laten !Íeten, dat hij aan een znembad in
Dronten een grotere prioriteit stelt dan aaÍI een recreatiebos aan
de ÏJisentweg. Hij naakte deze opmerking tijdens de behandeling
van de overdracht van eigendonmen van de Rijksdienst aan het
openbaar lichaan. Landdrost dr. Otto zei, dat hij graag had
gàwild, dat dit in het kader van de overdracht nogelijk was

[eweest. De aanvrage voor het zwembad ligt in Den Haag bij
iinanciën. Iíe moeten er krediet voor hebben, maar dat is er nog



niet. !Íe blijven er nog steeds op hopen, aldus de landdrost, die
er aan toevoégde, dat àe Rijksdienst bij wijze varl spreken morgen

"", ".rrb"sted]ng 
kan houden, indien het geld loskomt. Een plan is

er.
Toevoeging redactie:
het bewusle openTuchtbad is er gekomen, maar onla,,gs weer
verdwenen.

fui-nbour en Plantkrmde
Met veel voortvarendheid is een afdeling oostelijk-Flevoland- van de Koa'
ged. ttaatschappij voor Tuinbouw en plan[kunde opgericht' -Er bestond grote

belangstelling- rrËor d" oprichtingsavond, die was georgani-seerd in
samenwerking met de besturen van de vereniging voor dorpsbelangen in
Oostelijk-Flevoland.
Staande de vergaà.ii"g gaven zich 43 personen als lid op' Bovendien waren

reeds 23 personen lid van een andere afdeling, zodat in Oostelijk-
Flevoland gestart kon sorden met 66 leden'

Eerste kievitsei
Het eerste kievitsei is in oostelijk-Ftevoland gevonden' op de

trreede dag van de lente vond de heèr H.J. Tenk uit Dronten nabij
het Drontérpad een nestje net twee eieren. De eerste
kievitseieràn zijn ..ogébod"n aan landdrost dr. !Í.M. gtto' die
het eerste ei in dank óntving en de heer Tenk als herinnering een

boekenbon aanbood.

Prijsniveau in advertenties
Centra koffie, roodmerk, pak 250 gran f L,90, elk tweede pak 60 cent

Tabak, Javaanse jongens shag, per pakje 95 cent
Keursiager Klavei: 500 gram vers gehakt f 2,L8-
ffàtr.rr,! voedingsnarkt: A.J.p. puóding, per pakje f 0,30, nu 5 pakjes voor

f L,00
Uouàa's Technische Bedrijven: haardroogkappen f 49'95'
BOL - Alleen al om de service '

Congrescentrur
Het gemeenschapscentrum "De Meerpaal" draait-nu-een goed half
jaarl naar valt al niet meer weg te denken uit-DronÈen'
Éàt 

""rrtrum 
heeft Dronteo in een zeer korte tijd een bekende naam

in Nederland gegeven, een reclame' die net geen geld te betalen
is. Behalve aàt 

'tret gebouw intensief door de bevolking sordt 
-

tebruikt, worden ook diverse landelijke bijeenkomsten juist door

tet gebouw in Dronten gehouden' Dat laatste is bijzonder
verheugend te noemen.
llenen íii .tt""n het programma voor de komende weken dan ziet men

een onde-rwij scongre",- ""i feestdag voor schipperskinderen uit
heel ons land, 

"Ër, "orrg.es 
van de Radicalen, bijeenkomsten van de

oroorr"tr"reniging van àe WD, toogdag van-de.NCVB en vul maar

aan. En uuitenaién vergeten !Íe nog bijna de interland-
volleybalwedstrij d Nederland-Polen'
Drontln is dooryiin l,teerpaal bezig een soort congrescentrun van

Nederland te worden.
Toevoeging redactie:
wat toen kon moet au ook kurrnea Tukken'


