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Kwartaal-bulletin met Éfrepen uit het lokale nieuws, dat De
Flevolander de burgers van Biddinghuizen, Dronten en Swif-
Lerbant onder ogen bracht.

Een uitgave van de Sticbting
GeschiedschriJving Ln de

gemeente Dronten

Uitgave er verspreiding rraD dit kwartaal-bulletin rerd
nogelijk gemaakt door !{EB,IIERS LAISITBOITI|IIBRATUfGBII te
Srsifterbant, vanouds de beste t

ITTI,EIDII{G
Deze uitgave van onEi bultetin heeft, betrekking op het plaat-
selijk nieuws uit Flevolander-edities van heÈ.2e kwartaal
L968. De berichten van toen zijn uroordelijk overllenomen.
Toevoegingen van de redactie zijn attijd cursief.
In die tijd berustte het plaatselijk bestuur bij de Land-
drost van het, Openbaar Lichaam "Zuidelijke lJseelmeerpol-
ders", bijgestaan door een door en uit de bevolking gekozen
adviescommissie. De werkwijze van deze commissie lraa nage-
noeg gelijk aan die van een gemeenteraad, met dit verschil
dat de commissie niet zel'f de besluiten nam, doch haar
adviezen aan de Landdrost uitbracht, die vervolgens door-
gaans conform het uitgebrachte advies beeliete.
In die tijd telden de dorpen Biddinghuizen, Dronten en
Swifterbant met het daarbij behorende landelijk gebied ca
9.000 inwoners.

HEÍ ITIEI'IÍS VÀI TOE§

Prinses Beatrir en prius Claus
Naar schatt,ing 2.000 tot 2.500 personen hebben zaterdag in
het, gemeenschapscentrum "De Meerpaal" het onderrrijBcongre§
M'68 van de Nederlandse Stichting voor Kunst,zinnige Vor-
ming bijgewoond. onder de ere-gasten bevonden zich prinses
BeaÈrix en prins Claus, die bij hun aankomst in Dronten
Iuid werden toegejuicht door de plaatselijke bevolking,
die zich bij de ingang van het gebouw had opgesteld.
De koninklijke gasten maakten tevens van de gelegenheid
gebruik het gemeenschapscentrum te bezichtigen. Landdrost,
dr.W.M.Otto zorgde daarbij voor de e:<plicatie.

Duitse tv
Tijdens de opening van de onlangs in Dronten gehouden
PTi-tentoonstelling "van hondenkar tot straalverbin-
ding" is de verheugende mededeling gedaan dat 't
centraal antennesysteem in Oostelijk Flevoland zal
worden uitgebreid, zodat ook de Duitse zender (via
!{ese1) kan worden ontvangen. Deze officie}e medede-
Iing werd vanzelfsprekend door de aanwezíge Pers r zo
ook door De Flevolander, onder de aandacht van de
lezers gebracht. Kort daarna krabbelt de PTT terirg:



uit, een persbericht blijkt blijkt, dat eerst nog
metingen zullen worden gedaan en dat na een gunetig
resulÈaat de benodigde apParatuur kan worden aan§Je-
bracht.
Toevoeging redactie: met toen aLleen Nederland 7 en 2
moeten de mensen wel veel vrije tijd hebben gehad-

Provinciale indeling van Dronten
Maandagavond za1 in-de adviesraad het wetsontwerp tot in-
stelliíg van een gemeente Dronten en tot voorlop{9e inde-
ling vai die gerneénte bij de provincie Gelderland in be-
hanóeling komén. De vergadering is openbaar en geziel d"
belangstéfting voor dit-onderwerp yo5dt e9n grote _publieke
belanlstelting verwacht. Immers enkele weken geleden -waaer al een reaétijfe interesse voor een hearing over deze
materie. Het aagètijfs adviescollege (DAC) heeft een pre-
advies opgestelà, wàarin hij het standpunt inneemt dat de
in te stèIten gemeente Dronten niet bij de provincie
Gelderland dient te worden ingedeeld, maar dat het aanbe-
veling verdj-ent de gemeente voorlopig onder de minister
van Bínnenlandse ZaÉen te doen ressorteren. Het DÀC is
voorts van mening dat indj-en een twaalfde provincie
"Zuiderzeeland" geen haalbare kaart is (z|e Tweede Nota
Ruimtelijke Ordeningl het aanbeveling verdient zowel Oos-
telijk FÍevoland, Z[idelijk Flevoland als de Markerwaard
bij ttoord-Holland in te delen.
In een commentaar van de redactie van De Flevolander wordt
gesteld dat uit het, pre-advies blijkt dat het DÀC wel de-
§elijk heeft geluistèrd naar de mening van de qlaatselijke
É"voÍfiog. OnÍangs nog op een in Dronten gehouden hearing
kon men Éeluisteien dàt de voorkeur werd gegeven onder de
minister van Binnenlandse Zaken te blijven. De animo om

bij Gelderland te worden ingedeeld (ook al is dat voorlo-
pió) bleek zeer gering, om niet Ee 7egq9n nihil. Zeer Èe-
i"óttt verwachÈ trét Oaè economische impulsen vanuit het
westen en niet uit Overijssel of Gelderland.
Toevoeging redact,ie: de plitiek leefde in die tiid-sterk
onder -ète -bevolking. Er werd ook echt Snlitiek gedacht, met
veeL visie.

VoLleybalinterland
Oe vo-lleybalinterland Nederland - Polen voor dannes en
heren in het gemeen§chapscentrum "De Meerpaal" 291 een
groot aantal éportliefhebbers naar Dronten doen komen.
óe organisatoràn hadden deze week reeds meer dan 1.000
kaartén verkocht en rekenen er op dat de zaal tot de
laatste plaats bezet, zal zijn. Er is een accommodatie
voor maximaal 7.500 toeschouwers. Uit alle delen van
ons land zijn verzoeken om kaart,en binnengekomen. Nog
voordat de éerste bal is opgeslagen kan de vol1eyba1-
afdeling van ASVD al wel constateren dat deze eerste
interland sportwedstrijd in oostelijk Flevoland orga-
nisatorisch een succes is geworden.

StructuurPlan Dronten
Op uitnodl-ging van de Vereniging.dorpsbelangen hebben
piof . ir. J.van-To1, stedebouwkrrndig oltwerpe'r van Dronten
èn ir.F.Tellegëor hoofd van de afdeling Stedebouy en Open-
bare lrlerken vàn de Rijksdienst voor de ÏJsselmeerpolders



vrijdagavond in de foyer van "De Meerpaal" inleidingen
gehóudén over het, gewijzigde structuurplan van Dronten. De
Éelangstelling vooi deZe Éijeenfomst wàs zeer bevredigend.
Ir.G.van Ommeien, voorzittei van dorpsbelanÉJen, zette in
zijn openingswoord het doel van de vóorlichtingsavond uit-
een, \íaarna rr.Tellegen een inleiding hield waarin de fac-
toren, die aanleidin§ freUUen gegeven om een gewS-jzigd
struciuurplan te makén, werden aangehaald. Prof. Van To1
vertelde óver het gewijzigde structuurplen zeJ,f. Hij -deeddit aan de hand van geprojecteerde kleurendia's. In de
Cleopatrazaal is de geÉe1é week een kleine tentoonst,elling
ingelicfrt met maquetÈes, tekeningen en foto's van het ge-
wijzigde structuurPlan.
foévoéging redactiè: dergeTijke plannen woÍden gemaakt om
naderhànd weer te crorden qewijzigd-

Musical Alrkeminde Biddinghuizen
Reeds na het eerste bedrijf van de door de leerlingen
van de openbare lagere school "De Akkerwinde"
opgevoeràe musical ,de drie wensen" bleek dat, de uit-
vöéring ervan als een bom zou inslaan. De Èoen aI aan-
wezige-geestdrift en waardering betrroog ?i9!-hierna in
een étijgende lijn en na het laatste bedrijf_werd aan
de jongé-acteurs en actrices door de stampvolle zaal
staande een ovatie gebracht.
Toevoeging redact,ie: om nooit te vergeten...

Goodwill
Twee inwoners van Oostelijk Flevoland hebben deze week
enorme goodwill gekweekt voor de polder. D?t zijn dokter
J.BaIten te f,elyètad en de heer J.!4eijer uit Dronten. Deze
Iaatste door hel genomen initiatief en de organi§atie van
de interland-voI}èybalwedstrijd Nederland - Polen voor
dames en heren in het gemeenschapscentrum "De Meerpaal" te
Dronten. De heer Meijei verdient de dank van de bevolking
voor de buitenslewone wijze, llaarop de genoemde vo1leybal-
wedstriid in Dronten kon worden gehouden.

Bloemenuauen Swifterbant
Ten westen van De Lange Streek is een aantal straten
aangelegd, \{aaraan een naamgeving dient te worden
gegeven. óe landdrost en het dagelijks adviescollege
íilrt na ampel beraad tot de conclusie gekomen dat
voór Swifterbant een nieuwe categorie straatnamen
dient te worden ingevoerd, waarbij de voorkeur uitgaat
naar de namen van bloemen. Tijdens de vergadering van
de adviesraad zul1en de volgende namen lrorden voorge-
steld: Dahli-astraat, Hyacintstraat, Narcisstraat,
Anemoonstraat, Crocusstraat, Tulpstraat,, Ranonkel-
straat, Irisstraat en Gladioolstraat.
Toevoeging redactie: herkenbare en uitspreekbare
nanen, dat moet gezegd.

Druk Paastoerisme
Oostelijk Flevoland heeft de vo1le hap meegekregen -van het
Paastoeiisme. Duizenden belangstellenden hebben gedtrr:ende
de Paasdagen een bezoek aan de polder gebracht. De grote
belangstelting werd mede veroorzaakt door de vrijdag
geopeíde Flevó-route. Grote trekpteister in Dronten was



verder het gemeenschapscentrum De Meerpaal. Op eerste
Paasdag schat,t,e men het aant,al bezoekers aan De Meerpaal
op 3.000 en op tweede Paasdag, de schippersjeugd die er
hun Lentefeest hadden niet meegerekend, op ruim 6.000. In
het centrum van Dronten kon men op een gegeven ogenblik
met goed fatsoen geen auto meer parkeren.
Toevoeging redactie: voor publiciteit Tiet men zich in die
tijd veel welgevallen.

Kunstwerken
In de vergadering van de adviesraad kwam ter sprake
een begrotingsbedrag van f 10.000r: dat vorig jaar
niet besteed was en derhalve naar de begroting voor
1968 overgebracht moest worden. Een lid van de advies-
raad deed een voorzichtige poging om er achter te
komen rrraar dat bedrag voor bestemd was. Het antwoord
vras simpel: voor de aankoop van een of meer kunstwer-
ken ter verfraaiing van het centrum van Dronten. Dat,
antwoord was natuurlijk een dooddoener en het is ge-
woon te zot dat volwassen mannen met ao'rr antwoord
genoegen nemen. Een logische vraag was geweest: aan
welke kunstenaar of aan wat voor kunstwerk denkt u die
tienduizend gulden te best,eden ? De volgende vraa§I
lijkt thans niet meer ontwijkbaar: is dal- roestige
anker zo duur ?
Toevoeging redactie: waar zou dat, anker - dat toen op
de trap vàn oe Meertrnal lag - gebTeven zijn ? Opspt
ren, zandstralen, Lakken en vervoLg[ens plaatsen op de
hoek Lijzijde - De oost als teken van verbinding tus*
sen De Regenboog en De Ark.

fraditie Swifterbant
tn Swifterbant is men sterk in bepaalde evenementen tot
een traditie te laten uitgroeien. Een zo'n evenemenÈ, dat
\rÍeer toÈ een tradit,ie za1 uitgroeien is de eierzoel§Yed-
strijd, die op ttreede paasdag met zeer veel succes door de
,leugàc1ub is georganiseerd. De animo hiervoor was bijzoll.-
der groot en dat zal de Jeugdclub we1 doen bewegen volgend
jaar-opnieuw een dergelijke wedstrijd uit te schri jven.
Íee1 dèelname en een geanimeerde prijsuitreiking in een
door de Rijksdienst beschikbaar gestelde ruimte, maakten
de eerste eierzoekwedstrijd daar in Swifterbant tot een
succesvol geheel.

Laatste paasvuur
Door de goede samenvrerking tussen de jeugd van Rogge-
botsluis en enkele ouders was een grote hoeveelheid
brandbaar materiaal samengebracht, op het oude paas-
vuurplekje op de dijk. De hoop was wondermooi opgetast
met op de toppen diverse autobanden. Doordat het mate-
riaal goed droog was, in tegenstelling met andere ja-
ren, ging het aansteken zonder veel moeite en werd het
een kostelijk paasvuur. Er was veel belangstelling,
ook van buiten Roggebotsluis. De jeugd heeft zich ui-
termate vermaakt, vooral met het elkaar zrrart maken
met gedoofd houtskool. Jamner dat aan deze 9-jarige
tradit,ie een einde zat. zijn gekomen. De thans nog aan-
wezige jeugd zal het volgend jaar wel her en der ver-
spreid zí)n, maar jongeren en ouderen: neem de paas-



vuur-traditie mee en propageer deze in je nieuwe woon-
p1aat.s.
Toevoeging redactie: aan al-les komt een eind, voor oud
komt niet,s of iets nieuwe. . .

Swifterbant: 65O woningeu
De Rj-jksdienst voor de lJsselmeerpolders heefÈ zich tot
taak gesteld Swifterbant tot een dorp met een omvang van
650 woningen in de kern en 250 woningen in de omgeving
(landbouwbedrijven) te laten groeien bij de overdrachÈ aan
de in te steLlen gemeente DronÈen per l januari L970, è1-
dus de heer A.G.Lindenbergh, hoofd van de sociaal-economi-
sche hoofdafdeling van de Rijksdienet, zaterdagavond i-n
"De Kombuis", !Íaar onder auspiciën van de vereniging
dorpsbelangen een groep nieuwe inwoners van Swifterbant, en
naaste omgeving werden ontvangen. Behalve door de heer
Lindenbergh r.rerden de nieuwe bewoners toegesproken door de
heer J.M.Lindhout van het Openbaar Lichaam "Zuidelijke
IJsselmeerpolders" en door de voorzitter van de vereniging
dorpsbelangen de heer P.G.A.de Lange. Na het officiële ge-
deelte werkten tal van verenigingen uit het dorp mee aan
een gevarieerd prostrralnma, dat op goed peil stond en dat
door de aanwezigen werd gewaardeerd.
Toevoeging redactie: dat zaieta op zaterdagavond lukte. - -

fÍaar ligt Dronten ?
Tweede Paasdag 1968. Op de Espelerlaan in de NOP stopt
een zeer luxe auto. Dame daarin vraagt aan voorbijgan-
ger! "Meneer, vrij zoeken dat bekende gebouw met glazen
[oepel". Emmeloorder: "de dierenkliniek misschien ?"
Dame: "nee r za vergaderen err dansen erin, er is to-
neel en ook markt... op een plein". Voor de Emmeloor-
der toen zonneklaar: De Meerpaal in DrontëÍI". Dame:
"Gut, ja nu u het zegt. Dronten ligË niet in de NOP.
Enfin, we komen uit Utrecht en komen dan toch langs
Dronten. Bedankt".
Toevoeging redactie: zo zie je maar, 't komt best
gped-

Couentaar krant oP verkeer
Deze week heeft zich op de Dronterweg een verkeersongeval
voorgedaan tengevolge van het niet, verlenen van voorrang.
Voor zover ons bekend is dat tot op heden het eerst'e onge-
va1 op deze \reg. De Dronterweg wordt echter met de week
intensiever door het verkeer gebruikt en vormt naast de
weg Dronten via Swifterbant een belangrijke toegangsweg
vanaf Dronten tot Lelyst,ad. De Dronterweg, hraarop diverse
zijwegen (Iandbouwbedrijven) uitkonen is geen voorrang§-
weà. Net zo min als de Hanzeweg en de Elburgerweg i! de
eeiste jaren vocrrangswegen lrÍaren. Eerst toen op beide
genoemde lregen talrijke verkeersongevallen ten gevolge van
het niet veilenen van voorrang hadden plaaÈsgevonden, is
besloten daartoe over te gaan. $Ie voorzien een dergelijke
situatie met de Dronter$reg en vragen ons daarom af of het
niet verstandig is nu reeds de nodige maatregelen te ne-
men.
Toevoeging redactie: een schooLvoorbeeLd van het dooi de
krant bezig zijn met Lokale pnTitiek. En geToof onÉ: zulke
berichten werden geTezen !



Boerealeeabaak Drorten
De belangatelling voor de algemene ledenvergadering
van de Boerenleenbank te Dronten was bijzonder groot.
De voorzitt,er, de heer A.N.Baetj-aansen aprak zijn
blijdschap hierover uit. De bank kan terugzien oP een
alleszins g:unstig L967. Het spaartegoed gaf een grote
aanwas te zien. fngelegd werd een bedrag van 416 mil-
joen gulden, waartegenover 313 rniljoen gulden werd
opgenomen. Op 31 december beliep het totaal tegoed op
spaarrekeningen 5r8 miljoen. Aan rente werd
f 2t2.L75,82 op spaarrekeningen bijgeschreven. De te-
goeden van rekeningcouranthouders bedroe§Jen op voor-
melde datum f 1r3 miljoen. IIet totaal der toevertroultl-
de rniddelen was op 31 december t967 gestegen tot 7 rL
miljoen.
roeïoeging redactie: de landbouw zat toen nog gPed in
de lift.

Directeur lts err no
Naar lre vernemen is de heer Jaeper uit Enechede benoemd
toÈ directeur van de stichting voor lts en nijverheidson-
derwijs te Dronten. Aks administratieve kracht is benoemd
de heer Ví.van Eerde uit Lemmer.

IIC\IB Biddinghuizen
De intrede van het zomerhleer drukt zí)n etempel op de
opkomst van de leden tijdens de vergaderingen. Ook de
aldeling Biddinghuizen van de Nedertandse Christelijke
Vrouwenbond moest dit ondervinden tijdens haar laatste
vergadering en dit heeft het bestuur doen besluiten de
aangekonaigde vergadering van 14 mei te laten verval-
len. Mej.l,uteyn sprak namens het voorlichtingsbureau
van de voeding over het onderrÍerP "verstandig bood-
schappen doen". Dit verstandige boodschappen-doen
wordL-pas gedaan als men al de benodigde eiwitten,
vitamines én koolhydraten in het' boodschappenmandje
vergaart. De bekende "schijf van vijf" i6 voor de
huiàvrouw een gemakkelijke methode om te zorqen dat aI
de juiste bestànddelen op de eettafel verschijnen.
Toevoeging redactie: eet smakeliik.

Pacht gemengde bedrijven
Tussen de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de Com-
missie Grond- en Pachtzaken is overleg gaande over de
pachtherzi-ening per 1 november L967. Dit betreft de be-
drijven van de uitgifte L964. De Rijksdienst vraagt voor
de Éedrijfsgebouwen op de gemengde bedrijven in O-Flevo-
land de hoogste normen (f L42r= tot f L60r: per ha). Naar
het zich laat aanzien zal hierover geen overeensternming
worden bereikt. In ieder geval zal t,ijdig met de veehou-
ders zelf overleg worden gepleegd.
Toevoeging redactie: l-oven en biedenr wë zull-en er mee
moeten Leven.

Geallieerde vliegers herdacht
De 4 mei herdenking in Dronten, bij het vliegersmonu-
ment op De Rede, is een stijlvolle plechtigheid-gewor-
den, méde door de grote opkomst van de plaatselijke
bevolking. Dorpsbelangen Dronten had evenale voorgaan-



de jaren voor een sluitende organisat'ie gezor99, daar-
bij-veel steun ondervindend van het, openbaar lichaam
"zuidelijke lJeselmeerpolders" en het polit'iekorps.
Gewaardeerde medewerking werd ook verleend door het
plaatselijk muziekkorps "Eendracht" onder leiding van-diri-gent, P.v.d.Irleg, àe heer K.van Zalk en de padvin-
dersgioep "FlevoscouÈs". Opnieuw is gebleken dat de
bevolking van Dronten sanen met de Koninklijke Lucht-
macht de geallieerde vliegers, die voor onze vrijheid
in de tweéde wereldoorlog in het IJsselmeer het leven
hebben gelaten, op zinvolle wijze kan herdenken.
Ook in óe beide dórpen Biddinghuizen en Swifterbant is
traditiegeLrouw een-dodenherdènking gehouden. In swif-
terbant hield ds.Houtman een toeepraak en namen onge-
veer honderd aanwezigen twee minuten stilte in acht.
De plechtigheid op De Greente werd besloten met 'L
zi-ngen van het Ííilhelmus.
In Biddinghuizen vond de herdenking plaats op Het
P1ein. Hier hield pastoor J.C.Bosch een korte toe-
spraak en speelde àe muziekvereniging "Marie Sonores"
toepasselijke muziek.
Toeïoeging redact.ie: om even bij stil te staan. Her-
denken is @ed.

Canping Het Spijk
Eén-vaí de moóeinste campinga van Nederland, misschien we1
van Europa, opent de pooiten voor de recreanten. $Ie doelen
op het tcampeelterrein ,,IÍet Spij!" waarvan de eerst,e fase
nir voltooià is en die verpacfit is aan de heer Peek, die
daarvoor reeds de Rivièralcamping van de Rijksdienst voor
de Ijsselmeerpolders in pacht had. Door de ing_ebruikneming
van íHet SpijÉ,, is de Rivièra-camping (buitendij§s) geheel
komen te vérval1en en is een reconetructie van dit strand
ontstaan en is nu een vrij strand gecreëerd met een opPer-
vlakte van e1f ha en een parkeerterrein. Velen waren van
mening dat met het verplaàtsen van de camping naar de bin-
nenzijde van de dijk dè veiligheid-van de kampeerders in
het géarang zou komen. Zí) moeten i:nmers de drukke Bremer-
nerqàijf oversteken. Dit probleem is echter opgelost door
Oe óiiÉ ter hoogte van heL voormalige Rivièrapaviljoen
geheel voor het verkeer af te sluiten. Nieuwe vregel, zoge-
íaamde strandslagen, zí)t aangelegd zodat de stranden van-
af de Spijkrreg bereikbaar zijn
foevoeging redactie: plannen vaer je uit om later weet
iets tà kunnen wijzigenr zo liikt het wel.

Ilieuwe p.c. schoolvereDigirg
Door de oprichting van de nj-euwe p.c. schoolvereniging
die zich Len doel heeft gesteld het behartigen van de
belangen van kinderen van protestants christelijke
huize, die in Oostelijk Flevo1and scholen voor voort-
gezei- onderwijs bezoeken, welke ni9! uitgaan van de
íereniging voór Christelijk ondersrijs, -is een nieuwe
fase iígetreden. De nieuwe schoolverenigjng wil het
destijdà afgebroken overleg tussen de drie bestaande
schooLgroepéringen víeer heropenen. Door de-Vereliging
volksoiderwiis én de Stichting R.K. onderwijs zijn de
besprekingen inzake de sticht'ing van een scholen-
gemèenschàp in een zeer vergevorderd stadium gekomen.



Daarbij is steeds gesteld dat de deur voor de p.c.
groepering \Àragenwijd geopend blijft. Gezien de gedane
uitlatingen van Volksonderwijs en R.K. onderwijs mag
verwacht worden dat de nieuwe p.c. vereniging onvoor-
waardelijk wordt geaccepteerd.

In de kantlijn. Kleine mensen.
Bij alle grote problemen van deze tijd, waartussen wij
leven en rraarvoor wij oplossingen moeten zoeken of waar-
voor ons oplossingen worden aangeboden, verliezen we de
kleine vragen gemakkelijk uit. het oog. Omdat je het, gevoel
hebt dat de grote kwesties ons geluk en ons leven bepalen.
Dat is ook we1 zor maar inÈussen leef je dan toch maar als
meng tussen de mensen. En niet alleen maar a1e mens tuseen
problemen. Dan ontdek je ineens vreer dat het leven met je
medemensen in een polder, in een dorp, in een kerk, in een
st,raatr op een kantoor en thuis wel eens veel moeilijker
is dan je denkt. we hebbea zo neinig tijd voor elkaar. We
durven zo weinig van elkaar te vragen. En vragen maakt
vrij. . .
Toevoeging redactie: met de auteur van deze coLumn kunnen
we zeggen: is er iets nieuws onder de zon ?

Laaddag vrouweD in de III/D. Samenstelling adviesraad
In De Meerpaal werd de jaarlijkse landdag van de vrou-
wen in de \rV'D gehouden. Goed driehonderd vrouwen luis-
terden naar het welkomstwoord van mevrouw H.J.D.A.
Blink-Koning, bestuurslid van de afdeling Dronten van
de WD. De heer M.van Gaalen hield in zijn functie als
lid van de adviesraad voor de WD een korte inleiding
over de politieke constellatie van de polder. Spreker
ltras van mening dat aanvankelijk zeer weinig democra-
tisch door slechts rekening te houden met de maat-
schappelijke positie van de leden van het adviescolle-
ge die benoemd werden. Met de samenstelling van de
huidige adviesraad was de heer Van Gaalen het ook niet
eens. ïn de raad zitten zes landbouwers, twee huis-
vrourÍíen, een betonvlechter, een landbouwkundig inge-
nieur, een landarbeider, een verzekeringsagent en een
employé van een coöperatie. Hij vroeg zich af of er
geen ander systeem was vraardoor een betere verÈeqen-
woordiging te verkrijgen was.
Toevoeging redactie: spreker had kunnen weten dat dit
wordt uitgemaakt door de (georganiseerde) kiezers.
Sluit u dus aan.

Culturele comissie
De landdrost heeft een commissie ingesteld, die tot t,aak
heeft het bevorderen en organiseren van evenementen die de
culturele en kunstzinnige vorming van de schooljeugd tot,
doeL hebben. De commissie bestaat uit de heren H.H.van
Limburg, hoofd van de Copernicusschool voor u1o, À.À.G.
Groffen, hoofd van De Wingerd in Biddinghuizen, R.Prins,
hoofd van De Rank in Biddinghuizen, L.Hoogeveen, toneel-
meester, cul-tureel medewerker en plaatsvervangend direc-
teur van het gemeenschapscentrum, G.Mossink, ambtenaar bij
het openbaar lichaam, afdeling onderwijs. De commissie zaL
uitgebreid worden met één van de leraren van de scholenge-
meenschap.



ïijziging struetuurplan Dronten
In het vervolg op een eerder schrijven hebben de Ver-
eniging voor Handel en Nijverheid, de lrlinkeliersver-
eniging Dronten, de Vereniging voor het Coöperatief
Bedrijfsleven en de Landbouwstandsorganisaties van de
ABTB, de CBTB en LMIJ opnieuw een schrijven gericht
aan de directeur van de Rijksdienst voor de lJssel-
meerpolders inzake het structuurplan voor Dronten.
Genoemde instellingen hebben een afschrift van hun
brief gezonden aan het dagelijks adviescollege en aan
de fraóties van de politieke partijen in de advies
raad. In het schrijven worden niet minder dan twaalf
wensen/verlang:ens naar voren gebracht, die afwijkend
zijn van hetgeen daaromtrent in het gewijzigde etruc-
tuurplan wordt voorgesteld. De op- en aanmerkingen
hebben betrekking op het huidige winkelcentrum, het
toekomstig winkelcentrum, bedrijven en instellingen
aan de zuidziiae van De Rede, ontsluiting van het hui-
dige industrieterrein en de toekomstige omvang van het
industriet,errein.
Toevoeging redactie: een demonstratie van saamhorig
heid.

Àfbraak eerste polder(noodlwoning
Àan de voet van de dijk nabij Roggebotsluis truordt momen-
teel de eerste woning die tien jaar geleden gebouwd werd
voor t,ijdelijke bewoning, afgebroken. Het houten gebouwtje
rras in een zodanige staat dat niet meer aan herstel ge-
dacht hoefde te worden.
Toevoeging redactie: zo maakte ook deze woning geschied*
nis.

Zandbourmedstrij d
vijftig jongens en meisjes uit Swifterbant, hebben
twèede pinksterdag aan het Veluwemeerstrand nabij pa-
viljoen "Oase" deelgenomen aan een zandbouwwedst'rijd
die was uitgeschreven door de jeugdcommissie in samen-
werking met de krant De Flevolander. Tu§sen twee en
vier uur hebben zij hun uiterste best gedaan het mooi-
ste bouwwerk t,e fabriceren. Zand was er in overvloed
en ook water was nog wel verkrijgbaar. Minder was het
met de schelpen, waarvoor men het Veluwemeer in moest.
Prijs of geen prijs, iedereen was tweede pinksterdag
ín z'n nopjes met deze eerste zandbouwwedstrijd, die
a1s geslaagd beschouwd kan worden en die navolging
verdient.
Toevoeging redactie: wat je met eenvoudige niddelen
kunt bereiken.

Verkoop textiel
Vorige week heeft in Swifterbant een man die zíc}: uitgaf
voor een'Zwitser vreer getrachL textiel te verkopen. De man
spreeks goed Duits. Hij rijdt in een witte Mercedes met
eèn Ho11ànds kanteken. De textiel is van inferieure kwali-
teit. . Men zi j ge\rraarschuwd !

Zevende verl»achting
De Rijksdienst voor de IJsseLmeerpolders heeft heden-
morgen de verpachting van 55 landbouw- en 15 fruit-



teeltbedrijven in oostelijk Flevoland bekencgemaakt.
per 1 noveírber 1968 zijn AO landbouwbedrijven 1n pacht
en L5 in erfpacht uitgégeven. Bovendien L2 fruiÈt,eeIt-
Uéariiven in'pacht en-3-in erfpag\t. Het algemeen uit-
gifteÉ1an omvàt 999 landbouwbedrijven met een oPPer-
ílakté van 39.330 ha. Daarnaast is ca 2500 ha gereser-
veerd voor fuitteeltbedrijven. Het uit,gifteplan zal- in
rs- jaar (Lg62-L976\ wordel' uitgevoerd' De grootst'e hap
vàn-ae ait jaar Z4öO ha ligt qqnd Biddingttuizen-.
rievoàqing íedactie: de jaàrli jkse lrliid -va! de be-
d.rijveí ofr a" gunst van de nieuwe cliëntele kon weer
een aanvang nemen.

Itieuwe aPotheek Dronten
ö"rài-aài"" is een begin gemaakt met de bouw van de Dron-
Lèr apotÉeek nabij hef geàondheidscentrum aan De Schans'
Oe nièuw" "poth"eÉ 

aienÉ volg-ens de plannen eind dit jaar
óàrèàa te kàmen. Zoa1s bekenà is de àpotheek momenteel
óndergebracht in het Gezondheidscentrum'

§choolreisje De Brandiog, Swifterbaat
*ij zijn mÉt schoolreisje.geweest. Toen we in de bus
zaten zongen Ake en Froukjè een paar versjes. HeeI
Ieuk . Ze ;;;d; door de mícrofoon. De chauffeur wist,
nàó niet ""nÉ 

waar Biddinghuizen 1"9'. Hij ':1-!?9""aióaingtruizen: Harderwijk._ -Ik vond het een aarctl-ge
chauffeur. De jongens dirfden niet eena te zingen.
Flauw hoor t .fànnÍe zat naast mi j in de bus. -Zij had
een kartorrn"r bekertje limonade Éij zich en daar ging
ze per ongeluk op ziÉten. Er l«ryam een gaL in, alle
limànade Ln haar-tas. Toen heeft, ze het maar gaqw
fàeggearonken. Toen we \Íeer de Zuidsingel op reden
àiií-r" allemaal onder de banken gekropen. Erg leuk,
want alle vaders en moeders dachtén dat we niet in de
bus zaten.
roZvààging redactie: wat kunnen kinderen veeT beLeven.

TÍersen à§VD-korfballers
voorzitter van ÀsvD-korfbal, de heer E.ter Haar, gaf tij-
dens een ledenvergadering in zijn openingswoord -een over-
zicht van de huidíge qanó van zàken en memoreerde het com-
pàiíti""erloop, atémeóe óe deze winter gehouden micro-
korfbalwedstriiaen in't gemeenschapscentrum De Meerpaal,
die een groot, Éo.."" zijn-geworden. Een- uitvoerig punt van
ÈEn""aàfÍrrg *.r"n terreínpioblemen. De korfballers maakten
het afgelofen seizoen gebiuik van het terrein achter het
werkkaíp tè Oua-Oronten. Deze situatie was niet bevredi-
gend, tèrwijl bovendien de kleedruimte aldaar komt te ver-
íaffàn. Op Éet nieuwe sportveldencomplex is slechts één
korfbalveld aangelegd, iraar kleedgelègenheid is er voor de
korfball-ers nief. Vàndaar dat de gedachÈen uitgaan naar
het oude ASVD-veld om daar de training te houden en de
àompetitiewedstrijden te spelen. De korfballers lopen
àà"iUii toestemmiíg te krijgen 9I het gymnastieklokaal als
kleedgélegenheid te mogen gebruiken'
ioevoéginlg redactie: ,L za1 aLLemaal wel Wed gekomen

zi jn.



AvondvLerdaagse
Zaterdagmiddag werden met mooi weer en veel bloemen
door een groot aantal belangstellenden de deelnemer§
aan de avóndvj.erdaagse te Dronten binnengehaald- Muzi-
kale medewerking aan dit gebeuren leverde de drumband
van Biddinghuizen. Het aantal deelnemers is in verge-
lijkinq tot voorgaande jaren goed vooruit ge§Jaan-, het
aantal uitvallerÉi sas niet verontrustend. Het geheel
deed zeer feestelijk aan. V1aggen, fleurige kleding,
bloemen, zingen, muziek, veel mensen op de been en dat
alles in een zonovergoten, bloeiende polder.
Toevoeging redactie: lyrischer kan het niet gqzefi
worden.

Feestweek Biddinghuizen
Biddinghuizen freétt zijn feestweek er weer op zitten. Sa-
menvatÈend kan gesteld worden dat ook deze tweede feest-
week over het geheel genomen een succes is geweest. In
vergelijking tot het vorig jaar was de publieke belang-
steffing AiÈ jaar bij enige feestelijkheden beneden de
verwachÉing. t'taar hierbij dient aangeLekend te worden dat
de feest,etijfneaen het vorig jaar plaats gevonden hebben
tijdens de grote vakantie en juist gedurende de, periode
aaÉ ae bouwrTakvakantiegangiers de campings bezochten. Dit
jaar heeft men het derhalve moeten doen met uitsluitend
lolderpubliek en het zal ons niet verbazen als de org-ani-
àatorei daar volgend jaar vreer van afstaPpen. Misschien
verdient het dan ook àanbeveling al de fest,iviteiten te
bundelen tot twee dagen, bijvoorbeeld een vrijdag en een
zat,erdag , eÍt zó, dat dan ook iedereen in de gelegenheid
wordt gesteld deel te nemen aan het een en ander.
roevoeging redact,ie: waar de krant zich ook al niet mee
bemoeidel maak het een ieder maar eens naar de zin-

Eendraeht (?)
Maandagavond- wordt een bijzondere ledenvergadering
gehoudèn door de Dronter muziekvereniging "Eendracht'.
óit in verband met het zeer slechte bezoek van de re-
petities. Stemmen zijn opgegaan de vereniging t,e Ii-
quideren. Velen zullen zich g.fvragen hoe het met, een
vereniging, die in enkele weken tijds een Í[root aantal
leden bijeentrommelde, uniformen kon aanschaffen na
een coIlècte in het dorp, en instrumenten van het
openbaar lichaam kreeg, ineens zo slecht kan gaan- Die
vraag is nj-et zo zinvol. Zinvoller is, afvragen hoe
Dronien behoed kan worden voor het verlies van een
muziekvereniging, die onlangs aI weer vijf jaar be-
stond. Muziekliefhebbers, meldt U !
Toevoeging redactie: wees eerlijk, wat is een dorp
zonder muziekvereniging. . .


