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DROTITET{ TOEN, 25 JAAR GELEDEH

Kwartaal-bulletin met grepen uit het lokale n.ieuws, dat De Flevolander
de burgers van B'iddinghuizen, Dronten en Swifterbant onder ogen bracht.

Een uitgave van de Stichting
GeschÍedschrijving in de

gemeente Dronten

II{LEIDII{G
Deze uitgave van ons bulletjn heeft betrekking op het plaatseljjk nieuws
u'it de Flevolander-ed'it'ies van het 3e en 4e kwartaal 1968. De berichten
van toen z'ijn woordel'ijk overgenomen. Toevoegingen van de redactie ziin
alt'ijd cursief .

In die tijd berustte het p]aatselijk bestuur bjj de Landdrost van het
0penbaar L'ichaam "Zuideliike IJsselmeerpoiders", bjjgestaan door een
door en ujt de bevolking gekozen advjescommissie. De werkwjjze van deze
commjssie was nagenoeg gelijk aan die van een gemeenteraad, met dit ver-
schil dat de commissie njet zelf de besluiten nam, doch haar adviezen
aan de Landdrost uitbracht, die vervolgens doorgaans conform het uitge-
brachte adv i es bes'l i ste .

In dje tijd telden de dorpen Bjddjnghuizen, Dronten en Swifterbant met
het daarbij behorende landelijk gebied ca 9.000 inwoners.

HET I{ITUHS VAil TOEI{

0ntwikkel ing Swifterbant
Veel wensen en verlangens bracht de voorzitter van dorpsbelangen Swjf-
terbant, de heer P.G.A. de Lange, in ziin open'ingswoord naar voren tii-
dens een bjjeenkomst jn "De Hoeksteen". Het hertenkamp achter't dorp
begint vorm te krijgen. llillen er echter over enige tjid herten en
klejnvee jn het hertenkamp rondlopen, dan zal de bevolking haar steun
moeten toezeggen bij de realisering hiervan. "Hij 'in Swifterbant, aldus
de heer De Lange, "hebben heel sterk de indruk dat er alleen sprake is
van ontw'ikkeling in Dronten en vooral in Le'lystad. I'le weten dat Lelystad
een grote stad moet worden in de toekomst, maar de kleinere dorpen mogen
niet worden vergeten." Als voorbeelden werden genoemd: stagnat'ie ontwik-
ke'ling woningbouw, verruiming mogef ijkheden particu'liere won jngbouw,
uitbre'iding busdjenst, grotere fac'iliteiten van de z'ijde van de PTT wat
betreft telefoonaans lu iti ngen.
Toevoeging redactie: 't is daar óest goed gekomen; als je maar aan de
bel trekt. . .

Priesterwijding
Zondagmorgen werd Jac. Hetsen in de parochjekerk te Dronten door
mgr. Hendriksen tot priester gewj jd. Deze wi jd'ing l,tas de eerste
dje in 0ost Flevoland p'laats vond. Jac. Hetsen js tevens de eerste
(oud- )'inwoner van Flevoland, d'ie gewi jd werd. In dezelfde dienst
droeg, zoals te doen gebruikeljjk, de neom'ist zjjn eerste mis op.

Subsidie Stichting tlelzi jn
Het bestuur van de Stjchting hlelzijn heeft de minister van CRM verzocht
de sticht'ing een zo hoog mogeliike subsidje te verlenen, wegens de door
haar gemaakte en nog te maken kosten. Tevens heeft het stichtingsbestuur
z'ich tot de Landdrost gewend met het verzoek subsidje te verlenen in de
kosten, welke njet door de rjjkssubsjdie zullen worden gedekt. Alvorens



definitief te beslissen om een rjikssubsidje van 90 jn plaats van de
gebruikelijke 40 procent van de kosten zal de m'inister gaarne vernemen
of naar het oordeel van de Landdrost, dje de adviesraad raadpleegt op
dit punt, de stichting'in een reële behoefte voorziet en of het openbaar
ljchaam bere'id is de resterende l0 procent van de'lasten voor zijn reke-
ning te nemen. In overeenstemm'ing met het gevoelen van het Dagelijks
Advies Co'lIege js de Landdrost tot de conclusie gekomen dat het niet
jujst zou zijn, nu de activite'iten van de stichting nog tot ontw'ikkeling
moeten worden gebracht, de vraag van de mjnister in ontkennende zin te
beantwoorden. De adviesraad adviseerde conform dit voorstel.

Schetsplan kerkcentrun Swifterbant
De besprek'ingen over de bouw van een kerkcentrum door de Hervormde
kerk, de Gereformeerde kerk en de R.K. kerk zijn in een vergevor-
derd stadium gekomen. Architect H.Th. Oudejans ujt Amsterdam heeft
een schetsontwerp gemaakt, dat door de drie kerkgenootschappen nog
goedgekeurd moet worden.

lloningbouu Bidd inghu i zen
A1 geruime tjjd is er jn Biddinghu'izen weinig of geen bouwactiviteit te
bespeuren. In tegenstel'ling tot andere woonkernen in 0ost Flevoland
staat in dat dorp de woningbouw nagenoeg stil.0p dÍt ogenbljk heeft dit
dorp 323 huizen gereed en zjin 75 woningen jn aanbouw. Daarmee is Bid-
dinghuizen de klejnste woonkern. Swifterbant, dat nu 475 woningen heeft,
js Bidd'inghuizen'inmiddels voorbijgestreefd. Al met al js er in Bidding-
huizen en'ige ontevredenheid te constateren over de gang van zaken. Men

is bevreesd dat de ontwjkkelingskansen worden geschaad en daarbii wordt
onder meer gewezen op het uitbljjven van een uitbreiding van een uit-
breiding van het winkelcentrum en andere noodzakelijke voorzieningen.
Toevoeging redactie: 't is allenaal best goed gekonen...

l{arkt in Dronten
Deze week heerste voor het eerst sjnds lange tjjd op de markt in
de hal van De Meerpaal een enorme drukte. Het was zelfs ditmaal zo
dat de Dronter winkelende hujsvrouwen een kopje koffje konden
krijgen en een zitplaats. Maanden hadden ontelbare bezoekers van
buiten de polder, vooral ouden van dagen, woensdagmorgen De Meer-
paal gevu'ld, daarmee het doen van inkopen door mensen, die met dat
doel de markt bezochten, sterk bemoeilijkend. Daaraan schjjnt nu
een einde gekomen te zijn, zodat De Meerpaal meer een centrum kan
worden voor de gemeenschap, waarvoor het gebouwd Ís.
Toevoeging redactie: verworvenheden, kon er niet aan...

l{orichida
De burgemeester van Morichjda jn Hongarije brengt momenteel met zjjn
dochter een bezoek aan Oost Flevoland. De 53-jarige Imre Kocsis en de
l4-jarige vroljjke, vlotte Judka verb'l'ijven ongeveer anderhalve week bij
de familie Kiss te Dronten. Van een vo'lledige uitwisseling is dus niet
zoveel terechtgekomen. In ieder geval mjnder dan de "deputat'ie" u'it
Dronten zich verleden jaar had voorgesteld. Nu is het echter ook geen
klein'ighe'id een ujtwÍsse'ling tot stand te brengen.
Toevoeging redactie: verkeer tussen 1ost en Nest was toen inderdaad een
hachelijke ondernening. De toen gelegde banden met Hongarije bestaan nog
steeds.

Sportcomplex Biddinghuizen
De Cultuurtechnische afdeling van de Riiksdjenst voor de IJssel-
meerpolders heeft onlangs een van de voetbalvelden te Bidd'inghui-



zen ingezaaid.
D'it voótbalveld, dat deel uitmaakt van een groter sportcomplex,
krijgt een aarden wal die 10.000 staanplaatsen heeft. Het complex
omvai vjer voetbalvelden, twee korfbalvelden en een oefenveld van
50 x 50 meter. De velden zullen volgend iaar (1969) voor junioren
en adspiranten te bespelen z'ijn. Het iaar daarop zullen ook de

senioren er gebruik van mogen maken.
Toevoeging redactie: op naar de hoofdklasse o,n de staantribune te
vullen.

Pol itieke activiteiten
De Politieke Partij Radicalen heeft deze week een openbare bjjeenkomst
gehouden.0nderwerp was het aftasten van de mogeliikheden om in Oost
Flevoland te komen tot een progressieve concentratie. Samen met D'66 zal
de zoju'ist opgerichte actiegroep van de PPR de andere politieke partiien
jn deze polder uitnodigen voor een gesprek. Tiidens de bijeenkomst van
de PPR iir Dronten js vóoral gewezen op de verkiezingen van volgend jaar
in het gebied van de toekomst'ige gemeente Dronten. Deze verkiezingen.
worden in meer dan één opzicht bijzonder interessant. Zjj komen een jaar
voor de landeljjke verkiezingen en kunnen derhalve een graadmeter zjin
hoe de politieke verhoudingen jn ons land liggen. Met recht kan daarom
gesteld worden dat met de bijeenkomst van de PPR jn Dronten deze week de

óerste ronde van de verkiezingswedioop is 'ingegaan. Een wedloop die,
naar wjj hopen, door zeer velen gevolgd zal worden en $raarbii het van
groot belang is dat de bevolking (dus de kiezers) een daadwerkeliike
bïjdrage gaat Ieveren.
Toevoeging redactie: de hoop van de journalist zou in vervulïing gaan:
bl i jf deze rubri ek I ezen !

Vui Inisstortplaats
De vujlnisstortplaats aan de Ansjovisweg is een bron van misnoegen
voor de bewoners van om'liggende panden. Uitlatingen van de bewo-
ners zelf zijn we'l het duideljjkste bewijs: n.l. de njet te harden
stank bii oostenwjnd, het ongedierte en de vliegen en ook is het
luchten van kamers en kleren onmogel'ijk geworden. tventuele bezoe-
kers worden er met de neus op gedrukt. "Het is gebeurd dat in één
nacht a1'le koperen voorwerpen 'n bruine aanslag vertoonden, omdat
de roet en verbrandingsdeeltjes door alle mogelijke en onmoge'lijke
kieren de huizen binnenkomen". Daar er geen toez'icht is wordt er
maar raak gestort en hoopt het vuil zich op tot aan de Ansiovis-
weg.Voor het e'ind van het iaar hopen we uit de moei'liikheden te
zijn, vertrouwde ons de woordvoerder van de dienst pubf ieke werken
toe. Voor de bewoners van de boerderijen rondom de vujlnisstort-
plaats hopen we het van ganser harte.
Toevoeging redactie: niet op alle plaatsen in het nieuwe land
waande nen zich in het paradiis.

Aardappelkoelhu i s Swifterbant
In een recordtempo heeft het aannemingsbedrijf Van Egmond u'it Dronten
het bedrijf van C.Meijer NV op het tweede industrjeterrejn van Swifter-
bant overeind gezet. 0p 18 maart 1968 werd de eerste van de 503 heipalen
de grond'ingeslagen en op d'it moment is zo'n slordige 2000 ton aardappe-
len in de koelcellen opgeslagen. Swifterbant is met de vest'iging van
C.Meijer NV uit Kruin'ingen een bedriif rijker geworden, dat in de toe-
komst aan ongeveer twjntig personen werkge'legenheid kan bieden.
Toevoeging redactie: CNK werd voor Swifterbant een begrip.

Hertenkamp Swifterbant



Zaterdag 20 september was het zover. De hertenkamp aan de Noordho-
ren werd officiee'l geopend door de heer A.G. L'indenbergh, hoofd
sociaal-economjsche afde'l'ing van de Rjjksd'ienst voor de IJssel-
meerpo'lders. Groot was de belangstelling van de bevolking op deze
winderige middag voor deze opening. De heer P.G.A.de Lange jn ziin
functie van voorzitter van de Vereniging voor Dorpsbeiangen, memo-

reerde in zijn openingswoord het vele werk dat vooral door de her-
tenkampcommissie is verricht om deze hertenkamp te verwezenljiken.
De heer Lindenbergh zei dat hii het bjizonder op priis stelde te
z'ijn uitgenodigd voor deze opening. Hii vond deze hertenkamp een
moo'i voorbeeld van persoonl iik init'iatief .

Toevoeging redactie: zo is't maar net. Er zouden nog vele p.i.'s
vol gen .

Opening CHLS Dronten
Mr.B.lll:B'iesheuvel heeft g'istermorgen tijdens de viering van het 50-iarig
jubileum van de CBTB in het gemeenschapscentrum "De Meerpaal" het gebou-
wencomplex van de Chr. Hogere Landbout'tschool geopend. Ter gelegenheid
van deze opening sprak mr.Biesheuvel voor tweeduizend ïeden van de CBTB

en vele genodigden, onder wie de mjnjster van Landbouw en Visserii, een
rede uit. De officiële ingebruikneming van de gebouwen van de Chr.HLS
nab'ij Dronten zal overjgens eerst op zaterdag l2 oktober'68 geschieden.
Toevoeging redactie: zo bouw ie twee feesties voor één zaak.

Scholengemeenschap
Tweeënzest'ig Ieer'lingen uit geheel 0ostel iik Flevoland verdeeld
over drie eerste klassen (alfabetisch ingedeeld en niet naar leef-
t'ijd en intelligentie) bevolken de scholengemeenschap in Dronten.
Een scholengemeenschap uniek in ons land, die voorlopig is onder-
gebracht in een aantal lokaliteiten van het kamp Dronten. De eer-
ste schoIengemeenschap 'is uitgegaan van het openbaar Ijchaam "Zu'i-
delijke lJsselmeerpolders", maar kan na de opheffing van het open-
baar lichaam in handen komen van de gemeente, maar ook overgedra-
gen worden aan een st'ichting. Deze voorlopig openbare school heeft
leerlingen uit alle gezindten. Dat bl'iikt ujt het op het lesroos-
ter voorkomende vak "maatschappijleer". 3l leerlingen volgen de
les gegeven door ds. Molemaker, 19 de lessen van pastoor B.Eysink
en l2 de les maatschapp'ij1eer, die door mei.lrJ.Scheper (adjunct-
directrice) wordt gegeven.

Aardappeloogst: precair, maar niet hopeloos
De aardappel- en bietenoogst z'iin door de zware regenval ernstig ver-
traagd. In 0ostelijk Flevoland 'is de situatie bjizonder precair. Zestig
tot zeventig procent van de consumptieaardappelen zit nog in de grond.
De aardappelkoelhuizen hebben de laatste drje weken geen aanvoer meer
gehad. De aardappelen beginnen in de grond te rotten, vooral de aardap-
pelen die n'iet op t'ijd zijn bespoten. Het rotten zal zeker toenemen,
menen de experts. 0m een indruk te krijgen van hoeveel regen er wel in
de maand september en begin oktober is geval'len, geven we de mm neerslag
van de maand september. Biddinghuizen (zoa1s gewooni'iik ver aan de kop)
met 210 mm, vervoïgens Roggebots'luis met 203 en Dronten met 183 mm.

Swifterbant mat 120 mm.

Toevoeging redactie: deze geschiedenis zou zich nog wel eens herhalen...

Hi jziging structuurplan Dronten
Het dageljjks adviescollege komt ten aanzjen van het gewijzigde
ontwerp-structuurplan voor Dronten met een voorstel, opgesteld na
bestuder jng van de vele suggest jes d je door jnste'lf ingen, veren'i-



gingen en particulieren ziin gedaan. Het DAC geeft een uitvoerige
6esëhouwing en stelt de leden van de adviesraad voorin het door
hen aan de-directeur van de RÍiksdienst voor de IJsselmeerpoÏders
uit te brengen advies met betrekk'ing tot het ontwerpp]an en. de

ingediende ópmerkingen onder meer tot uitdrukking_!q. laten komen,

om jn overweging te-geven het tracé van het westeliik deel van de

rondweg, vooi wàt be[reft het gedeelte ten zuiden van De trlest,
opnieui in studje te nemen, en dit gedeelte niet in u'itvoering te
nemen.
Toevoeging redactie: wat een lange
verlengde-van het Gangboord) ís er
i nspraak.

zin... Dit weggedeelte (in het
nooit gekanen, mede dankzij de

Adviesraad over structuurplan Dronten
De grote kluif voor de adviesraad was de behandeling van het.voorstel
van-het DAC over het ontwerp-structuurplan voor Dronten. De belangstel-
ling voor deze vergadering was ongekend. 0ngeveer veertig m'iddenstan-
deri, vertegenwoordigers van politieke partijen, ambtenaren van RIJP en

ZIJP en ledén van Haidel en Nijverheid alsmede vjer huisvrouwen hadden
een plaatsje gezocht op de publieke tribune. Aanvankel'iik leken de bie-
ten àn aardapfe1en belàngriiker dan 't structuurplan, want de-heren Ne-
gen, Cuelenaere en Suidgeest waren met-kennisgeving afwezig..De verga-
óering echter was nauweliiks geopend of de drie heren uit Biqdlnghuizen
kwameí achter elkaar binnenstàppen. Het was ir.J.C.Gehrels (PC) die de

show stal. Gedurende de he'le vergadering toonde hii zich een slagvaard'ig
spreker die meermalen de woordvoerder van het dage1.'iiks .adviescollege,
zi3n fract'iegenoot l,litteveen in het nauw drong. I'lederziidse interrupties
waren niet van de lucht tot de Landdrost eenmaal meende te moeten 'in-

grijpen. De verstandhouding was overigens prima, beiden stonden beurte-
iinói als schoolmeesters vóor de kaarten van de plattegrond. Kenmerkend
was-de houding van de heer Van de Heykant die steeds weer verklaarde het
vo'lledig eens te zijn met de heer Gehrels, behalve op het.punt.van de
paalwoningen. De heer Gehrels wilde op dat punt liever b'iivoorbeeld een
vjjver.
Toevoeging redactie: de paalwoningen schreven al geschiedenis vóór ze
gebouwd werden.

Jaarvergadering Stichting Kruiswerk
Een kwait procént van het totale aantal contribuanten van de

Stichting kruiswerk Oost Flevoland toonde belangstelling voor de

eerste jàarvergadering sinds het samengaan van de drie kruisver-
enigingen. De voorzitter van de stichting, de heer L.Segaar wilde
in iijn openingswoord graag de zonnige kant zien van de minimale
opkomst (van zes contribuanten). Hji dacht dat 't een teken kon
zijn van vertrouwen, tevredenhe'id en afwezigheid van klachten.
Toevoeging redactie: zó zal het wel geweest ziin...

Uitbreiding Snifterbant
0p dlverse plaatsen jn de directe nabijheid van de woonkern ziin activi-
tejten aan de gàng, die op een verdere uitbouw van het dorp wiizen. Enj-
ge tijd geleden js een begin gemaakt met zandopspuitingen op de kavels
(7 en K8-aan de Tarpanweg, voorts op het terrejn achter de p.c. school
"De Branding" en bovend'ien nab'ii de o.l. schoo'l "De Duykeldam".
l,lerkzaamheden, dje de bewoners van Sw'ifterbant vanzelfsprekend met ge-
noegen gade slaan. Al deze activiteiten betekenen nameliik een uitbouw
van-de hu'idige woonkern. 0f de woningbouw op de drie genoemde terreinen
ook nog door-de Rijksdienst ter hand zal worden genomen, is een andere
zaak. |.Jel 'is het zeker dat over enige tjjd de bouw te verwachten is van



79 Vaneg-woningen op een terre'in, dat tussen De Lange Streek en de Swif-
terringweg bouwrijp wordt gemaakt.

Kerkcentrum Biddinghu i zen
De drie kerkgenootschappen, t.w. Gereformeerde kerk, Hervormde
gemeente en R.K. kerk voeren reeds geru'ime t'ijd besprekingen om

tot een gezamenlijk gebruik van het kerkcentrum "De Voorhof" te
komen. De besprekingen zijn nu afgesloten en de drie kerken ziin
over het gebruik van het kerkcentrum tot volle overeenstemming
gekomen. De ingestelde beheerscommissie z'iet er als volgt uit:
J.Jo'ldersma, mevrouw De !íi ldt, K.G.Harwich, mevrouw De Graaf ,
A.van't Hof, J.M.J. Vos, Il.G.M. Smulders, M. hlolthuis en E. Tim-
merman.
Toevoeging redactie: waar wijsheid toe kan leiden...

Kerkscheuring Dronten
Eind vorige week is het geschil in de vrijgemaakte kerk van 0ost Flevo-
land tot een uitbarsting gekomen. Eén vari de ouderlingen heeft de leden
van deze kerk "weggeroepen" van achter de ontrouwe ambtsdienst van de
grote meerderhejd van de kerkeraad vandaan". In de gemeente werd een
stencil verspreid waarin meegedeeld werd dat zondag j.l. diensten belegd
zouden worden'in de aula van de christelijke lagere school Het Kompas te
Dronten. Donderdagavond echter besloot het bestuur van de p.c. school-
veren'iging de lokal'iteit niet te verhuren en daardoor moest men omzien
naar een andere zaal. Men vond onderdak in het parochiehuis, waar zon-
dagmorgen ds. Knoop ujt Rotterdam voorgjng.
Toevoeging redactie: waar "oneens zíjn" toe kan \eiden...

Brand CAYY 'Lelyland' Dronten
Gisteravond tien over half twaalf is brand uitgebroken in het
graansilobedrijf van de CAVV "Lely1and", een van de grootste ge-
bouwencomplexen van Oostelijk Flevoland. De brand nam een zo grote
omvang aan, dat van de grootste brand in de lJsseïmeerpoïders ge-
sproken kon worden. De gehele nacht js de Dronter brandweer, geas-
s'isteerd door de brandweerkorpsen uit Biddinghuizen, Swifterbant
en Kampen, jn touw geweest met de blussingswerkzaamheden.

0udejaarsnacht
0p het tijdstip dat alle openbare gebouwen in Nederland dichtgaan, gaat
in Dronten jn de oudejaarsnacht het gemeenschapscentrum pas open. 0p I
januari 1969 om 00.30 uur ontbranden de lichten van De Meerpaal en gaan
de deuren open voor hen, die hun medebewoners nou eens niet op straat
maar in het gemeenschapscentrum wjllen gelukwensen.

A.P. van de Helftant en de KYP
De heer A.P. van de Heykant, vorig jaar in de adviesraad gekozen,
toen hij deel uitmaakte van de KVP kand'idatenljjst heeft zjjn ljd-
maatschap van de partij opgezegd omdat hij zich niet langer kan
verenigen met de part'ijlijn zowel landelijk a1s plaatselijk. Als
KVP aan oude tijd vasthoudt, wordt ze met de tijd verleden tijd.
Hji las dinsdagavond een verklaring voor jn de vergadering van de
adviesraad naar aanle'iding van zjjn besluit. Een door de heer J.C.
Gehrels ingediende motie, waarin werd voorgesteld dat een zitting
hebbend raàdslid, dat van partij verander|l zijn zetel njet moet
kunnen behouden, werd ver!{orpen met zeven tegen zes stemmen.
Toevoeging redactie: er was toch nog denocratische gerechtigheid.

1968 ras... (tekst met ondersteunende foto's):



een iaar met vallen en oPstaan.
tlei §w'ifterbant ging het'goed, het kreeg een hertenkamp met spoed'

Hóàg en laag nam"e.í schoflr ter hand, maàr nog steeds geen groot zwembad

in Flevoland.
ln giOOinghuizen was weinig vaart, daar-ging a'lles even bedaard.
Beter nieíws op 't andere iront, Zu'id Flàvoland werd van water grond'
Met het verkeer was het weer njets, daarom pakte menigeen de fiets'
Regen, regen en nog eens regen' maar degenen die de Flevoroute reden

konden er tegen.
tiór-r,ót komeid iaar komt het er wel weer op aan, zoals de verplaatsing
van het gebouwtie voor de Dronter iisbaan
iiànoóiiíó-íààrrtie: het iaar zit ei weer op. Veel van nu kan uit het

verl edàn worden verkl aard.


