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Kwartaal-bulletin met grepen uit het lokale nieuws, dat De Flevolander
de burgers van Biddinghu'izen, Dronten en Swifterbant onder ogen bracht.

Een uitgave van de Stichting
Geschiedschrijving in de

geneente Dronten

IIILEIDII{G
Deze uitgave van ons bulletin heeft betrekking op het plaatseliik njeuws
uit de Flevolander-edit'ies van het 3e en 4e kwartaal 1968. De berichten
van toen zijn woordel'ijk overgenomen. Toevoegingen van de redactie ziin
altijd cursief.
In die tijd berustte het p'laatseljjk bestuur b'ii de Landdrost van het
0penbaar Ljchaam "Zujdel iike IJsse'lmeerpolders", bjigestaan door een
door en uit de bevolking gekozen adviescommissie. De werkwijze van deze
commjssje was nagenoeg gelijk aan die van een gemeenteraad, met dit ver-
sch'il dat de commiss'ie niet zelf de beslu'iten nam, doch haar adviezen
aan de Landdrost u'itbracht, die vervolgens doorgaans conform het u'itge-
brachte advies besl iste.
In die tjjd telden de dorpen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant met
het daarbij behorende landeljik gebied ca 9.000 inwoners.

HET TIIEUTS VAI{ TOETI

0ntuikke I ing Swifterbant
Veel wensen en ver'langens bracht de voorzitter van dorpsbelangen Swjf-
terbant, de heer P.G.A. de Lange, jn zijn openingswoord naar voren tii-
dens een bijeenkomst jn "De Hoeksteen". Het hertenkamp achter't dorp
beg'int vorm te krijgen. IJjllen er echter over enige tijd herten en
kleinvee jn het hertenkamp rondlopen, dan zal de bevolk'ing haar steun
moeten toezeggen bjj de realisering hiervan. "lJji in Swifterbant, aldus
de heer De Lange, "hebben hee'l sterk de indruk dat er alleen sprake js
van ontw'ikkeling in Dronten en vooral in Lelystad. tJe weten dat Lelystad
een grote stad moet worden in de toekomst, maar de kleinere dorpen mogen
n'iet worden vergeten. " A'ls voorbeelden werden genoemd: stagnatie ontwik-
kel ing woningbouw, vemuim'ing mogel jikheden part'icul iere won'ingbouw,
uitbreiding busdienst, grotere faciliteiten van de zjide van de PTT wat
betreft te'lefoonaans lu itingen.
Toevoeging redactie: 't is daar best goed gekonen; als je naar aan de
bel trekt. . .

Priesterwijding
Zondagmorgen werd Jac. Hetsen in de parochiekerk te Dronten door
mgr. Hendriksen tot priester gewijd. Deze wjjdjng l.las de eerste
dje jn 0ost Flevoland plaats vond. Jac. Hetsen is tevens de eerste
(oud-)inwoner van Flevoland, d'ie gewiid werd. In dezelfde dienst
droeg, zoals te doen gebru'ikeliik, de neomist zijn eerste mis op.

Subsidie Stichting tlelziin
Het bestuur van de St'ichting l,lelzjjn heeft de minjster van CRM verzocht
de stichting een zo hoog mogelijke subsidie te verlenen, wegens de door
haar gemaakte en nog te maken kosten. Tevens heeft het stichtingsbestuur
zjch tot de Landdrost gewend met het verzoek subsidie te verlenen in de
kosten, welke n'iet door de rijkssubs'idie zullen worden gedekt. Alvorens



definjtief te beslissen om een rijkssubsidje van 90in plaats van de
gebru'ikel'iike 40 procent van de kosten zal de minister gaarne vernemen
of naar het oordeel van de Landdrost, die de adviesraad raadpleegt op
dit punt, de stichting in een reële behoefte voorz'iet en of het openbaar
ljchaam bereid is de resterende 10 procent van de lasten voor z'ijn reke-
n'ing te nemen. In overeenstemm'ing met het gevoelen van het Dagel j jks
Advjes College'is de Landdrost tot de conclusie gekomen dat het nietjuist zou z'ijn, nu de activiteiten van de stichting nog tot ontwikkeling
moeten worden gebracht, de vraag van de minister in ontkennende zin te
beantwoorden. De adviesraad adviseerde conform dit voorstel.

Schetsplan kerkcentrum Swifterbant
De besprekingen 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. 0udejans uit Amsterdam heeft
een schetsontwerp gemaakt, dat door de drie kerkgenootschappen nog
goedgekeurd moet worden.

Honingbouw Biddinghu izen
A1 geruime tiid is er in Bjddinghujzen we'inig of geen bouwactiviteit te
bespeuren. In tegenstelling tot andere woonkernen 'in 0ost Flevoland
staat jn dat dorp de woningbouw nagenoeg stil.0p dit ogenblik heeft dit
dorp 323 huizen gereed en zijn 75 wonÍngen in aanbouw. Daarmee is Bid-
dÍnghu'izen de klejnste woonkern. Sw'ifterbant, dat nu 475 won'ingen heeft,
'is Biddinghuizen inmiddels voorbjjgestreefd. Al met al is er in BiddÍng-
huizen enige ontevredenheid te constateren over de gang van zaken. Men
is bevreesd dat de ontwikke'lingskansen worden geschaad en daarbij wordt
onder meer gewezen op het ujtblijven van een ujtbreiding van een ujt-
breid'ing van het winkelcentrum en andere noodzakelijke voorzieningen.
Toevoeging redactie: 't is allenaal best goed gekomen...

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

Ilorichida
De burgemeester van Morich'ida in Hongarije brengt momenteel met z'ijn
dochter een bezoek aan 0ost Flevoland. De S3-jarige Imre Kocsis en de
14-iarjge vrolijke, vlotte Judka verbljjven ongeveer anderhalve week bij
de famjlie Kiss te Dronten. Van een volledige u'itwissel'ing is dus njet
zoveel terechtgekomen. In jeder geval mjnder dan de "deputatie" ujt
Dronten z1ch verleden jaar had voorgesteld. Nu 'is het echter ook geen
kleinigheid een uitwisseling tot stand te brengen.
Toevoeging redactie: verkeer tussen )ost en fi/est ras toen inderdaad een
hachelijke onderneming. De toen gelegde banden met Hongarije bestaan nog
steeds.

Sportcomplex Biddinghu izen
De Cultuurtechn'ische afdeling van
meerpolders heeft onlangs een van

Rijksd'ienst voor de IJssel-
voetbalvelden te Bjddinghui -

de
de



zen jngezaajd.
D'it voetbalveld, dat deel u'itmaakt van een groter sportcomplex,
krijgt een aarden wal die 10.000 staanplaatsen heeft. Het comp'lex
omvat vier voetbalvelden, twee korfbalvelden en een oefenveld van
50 x 50 meter. De velden zullen vo'lgend jaar (1969) voor junioren
en adspiranten te bespe'len zjin. Het iaar daarop zullen ook de
sen'ioren er gebru jk van mogen maken.
Toevoeging redactie: op naar de hoofdklasse o,r, de staantribune te
vullen.

Pol itieke activiteiten
De Po.litieke Partij Rad'icalen heeft deze week een openbare biieenkomst
gehouden. 0nderwerp y1as het aftasten van de mogeliikheden om'in 0ost
Élevoland te komen tot een progressjeve concentratje. Samen met D'66 za1
de zoju'ist opgerichte act'iegroep van de PPR de andere politieke partijen
in deze polder uitnodigen voor een gesprek. Tijdens de bijeenkomst van
de PPR jn Dronten is voora"l gewezen op de verkiezingen van volgend jaar
in het geb'ied van de toekomst'ige gemeente Dronten. Deze verkiezingen
worden in meer dan één opzicht bijzonder interessant. Zij komen een jaar
voor de landelijke verk'iezingen en kunnen derha'lve een graadmeter ziin
hoe de politieke verhoudingen in ons land liggen. Met recht kan daarom
gesteld worden dat met de biieenkomst van de PPR in Dronten deze week de
eerste ronde van de verk'iezingswedloop is ingegaan. Een wedloop die,
naar wjj hopen, door zeer velen gevolgd zal worden en waarbii het van
groot belang is dat de bevolking (dus de kiezers) een daadwerkeljike
bjjdrage gaat leveren.
Toevoeging redactie: de hoop van de journalist zou in vervulling gaan:
bl i jf deze rubri ek I ezen !

Vui Inisstortplaats
De vuilnjsstortplaats aan de Ansiovisweg is een bron van misnoegen
voor de bewoners van omliggende panden. Uitlatjngen van de bewo-
ners zelf z'ijn wel het dujdeljjkste bewjjs: n.l. de niet te harden
stank bij oostenwjnd, het onged'ierte en de vf iegen en ook js het
luchten van kamers en kleren onmogelijk geworden. Eventuele bezoe-
kers worden er met de neus op gedrukt. "Het'is gebeurd dat in één
nacht alle koperen voorwerpen'n bruine aanslag vertoonden, omdat
de roet en verbrand'ingsdee 1t jes door a I 1e moge I i jke en onmoge I 'i ike
kieren de huizen b'innenkomen". Daar er geen toezicht'is wordt er
maar raak gestort en hoopt het vujl zich op tot aan de Ansiovis-
weg. Voor het ejnd van het iaar hopen we ujt de moejliikheden te
zijn, vertrouwde ons de woordvoerder van de djenst publieke werken
toe. Voor de bewoners van de boerderijen rondom de vuilnisstort-
p'laats hopen we het van ganser harte.
Toevoeging redactie: niet op alle plaatsen in het nieuwe land
waande men zich in het paradijs.

Aardappelkoelhu i s Srifterbant
In een recordtempo heeft het aannemingsbedrijf Van tgmond ujt Dronten
het bedrjjf van C.Meijer NV op het tweede jndustrjeterrein van Swjfter-
bant overeind gezet. 0p 18 maart 1968 werd de eerste van de 503 he'ipa'len
de grond ingeslagen en op dit moment is zo'n slordige 2000 ton aardappe-
len jn de koelcellen opges'lagen. Swjfterbant'is met de vestiging van
C.Me'ijer NV uit Kruiningen een bedriif rijker geworden, dat in de toe-
komst aan ongeveer twint'ig personen werkgelegenheid kan b'ieden.
Toevoeging redactie: CNK werd voor Swifterbant een begrip.

Hertenkamp Swifterbant



Zaterdag 20 september was het zover. De hertenkamp aan de Noordho-
ren werd of f ic'iee 1 geopend door de heer A. G. L'i ndenbergh , hoof d
soc'iaal-economische afdel'ing van de Rijksdienst voor de IJssel-
meerpolders. Groot was de belangstelling van de bevolking op deze
wjnderige middag voor deze open'ing. De heer P.G.A.de Lange in zjin
functie van voorzjtter van de Vereniging voor Dorpsbelangen, memo-
reerde in zijn openingswoord het vele werk dat vooral door de her-
tenkampcommissie is verricht om deze hertenkamp te verwezenliiken.
De heer Ljndenbergh ze'i dat hii het bjizonder op priis stelde te
zijn uitgenodigd voor deze opening. H'ij vond deze hertenkamp een
mooi voorbeeld van persoonlijk injtiatief.
Toevoeging redactie: zo is't maar net. Er zouden nog vele p.i.'s
volgen.

0pening CHLS Dronten
Mr.B.l,l.Biesheuve'l heeft g'istermorgen tijdens de viering van het 50-jarig
jubileum van de CBTB in het gemeenschapscentrum "De Meerpaal" het gebou-
wencomplex van de Chr. Hogere Landbouwschool geopend. Ter ge'legenheid
van deze opening sprak mr.Biesheuvel voor tweeduizend leden van de CBTB

en vele genodigden, onder w'ie de minister van Landbouw en Visserii, een
rede uit. De officiële'ingebrujkneming van de gebouwen van de Chr.HLS
nabij Dronten zal overigens eerst op zaterdag 12 oktober'68 geschieden.
Toevoeging redactie: zo bouw je twee feesties voor één zaak.

Scholengemeenschap
Tweeënzest'ig 'leer'lingen uit geheel 0osteljik Flevoland verdeeld
over drie eerste klassen (alfabetisch ingedeeld en niet naar leef-
tijd en 'intelligent'ie) bevolken de scholengemeenschap in Dronten.
Een scholengemeenschap uniek'in ons land, die voorlopig is onder-
gebracht jn een aantal lokaljteiten van het kamp Dronten. De eer-
ste scholengemeenschap is uitgegaan van het openbaar lichaam "Zuj-
deljjke IJsselmeerpolders", maar kan na de opheffing van het open-
baar ljchaam in handen komen van de gemeente, maar ook overgedra-
gen worden aan een stjchting. Deze voorlopig openbare school heeft
leerlingen ujt alle gezindten. Dat bl'ijkt uit het op het lesroos-
ter voorkomende vak "maatschappi j1eer" . 3l 'leerl'ingen vo'lgen de
les gegeven door ds. Molemaker, 19 de lessen van pastoor B.Eysink
en 12 de les maatschappijleer, die door mej.H.Scheper (adjunct-
directrjce) wordt gegeven.

Aardappeloogst: precair, maar niet hopeloos
De aardappel- en b'ietenoogst z'ijn door de zware regenval ernstig ver-
traagd. In 0ostel j jk Flevoland js de s'ituat'ie b j jzonder precair. Zest'ig
tot zeventig procent van de consumptieaardappelen zit nog'in de grond.
De aardappe"lkoelhuizen hebben de laatste drie weken geen aanvoer meer
gehad. De aardappeien beginnen jn de grond te rotten, vooral de aardap-
pe'len d'ie n'iet op tjjd z'ijn bespoten. Het rotten zal zeker toenemen,
menen de experts.0m een jndruk te krijgen van hoeveel regen er wel 'in

de maand september en begjn oktoberis geva11en, geven we de mm neerslag
van de maand september. Biddinghuizen (zoals gewoonlijk ver aan de kop)
met 210 mm, vervo'lgens Roggebotsluis met 203 en Dronten met 183 mm.

Swifterbant mat 120 mm.

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

Uiiziging structuurplan Dronten
Het dageljjks advjescollege komt ten aanzien van het gewijzigde
ontwerp-structuurplan voor Dronten met een voorstel, opgesteld na
bestudering van de vele suggesties die door jnstelfingen, vereni-



gingen en particulieren zjjn gedaan. Het DAC geeft een uitvoerige
6esóhouwing en stelt de leden van de adv'iesraad voor jn het door
hen aan de-directeur van de Rijksdjenst voor de IJsselmeerpo'lders
ujt te brengen advies met betrekking tot het ontwerpplan en de

ingediende ópmerkingen onder meer tot uitdrukking-tq. laten komen,
om-in overweging te geven het tracé van het westeliik deel van de

rondweg, voor wat betreft het gedeelte ten zuiden van De West,
opnieuw jn studie te nemen, en djt gedeelte niet in uitvoering te
nemen.
Toevoeging redactie: wat een lange zin... Dit weggede.elt.e (in het
verlenígde-van het Gangboord) is Ér nooit gekomen, nede dankzii de
i nspr aak .

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 vergaderjng t^tas ongekend. Ongeveer veertig middenstan-
ders, vertegenwoord'igers van pol it'ieke partiien, ambtenaren van RIJP en
ZIJP en ledón van Haàdel en Nijverheid alsmede v'ier huisvrouwen hadden
een plaatsje gezocht op de pub'lieke tribune. Aanvankelijk Ïeken de bie-
ten en aardappelen belangrijker dan't structuurplan, want de heren Ne-
gen, Cuelenaere en Su'idgeest waren met kennisgeving afwez'ig. De verga-
dering echter was nauwel'ijks geopend of de drie heren uit Biddinghuizen
kwamen achter elkaar bjnnenstappen. Het was jr.J.C.Gehrels (PC) die de
show stal. Gedurende de hele vergadering toonde hij zich een slagvaardig
spreker die meermalen de l*oordvoerder van het dagelijks adviescol'lege,
zijn fractiegenoot lrlitteveen jn het nauw drong. lrJederz'ijdse interrupt'ies
waren niet van de lucht tot de Landdrost eenmaal meende te moeten in-
grijpen. De verstandhoudjng was overigens prima, be'iden stonden beurte-
lings als schoolmeesters voor de kaarten van de plattegrond. Kenmerkend
was de houding van de heer Van de Heykant dje steeds weer verklaarde het
vo1'led'ig eens te zjjn met de heer Gehrels, behalve op het punt van de
paalwon'ingen. De heer Gehrels wilde op dat punt liever biivoorbeeld een
v i jver.
Toevoeging redactie: de paalwoningen schreven al geschiedenis voór ze
gebouwd werden.

Jaarvergadering Stichting Kruiswerk
Een kwart procent van het totale aantal contribuanten van de
Stichting Kruiswerk 0ost Flevoland toonde belangstelfing voor de
eerste jaarvergadering s'inds het samengaan van de drie kruisver-
enigingen. De voorzitter van de stichting, de heer L.Segaar wjlde
'in zijn openingswoord graag de zonnige kant zien van de mjnimale
opkomst (van zes contrjbuanten).Hii dacht dat't een teken kon
zijn van vertrouwen, tevredenheid en afwez'igheid van klachten.
Toevoeging redactie: zó zal het wel geweest zijn...

Uitbreiding Suifterbant
0p diverse plaatsen jn de djrecte nabijhejd van de woonkern ziin actjvi-
teiten aan de gàhg, die op een verdere uitbouw van het dorp wijzen. Enj-
ge tijd geleden 'is een begin gemaakt met zandopspuïtingen op de kavels
K7 en K8 aan de Tarpanweg, voorts op het terrein achter de p.c. school
"De Branding" en bovendjen nabji de o.l. school "De Duyke.ldam".
lrlerkzaamheden, d'ie de bewoners van Swifterbant vanzelfsprekend met ge-
noegen gade slaan. Al deze actjvite'iten betekenen nameliik een uitbouw
van de huidjge woonkern. 0f de woningbouw op de drie genoemde terreinen
ook nog door de Rijksdjenst ter hand zal worden genomen, is een andere
zaak. l.lel is het zeker dat over en'ige tijd de bouw te verwachten js van



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

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

tot een gezamenlijk gebruik van het kerkcentrum "De Voorhof" te
komen. De besprekingen zijn nu afgesloten en de drje kerken ziin
over het gebruik van het kerkcentrum tot volle overeenstemming
gekomen. De ingestelde beheerscommissie zjet er als vo'lgt u'it:
J.Joldersma, mevrouw De lrlildt, K.G.Harwich, mevrouw De Graaf,
A.van't Hof, J.M.J. Vos, l{.G.M. Smulders, M. }lolthuis en E. Tim-
merman.
Toevoeging redactie: waar wiisheid toe kan leiden...

Kerkscheuring Dronten
Ejnd vorjge week is het geschil jn de vrijgemaakte kerk van 0ost F'levo-
land tot een uitbarsting gekomen. Eén vari de ouderlingen heeft de leden
van deze kerk "weggeroepen" van achter de ontrouwe ambtsdjenst van de
grote meerderheid van de kerkeraad vandaan". In de gemeente werd een
stenc'i1 verspre jd waarin meegedee'ld werd dat zondag j.l. diensten belegd
zouden wordenin de aula van de chrjsteliike lagere school Het Kompas te
Dronten. Donderdagavond echter besloot het bestuur van de p.c. school-
vereniging de lokaljteit njet te verhuren en daardoor moest men omzien
naar een andere zaal. Men vond onderdak in het parochiehujs, waar zon-
dagmorgen ds. Knoop uit Rotterdam voorg'ing.
Toevoeging redactie: waar "oneens zijn" toe kan leiden...

Brand CAVV 'Lelyland' Dronten
Gisteravond tien over half twaalf js brand u'itgebroken jn het
graansilobedrijf van de CAVV "Lely1and", een van de grootste ge-
bouwencomplexen van 0osteliik Flevoland. De brand nam een zo grote
omvang aan, dat van de grootste brand in de lJsselmeerpolders ge-
sproken kon worden. De gehele nacht is de Dronter brandweer, geas-
sisteerd door de brandweerkorpsen uit Biddjnghuizen, Swifterbant
en Kampen, in touw geweest met de blussingswerkzaamheden.

0udejaarsnacht
0p het tijdstip dat a1le openbare gebouwen in Nederland dichtgaan, gaat
jn Dronten in de oudejaarsnacht het gemeenschapscentrum pas open. 0p I
ianuari 1969 om 00.30 uur ontbranden de lichten van De Meerpaal en gaan
de deuren open voor hen, die htrn medebewoners nou eens niet op straat
maarin het gemeenschapscentrum wi'llen gelukwensen.

A.P. van de Hej&ant en de KVP
De heer A.P. van de Heykant, vorig jaarin de adv'iesraad gekozen,
toen hij deel uitmaakte van de KVP kandidatenlijst heeft zijn lid-
maatschap van de partij opgezegd omdat hij zjch n'iet'langer kan
verenigen met de partjjlijn zowel landelijk als plaatselijk. A1s
KVP aan oude tijd vasthoudt, wordt ze met de tijd verleden tijd.
Hii las dinsdagavond een verklarjng voor in de vergadering van de
adviesraad naar aanlejdjng van zijn besluit. Een door de heer J.C.
Gehrels 'ingediende motie, waarin werd voorgesteld dat een zjtting
hebbend raadsl id, dat van part'ij verandert, z'ijn zetel n'iet moet
kunnen behouden, werd verworpen met zeven tegen zes stemmen.
Toevoegíng redactie: er was toch nog democratische gerechtigheid.

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



een jaar met vallen en opstaan.
Met Swifterbant g'ing het goed, het kreeg een hertenkamp met spoed.
Hoog en laag nam een schop ter hand, maar nog steeds geen groot zwembad
in Flevoland.
In Bidd'inghuizen was weinig vaart, daar ging alles even bedaard.
Beter nieuws op 't andere front, Zu'id Flevoland werd van water grond.
Met het verkeer was het weer niets, daarom pakte menigeen de fjets.
Regen, regen en nog eens regen, maar degenen die de Flevoroute reden
konden er tegen.
Ook het komend jaar komt het er wel weer op aan, zoals de verplaatsing
van het gebouwtje voor de Dronter iisbaan.
Toevoeging redactie: het jaar zit er weer op. Veel van nu kan uit het
verl eden worden verkl aard.


