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Deze uitgave van ons bulletin heeft betrekking op het
plaatselijke nieuws uit de Flevorander-edities van het
eerste kwartaal 1970.

Toevoegingen van de redaetie zijn steeds onderstreept.
Hopelijk wilt u zo zo vriendeliih ziin, dit bulletin onder

de aandacht te brengien van fanilie-1eden, vrienden, buren en
kennissen. Het donateursgeld bedraagt nininaal E 10 per jaar voor
particulieren en p 50 per iaar voor bedrijven.

Een telefoontje is voldoende, on donateur to worden.
Vriendelij g,roeten,

J.J.VrakkinÉi.
secr . /penningn.
Dreef ?.8.
8256 All Biddinghu izen
Tel: 03211-1597.

DROHTEN IH DE BAN VAN ZESKAHP ( Z en 6 ianuari 1970 )

De N . C . R. V. -zeskanp is een spel . Dat is in de rubriek
Beneden peil twee weken teruEf met stelligheid beweerd. lle worden
in deze nneninEÍ Étesteund dr:or de N.C.R.V. zelf, die steeds spreekt
van zeskampspel.

Het was natuurlijk niet zonder aanleidinÉ dat we onze nening
gaven over de zeskamp. De sfeer in het kaup van de zeskanp ging
teveel lijken op die van een geveeht, of op de sfeer die er
schijnt te noeten heersen in een voetbalelftal dat een
cupwedstrijd moet spelen.

En van za'n sf eer noeten we niets hebben. lÍe sPelen nee in
een spel. Vanzelfsprekend met de nodige ernst. Haar zonder
afgunst, harde woorden, stekeliElheden, donderspeeches en wat dies
meer zti.

Laten we eens herinneren aan het oude gezegide: Een goede
Eieest bindt het meest. En laten !.ie er dan ook maar eens op wijzen
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dat een ploeg wiens prestatie afhankelijk is van een Éoedesamenwerking, het beste sebaat is bij saamhorigheid.

Het die bedoelde geest kan er ook het beste en heteffectiefst worden geoefend, zodat het gewenste resultaat ookIan8,s een andere weg en zonder verhitte koppen kan worden
bere Íkt .

onze nening werd ons niet in dank afgenonen. t{ant " het hadallenaal al zoveel geld gekost en een spelletje was het toehzeker niet Nu is dat eerste Éieen maatstaf en het tweede isniet in het Éreding. En wie gedacht had, dat !íe het, alleen naar
over een bepaald onderdeel van de zeskanp hadden, r.rel, die heefthet nis.

Grote vreuEide on

Assen en Bolsward, tot zaterdagavond tien over half tient,rotse leiders in de dubbelzeskamp van de N.C.R.v. zijn van detroon gestoten. Dronten mag zich na de r+edstrijd van zaterdag inde Houtkanphal te Doetinchem leider van dit populaire t.v.-spe1
noemen. De §portploeg van Dronten heeft laten zien wat net stuàgetraÍninÉ en organisatie te bereiken valt.

Het enthousiasne, zowel in de ha1 te Doetinchen als in de
huiskaurers in Flevoland kende geen Errenzen, toen Dronten Zgpunten had weten te behalen. Gevoegd bij de zB in de eerst,ewedstrijd te Leeuwarden, betekende dat sz punten. precies é6nneer dan Bolsward en Assen. De goede klassering van zaterdag
opent perspeetieven voor plaatsing in de finale.

De basis voor de trionf in Doetinehen werd al ín de eerstede beste twee proeven gelegd. De fietsproef, uitgevoerd door
Johan Prins, Ina Stein en Bennie Geling verliep voortreffelijk.
Met grote snelheid ging het drietal over de baan oD tot een tijAvan 57,4 see. te konen. De andere proeÉen konden de tijd .ràn
Dronten bii lange na niet halen. Direct hierna deelde Drontàn eentweede klap uit. De moeilijke zwenbadproef kon 6 punten
opleveren, indien binnen de vastglestelde tijd een balk-die noestworden doorÉezaagd-naar de andere kant van het zwembassingebraeht werd, zonder in het water te vallen. vijf van de zes
PloeEfen kwamen in het water terecht . Zo niet Hero Veenstra, dieals enige de balk naar de ovÉrkant wist te brenÉien.

Een ongekend enthousiasme bii de Dronten supporters. Twaalfpunten uit t,wee proeven, het was bijna te mooi olt waar te zijn.En het bleef Etoed gaan. Denker C. van Noort haalde in de eerste
ronde drie r.raardevolle punten binnen.

In dem mini-marathon liep Christ, Hulders een voortreffelijkerace. Dé ontdekking was evensrel Frans van Eeke]en. Hij }egde "t"eerste van de twaalf lopers de ronde op blikken af. Sanen zorgdenze voor een derde plaats.
Landdrost Dr. Otto moeht de beker van de gemeente Doetinchem

aan non-playing eaptain Je1Ie v.d. Sluis overhandigen en score-meisje Hargreet Heijer kon daarna de aanvoerder van Dronten de
zeÉekrans onrhangen .

z,eÉ,e -
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DE AANLEGGERS ( I en 13 januari 1970 )

Kindercarnaval.

0p zaterdagnniddag 7 februari organiseert
de earnavalsvereniging " de Aanleggers " een Éf root

kindercarnaval met ta1 van leuke attraeties. Er zal dit jaar voor
het, eerst een Érand íoze optocht norden gehouden door Dronten,
Í{aaraan o.a. medwerking: verlenen: nuziekkorpsen, Boerenkapel,
Pr i.ns Carnaval , Raad van E 1f , Dansnar iekes , en de n ieuw E[ekozen
Jeugdprins en Jeu€dprirrses. Voor het mooÍst, gekst en leukst
geklede kind, Éfroep of straat,, zLin prachtige prijzen
beschikbaar. Tijdens het kindercarnaval in " de Heerpaal " zal
voor een tractatie worden g,ezotgd.

Beern ink .

Enige tijd terug berichtte " de Flevolander " dat de
carnavalsvereniging " de AanlegElers " het, voornenen had de
minister van binnenlandse zaken, Hr. H.K.J. Beernink, uit te
roepen tot zot van het jaar. Het bleef niet alleen bii 'n
voornenen. Hofsehrijver Heijer kreeg een opdracht de minister een
net briefje te schrijven met de uitnodiging daarin vervat,
woensdag 7 februari naar Dronten te konen, oo officieel tot zot
van het jaar uitgeroepen te worden, 8Íl de onderscheiding, die
daarb ij hoort, in ontvangst De
earnavalsvereniging heeft de keus op de
va1Ien, oadat deze op het i.nderdaad zotte idee was gekonen de
toekonstiEfe geneente Dronten provineiaal in te delen bij
Gelderland. l{et deze beslissinÉ zette hij de hele Dronter
adviesraad voor aap en tevens negleerde hfj de uitdrukkelijke rrens
van de bevolking van de polder. Dat nu nas al te zot, yonden " de
Aanleggers".

:::*:
Zijne exeellentie heeft " de Aanleggers " een briefje teru6l

geschreven. Gelukkig slaat hij daarin een andere toon aan, dan de
in enige naanden terug Éeschreven brief aan de adviesraad.
Geachte heer,

Het was voor aij-on uw eigen terninoloEÍie aan te houden-een
Efrote eer de nededeling te ontvangen, dat het in het voornenen
ligt van de Carnavalsvereniging " de Aanleggers", rij uit te
roepen tot " zot van het jaar lfaar ook nij niets nenselijks
vreend is, streelt het uiteraard nijn ijdelheid te vernenen, dat
gij nij-juÍst nij- hebt uitverkoren uit Deer dan traalf niljoen
landgenoten -

Tot nijn spijt noet ik u eehter berichten, dat ik door
persoonlijke onstandigheden niet in de geleÉenheid ben on op 7
februari a.s. naar Dronten te konen-
Hoogachtend ( was getekend )- H-K.J- Beernink-

te konen nenen.
heer Beernink laten
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Voorbeeld.

De ninister geeft nel het goede voorbeeld. Ook de reÉ:ering:
is er aI eniÉe tijd van doordronÉfen dat het net a2rtyaegen en
toekennen yan onderseheidingen wat voorziehtiger noet Horden
orEfespronEfen. l{u de heer Beernink in bedekte ternen de hoge
onderseheiding van " de Aanleggres " heeft geweigerd, nagt
verwacht worden dat hoge anbtenaren,ranneer het rreer lintjes gaat
reEgenen, bedanken voor de eer. Dat wil zeggen dat negentiÉí
procent van de lintjes teruEfÉiestuurd of niet aanvaard wordt-

Rear:t-ie Sticht-ino: .lerÍrttrtl in Í)rnntan in da 6nada nrrda f i iíl

RAAD VAIí KERKEI{ ( 16 en 23 J.anuari 1g7O) -

Oprichting.

Op woensdrg 2L ianuari zal de Raad van Kerken in Oostelijk
F1evo1and norden opgerieht in de Hervornde kerk te Dronten. Dan
ontstaat in de polder wat reeds in vele plaatsen in lfederland
gebeurde; er za1 een punt koaen waar alle a} bestaande vorDen yan
snnenwerkingí tussen de verschillende kerken sanenkonen en waar
n&ar nieune nogelijkheden kan worden gezocht.

Br is in Flevoland al veel gezanenlijk rerk:
lleerpaaldiensten, Vredesreek, jeuÉfdrerk, kerkbouw,
§espreksEíroepen en het nerk van Kerk en Reereatie op de caapi.nÉfs
bij het VelureDeer.

Het belangrijkste van aI deze saaengerking is volÉens de
kerken, dat het rantrouwen tussen de nensen yan verschillende
ÉroePen verdwijnt. De kerken kunnen dan sanenïerken voor een
betere leefbare rereld.
I{entaliteit.

Het gaat or een nentaliteitsverandering. Te begfinnen in olnze
eiÉen kleine wereld. En daar kunnen de kerken aan needoen. Door
goede inforaatie en publiciteit. In Flevoland bijvoorbeeld door
een beter, pittigler kerkblad, door geznnenlijk jeuéldserk, door
gezanenfijk overleg net de overheid, door steun aan het werk van
Flevoland voor Ontnikkelingshulp.

Stinuleren,

Een Raad yan Kerken kan dergelijk werk stinuleren- ,ïn 1968
nerd de landeliike Raad van Kerken in Hederland opglericht, waarin
vrijwel alle kerkgfenootsehappen needoen. In Oostelijk Flevoland
neDen deel: de t{ederlandse Hervornde Geneente, de Gereforneerde
Kerken, de Roons*Katholieke Kerk, de Vrije Evangetische Geneente,
het Yrijzinnig Protestants Contaet Centrua, terwíj1 andere
geloofsgeneenschappen kunnen toetreden.
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Het practische rerk van deze Raad vindt plaats in secties.

Landelijk bijvoorbeeld in secties voor sociale ypaEgen, voor kerk
en ontwikkelingssanennerkinÉi, voor oecunenisehe actie, voor
internationale y3egen, voor kerkbouw, publiciteit, filn e.d. Op
deze nanier kan een plaatselijke Raad van Kerken ook
functioneren. fn Flevoland in de afdelin€fen per dorp ( of stad )
en in secties voor jeugdrerk etc. De StichtinEí Kerk en Recreatie
zou zo bijvoorbeeld als sectie kunnen gelden. En het zal
duidelijk zijn dat er noEf zoveel reer te doen va1t,-

Elk jaar gleldt een week in januari internationaal als
gebedsreek voor de eenheid der Christenen. Ook in Flevoland ras
nen gewend in deze neek saDen te koaen. Het leek de kerken daaron
goed on de Flevolandse Raad van Kerken in die reek offieieel van
start te laten gaan.

In de Raad yan kerken hebben zitting: pastoor Th- van der
Zandt, J. de Bont, J.J. Haeek, T. van Lagenaat, IJ. de Vries, A.
Andeweg, Derrroutr de Groot, J. Kanphuis, J. Akster, J. de Vries,
allen uit Dronten, tl.J. ïrisk, neyrourr A. Schrijer, ds- D.
Verhoef, ll. v.d. Iíeij, A. Leendertse, K. Joldersna, nevrouw E.
l{eibor€, allen uit Biddinghuizen, tí. van 't íesteinde, J.JrÉlrer,
J. Haverkanp, H. Haasken, ds- H. Oosthoek, allen uit Snifterbant,
pastoor G. v-d. Beeh, H- Strik, P. de JonEÍ, ds- C- Houtnan, A.
Snid, H. Jonkers, en J. Oonkes uit Letystad.

TUïIIIBREII ïN DROIITEII ( Z7 januari 1970 ).

De vergadering van de volkstuinvereniging kreeg vrijdagavond
van de voorzitter, dhr- R. Rook te horen, dat het tuinieren
steeds Beer noet rorden g,ezíen a1s vrije-tijdsbesteding dan als
nat nevenwerk oD er rat beter van te worden. Voor het verkrijgen
van subsidie rroor deze nieurve tak van recreatie noest nen ook op
hoger niveau het belang van de volhstuinen inzien, aldus de heer
Rook in zijn openi.ngsroord.

Het 515 leden, onder wie een aantal kantoornensen, kon nen
toch niet [eer zona&r aan de rrensen van de vereniging
voorbijÉaan- Voorzitter Rook nenoreerde het Éfoede jaar en de
goede oogst in 1969.

Het progrrrna van de vergadering ras on8lekeerd - tla de
openinÉ kreeg eerst de heer Salentijn van de N.A.K. in Bnneloord
het woord. Hij sprak over pootaardappelen voor de
volkstuinyereniging in verband net het gebruik van pootÉoed.
Ondat de export hoge eisen stelde, noest het pootgoed van zo hoog
nogelijke knaliteit zijn. En in de polders werd eenderde deel van
de pootaardappelen in Nederland geteeld. On een gezond product te
kriigen noesten alle ziekten uit de polder Éfeweerd norden en
daaron noehten ook volkstuinders raar bepaalde soorten gebruiken
als pootgoed,

lla deze toespraak werd een pauze Éehouden net de
traditionele gratis verloting van een aa-ntal tuingereedschappen,
Daarna kxan het huishoudelijk gedeelte van de vergaderingi aan de
orde. Er Faren geen tegeneandidaten en daaron nerden de heren
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Rook en Postna in het bestuur herkozen. Het bleek dat bii de
voorjaerskeuring enkele leden ean boete hadden gekregen, ondat
zij hun boeltje niet Eloed schooongehouden hadden. Bii de
pgjaarl keuring bleek alles in orde. Door de pachtPriisverhoging
noest de huur dit jaar bepaald worden op viereneenhalve gU1den
per are. l{aar, deelde de voorzitter nee, die priis kon nogi rel
hoger worden.

De narnbordjes kwnlen ook weer aan de orde- " Ïk heb er
ÉtLize haren van gfekreéíen ", aldus de heer Rook. Die naanbordies
noesten volÉfens 'n besluit van de ledenverÉadering op elke tuin
woorden geplaatst, naar, €E rraren leden, die volgiens de
voorzitter denken: " barst traar Toch, dankzij de bordies die
sel Éeplaatst waren, Las er dit iaar ninder vernist van de
tuinen. Dat kwnn waarschijnlijk ondat noeder de vrouÍr nu wel de
goeie tuin kon vinden on rat Efroente te ha1en.

Het bestuur knan net een voorstel nieuwe leden een
raarborgsoD rrall een riiksdaalder te laten storten. Bii opzegging
van het lidnaatschap zou die rijksdaalder rorden terugbetaald,
nanneer de tuin in goede staat nerd opÉleleverd. Dat neende het
bestuur te noeten voorstellen, ondat noEi we1 eens leden aet de
noorderzon vertrokken, terwiik hun tuin er afgrijseliik uitzag-
De vergaderingl begreep dit voorstel niet en nan het niet aan. Een
ander bestuursvoorstel was de aanschaf Yan Palen voor de
narnbordjes. Die palen zouden door de vereniEiinEf rorden betaald
en daaraan rilde de verÉladerinÉf na een discussie over het nut en
de noodzaak nel neererken.

Seeretaris*penningfteester Verneulen las de boeken net de
verslaElen yoor. Het saldo ras in het afgelopen iaar gedaald van
f 4-300.--. tot F 2.13O---. Haar, hij kreeg lof van de
kaseontroleconniss ie .

De vergaderinÉ werd besloten net een rondvrarÉ, die de
tongen van diverse leden in beneÉling bracht-

Reactie Stichtine : de vollrsrril oo de volkstuin is bepalend'
o zo\-

DUBBELZESKAITP-SHOII. ( 30 januari- 3 februarí 1970 ).

Het een puntentotaal van 4O1 heeft de shorploeg van Dronten
in het showonderdeel van de dubbelzeskanp van de N.C.R-V-, de
leidine genonen! Toen zaterdaÉDiddag tegen vijf uur na een
rervelende show de eijfers bekend werden Efenaakt, kende de
vreuÉde bijna geen Efrenzen teer. Vrijwel heel Flevoland za|-
zaterdagniddag tussen vier en vii f uur aan het t . "r. -toestel
gekluisterd. Overgordijnen waren gesloten ' en schenerlanpen
aangestoken on zo duidelijk noCÍe1ijU beeld te ontvangen. Van het
Dronter ninkeleentrun was het nerendeel van de bedriiven
gesloten, zodat het personeel en de niddenstanders het optreden
van de showploeg konden aanschougen.

l{a de opnaren in Utrecht op tZ ianuari Faren de
verwachtingen hooÉt Efespannen- De show van Dronten, net a}s
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thena:" Dronten, "t nieuwe hart van l{eder}and " noet ook bij de
niet bevooroordeelde kijkers een prettiÉfe indruk hebben EÍenaakt-
[Ipt pEoEírErrna. verliep zonder haperinE en net een aantal
onderdelen, die kwalitatief Éfoed Earen- Getuige ook de hoge
waardering van de deskundige jury-Ieden Harry de Groot. Kees van
Langeraad, Joop Doderer, Corien Spier, Johan Bodegraven en
Langerak.

" Op zo'n resultaat kun je alleen Daar hopen ", zeí algeheel
leider Bert Hoogeveen enige ninuten na afloop, toen hii het
niddelpunt rras ![enorden van hen gelukwensende nedeconlissieleden
en ledewerkers aan het shorprograDna-

Dubbelzes[nnpeouissie Dronten voorzitter, de heer S . J -

Bleeker verklaarde trots te zíin op de verrichtingen. " Ben
geweldiE! resultaat on bij beide onderdelen shon en sport op de
eerste plaats te staan".

Direet na de uitzending nocht de heer Bleeker de gelukrensen
van de landdrost en de waarnenend landdrost in ontvanglst nenen.
Ook de leden van de het dagelijks adviescollege braehten hun
benonderinEi over aan de leden van de zeskarpconnissie-

Blij verrast net het sueces Has vanzelfsprekend de heer
Bensch, die de scene uit Sniebertje had gesehreven en de reÉfie
voerde. Sxiebertje, líaarten líassink, had zijn t.v.-debuut wat
vreend Éevonden- Jezelf op de beldbuis te zi-en vond hii een
nerkwaardige EfeÍÍaarwording. Bronsnor Cor v/d. Zee zei helenaal
geen kans te hebben gezien zieh ze].,f te «rbserveren. De spanning
was er veel te groot voor.

Dirigent van het koor, de heer Hullegie, was aI niet ninder
blij. " Is het niet geweldig, dat je net een hoor de hoogste
seore reet te behalen en er ne6fens, aehten en zevenst op het
schern versehijnen? Het is duidelijk Éebleken, dat de talriike
repetities ni-et voor niets zíin gereest- Hu1de ook aan de heer
Soet, die het arranEferent voor " Yesterday " heeft genaakt".

RoodÉlloeiend stond na afloop van de zeskanpshon de telefoon
ten huize van de fanilie de líijs in Lelystad. Pin de llijs kreeg
bekenden en onbekenden aan de lijn on hen geluk te nensen net de
vier ni.nuten durende public-relationfiln. De filn van Pin de llijs
en Jan Kuiper bleek goed te zijn ontvangen. De nakers hebben de
Nederlanders nieursgierig naar Flevoland rillen naken- Hiet net
allerlei nooie plaatjes laten zien hoe nooi en Éloed het in de
polder nel is, naar een rreerEave in beeld en Éleluid van het
dynanische leven in dit nieuwe hart van Nederland. Gelet oP de
zeer vele reacties als de naardereinÉf van de jury, kan
§econstateerd worden, dat zíi in hun opzet zijn ÉÍeslaaEíd.

Reaetie Stichtinp: Iat net betrekkelijk neininr i,iddelen' naar
net inzet en sterke wil al niet bereikt kan
norden -
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LOKALE POLITIEK ( l-0 februari 1g7O )

Adviesraad.

De eerste serieuze vergadering van de Dronter adviesraad is
een nislukking Éerorden. Er rrerd politiek spel EÍespeeld van de
bovenste plank, terwijl de onderwerpen vaak op Éfeen enkele wijze
een discussie rechtvaardigden.

Het P-A.K. vocht tegen prikkeldraad en vóór openheid, Daar
in beide Éieva1len rras de C.C.P - tegen de voorstellen,
saarsehijnlijk alleen al, ondat het P.A.K. net iets op tafel
krran. De c-c-P- breef de hele vergadering fier overeind, liet
alle P-A-K--gorven stuk spetten, naar dolf het onderspit tegen de
heer van aalderen ( op en ) topanbtenaar van het openbaar
Liehaan- De v-v-D. liet deze vergadering Eeen kans onbenut on
zieh uit te spreken voor stinulering! van het particulier
initiatief- De heer Van Gaalen kreeg evenals tijdens andere
vergaderingen natuurfijk Eleen antwoord op zíin vragen- Hij neende
dit keer ze1fs, dat de heer Van lloerden eennaal geen antwoord
kreeg. De aan van de Gereforneerde Concentratie, Ir- Kadijk,
toonde zich een kanpioen van verzoeningsgezindheÍd - Zeec
bedachtzaan nerkte hij een paar naal op, dat de standpunten niet
zover uit elkaar ]sEíen. Haar voor deze relativerinÉl van het
weinig zinvolle politieke spel bestond weinig waardering-

Pijnlijk was het genis van Ir. Gehrels- Zijn aanwezigheid
had de discussie over de tegenoetkoning in de adninistratiekosten
voor biizondere scholen zoveel neer inhoud kunnen Éfeven. Het
verschil van inzieht in deze zaak tussen hen en de
p Iaatsvervangend Landdrost
kunnen laten duren.

Blinde darn-

had de vergadering nos zoveel }anger

De heer Yan l{oerden was in de tnee jaar dat er nu wordt
gepraat over het aI of n iet provine iaal ind'e len van de
toekonstige geneente Dronten, tot de conelusie gekonen, dat het
in 1968 insenonen standpunt juist r+as,

Dronten noest beslist niet als een soort blinde darn aan
Gelderland worden vastseplakt- rn de polder rÍas nen rans genoeg
oD een eigen koers be bepalen en daarbij nerd dan de blik op het
reesten Éevestigd- Het kernt,hena van de t.v-*shor van Dronten i
" Het nieuwe hart van Nederland ", vond de heer Van l{oerden zeer
goed gekozen. De g:aranties die de toekonstige geneente noest
krijgen noende de C.C.P.-noordvoerder een onvoorÍíaardelijke eis.
Overigens steunde hij het voorstel van het dagelijks
advieseolleÉfe de hooreittínÉl van de Tseede Kanerconnissie voor
binnenlandse zaken in Den Haag te bezoeken. Ook de heer Revet kon



zich volkonen verenigen net
overwoog, dat, Hanneer nen
voordeel rras- Daaron was het
in " de Heerpaal " te houden

l{ot ie .

:
het voorstel van de d-4.c, hoenel hij
een thuisxedstrijd speelde, in het
gewenst te proberen die hoorzitting

De heer Revet praatte wat door en ziin betoog nondde uit in
het indienen van een notie: De Àdviesraad voor het OPenbaar
Lichaan Zuideliike fJsselneerpolders voor t gtebied Dronten
spreekt a}s zijn oordeel uit, dat de BurÉfeneester van de
tàekonstige EieDeente Dronten uoet rrorden benoend, nadat de
adviesraad is gehoord en een aanbeveelingl heeft gedaan" -

De heer l{itteveen nerkte op dat dit bii het instellen van
nieusre §eneentes de gebruikeliike proeedure Ífas - En Dr - Otto
vond, dat net het indienen van een der§eliike notie beter gewacht
kon norden tot er serieus sprake Eas varl het instellen van een
gleneente.

Over de plaats van de hoorzitting deelde de voorzitter nee'
dat het gebruikelijk was, dat de Tweede Kanereomissies irt
verband net een strak werkschena biina altiid, behalve in
uitzonderlijke gevallen, in het Élebourr van de Tweede Kauer in Den
Haag vergaderen. De heer Otto vond het zelf ook een belangrijke
,rrÉ .., hij hoopte dat veel inroners van de polder berei-d naren
de hoorzittinÉ te bezoeken-

Reactie Stichting: Al}e begin is nu eennaal noeifiik; 't leert

vanze lf

ERUIT-KOELHUIS DRONTET{. ( 13 februrai 1970 I-

Of het koethuis voor de fruitteelt in Flevoland nu wel of
niet gebound wordt, is na de vergadering woensdeEÍavond niet
bekend. De helft van de aanrezige leden van de eoöperatieve
fruitafzetvereniging Flevoland silde intekenen voor een aantal
kilogranDen. Een vijftiental fruittelers knan Efezanenliik sleehts
tot ruin twee duizend ton - Daarnee werd het bestuur voor een
dilenna geplaatst. Op voorstel van de heer llaalkens werd geen
beslissingf Efenonen inzake het at of niet doorzetten van de
plannen tot bouw van een koelhuis annex sorteerstation-

Rundeline -

De vergadering werd voorÉezeten door de heer Yan de l{aas. fn
z1.jn openingswoord pleitte hij voor een hechte eenheid en een
bundeling van de afzeb- l{et de huidige onzekerheid voor de
toekonst was dat een eerste vereiste. De afzet en de bewaring
ooesten zo georganiseerd sorden, dat een product voor een §oede
orijs net de laaÉist BoÉletijke kosten geleverd kon worden- En een



regelnatig aanbod van een uniforn product
dat het doel van iedere fruitteler bereikt
van een bevredigend bedrijfsresultaat-

l,íi I inenen en r-'enten -

1!
zou kunnen bevorderen,

werd; het verkriigen

Een koelhuis zou 4.7 niljoen Efaan kosten en daarvoor zou een
knart uit Brussel norden gesubsidieërd. Bij de kostenberekeninÉi
Íras nen uitgegaan van een capaciteit van 45OO ton. Het koelloon
nerd dan berekend op totaal zeven en een halve cent per kilogran
en andere kosten oP totaal zeven cent. fn deze berekeninÉ:en zat
dan een kleine reserve, die zou kunnen worden vergroot door
andere produeten, bijvoorbeeld aardappelen te koelen, wannneer de
cellen leeg waren- Tenslotte kon de voorzitter needelen, dat de
Raiffeisenbank en de Boerenleenbank bereid rraren de boun te
financieren, nits het BorgstellinEfsfonds instende net de plannen
en nits er subsidie Efegeven werd.

DoorÉlaan -

Het vaststellen van een verder te vornen beleid verÉ:de veeJ
tijd- De heer llaalkens verduideliikte, dat de regeri.nÉl nooit-
goede wil of of nooie plannen kon subsidiëren, naar alleen Daar
een verbeterde afzetstructuur- Ook fr- Hel1en, direeteur*Efeneraal
van de landbouw, kon niets doen net een Élroep, die als los zand
aan elkaar hing. Het nas noodzakelijk, dat de afzetvereniÉiing een
eenheid vornde, of het rras ook in de toekonst niet Deer uogelijk.
Er zo1 alleen naar coneurrerend opgetreden kunnen worden,
Íïannneer een slaEfvaardíÉ, atzetbeleid nerd gevoerd -

Een aantal leden van de afzetvereniging rras van nening[, dat
er wel een eenheid bestond en vooral veel Eioede niI. Haar, vond
de voorzitter er noest een kern van leden konen, die zieh erÉ,ens
garant voor stelde.

De discussie Éo}fde heen en weer en het zae eÍ niet naar
uit, dat de leden elkaar vonden op basis van het Plan. De heer
Zwaan wilde nu we1 eens doorbijten. De telers noesten Daar een
risieo nillen Glrn€ren en een handtekening zetten net het aantal
kilo's, saarvoor 2íi zich garant stelden- De heer Zwaan zov
direet voor honderd ton intekenen. Deze uitsPraak vond nel
weerklank- De
inschrijving.

voorzitter stelde een stenninEJ voor net eer

De uitstagl iías, dat viiftien fruittelers inschreven voor
ruin tneeduizend ton. Dertien zeiden nee en drie wilden hun naan
niet op het briefje zetten. Telers, die nel ingeschreven hadden,
zeiden : " De basis is te snal, stoppen Anderen vonden, dat de
vereniging, koste wat kost, door noest Eaan- Gebeurde er niets,
dan gebeurde er nooit neer wat. Er noest wat Freer vertrouwen
onderling bestaan-

Besloten werd, oD gedurende een paar weken te traehten
fruittelers, die niet ter vergfaderinÉi naren, te bewegen, nee te
doen en in te schrijven voor een aantal kilogrannen'



11.

React ie St icht ine : llat is rri i she id

OI{Z E AGRARTÉRS ( 17 F'EBRIIART I g7O ) -

Boer woEden-

De }andbode, het blad van de L - l{ - IJ , zíet. een gunstiÉie
ontwikkelinÉ in de landbouw. " Door de eeun.jn heen heeft de
landbouwende bevolkins haar kinderen de landboun zíen verlaten.
Dat kon vaak niet anders, ondat er voor alle kinderen in de
Ia.ndbouw geen plaats was. l{a de bevrijding heeft dit proces zich
in verhevigde nate voortglezet. ïij hebben nu het punt bereikt,
waarop in vele Élebieden van ons; land voor vele zittende
onderneners geen aannijsbare opvolgers neer aanvezíg ziin-

fn de konende tien, vijftien jaar zal dit ertoe leiden, dat
vrijkonende bedrijven sanengevoegd zu1len norden tot Elrotere-
Aannenende althans, dat deze bedrijfsvergroting Eiefinancierd kan
rrorden en ook niet, dat op grote sehaal sprake i-s van
bestennínglsverandering van de grond. l{aar toch, afgezien daarvan
is ook een andere faetor werkzaan- Hanelijk de tnijfel- Twijfel
aan de toekonst van de landbouwondernening. Deze twijfel valt
niet zo É:enakkelijk ÍÍeg te nenen. Zeker niet bij diegenen, die
over voldoende eapaciteiten beschi-kken on in andere beroepen een
nellieht ninder risselvallig bestaan op te bouren-

Allen, die in de georganiseerde landbouw rrerkzaan zíin,
rordt in toeneuende nate door de ionÉferen de vraag gesteld :

" Heent u, dat er voor ons nog toekonst in de landbouw zit?" - Het
is ontoelaatbaar on daarop uet een ontwijkend of te vae8 antwoord
te reaEleren- Zeker, indien nen bedenkt, dat vele iongeren in een
ander beroep een goede toekonst kunnnen opbouwen. Een ieder, die
een advies geeft, dat wellieht beslissend is voor 'n te neaen
keaze, neent, zii het nissehien ongenild, een Eirote
verantwoordelijkheid op zieh. fíij weten zo langzanerhand weI,
waron nen EÍéén boer of tuinder moet worden- Dat noet nen nooit
doen, als nen niet net hart en ziel aan het agrarische beroep
verknocht is; dat uoet nen zeker niet doen, als nen niet bereid
is een hoge graad van vakbekraanheid te verwerven; nen noet het
niet doen, ríanneer nen op een zwakke finaciéle basis noet
beginnen ( i-e. niet, enige slechte iaren kan opvangen ) en ook
niet, indien net de eerste viif jaar ten volle van in alle
geneugten van de noderne welvaartsstaat wil delen- Daarbij gaat
het niet alleen on de instelling van de ondernener, naar ook on
díe van zijn vrouw-

Degenen, die op het nonder hopen, dieÉienen, die hun
verwaehtinÉf op de overheidssubsidie hebben gevestigd, zullen
bedrogen uitkonen- Dan nög zal diegene, die de uoEíeliikheden en
de eapaciteiten heeft on een bedrijf op te bounen zich voor ogen
noeten houden, dat het zelfstandige ondernenersehap risico's
inhoudt. De fruittelers zíin daar janner g,enoeg een sprekend
voorbeeld van -

Dit lijkt een wat sonber verhaal- Toch is dat niet Haar-
t{ant, bij een toenenend aantal wijkers nenen de kansen voor de
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goede blijvers toe. De landbouwondernening blijft een zinvol en
Éto*iend bestaan voor die6lenen, die 't a€rarisch ondernenerschap
weten waar te uaken" -

Reaetie Stichtins: Een Élegaarschuwd nens telt voor twee? Zeket'
rraar -ie hoopt toch altijd weer oo betere
tijden -

VeewerbeterinÉ.

YoriEfe week werd in Dronten de jaarvergladering van de
vereniging voor veeverbetering gehouden. Yoorzitter P-A- Zrenner
sprak i" ,ii" openingswoord de lrens uit, dat de landbouwers zo
hàcht rogelijk àeorÉlaniseerd werden, zodat ze ienand naar voren
konden schuiven, die keihard zakeliik kon oPtreden- De heer
Zwenner raadde hen, die graag boer rrillen bliiven, aan, zo
zakelijk noElelijk op te treden- Hii zaEl het als een taak van de
standsàrganisaties eens nat aan de belastingen te doen, nant de
eerste jaren werd Ereen hogere opbrenÉst voor de producten
vernacht - Sasen eías er nissehien iets teÉen te belastingen te
bereiken.

HEER DIE ZESKAI{P. ( 3 I{AART 1g7O ).

Eerste plaats.

Grandioos, f ornidabel : Het valt EfeÍroon noeilij k or
superlatieven te vinden on de prestaties vaII de Dronter
spàrtploeg in de dubbelzeskrnp van de H.C-R-y- Ireer te geven'
Grandioos was het resultaat: eerste in Barneveld en neteen na
drie wedstrijden op de bovenste Plaats net Eaar liefst vier
punten .root=piong op Assen- Fornidabel de inzet van de sportploeg

"it Flevoland. Duizend supporters uit de polder waren naar
Barneveld Éekonen oE de ploeg aan te noedigen. Supporters, die'
evenals de thuisbliivers voor het t-v--toestel net de uinuut
enthousiaster werden en de Flevolanders tot een geweldige
prestatie stinuleerden- Helnond, Genenuiden, Goes, Rheden en

Valkenburg, knokkend on een plaats bii de laatste zes te
bereiken, ÉlinElen bii dit EIeweId ten onder. Dronten kwan in de
eindstand uit oP 83 Punten-

Erekrans.

Non-playing eaptain Henk van Bruggen werd uitEienodigd de
hoogste tree van het erepodiun te bestiigen on vervolgens vaÍl
Ianàdrost Dr- Otto de grote krans on ziin schouders te krijgen-
Samen met score§irI Nieneke Geluk noeht hij de Élelukwensen van de
captains van de andere p]-oegen in ontvangist nepen. Even verderop
stànd de volledige ploeÉl van Dronten net coaeh Ino l{eiier,
assistent JelIe v-d- Sluis, nasseur Jo Tennekes, en reserves'
naar het enthousiaste publiek te znaaien'
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De grootste verr:assÍn§, die federatie dorpsbelan€fenzaterdaÉavond onstreeks elf uur voor de kranige sportproeg v.rrlDronten had, was een herhaling ,* de trooËtepuit"r, van dewedstrijd van dezelfde avond op het grootbeeldschern van i" de lleerpaal
De reden van de ploeg_ en hun begereiders keken sanen netbijna 2oo0 Frevoranders, aie naar É;; gereenschapscentrun varrDronten waren Elekonen, naar de t.v.-beeia"rr. Fascinerende beeldenvan de trionf, die de sportproeg van Dronten behaalde. Hetenthousiaste van Barneveld kwan :n .. de Heerpaal ..- terug, toenFrans van Eekeren en Froris Roozendarr op hun sterten aan denini-narathon begonnen en Frans ,rg*ri*"end de haI binnenkwan.appraus rras er voor denker van Noort en gejuieh, toen non_prayingcapatain Henk van Bruggen net de krans ou de schouders op dehoogste tree stond - ,

Shorr-onderdee I -

Door het sucees van de sportploegen in de dubberzeskanpdreigden de sueeessen vln de shàw-pÍoeg van Dionten op deachtergrond te worden seschoven.líaar ook in dit onderdeer staat Dronten nog steeds op debovenste praats en dat net nog slechts tnee progranna-s voor deboeg! - A}leen Heruond en fliéringerreer konen nog aan bod - Destand na de shon van tien van de twaarf Ereneenten }uidt:1 Dronten net 4o1 punten, 2 Rheden net 384 punten. 3 Assen net381 punten, 1O-e is Genenuiden net 330 punten.
Reaet ie -

" Dat Flevoland het nieuwe hart van l{ederland is, wist u aI.llaar dat dit hart nu ook een §rarr kroppend hart is, heeft uvanavond kunnen zíen door de ge*eldiàà prestatie van onzesportploeg, die ik van harte gerukwens net dit prachtigeresultaat". Aldus landdrost Dr- Otto voor de t-v-_eanerazaterdagavond in de " Eierhal .. te Barneveld-
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DROI{TET . [{AARHEEI{?( 6 naart 1970)-

Hear ÍnEf .

De Vaste Connissie voor binnenlandse zaken uit de Tweede
Knner heeft zich woensdaEfniddag beziggehouden net de vraaE!:
" Dronten, waarheen?". Aanleiding hiertoe is het ontwerp van net
tot een ( voorlopigfe ) indeling van de nieur te vornen Eieneente
Dronten- onvattende de plaatsen Dronten, Snifterbant en
BiddinÉlhuizen, net een oppervlakte van 35.195 ha. - bii de
provineie Gelderland -

Dit ontrrerp van rret werd woensdagniddag behandeld in een
openbare verÉfadering van de eomnissie, in welke bijeenkonst
."ht"r.*nvolgens het standpunt van de provincies Hoord-Holland,
Utrecht, Overijssel en Gelderland rerden uiteengezet -

Die provinciale standPunten liepen nogal uiteen en
varieérden van enerzijds instenninÉl en tot anderzijds afwij zínÉ,
van het netsontwerp.

Tegen de opvatting van Gelderland, dat zich plaatste achter
het voorstel, sLond Overijssel, dat aandronÉi op toevoeging! van de
nieure §eneente Dronten aan dit Élewest. Ook Utreeht zeï, zieh te
kunnen verenigen net het voorstel, ofschoon van deze ziide aan
een definitieve indeling de voorkeur zou worden gegeven- Noord-
Holland sprak zieh uit voor een voorlopig althans onÉlewii zígd
Iaten van de huioige situatie on eerst de toekonstiEle
ontrrikkelingfen af te nachten- Daarnee stelde Noord-HoIland zieh
op achter de op'attinglen van het openbaar lichaan Zuidelijke
IJsselneerpolders- Dit openbaar Iiehaan heeft ernsti€l beznaar
tegen de ( voorlopige ) indeling van Dronten bij Gelderland. Het
opénbaar 1ichaan neent het standpunt in, dat de drie zuideliike
IJsselueerpolders bij een provincie noeten worden ingedeeld en
" het rijkt de aange:fiezen weg on de drie polders bij Noord-

Holland in te delen". Een voorlopige voorziening: dient te worden
getroffen, aldus het openbaar Iichaan, on de ninister van
Éirrn".rlandse Zaken net het toezieht op de geneente Dronten te
belasten. Nanens het provineiaal bestuur van Overijssel r*erd
onder Deer opglenerkt, dat Dronten zieh richt op het stadsgewest
Znolle / Kanpen en dat juist dit stadsgerrest zíeh rieht op
Dronten - Er zijn tussen Dronten en dit stadsgewest tal van punten
van overeenkonst , zo werd betoogd -

Van de zijde van het provineiaal bestuur van Utrecht werd
onder Deer Éesteld, dat 't gehele nieuwe land bestuurlijk noet
worden ondergebraeht bij drie provi.ncies, te weten bii Noor-
Holland, Utrecht en Gelderland.

op de hear ing werden voorts nog Éiehoord een
verteEiensoord iging van de ehr ist,e I ii ke part ij en in Dronten , een
afvaardiginÉ van iret P.A.K- te Lelystad en de drie
landbouworÉianisaties in Oostelijk Flevoland, het
werknenersoverleg! Flevoland en de vereniging voor HandeI en
Hijverheid Oostelijk Flevoland -
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Sten.

De V.V.D. en het P.A.X. in Dronten hebben Éelaakt, dat de
C.C-P.-Dronten spreektiid aanvroeg voor de hoorzittingf in Den
HaaÉ- De C.C"P.-fraetie heeft bij nonde van de heer Van lfoerden
verÉlaard, de stea van de bevolking t,e laten vertolken ( de sten
des volks ", nerkte de heer Van Gaalen oP ) door de landdrost
alleen. Er noesten zo nin nogeliik sprekers zijn on een zo
duidelijk noselijhe neningf naar voren te brenglen. De C-C.P.
( niet àe frictià ) heeft nu, waarsehijnlijk tegen de zin van de
heer Van tíoerden, besloten, toeh spreektiid aan 1s nrnÉen. Àlleen
oll adhesie te betuigen aan de noorden van de landdrost' De

opnerking van de heer Van Gaalen wordt nu ineens begriipelijk'
Bij het volk, Haarop " de sten des volks ' betrehkinÉ heeft,
beÉoren de kiezers van de C-C.P- nat,uurliik niet- Daaroa lieten
die een eigen stengeluid horen-

Reactie stichting: Iandhanger rordt niet altiid gestild-

VRAGËNUURTJES ( 13 HAART 1s70 ).

De besturen van de verenigingen voor de dorpsbelangen te
Dronten, Swif terbant en BiddinElhu ízen Eiaan bijeenkonsten
belegÉlen, waarbii de adviesraadsleden rorden uitgenodigd
nedewerking te verlenen- Het is de bedoelinnÉ, dat op deze
bijeenkonsten de bevolking vraEfen gaat stellen en suggesties kan
doen aan de leden van het openbaar lichaan over de ontrerp-
begroting van het openbaar lichaan- De vergaderinElen zullen
*oiden Elehouden in de Konbuis te Swifterbant, in het Hervornd
Centrun te Dronten en in het Kofsehip te Biddinghuizen -

RNGÍIËBNTSI.IITS í 13 I.{AART 1g7O ).

De eerste nederzetting van Oostelíjk Flevoland is een
bunÉlalonbedrijf geworden. Vier huisies zijn al verhuurd. Volgende
,r".É wordt de eerste nodelroning ingericht- De belangstelling
voor het nieupe bunÉialorbedrÍjf RoÉÉebotsluis van de Stichtingl
Vacantiebesteding riiksanbtenaren is groot- At enige jaren was er
sprake van, dat de oude nederzetting RoÉlÉebotsluis toch niet
definitief zou verdwijnen. Het bleek nanelijk uitstekend gesehikt
voor een vacantie-oord- En de ongeving kan niet nooier: water aan
de voordeur en bos aan de achterdeur. Het Vosseneer leent zich
bijzonder voor de watersport en de inrichting van het
RoElÉebotsbos biedt voldoende nogeliikkheden voor ontspanninÉf .

OPET{HEID. ( 13 HAART 1g7O ) .

DinsdaÉlavond verÉiaderde de tweede afdeIinSI van de adviesraad
in het raadhuis te Dronten- Onder leding van rlevrourr Hartsuiker
serd een E1root aantal vragen genoteerd. Deze vraflen worden aan de
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landdrost, voorgfeleÉd en de landdrost zatg| er voor, dat zijn
anbtenaren een É*=.Éitt antwoord opstellen. Voor het eerst in de
geechi*rlenis Yan het openbaar l ichaan nocht deze
,fa.1inÉisvergadering biigeroond norden door " burgers

De publieke tribiune werd dinsdaSlavond bevolkt door tnee
bestuursleden van dorpsbelang en door een iournalist ' Geen

overgeldigende belanÉlstelling. Er rrerd niet an( ars verwacht- l{aar
het ging oa het piincipe van de openheid - Ilil ienand konen
luistóren, dan nag hii dat doen. Helaas naakte geen " burger
gebruik van de nogéliikheid. Een iouralist zí1- er niet als burgfer
én de dorpsbelangénbeituurders kwanen on zich voor te bereiden op

de vergladering van die vereniging, waar de beÉroting aan de orde
gesteld rrordt -

l{akaarten - ( 13 aaart 1970 ) -

De bijeenkoust van de tweede afdelingl werd voor het
" publiek " pas interessant,toen het vragenstellen afgelopen was-
Toen kon er naretiik over norden Elesproken, waaron de heer Van

Ku i.k de noodzakà I ikhe id van een B - B ' ( bescherning
burErerbevolking- red- ) in triifet trok- " Ken urí raadsleden
zou dat nakaarten Éfenoend kuqnen worden. De heer Kadijk stond
tesenover de heren GIas, van Kuik en nevrouw Hartsuiker' Een
UeËtje aan zijn zijde kreeg hii de heer Van tíoerden. Interessant
slot van een weinig belangrrekkende biieenhonst'

Zeetrnden ( 17 naart 1970 ) .

ZaterdagnorÉlen groef de heer P.H- van lent in de Dukdalf uit
het zand 'n Uéf óp. Hii liet de bel even rinkelen en de
tentoonstellinÉ " llat de zeeboden prijsgaf " was Eleopend' Ïn zijn
toespraalqje, aat vooral gerieht was op de belanÉlstellende ieugd,
íees ds - van Lent op de naarde van de opgeÉfraven voo.-'t{erpen '
teerlingen van de hoogste klasen van de Dukdalf leidden bii
toerbeurt de bezoekers rond, zodat alle kinderen van de viifde en

zesde klas een paar keer grote nensen hun kennis noesten
overdra§en - Zo snijdt het nes bij deze tentonstelling aan twee
kanten -

ELEVOHOF r .§ - ( 20-- HAART 1s?0 ) -

De pernanente landbouwnanifestatie de Flevohof aan de
SpijkweÉi krijgt, al een beetje gestalte- I{aar heuveltjes noesten
tànàn wàrd gtotd op een hoop Éleffooid, die weggegraven werd, daar,
Í{aar een viiver Éleprojecterd was-

Kassen werden aI van §las voorzien, pavilioens uit de EÍrond
gestanpt, boonpjes en sLruiken geplant, aanlegsteigertjes voor
krrro's gebouwd, parkeergelegenheid É,eschapen , duikers geleÉd,

ar:f-rral iteiten van toen-
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schuren é,ebound en sloten Élegraven- Alles net elkaar nordt er
nogal wat klaargenaakt, naar de prijs is er dan ook naar.

Op het terrein troffen r.e een klein gebountje aan, zoals ne
d ie we I eens Eleer tegenkoaen op bouwobj ecten . Dit gebour+tj e
onderscheidde zich van andere door de kleur ( geel ) en door een
naanoordje net het opschrift : KaIe KakweEl-

FLEVORUITERTJES. ( 2d TíAART 1g7O ) .

In een tot op de laatste plaats bezet theater van de
l{eerpaal rerd vrijdagavond de jaarlijkse ruiteravond gehouden van
" de Flevoruiters Het een potpourri van bekende liedjes
openden de Pony-Ruiters deze arond- De teksten van deze liedjes
Ííaren voor deze geleÉJenheid vertaald in de " ruitertaal

De heer 0, Viersen, voorzitter van de vereniging, sprak in
zijn openinÉiswoorden de wens uit, dat de Flevoruiters in de drie
dorpen sreldra een dak boven hun hoofd hebben voor de naanden, dat
er buiten niet gereden kan r+orden. Hierna werd het blijspel" Kleine kinderen norden groot " opÉlevoerd.

BEI,I,ET.IE I ?7 I.íAAR'I' 1§l?N \

Vrijda6Íavond is na de uitvoering van de Flevoruiters in
Heerpaal een koperen tafelbelletje zoek.geraakt- Dit belletje
geleend en een dierbaar aandenken. tlil degene, die het vond,
teÉ:en beloning terugbezorgen?

Voor de vinder is het een koperen belletje, voor de
verliezer is het veel neer! De Flevoruiters, de toneelspelers en
de re§isseur zouden de vinder zeer erkentelijk zijn voor het
terugbezorEfen - Ook t ips, die tot het terugkrijgen van dit
belletje leiden, zijn rrelkon

Reaetie Stichting: Of de oproeo Éfeholpen heeft? Nou en of! -

l{aar toen de be1 pevonden ras, xist nienand
neer nie de eigienaar ïas- Vandaar deze her-
olaatsinP - Be1 rrn!c Éerrrsf-

VEREHIGINGSLEVEN. ( 27 HAART 1g?O ).

Het draaide tijdens de deze week in de Ark gehouden
vergadering van de Stichting llelzijn net de verenigingen en
orElanisaties van Oostelijk Flevoland olt een noord: coordinatie-
Alle aallvezigen- en dat waren er nogal nat- Ídaren het er over
eens, dat er door een goede sanensrerking heel wat neer gedaan kon
worden, zoals op het gebied van de aeconodatie, wat voor sonnige
verenigingen nog een groot probleen is, en eoordinatie bij
subsidieregelingen- Hoe dat dan allenaal nel zoz noeten, kran
niet, erg uit de verf, a} werden er van versehillende zijden
suggesties gedaan- Een ding is op deze versadering nel duidelijk
geworden: er is in Flevoland nog zL.er veel te doen voor de
Stiehting líelzijn.

de
Has
het
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Reactie Stich f.inÉ: Zorr alles nu oD roIIet-ies looen?

ZESKAH§PEKTAKEL DUURT VOORT. ( 31 HAÀRT 1970 \.

6-kanoshow.

Dronten heeft de zeskanp-shon gewonnen! Daaraan tniifelt
nienand neer in Oostelijk Flevoland, nadat de laatste show van de
g[eneenten llÍerinÉlerneer en Helnond niet tot het puntenaantal
hadden kunnen reiken, dat Dront,en kreeg toeg[enezen. De 401 Punten
van Dronten bleken onbereikbaar voor a1le andere Éeneenten.
Zeventien punten voorsprong op :lun[er tnee en drie, t.w- Rheden
en Helnond- Het is geroon onwaarschiinliik, dat de jury, bij de
herr*aardering tot een ander resultaat zal- konen. Daarvoor is de
voorsprongi van Dronten te groot. Ïn Dronten houdt nen er dan ook
zeer ernstigf rekeninEl 11ee, dat een nieune shor Elenaakt Dag
norden - fnners, bij het begin van de zeskanP-show had de
H.C.R-V--leiding bepaald, dat de nunners een en tweee een nieune
shon noÉfen presenteren. De Dronter zeskanpconnissie neennt de
uitdagin6 graag aan. En nadat nen Bert HooÉleveen, Ieider van de
Dronter show in de zeskanp had Éefeliciteerd net de eerste
plaaLs, werd aI serieus van gedachten gewisseld over de nieure
show. Bert Hoogeveen: " In onze nieuwe show zullen r*e opnieuw
tracht,en zoveel nogelijk i-nwoners bij het Éebeuren te betrekken-
Dat is ook bij de eerste show Éebeurd en zoals is gebleken, net
sueces" -

Telegran -

Direet na afloop van de uitzendinÉl varln het shor-proElranna
in het kader van het dubbelzeskanpsPel van de N-C.R-V. stuurden
BurÉfeneester en wethouders van Helnond een telegran aan de
dubbelzesknnpeonnissi-e Dronten- In het telegran werd ÉfelukEferenst
net de behaalde eerste plaats.

Instrueties.

Voorlopig gaat echter alle belangstelling uit naar Leiden,
waar de finale voor het zeskaupsport-spektakel op 25 april za1
worden gehouden.

De tinnerploeg werkt hard aan het vervaardigen van de
diverse toestellen, die !íeer in de schuur van de heer Bendiik aan
de tlisentneÉ Éeplaatst waren. De eandidaten voor de sportploeg
kanen donderdaÉlavond in Dronten bijeen on het trainingsschena te
vernenen en aanwijzingen te ontvangenvan van coach Ino Heijer en
de captains Jelle v-d. Sluis en Henk van Bruggen- Doel van
Dronten is: winnen in teiden en kanpioen van Nederland worden-

H6cht de ploeg daarin slagen, dan zaL in nei noglnaals
Elespeeld noeLen worden en wel tegen Aalten, dat voriÉ! jaar het
spel Hon- Begin juni gaat Dronten naar Cono on de Hederlandse eer
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te verdedigen
De zeskanpconnissie is aI druk bezig net de orEÍan isat ie

daarvan en zal zelfs trachten een ehartervlueht naar Cono te
orÉlaniseren- De kosten Efaan ongeveer F 200 per persoon bedreEfen,

Een ieder zal het er over eens zijn, dat de zeskanpers nog:
een zeet drukke tijd voor de boeg hebben. l{aar het enthousiasne
blijft, nant het gaat per slot van rekeninEf voor Dronten- 't
nieuwe hart van Nederland

Reactie Stichting: heel Dronten leefde in een roes. die heerli-ik
aandeed -


