
DRONTEN, 25 JAAR GELEDEN.

Kwartaalbulletin, met grepen uit het lokale nieuws, dat "de Flevolander" de burgers van
Biddinghuizen, Dronten en SwiÍterbant onder ogen bracht.

EEN UITGAVE VAN DE STICHTING
GESCHIEDSCHRIJVING IN DE
GEMEENTE DRONTEN.

INLEIDING.

Deze uitgave van ons bulletin heeft betrekking op het plaatselijk nieuws uit de Flevolander-
edities van het tweede kwartaal 1970.
Toevoegingen van de redactie ziin steeds onderstreept

! Hopelijk wilt u zo vriendelijk zijn dit bulletin onder de aandacht te brengen van familie-
leden, vrienden, buren en kennissen. Het donateursgeld bedraagt minimaal f 10,= per jaar

voor particulieren en f 50,= per jaar voor bedrijven.
Een telefoontje is voldoende om donateur te worden.

Vriendelijke groeten,

J.J. Vrakking.
secr. / penningm.
Dreef 28.
8256 AW Biddinghuizen.
Tel: 0321 1-1597.
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WONINGBOUWNOTA (3 en 10 april 1970).

Bouwen door rijksdienst.

Nu venruacht mag worden, dat binnen afzienbare tijd de instelling van de gemeente Dron-
ten een feit zal worden, is het noodzakelijk een regeling te treffen, welke de waarborg
biedt voor de, na de instelling, gewenste continuering van de woningbouw in de gemeen-
te. Tot op heden is de behoefte aan woningen in het gebied van het Openbaar Lichaam
vrijwel geheel voorzien door de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders. De financiering van
deze woningbouw is daarbij geheel geschied uit de ten laste van de rijksbegroting van het
departement van Verkeer en Waterstaat beschikbaar gestelde gelden. De particuliere won-
ingbouw heeft slechts een bescheiden plaats ingenomen. Dit verschijnsel is te verklaren
door het feit, dat de huurprijzen van de woningen als gevolg van het gevoerde beleid be-
trekkelijk laag zijn te noemen, hetgeen tot gevolg heeft, dat de institutionele beleggers tot
dusverre geen mogelijkheden zien voor een redelijk rendement van het in de woningbouw
te investeren kapitaal.

Na de instelling van de gemeente Dronten zal de Rijksdienst voor de lJsselmeerpol-
ders zijn werkzaamheden met betrekking tot de woningbouw in het door deze ge-
meente bestreken gebied beëindigen en zal de voorziening in de woningbehoefte op
een andere wijze dienen te geschieden.

Aldus 't dagelijks adviescollege in de nota inzake de woningbouw in het gebied van de
toekomstige gemeente Dronten. De nota is aan de leden van de adviesraad aangeboden
en zal tijdens de aanstaande dinsdag te houden openbare vergadering aan de orde wor-
den gesteld.

Beleid gemeente.

lnzake het te voeren woningbouwbeleid stelt het dagelijks adviescollege het volgende
voor:
a. het beleid er op richten, dat de continuïteít van de woningbouw is gewaarborgd,

zowel via de bouw van woningwetwoningen als pafticuliere woningen;
b. gelet op de bepalingen van de woningwet en het standpunt van de minister van volks-

huísvesting en ruimtelijke ordening de voorgenomen actíviteiten van de opgerichte
Woningbouwvereniging Flevoland te stimuleren, in het veftrouwen dat zij aan de gestelde
venruachtin gen zal voldoen ;

mocht zulks onverhoopt niet het geval blijken te zijn, dan zal de toekomstige gemeente de
woningbouw rechtstreeks ter hand dienen te nemen;

c. met name te bevorderen dat het Openbaar Lichaam ten behoeve van deze vereniging
een zo hoog mogelijk contingent woningwetwoningen wordt toegewezen;

d. indien nodig ook te bevorderen, dat de woningbouwvereniging de beschikking krijgt
over geschikt bouwterrein;

e. voorkeur uit te spreken voor de bouw van eensgezinswoningen, met een suggestíe om
op beperkte schaal, bij wijze van proef, een aantal kleine woningen voor bejaarden te
bouwen.
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Adviesraad-behandeli n g.

PAK-fractieleider W. Revet kon er niet over uit, dat de door hem ingediende motie, inzake
de woningbouwnota van het dac door geen enkele fractie werd overgenomen.
Dat was ook moeilijk te verwachten, want hetgeen de heer Revet in zijn motie naar voren
bracht was niet veel meer dan de conclusies van de nota, die door de heer Revet en zijn
fractiegenoten en door de andere leden van de adviesraad breedvoerig was geprezen.
De íngediende motie luidde: ".....de adviesraad in vergadering bijeen nodigt de landdrost
en het dac uit bij de stichting van de gemeente Dronten alles te doen wat in het vermogen
ligt om het woningbouwcontingent, noodzakelijk voor een gezonde uitbouw en vervolma-
king van de toekomstige gemeente veilig te stellen en hierover tijdig contact op te nemen
met de minister van Binnenlandse Zaken". De motie werd als overbodig betiteld en werd
met tien tegen vijf stemmen verworpen. lnmidddels had de raad kans gezien twee uur te
discussiëren over een nota, die zij zonder enige uitzondering een knap stuk werk vond en
duidelijk leesbaar, koftom, niet anders dan lof.

Reactie Stichting: zo is er in de politiek meer tijd verdaan

cooRDrNATrE (10 APRIL 1970).

Een paar weken geleden kwamen de verenigingen van Flevoland op uitnodiging van de
Stichting Welzijn bijeen om te praten over de toekomst van 't verenigingsleven in onze
polder. Op deze vergadering kwam de suggestie naar voren om te komen tot coördinatie
van clubgebouwen. Verenigingen, die kampen met accomodatieproblemen zouden dan
gebruik kunnen maken van de clubhuizen van andere groeperingen.
De eerste club die hierop positief heeft gereageerd is de padvindersvereniging
"De Flevoscouts". Op de algemene ledenvergadering werd besloten het clubge-
bouw ter beschikking te stellen aan de nooddruftige verenigingen: "samen onder
één dak, ja, gezellig!". Bravo Flevoscouts. Geen woorden, maar daden.

Reactie Stichting: elke dag een goede daad: helemaal des padvinders.

TE HUUR.

Binnenkort wordt aan De Rede te Dronten een aantal knusse woninkjes te huur aangebo-
den. U weet wel, die paalwoningen. Naast de gebruikelijke woonvertrekken zijn deze
"maisonnettes" voorzien van een douche en wc. Verder heeft men een riant uitzicht op
De Rede, o.a. op het kantoor van "De Flevolander". Geïnteresseerden moeten zich wel

haasten. Er wordt een ware stormloop venvacht van mensen, die graag op palen willen
wonen. De huizen worden tegen een schappelijk prijsje verhuurd: driehonderd en drieen-
zeventig gulden (f 373,= per maand ( !?! )). De veruuarmingskosten zijn hier ook nog bij in-

begrepen. Wat wil je nog meer voor zo'n prijs.

Reactie Stichtino: kan verkeren.
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NOG NIET RIJP.

De Dronter bibliotheek deed ons deze week en enorme waslijst van nieuwe aanwinsten
toekomen. Waaruoor dank. We hebben direct de moeite genomen om te kijken of er nu
eindelijk eens boeken waren aangekocht van moderne Nederlandse schrijvers, zoals
Hermans, van 't Reve en Wolkers. Maar, nee hoor. Wie gedacht zou hebben, dat,
nu er een nieuwe en uiterst moderne bibliotheek met veel open ruimten in Dronten in
gebruik is genomen, ook de boeken van beroemde schrijvers zouden worden opgenomen,
komt bedrogen uit. Of gaat het bestuur (directie ?) van de "openbare" bÍbliotheek ervan uit,
dat de tijd niet rijp is om de Flevolanders boeken van deze gewaardeerde en zelfs door
CRM onderscheiden vaderlandse auteurs te laten lezen. Als dat inderdaad het geval is,
hopen we van ganser harte dat de verantwoordelijke mensen zo snel mogelijk rijp worden
en deze literatuur aanschafÍen. Uitmaken wat een ander wel of niet mag lezen is uit de tijd.

Reactie Stichtinq: pikte de bibliotheek dit bericht? Lees maar verder. Het volgende stuk. een week later

NOG NIET RIJP?

Geachte redactie. Je staat wel even vreemd te kijken bij het incasseren van het salvo,
dat de Flevolander op 10 april j.l. aan het adres van de bibliotheek meent te moeten
richten. Je loopt naar de catalogus en.....je vraagt je af of de Flevolander al rijp is een mo-
derne bibliotheek te gebruiken. Dat doe je namelijk in de eerste plaats via de catalogus,
en daar vind ie Hermans, van 't Reve zowel als Wolkers vertegenwoordigd met in totaal
zo'n twintig titels. Of deze indertijd in aanwinstenlijsten werden opgenomen, weet ik niet.
Misschien behoorden ze al wel tot de startcollectie, want zo modern zijn ze nu ook weer
niet. Er zijn er moderner en die vindt u in de bibliotheek. Kijk maar in de catalogus!
Getekend: D. Arnesen (ass.e).

Reactie Stichting: zo zie je maar: de krant zat toen ook wel eens naast de waarheid.

JEUGDWERK (17 APRIL 1970).

Ook de Dronter groeperingen die zich bezig houden met het jeugdwerk, hebben zich uit-
gesproken voor de vorming van één Stichting Jeugdwerk met drie plaatselijke uitvoerings-
organen. Biddinghuizen en Swifterbant hadden zich reeds eerder hierover positief uitge-
laten. Een werkgroep van negen personen - drie uit elk dorp - zal de voorbereidende
werkzaamheden op de schouders nemen, zoals het opstellen van een begroting, statuten,
huishoudelijk reglement en het voeren van besprekingen met de verschillende instanties
en de overheid. De verschillende jeugdgroeperingen en verenigingen uit Dronten waren
deze week goed veftegenwoordigd tijdens de laatste van de drie spoedvergaderíngen in
De Ark, o.a. lnterkerkelijke Jeugdraad, Jongeren 19nu, ASVD en de Stichting Spelgroep
Drakensteyn. Mej. Gr. Hettinga, opbouwconsulente van de Stichting Welzijn, vertelde nog-
maals over de problemen en wensen van het jeugdwerk in Flevoldnd, vooral ten aanzien
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VOETTOCHT.

Er is over gedacht om op 4 mei na de dodenherdenkingsplechtigheid een voettocht te or-
ganiseren. Tijdens deze tocht kunnen de deelnemers met elkaar discussiëren over vragen
als: "Wat hebben wij met de vrijheid gedaan?", ot: "Zijn we wel vrii?". Deze discussie zou
dan de volgende morgen in het theater van de Meerpaal voortgezet kunnen worden.
Het zijn slechts ideeën. Wie heeft er andere en meer? Morgenavond wordt het programma
opgesteld. ledereen, die zich voor deze onderuuerpen interesseert weet, waar hij of zij mor-
genavond naar toe moet (er is dan geen voetbal op t.v.). U zult er voor moeten zorgen, dat
het programma op Bevrijdingsdag zal slagen. Wannneer morgenavond blijkt, dat de Dron-
ter bevolking niet geinteresseerd is in een discussie over het begrip vrijheid, zal het pro-
gramma geen doorgang vinden.

MET ELKAAR.

Er moeten in onze polder toch genoeg ouderen en jongeren wonen, die er een vrije avond
voor over hebben om morgen MET ELKAAR een programma op te stellen. Jongens, meis-
jes, jonge echtparen, mannnen en vrouwen van middelbare leeftijd, opa's, oma's, ieder-
een naar de Meerpaal. Zorg er voor, dat Dronten straks ook Bevrijdingsdag kan vieren.

FEESTEN-GEDEN KEN-FEESTEN. (24 aprit 1 970).

Hoe gaat Flevoland Koninginnedag (30 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) vieren en wat gaat
er gebeuren op 4 mei? Het antwoord op deze vragen vonden we in een gesprek, dat een
van onze verslaggevers had met de voorzitters van de dorpsverenigingen. Op deze plaats
een kofte samenvatting van deze gesprekken. De eerste die we opzochten was de voorzit-
ter van Dorpsbelangen in Swifterbant, de heer P.G.A. de Lange. De heer de Lange woont
aan de Tarpanweg en is in het dagelijks leven landbouwer. "We hebben ons van het jaar
helemaal toegespitst op Bevrijdingsdag, wat de festiviteiten betreft. Zo zal de jaarlijks te-
rugkerende reveille niet op Koninginnedag worden gehouden, maar op 5 mei". Evenals
zijn "collega's" uit de andere dorpen was ook de heer Hagting gaarne bereid om ons uit-
voerige informaties te verstrekken over de wijze, waarop Dronten dit jaar de feestelijkhe-
den zal vieren. Er zijn twee evenementen, die er echt uitspringen. Dat zijn de vrijheídsbij-
eenkomst, die op 5 mei in de Meerpaal zal plaatsvinden en de binnenhuiskermis op Konin-
ginnedag, eveneens in de Meerpaal. "Last, but not least" was de heer Cuelenaere te Bid-
dinghuizen het gewillige slachtoffer van onze nieuwsgierigheid. We zochten hem op een
regenachtige morgen op in zijn huis aan de Bremerbergweg, onder de rook van Bidding-
huizen. Ook blijkt hier weer de activiteit van dorpsbelangen, wat betreft het programma
voor de feestdagen. Eén ding is opgevallen. ln elk dorp heerst en geweldige eensgezind-
heid over de viering van de dodenherdenking: in Swifterbant zal een herdenkingsdienst
worden gehouden in de kantine, onder auspiciën van de Raad van Kerken; in Dronten bij
het monument, met aansluitend een voettocht in de omgeving van Dronten en in Bidding-
huizen op het Plein, met aansluitend een herdenkingsdienst door de Raad van Kerken in
"de Voorhof".
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ZESKAMP-FINALE. (28 april 1970).

Alphen aan de Rijn heeft het zeskamp t.v.-spel van de NCRV gewonnnen.

ln de grote finale, zaterdagavond in de Groenoordhal te Leiden gespeeld, werd een
grandioos succes voor de Zuid-Hollanders. De ploeg van Dronten, fier aan de leiding na

drie vóór-wedstrijden, klasseerde zich als eervolle tweede, vóór Assen, Bolsward, Gene-

muiden en Hoogland.
Alphen aan de Rijn was min of meer outsider. De grote strijd werd verwacht tussen de

teams van Dronten en Assen. Die felle strijd is uitgebleven. Diverse factoren zijn daarvoor

aan te wifzen. ln de eerste plaats hadden alle ploegen de proeven zo perfect nagebootst

en geoefend, dat elk verrassingselement ontbrak. Het zeskampprogramma was zaterdag-

avond twintig minuten te vroeg afgelopen en dat zinde ook NCRV's hoofd amusement,

Dick van Bommel, maar matig. Daarbij kwam, dat de wedstrijd in Leiden een thuiswed-
strijd voor Alphen was, dat op steun van 1500 van de 2500 supporters kon rekenen.

De ploeg van Alphen heeft haar aanhang niet teleurgesteld en verdiend het kampioen-

schap behaald.
De spanning in deze finale was er overigens al vrij snel uit. Alphen en Dronten gingen zeer

goed van start en legden daardoor de basis voor hun hoge klassering.

De tweede manche van de sulky-wedstrijd gaf het eerste rechtstreekse duel te zien tussen

Dronten en Alphen. lna Steijn, Anja Grin en Bertha Bults moesten het opnemen tegen de

amateur-wielrensters uit Leiden, die de ploeg van Alphen kwamen versterken.

Het Dronter drietal kon het niet bolwerken, maar de tijd was beter dan die van de winnaar
van de eerste manche, zodat door Dronten de tweede plaats werd behaald.

ln de bootrace wederom een direct duel tussen Dronten en Alphen en ook nu weer bleek

Alphen de sterkste, al scheelde het maar drietiende van een seconde!.

ln de marathon hebben Frans van Eekelen en Floris Roozendaal zich dapper geweerd,

maar ze moesten het hoofd buigen voor de nationale lange afstandskampioenen Nijstad

en Beelen. Beslist geen schande, het maakte de vierde plaats van Frans er alleen maar

mooier door. Floris kon zich in dit sterke veld nauwelijks staande houden en klasseerde

zich als negende.

Beslist.

De strijd was gestreden. Met de heiproef, de kruiwagenproef en twee ronden theorie voor
de boeg, kon men de uitslag al bepalen. Dat had vanzelfsprekend ook invloed op het ver-

dere verloop van de wedstrijd en op het publiek, dat niet meer het enthousiasme kon op-

brengen als in de voorronden was gebeurd.

Heiers.

Dronten stond na de marathon gelijk met Assen, zodat het alleen nog om de bezetting van

de tweede plaats ging. Denker Ds. C. van Noort gaf het sein tot de aanval op de tweede
plaats door in de tweede ronde theorie twee punten te veroveren.

ln de derde ronde verloor hij door een Íoutief antwoord een punt, maar herstelde zich

keurig.
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Tja, en dan de heiers van Dronten. Een formidabel stukje werk en eigenliik al direct een re-
vanche op het kampioensteam van Alphen. De snelste tijd stond op naam van de Alphe-
naren met 39,2 seconden en leek onaantastbaar. Leek, want de jongens van Dronten
gingen in een geweldig tempo over de baan en eindigden in 37,8 seconden. Een eerste
plaats.
Uitslag: Alphen aan de Rijn werd kampioen 1970 met 32 punten, Dronten werd tweede
met 25 punten, derde Assen mel24 punten.

Reactie Stichting: zodra je niet (mee0 wint loopt de animo terug: zo is het nu. zo was het
toen ook al.

ADVIESRAAD: BEGROTING 1970. (1 mei 1970).

De adviesraad heeft dinsdagavond kans gezien van zeven tot kwart voor twee te vergade-
ren. Het betrof dan ook de behandeling van de begroting 1970 van het openbaar lichaam
"Zuidelijke lJsselmeerpolders".
De Íractieleiders van het PAK, CCP, VVD en GereÍormeerde Concentratie hielden een
goed voorbereide algemene beschouwing, waarbij de één uiteraard dieper op een aantal
zaken inging dan de andere.
Over de 188 vragen, die bij het begrotingsonderzoek al door de leden waren gesteld
en waarop het dagelijks adviescollege antwoord had gegeven, kwamen er nog vele
vragen los, zodat alleen al dat agendapunt meer dan twee uur in beslag nam. Het
zou ons te ver voeren alle vragen waarover op-en aanmerkingen zijn gemaakt te be-
handelen. Voorzitter Dr. Otto gaf de fractieleiders uitvoerig antwoord op hun alge-
mene beschouwingen. Tijdens deze beantwoording was de landdrost bijzonder
openhartig en deed diverse mededelingen.
CCP: De heer J. van Woerden, woordvoerder namens de CCP ging uitvoerig in op de
financiële positie van de toekomstige gemeente Dronten. Hij was van mening, dat het
slagen van de gemeente sterk wordt bepaald door een goede financiële start.
Bij het komende afscheid van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders willen we gewa-
gen van de grootse prestatie, die hier is geleverd bij het in cultuur brengen van Oostelijk
Flevoland, met name de grote investering in kapitaalwerken. De bevolking is hier binnen-
gekomen en kan werken op basis van een goed voorzieningenniveau.
PAK: De heer Revet, sprekend namens het PAK. Door ons wordt gepleit voor het opne-
men in de begroting van een post welke uitsluitend wordt bestemd voor het zo nodige
werk in de ontwikkelingslanden. Naast een mooie symboliek welke van een dergelijk ge-
baar zou uitgaan, juist vanuit deze nog volop in ontwikkeling zijnde prrlder, wordt hiermede
een daad gesteld, waarmede tot uitdrukking wordt gebracht dat het ons allemaal aangaat,
elke burger en elke overheid, op welk niveau gesteld, om te streven naar een betere
wereld voor ons zelf en voor onze kinderen. Wetten en voorschriften worden slechts
gewijzigd onder druk van de vootlschrijdende veranderingen en mentaliteit.
VVD: Het betoog van de heer H.D.S. van Veen stond in het teken van de overgang naar
de gemeente Dronten. Hij vond vooral de financiële voonruaarden voor deze overgang bij-
zonder belangrijk. Hopenlijk zal de Rijksoverheid ons niet willen laten beginnen met een te
grote schuldenlast en een soepele overname mogelijk maken. Wel ben ik nieuwsgierig
naar de invloed, die de adviesraad op de besluiten van de ministel in dezen heeft.
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Wat kunnen wij, als veftegenwoordigers van de bevolking van de toekomstige gemeente
Dronten doen, indien naar ons oordeel de lasten te zwaar worden?
CC: lr. A. Kadijk, sprekend namens de Geref. Concentratie, merkte over het beleid op
langere termijn op : "lk meen dat overleg met Lelystad en eveneens met de NOP nodig is
om te komen tot een gewestvorming. Waarschijnlijk zal het initiatief hiervoor moeten uit-
gaan van Dronten. Een goed overleg tussen de polders-eventueel een overlegorgaan-ver-
sterkt de positie ten aanzien van provinciale voorzieningen. Uiteraard zal dit initiatief arg-
wanend worden bekeken, zowel in Zwolle als in Arnhem en misschien - en dat is belang-
rijk - in Den Haag."

Reactie Stichting: Ook toen gold reeds: regeren is vooruitzien.

VRIJHEID. (8 mei 1970).

Wat betekent de bevrijding van 1945 voor u? Wat verstaat u onder vrijheid voor uw eigen
persoonlijk leven? Kunt u uw eigen vrijheid los zien van de vrijheid van de medemens?
Welke onvrijheden eryaart u als de ergste?
Deze vier vragen werden voorgelegd aan de deelnemers van de voettocht, die maandag-
avond na de dodenherdenkingsplechtigheid werd gehouden.De belangstelling voor deze
tocht was helaas niet denderend te noemen. Naar schatting ongeveer 75 personen, jong

en oud, maakten, in kleine groepjes verdeeld, een tocht door Dronten, terwijl er door velen
druk gediscussiëerd werd over de vier op het formulier gestelde vragen.
Overal langs de te volgen route zag men soms mensen hevig verwikkeld in discussies.
Zo zagen we kolonel M. Thomas, luchtmachtattaché van de Verenigde Staten, die ook
aanwezig was bij de kranslegging bij het vliegersmonument aan De Rede, druk in gesprek
met enkele jongeren over de strijd in Vietnam. Aan de tocht werd ook deelgenomen door
enkele vertegenwoordigers van de Koninklijke Luchtmacht.
Tegen half tien kon men de deelnemers allen aantreffen in het theater van de Meerpaal,
waar de discussie zou worden voortgezet. Hier waren ook enkele niet-wandelaars aan-
wezig. Toch waren er in totaal niet meer dan een honderdtal mensen aanwezig.
Onder hen bevonden zich landdrost dr. Otto met echtgenote, Generaal-majoor J.L. Bosch
namens Chef-Luchtmachtstaf en de dac-leden Witteveen en van Arendonk. Voordat de
discussie hier werd heropend, speelde de muziekvereniging "Eendracht" enkele liederen.
Ondanks (of misschien wel dankzij) het geringe aantal belangstellenden ontspon zich een
interessante en zinvolle discussie, waarin de meningen vanzelfsprekend niet steeds
eensluidend waren en soms tegenover elkaar stonden. De discussies werden vakkundig
geleid door lr. H. van Haften, directeur van de Christelijke Hogere Landbouwschool.
Het lag in de bedoeling dat de vier vragen apaft zouden worden behandeld, maar dat lukte
niet altijd, omdat sommigen zoveel op hun lever hadden.
Het generatieverschil tussen de deelnemers was, zoals mocht worden venrvacht bepalend
voor de discussie. De ouderen vergeleken de vrijheid van nu met met de bezettingsjaren,
terwijl de jongeren de vrijheid in de westerse wereld vergeleken met de vele onvrijheden
elders op de wereld.
Een nuttige discussie, die heeft bijgedragen elkaars meningen en standpunten te respec-
teren. Alleen jammer, dat de "zwijgende meerderheid" van Flevoland het liet afweten op
deze avond.
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De Rubriek "Beneden peil" besteedde ook aandacht aan deze avond en wel als volgt:

Beter.
Tijdens de discussie-avond hadden we het genoegen naast de heer Uleman te mogen zit-
ten. Een aardige man, die altijd wel wat nieuws te veftellen heeft. Zo nu dan ook weer.
Terwijl wij braaf aantekeningen aan het maken waren over de uitermate interessante dis-
cussie, kregen we een klein stukje papier in de handen geduwd van onze buurman.
"Wees niet braaf. Lees geen Telegraaf. Lees die ander. Neem de Flevolander".
Die meneer Uleman toch.

Direct.
Nu we het toch over die discussieavond en voettocht hebben, 't was toch weljammer dat
slechts zo weinigen zich geroepen voelden hieraan mee te doen. Misschien was het beter
geweest om direct na afloop van de dodenherdenkingsplechtigheid iedereen een vragen-
formulier in handen te drukken met de routebeschrijving van de voettocht. Dan hadden ze
alvast een ruggesteuntje om mee te doen. Uit eigen beweging komen ze toch niet, dat is
wel gebleken. Helaas komen deze suggesties als mosterd na de maaltijd (de idee was
van de heer Uleman, ja, dezelfde!).

Reactie Stichting: zullen we 't nog een keertje over doen?
Vrede. je moet er in geloven.

SCHOOLBUS. (15 mei 1970).

De drie leden tellende commissie voor de regeling van het scholierenvervoer in Oostelijk
Flevoland gaat op aandringen van de adviesraad nog eens praten met de schoolbesturen,
schoolraad en de inspecteur van het onderwijs, om te trachten tot een eensluidend stand-
punt te komen ten aanzien van de aanvangsuren voor de scholen in de polder.
Deze overeenstemming bleek er nu nog niet te zijn, maar desondanks besloot de meerder-
heid van de "commissie Gehrels" toch een subsidie-voorstel in te dienen aan het dagelijks
adviescollege, die dit voorstel dan weer zou moeten doorgeven aan de Minister van Bin-
nenlandse Zaken. De commissie was hierbij uitgegaan van de situatie van het vorig jaar
en kwam tot de conclusie, dat er een tekoft zou komen van f 19.500,= op het schoolbus-
velvoer, waarvoor subsidie moet worden aangevraagd. Wanneer de scholen echter
zouden besluiten dit jaar om half negen te beginnen, dan zal dit tekort f 65.000,= worden.
Er zullen dan namelijk een aantal extra bussen voor het scholierenvervoer moeten worden
ingezet, omdat er dan geen gebruik kan worden gemaakt van zgn. spitsuurbussen.
De adviesraad was het er op de dinsdagavond j.l. gehouden openbare vergadering in
grote meerderheid over eens, dat de commissie dan eerst nog maar eens moest proberen
de belangstellenden tot overeenstemming te brengen.
PAK-fractieleider Revet had voordien ook nog wat anders op de commissie Gehrels aan
te merken. "Uit hoeveel leden bestaat de commissie eigenlijk, uit drie of zes ?".
Het bleken er drie te zijn. De heer Revet vroeg zich aÍ, waarom de brieven van de commis-
sie door zes personen worden getekend, te weten de drie uit de adviesraad gekozen
leden en drie vefiegenwoordigers van de landbouworganisaties.
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Commissie-voorzitter Gehrels trachtte zijn opponent duidelijk te maken dat de drie heren
van de standsorganisaties niets met de commissie te maken hadden. Ze waren wel nauw
betrokken geweest met de behandeling van het scholierenvervoer, daar zij belangstellen-
den waren. Ook waren hierover met hen besprekingen gevoerd. Met hun handtekening
hadden zij alleen de standpunten van de commissieleden willen onderstrepen.
De heer Revet bleek echter nog meer "belastend materiaal" tegen de commissie achter de
hand te hebben. ln een brief aan de minister van begin vorig jaar werd ook ondeftekend
door de zes personen "zitting hebbende in de commissie". De heer Gehrels zei, dat ook in
deze brief duidelijk gesteld was, dat de heren van de standsorganisaties niet in de commis-
sie zitting hadden. De minister had dat ook wel begrepen volgens de commissie-voorzitter.
"Heeft de schoolraad deze uitspraak gedaan na kennis genomen te hebben van het stand-
punt van de commissie?". Dit vroeg de heer Kadijk (Geref. Concentratie) naar aanleiding
van het standpunt van deze raad dat de scholen het nieuwe seizoen 's morgens om half
negen moeten beginnen. "Was het de schoolraad toen al bekend dat dat met zich mee
zou brengen een totaal tekort van Í 65.000,= op het scholierenvervoer?". Het dac-lid
mevrouw Haftsuiker gaf het antwoord. "De schoolraad en de inspecteur zijn van mening
dat de bus zich moet richten naar de school en niet andersom". De heer Revet vroeg zich
af of het wel zin had het scholierenvervoer te subsidiëren. "Het gemiddelde inkomen van
de pachters in Flevoland bedraagt deftig à veertigduizend gulden per jaar. Dan kun je het
zelf wel betalen". Na een kofte schorsing besloot landdrost dr. Otto de discussie met het
voorstel om de commissie nogmaals te vragen met de schoolraad en de schoolbesturen
te praten.

Reactie Stichting: toen ook al in de politiek: aanvallen. draaien en verdedigen.

ZESKAMP NAAR ITALIë. (22en 29 mei 1970).

ln aansluiting op de dubbelzeskamp wordt gedurende de zomermaanden het internatio-
nale programma "Spel zonder grenzen" gehouden. De NCRV heeft híervoor ingeschreven
en zal zelf vanuit Groningen de uitzending verzorgen. Aan het spel nemen zeven Euro-
pese landen deel. Nederland wordt vertegenwoordigd door zeven gemeenten.
Dat zijn de gemeenten die zich voor de finale van de NCRV-zeskamp plaatsten.
Dronten opent de rij van Nederlandse deelnemers tijdens de eerste wedstrijd in het
Italiaanse Como. De ontmoeting tussen de zeven landen vindt plaats op 9 juni 1970.
De spoftploeg van Dronten is inmiddels samengesteld en komt tweemaal in de week bij-
een om zich - voor zover mogelijk is - op deze internationale wedstrijd voor te bereiden.
Dat is niet gemakkelijk, want de opgaven in ltalië zijn niet exact bekend. Het team van
Dronten en begeleiders vertrekken op zaterdag 6 juni per chartertoestel van de KLM van
Schiphol naar Milaan. Vanaf maandag kan men dan de proeven in Como "bestuderen" en
kan er geoefend worden. De sportploeg is als volgt samengesteld:
Dames: lna Steijn, Nel Schut, Alie Huis in't Veld. Anneke Kleefstra, Hilda de Boer,
Bertha Bults, Aly Bults, Anja Grin, Baukje van der Laan.
Heren: Maftin Rotyis, Gurbe Veenstra, Hero Veenstra, Gerrit-Jan van Tilburg, Jan Rozen-
dal, Dirk Hoornsman, Henk Dibbits, Piet van der Laan, Jetse Hadmans, Benny Geling,
Frans van Ekelen, Floris Roozendal, ds. C . van Noort, P.A. v.d. Pol, H. van Bruggen,
l.D.T. Meijer.
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Zeskampshow.

De dubbelzeskamp van de NCRV van het seizoen 1969-1970 is zaterdagavond afgeslo-
ten met voor Dronten de ovenrvinning in het showprogramma. Met de tweede plaats in de
sport mag Dronten op een zeer geslaagd optreden in dit populaire TV-programma terug-
blikken. Het hele zeskamp heeft Dronten een zeer grote publiciteit gegeven, niet in het
minst in de hand gewerkt door de successen en de wijze, waarop zowel sport-als show-
ploeg zich hebben gepresenteerd. Zaterdagmiddag mocht landdrost dr. Otto van de
NVCRV een herinneringsplaquette in ontvangst nemen, evenals de burgemeesters van de
andere deelnemende gemeenten. Dronten kreeg voor de show een totaal van 401 punten.
Ruim voldoende om de show te winnen met vijftien punten voorsprong op nummer twee.

Niet van deze aarde.

Het is algemeen bekend, dat er verschillend gereageerd wordt op het TV-zeskampspel.
Het grote kijkerspubliek oordeelt zeer gunstig op het programma, getuige de hoge kijkdicht-
heid en waarderingscijfers. Lijnrecht tegenover deze positieve reacties staan die van de
heren TV-recensenten. Een voorbeeld daarvan was de recensie in "de Volkskrant", die als
volgt luidde "over de laatste aflevering van de zeskamp NCRV, waarbij Aalten won van Al-
phen aan de Rijn, praten wij niet lang na, want als je de volstrekt dolle vreugde ziet, die
men bij dit soort totaalmanifestaties weet op te brengen, begin je echt aan het bestaan van
planeetbewoners te geloven. het is een soott lol, die niet meer van deze aarde is, een
sooft ringsteken en zaklopen tegelijk in het heel groot voor verschrikkelijk veel geld met on-
begrijpeliik veel mensen erbij".

Reactie Stichting: en zo staan de oprechte amateurs uit Dronten weer met beide benen op
de orond.

COMO-SPEL ZONDER GRENZEN. (9 en 16 iuni 1970).

Het spoftteam van Dronten heeft in Como een geweldig goede prestatie geleverd, door
met een achterstand van slechts vier punten op - het voor eigen publiek spelend - Como
op een eeruolle vierde plaats te eindigen in het tv-programma "Spel zonder grenzen".
Het verschil met nummer twee, Kelheim (Duitsland) en Schwyz (Zwitserland) was mini-
maal. De zesendeÉig punten, die de ploeg van lno Meijer en Henk van Bruggen "bevocht",
betekende een hoog aantal, waarop de nog in het strijdperk komende ploegen, die Neder-
land in genoemd programma vertegenwoordigen zich kunnen richten. Het zal deze teams
niet meevallen om een zeer hoge score te behalen, vooral niet omdat het team, dat in
eigen land en dus voor eigen publiek duidelijk in het voordeel is. Dat bleek dinsdagavond
in Como overduidelijk. De ltaliaanse ploeg bleek verrassend goed voorbereid, hoewel vol-
gens de reglementen van het spel de teams eerst enkele dagen voor de wedstrijd de proe-
ven te zien krijgen en daarna mochten beoefenen, ln dat licht bezien is de prestatie van
de Drontenaren nog groter. En met een beetje meer geluk had het aantal punten nog ho-
ger kunnen zijn. Zoals bekend gaat van de zeven deelnemende landen de ploeg met het
hoogste puntenaantal over naar de op 16 september te spelen finàle in Verona.
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De grote verrassing was de ovenruinning van Dronten op het nummer skischansspringen
boven het Comomeer. Gurbe Veenstra en Jetse Hartmans zorgden voor dit geweldige suc-
ces. Van de dames van alle zeven landen slaagden slechts Anneke Kleefstra en Anja Grin
erin de proef te doorstaan.
Een schitterende prestatie leverden Bertha Bults, Cees van Noort en Bennie Geling op het
onderdeel "fil rouge" (rode draad).
Zeer bekwaam brachten zij een draaiende tol op een dunne draad over en behaalden van
de zeven landen de tweede plaats.

Gert Jan van Tilburg kreeg letterlijk en figuurlijk een zwarc last op zijn schouders.

De blonde sterke landbouwerszoon moest gepakt en gezakt met loden kogels een hin-

dernis nemen. Bovendien had Dronten op dit nummer zijn joker ingezet, zodat het behaal-
de puntenaantal werd verdubbeld. Gert Jan bleek in uitstekende conditie en stelde niet

teleur. Hij eindigde als tweede, hetgeen een schitterende prestatie genoemd mocht wor-
den. Vanzelfsprekend was de vreugde in het ltaliaanse kamp zeer groot. Vreugde was er
ook bij het team en begeleiders van Dronten over het behaalde puntenaantal.

ledereen was het er over eens, dat de ploeg zich voor meer dan honderd procent had
ingezet en dat met een beetje geluk de klassering nog beter was geweest. Dronten toonde
zich een goede representant van het Nederlandse zeskamspel in het verre Como.

OeÍenschuur Wisentweg.

De Zeskampcommissie heeft zich onlangs tot de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders
gericht met het verzoek om de landbouwschuur aan de Wisentweg - bij velen bekend als

de schuur van Bendijk - om te dopen tot "Zeskampschuur". Zoals bekend heeft de zes-
kampploeg zich hier steeds voorbereid op de wedstrijden. De Rijksdienst heeft het ver-
zoek ingewilligd.

Reactie Stichting: het waren echte vuurureters. die zeskampers en zeskampsters.

BENZINE. (19 juni 1970).

Er bereikten ons de laatste tijd vrij veel berichten van mensen, die op zondag een bezoek
aan Oostelijk Flevoland brachten en daar tot de ontdekking kwamen, dat hun motoruoer-
tuig nog behoefte aan benzine had. Op zich een veel voorkomend en vrij normaal ver-
schijnsel. Wat echter niet zo normaal is, is het feit dat er in Dronten voor dorstige motoren
geen brandstof op zondag te krijgen is. De reden van dit ongerief in een gemeenschap,

waar maar liefst vijf garages zijn met een benzinepomp, zijn we eens gaan onderzoeken
en derhalve zochten we contact met de Dronter garagehouders.

Eén ding is ons tijdens de gesprekken, die we hadden met de verantwoordelijke personen

van de garages, wel opgevallen. ledereen is het er over eens dat dit in wezen een onhoud-
bare toestand is. Enkele jaren geleden heeft men pogingen ondernomen om tot een rege-
ling te komen voor zon- en feestdagen. Dit is echter in het slop geraakt, terwijl ook niet
iedereen zich aan de gemaakte afspraken hield. De heer van de Torre van garage Steen-
bergen was het volledig eens met de voorzitter van Handel en Nijverheid, die onlangs op

een vergadering dit onderwerp weer eens aansneed.
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Dit voorstelt behelst het treffen van een soort regeling voor zon-en feestdagen.

Het is ongeveer hetzelfde idee als de zondagsdienst bii doktoren en tandartsen.

Garage Steenbergen heeft al verschillende proeven genomen met het verlenen van ser-

vice op zondag. Er werd een automaat geplaatst, maar het apparaat werd maar liefst acht

maal gekraakt. Hierna had men er wel genoeg van gekregen. Het grote bezwaar bij de

heer van de Torre was het feit dat er op zondag geld bij moet worden gelegd'

"Onze omzet kan op zondag nooit de kosten dekken, maar we zijn altijd bereid om met de

overige garagehouders te praten over samenwerking op dit gebied".

Ook de heer v.d. Kooy stond positief tegenover samenwerking, mits het niet zo gaat als

enige jaren geleden, toen er plotseling op zondag twee pompen open bleken te zijn.

De heer Westerhof, bedrijfsleider van de firma Hoegen Dijkhof, bleek niet zo'n voorstander

te zijn van deze plannen. "Er is een gebrek aan solidariteit tussen sommige bedrijven",

aldus de heer Westerhof, die wel wilde meewerken, mits de afspraken duidelijk worden

gesteld en iedereen zich er aan houdt. Garage Visser bij monde van de heer Visser zelt

en garage van Olst, waar de heer van Essen ons te woord stond, waren het eens met de

noodzaak van 'n benzinepomp, die op zondag open is. De heer Visser was bang dat hij

voor de zondag geen personeel kon krijgen, dat deze vrij verantwoordeliike baan aan kan.

Al met al positieve geluiden, die er op zouden kunnen wijzen dat men bereid is te gaan

praten over het openstellen van een of meerdere benzinepompen op zondag'

Het wachten is op het initiatief van een van de bedrijven.

ORANJE VRIJSTAAT.

Enige tijd geleden heeft een tientaljongens en meisjes uit Flevoland een Afos-jongeren-

comité in het leven geroepen. Tot één van de belangrijkste taken ziet het comité de jeugd

van de polder te betrekken bij de ontwikkelingssamenwerking en te komen tot een men-

taliteitsverandering onder de jeugd ten aanzien van de Derde Wereld. Onlangs schreven

zij een brief naar opperkabouter Roel van Duyn van de Oranje Vrijstaat. Daarin beschuldi-

gen zij de "kabouters" van een te nationalistisch denken. Het jongerencomité vroeg van

Duyn, waarom de Oranje Vrijstaat (nog) geen departement voor Ontwikkelingssamen-

werking heeft. ln zijn antwoord schreef van Duyn o.a.: "lnderdaad schieten wij op dit punt

nog te kort. Als jullie goede ideeën hebben, stuur die dan eens op"'

Reactie Stichting: hoe het verder ging. is ons niet bekend.

SWIFTERBANT. (23 en 30 juni 1970).

Swifterbant heeft zaterdag j.l. zijn nieuwe bewoners welkom geheten in "het nieuwe haft

van Nederland". De Vereniging van Dorpsbelang belegde daaftoe's middags in de grote

zaal van cafè-restaurant "De KombuiS" een informatieve bijeenkomst.

De belangstelling hiervoor was matig. Het prachtige zomerweer zal hiervan wel de hoofd-

schuldige zijn geweest. De "nieuwelingen" kregen van een drietal sprekers alles te horen

over Flevoland en vanzelfsprekend in het bijzonder over hun nieuwe woonplaats Swifter-

bant.
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De eerste spreker was de heer P.G.A. de Lange, voorzitter van Dorpsbelang, die een kort
overzicht gaf van de nog jonge historie van het dorp.
Hij benadrukte de centrale plaats, die Swifterbant zal innemen in het wegenverkeersnet,
wannneer straks de brug bij de Kamperhoek in gebruik wordt genomen.
De heer A.G. Lindenbergh van de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders kwam iets veftel-
len over de sociaal-economische opbouw van de polders.
De heer J. Witteveen, lid van het Dagelijks Advies College gaf een uiteenzetting over de
wijze waarop het gebied van de toekomstige gemeente Dronten wordt bestuurd.

LANDBOUWPRAATJES.

De gewassen van de lJsselmeerpolders verkeren door de langdurige droogte in een kri-
tiek stadium. Als de droogte nog even aanhoudt, zullen de oogsten dit jaar ver beneden
de maat blijven. Komt er op kofte termijn voldoende regen, dan kan er nog veel worden
goedgemaakt, maar desondanks zullen de opbrengsten beneden normaal blijven, aldus
meldt het landbouwblad "De Landbode". Het blad schrijft dat de winteftarwe, die over het
algemeen een goede stand heeft, duidelijk schade begint te ondervinden van de droogte.
Dat geldt ook voor de laatste gezaaide zomergranen. Een normale opbrengst mag hier
niet meer worden venruacht. Ook het vlas, dat aanmerkelijk korter blijft dan normaal, zal
geen gemiddelde opbrengst meer kunnen geven.
Verder staan veel uienpercelen te hol en onregelmatig. Ook daaruan is geen redelijke op-
brengst te veruuachten.
Weinig last van de droogte haden tot nu toe de bieten, maar grote nadelen van het droge
weer ondervinden de aardappelen. Op de zware gronden werd pas rond 10 mei gepoot.
De grond was toen nog niet bekwaam en de structuur en de aansluiting van de ruggen
werd daardoor minder goed. Het sterkst kwam dit naar voren op op de zwaardere gronden
in Oostelijk Flevoland. Verder lijkt het er op dat de knolzetting achter zal blijven, terwijl het
een jaar zal ziin met sterke schurftafzetting. Ook bij de tulpen is de schade aanzienlijk.
De planten zijn veel te vroeg afgestorven. Daardoor zijn de bollen te weinig uitgegegroeid,
ze blijven te klein en de opbrengsten, vooral van de grotere maten, zullen klein ziin.
De grasgroei is ook zeer minimaal. Door het late voorjaar werd als het ware de eerste
snee gemist.

Reactie Stichting: wordt maar geen boer, want kommer en kwel liggen op de loer.

C. VAN NOORT.

Dominee C. van Noor1, gereformeerd predikant te Dronten sinds oktober 1965, heeft een
benoeming ontvangen als vormingsleider aan het vormingscentrum Den Alerdinck te Laag-
Zuthem.

Reactie Stichting: om in de zeskamp-termen te blijven: "wat een denker was die man".
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