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Beste lezer, 

 

We hebben al eerder kenbaar gemaakt dat wij voor u als 

donateur meer willen gaan betekenen. We zullen dat doen 

door meer activiteiten te gaan ontplooien. Zo heeft een 

aantal van u op 21 mei deelgenomen aan onze excursie 

naar het Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad. De deel-

nemers en wij als bestuur kunnen dankzij de medewerking 

van deze instelling op een geslaagde middag terugkijken. 

We mochten niet alleen achter de schermen kijken, maar kregen 

ook iets mee van de bevlogenheid waarmee de medewerkers hun 

werk doen. Heel inspirerend allemaal.  

Ook dit maal mogen wij u uitnodigen voor een extra activiteit. Op 

2 oktober 2014 hebben wij Anton J. de Wit uitgenodigd om over 

zijn pioniersleven en zijn boek ‘Wanneer de polder vonken slaat’  

te komen spreken. Het wordt een praatje bij een plaatje [dia’s]. De 

bijeenkomst vindt plaats in de Kultuurbank [voormalige Rabobank]

te Biddinghuizen en begint om 20.00 uur. Ook nu zijn er voor u als 

donateur hieraan geen kosten verbonden. De uitnodiging hiervoor 

treft u apart bij deze nieuwsbrief aan.   

 Vorige keer mocht ik u melden dat wij op facebook al meer 

dan 200 volgers hadden. Inmiddels zijn dat er bijna 500 geworden. 

Elke week plaatsen we daar drie tot vier items die te maken heb-

ben met de geschiedenis van Dronten. De onderwerpen zijn zeer 

divers. Uiteraard is facebook er ook voor u. Dus mocht u ons wil-

len volgen, druk dan op de knop in deze nieuwsbrief of op de but-

ton die op onze website staat. 

 Inmiddels zijn we met ons nieuwste boek inmiddels al ver 

gevorderd. Het belooft een interessante uitgave te worden dat cul-

tuur als onderwerp heeft. De beginfase van talrijke koren, muziek– 

en toneelgezelschappen passeren de revue. Ook de beeldende 
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kunst, de literatuur en carnaval worden erin beschreven. Het betreft 

een jubileumuitgave. Het is namelijk ons tiende boek.  

Tot slot: De pioniersbarak. Het is even stil geweest, maar dat wil niet 

zeggen dat wij als bestuur stil hebben gezeten. Wij zijn in gesprek met 

de Stichting Recreatiepark Dronten om te kijken of we hierin samen 

kunnen optrekken. De gesprekken zijn constructief. Het ziet er zelfs 

naar uit dat een derde participant zich bij dit overleg zal aansluiten. Er 

zal echter nog wel wat water langs de polder moeten vloeien voordat 

alles in kannen en kruiken is.  

 

Namens het bestuur 

Frits Schmidt. 

 

Dronten op de tekentafel 

 

De vorige keren hebben we Swifterbant en Biddinghuizen op de tekenta-

fel laten zien. Nu is het de beurt aan Dronten Volgens de stedenbouw-

kundigen had het dorp er zo uit moeten komen te zien. Men rekende 

toen op een bevolking van 7.000 tot 8.000 mensen. Dat moest binnen de 

25 of 50 jaar gehaald worden. Zelfs een bevolkingsomvang van 20.000 

werd niet onmogelijk geacht.  

Opvallend is dat Dronten redelijk volgens tekening gerealiseerd is. Alleen 

het zwembad kwam elders te liggen. 

Volg ons ook via 
 

Facebook 

 

en via 

 

Dronten Toen.   
 

de door Lucy Knot ver-
zorgde rubriek in de 
Flevopost.  

 

Volg ons ook op 

facebook 
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Deze keer hebben 

we voor  u als do-

nateur een nieuw  

filmpje. 

‘Van een zee vol wa-

ter tot een polder 

met land.’ 

 

 

Strandtent Flevo Camping aan het Veluwe Meer 

[Biddinghuizen]  

 

Uit de tijd dat we nog met weinig tevreden waren. Geen met heaters 

verwarmde terrassen. Ook geen brede alles bedekkende para-

sols, maar kleine zonneschermpjes, die amper effect hadden. 

Eveneens geen luxe zittingen, banken en tafels. Nee, eenvoudig 

meubilair.  

De strandtent is van hout opgetrokken. Bij zonnig weer zal het 

binnen wel warm zijn geweest. Toch vermaken de gasten zich.  

De toen bestaande kleinschaligheid, heeft inmiddels plaats gemaakt 

voor een grote onderneming op recreatief gebied.   

Eén van die voordelen is  het  kunnen bekijken van filmpjes over Dronten, het beluisteren van ge-     luidsfragmenten en de toegang krijgen tot 
‘specials’. Eén zo’n ‘special’ zal dit jaar over De Zeskamp gaan. 

 

Al deze extra’s zullen alleen voor donateurs toegankelijk  zijn. In hun nieuwsbrief is daartoe een speciale knop opge-
nomen.  

Een advertentie van een levensmiddelenzaak uit de tijd dat alles nog 

‘niet zo duur’ leek. Alle bedragen zijn ook nog eens in centen uit-

gedrukt.  

Bekeken met de bril van vandaag lijkt het een goedkope tijd, maar 

daar de lonen ook 

niet zo hoog 

waren, viel dat 

goedkoop zijn wel 

een beetje tegen.  

Advertentie van toen 

Verdwenen 

http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Specials
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Gemeente Dronten 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Biddinghuizen is genoemd naar het verdronken dorp Bidningahusum en 

Swifterbant naar Suifarbant. Beide jonge gemeenschappen hebben dus 

oude namen. Symbolisch wel mooi gekozen want ooit was dit land, voor-

dat de zee er bezit van nam.   

Samen met het dorp Dronten vormen Biddinghuizen en Swifterbant sinds 

1972 de gemeente Dronten. Biddinghuizen en Swifterbant waren in de 

jaren zestig op de tekentafel nogal klein uitgevallen. Ze lieten beide 

echter een grotere bevolkingsgroei zien dan verwacht.   

Momenteel kent de gemeente ongeveer 40.000 inwoners. Iets meer dan 

30 procent woont in Biddinghuizen en Swifterbant. De rest in het dorp 

Dronten.    

Nog  geen  
donateur? 

Klik  hier voor het aan- 
meldingsfor-

mulier 

Op 25 april werden onze 

voormalige voorzitter 

Jan Riemens en de 

huidige voorzitter Frits 

Schmidt onderscheiden. 

Zij ontvingen de bijbe-

horende versierselen uit 

handen van burge-

meester Aat de Jonge . 
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