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Beste lezer, 

 

Bij de vorige nieuwsbrief ontving u een uitnodiging voor een lezing 

van Anton de Wit. De belangstelling was zodanig dat we moesten 

uitwijken naar de grote zaal van het Educatief Centrum te Bidding-

huizen. Maar liefst 90 belangstellenden kwamen op zijn voordracht 

af. Het werd een boeiend praatje bij een schat aan beeldmateriaal.  

De belangstelling voor het verleden van Dronten neemt toe en 

voor ons als bestuur is dat zeer inspirerend. De aandacht voor ge-

schiedenis  blijkt ook uit het aantal mensen dat ons op Facebook 

weet te vinden. Konden wij in de vorige mail melden dat wij  al 

meer dan 500 volgers hadden. Inmiddels zijn dat er bijna 850 ge-

worden. Het mooie is dat het ook interactief begint te worden. 

Niet alleen wij plaatsen foto’s en teksten, maar ook een aantal vol-

gers doen dit inmiddels. Zo schrijven samen geschiedenis. Mocht u 

dit interessante gebeuren willen volgen, druk dan op de knop in 

deze nieuwsbrief of op de button die op onze website staat. 

Inmiddels is ons nieuwste boek naar de drukker. Het is een mooie 

uitgave geworden. De titel luidt: In cultuur gebracht. De presentatie 

op onze donateursavond  wordt een feestelijk gebeuren. Dat mag 

Onze donateursvond vindt plaats op  

24 november in de Open Hof  

om 20.00 uur. 

De uitnodiging en het programma treft u 

behalve in de mail ook in de bijlage van 

deze brief aan. 
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ook wel want daar het ons tiende boek betreft, kunnen we spreken 

van een jubileumuitgave.  

 

Namens het bestuur 

Frits Schmidt. 

 

Planologen aan het werk 

 

De vorige keren hebben we Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten op de 

tekentafel laten zien. Nu is het de beurt aan de polder als geheel. In 1954 

had volgens de planologen  de polder er zo uit moeten komen te zien.  

Lelystad zou volgens hen de grootste plaats in de nieuwe polder moeten 

worden. Dronten zou een tweede plaats innemen. Swifterbant is gereali-

seerd daar waar men het ook gepland had. Biddinghuizen en Zeeewolde 

zijn op de kaart op hele ander plekken gesitueerd. Opvallend is dat ook 

Roggebot toen nog als een aparte woonkern werd gezien. Realisatie bleef 

echter uit. Evenals Larsen, Burchtkamp, Hoophuizen, Bremerberg, Zel-

horst en Abbert zijn deze woonkernen nooit tot stand gekomen. De toe-

genomen mobiliteit maakte de bouw van deze dorpen overbodig. Geluk-

kig maar dat ze er nooit zijn gekomen. Waarschijnlijk waren ze dan alle - 

net als in de Noordoostpolder - weinig levensvatbare dorpen geworden. 

Volg ons ook op 

facebook 
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Kleuterschool de Werf    

 

Uit de tijd dat er nog aparte kleuterscholen en lagere scholen beston-

den. Hier de openbare kleuterschool De Werf. Met de invoering van de 

basisschool dienden alle voormalige kleuterscholen op te gaan in 

een basisschool. De Werf ging samen met De Uiterton. Het ge-

bouw kwam leeg te staan en werd later gesloopt. Waar eerst 

kinderen speelden is het appartementencomplex De Werf ge-

bouwd. De naam is bewaard gebleven.  Niet alleen heeft het nieu-

we woonoord deze naam overgenomen, ook de aula van De Uit-

erton heet nu De Werf.  

De advertentie 

spreekt vanzelf. 

Keurslager Klaver 

had toen ook nog 

vestigingen in Le-

lystad en Almere. De 

vestiging in Dronten 

draagt nog wel de 

naam Klaver, maar is 

in andere handen 

overgegaan. 

Advertentie van toen 

http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Specials


De canon van Dronten 
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Zelfstandige gemeente en Thomasvaer en Pieternel 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Sinds 1972 is er sprake van de gemeente Dronten. Tijdens de nieu-

wjaarsbijeenkomst op 3 janauari wordt hier stil bij gestaan. Het werd 

traditie dat op die avond door Thomasvaer en Pieternel werd te-

ruggekeken op het voorbije jaar. Zij deden dat met humor en milde 

spot. De organisatie lag bij de drie verenigingen voor ‘Dorpsbelangen’. 

Bij tourbeurt zorgden zij voor teksten, de auteurs en de entourage er 

om heen. Dronten moest het eerst afhaken. Na het ter ziele gaan van 

de dorpsvereniging in dit dorp kon men geen optreden meer ver-

zorgen. Biddinghuizen en Swifterbant daarentegen kwijten zich nog 

steeds vol verve en met succes aan deze eervolle taak.   

Op 24 november 

verschijnt onze tiende 

uitgave: In Cultuur ge-

bracht. Ontstaan en groei 

van het culturele leven in 

drie jonge gemeenschap-

pen.  

Hier alvast een voorproef-

je. Een foto van to-

neelvereniging Markanti 

uit 1991met het stuk 

‘Tobias, de diepzeedui-

ker’.  
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