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Beste lezer, 

 

Even een terugblik. Onze donateursexcursie naar Lelystad mocht 

zich in goede belangstelling verheugen. Na het ontvangst in het res-

taurant, waar de koffie en appelgebak klaar stonden, werden we 

over het voormalige werkeiland rondgeleid. Bij menigeen riep dat 

herinneringen op. En zo ontstond een mooi beeld van de wijze 

waarop de bewoners hier toen geleefd hebben.  Namen als dokter 

Bekius en meester Bensch passeerden de revue. 

Zowaar stond er ook nog een aantal woningen van 

het type dat ook in Roggebotsluis en nabij de 

werkkampen in Dronten heeft gestaan. De afslui-

ting in het gemaal Wortmans was indrukwekkend 

vanwege de grote machines die hier opgesteld 

stonden. Opvallend daarbij was dat ze zo mooi, 

schoon en goed onderhouden uitzagen. Kortom 

het was een prachtige middag.  

Uit de pers hebt u ook kunnen vernemen dat wij in 

samenwerking met de sportcoaches van de ge-

Lezing van Dronten mr. Eppo van Veldhuizen 

Datum: woensdagmiddag 12 oktober 2016 

Plaats: De Meerpaal, De Rede 80, 8251 EX Dronten 

Aanvang lezing: 14.00 uur in de Novonzaal, afsluiting om 15.45 uur 

Ontmoeting met koffie en thee vanaf 13.15 uur op het Serviceplein-

Organisatie: FlevoMeer Bibliotheek en Stichting Geschiedschrijving in 

de gemeente Dronten. 

Info en aanmelden:  stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl; 

   0321-313105/06-15409466 

Indrukwekkend is de prestatie die in Biddinghuizen wordt geleverd. In een 

enorm wandkleed wordt de geschiedenis van de polder in beeld gebracht.  

Tijdens de braderie in Biddinghuizen was het te bewonderen. Hier wordt 

de slag op de Zuiderzee getoond. 

Agenda 
24 september 

Dag van de ouderen. Stich-

ting Geschiedschrijving pre-

senteert zich in de Meerpaal. 

Onderwerp: Twaalf boeken 

op een rij. 

29 september: 

Rondleiding Biddinghuizen in 

samenwerking met de Sport-

coaches Dronten. 

12 oktober  

Lezing Eppo van Veldhuizen.  

Meerpaal. In samenwerking 

met Flevomeer Bibliotheek 

21 november   

Donateursavond en presen-

tatie van onze twaalfde publi-

catie: In Beweging! 
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Volg ons ook op facebook 

meente Dronten rondwandelingen organiseren. In Dronten en Swifterbant 

hebben die al plaats gevonden en op 29 september komt Biddinghuizen 

aan de beurt. In het kader van monumentendag hielden we in samenwer-

king met de gemeente op 10 september een rondleiding in Dronten. Het 

motto was, ‘Iconen en Symbolen’. We kwamen op plekken waar men an-

ders niet komt, zoals de toren in het gemeentehuis met het carillon en  de 

nieuwe katholieke kerk waar we even het vernieuwde orgel mochten be-

luisteren. De tocht eindigde bij onze eigen icoon ‘De Meerpaal’.  

En dan zijn we meteen beland bij het nieuwe project. In 2017 draait onze 

publicatie om De Meerpaal. Het gebouw bestaat dan vijftig jaar. In de me-

dia hebt u hierover al veel kunnen horen en lezen. Hebt u een verhaal of 

foto of een anekdote. Toezending kan via onze website of facebook. 

Tijdens de Meerpaaldagen hebt u ons kunnen aantreffen op de braderie. 

We waren op zoek naar verhalen over De Meerpaal.  

Vele Drontenaren hebben zich daar toen bij ons gemeld. Net zoals een 

achttal nieuwe donateurs. Prachtig, want we hebben u nodig. Daarom 

staan wij ook op braderieën. Op die in Biddinghuizen wist het team zelfs 

25 nieuwe donateurs te werven. Hulde! Langs deze weg heten wij u van 

harte welkom.   

Op 12 oktober organiseren we een lezing in het kader van de maand van 

de geschiedenis. Samen met de bibliotheek hebben wij onze oud burge-

meester gevraagd iets over de beginperiode te komen vertellen. Het 

wordt niet alleen een lezing. Vooraf wordt namelijk gelegenheid gegeven 

op informele wijze met Van Veldhuizen te spreken. 

 

De eerste burgemeester van Dronten 

 

Installatie van burgemeester mr. E.P. van Veldhui-

zen in de Meerpaal op 3 januari 1972 . 

Van links naar rechts mr. Eppo van Veldhuizen, 

naast hem staat de toenmalige Minister van Bin-

nenlandse Zaken mr. W.J. Geertsema.   

Zittend op de voorgrond gemeentesecretaris Jan 

Griede (collectie J. Griede). 

 

 

 

Lezing  

Van Veldhuizen 

Agenda  

Maand van de geschie-

denis 

http://www.facebook.com/historie.dronten
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Advertentie van toen 

De Wingerd in Biddinghuizen 

Deze derde lagere school in Biddinghuizen opende officieel op 1 no-

vember 1967 haar deuren. De Wingerd was toen een vierklassige  

school voor rooms-katholiek onderwijs. Ze startte met 95 leer-

lingen aan de Kopakker. De meeste kinderen hadden tot dan toe 

onderwijs gevolgd aan de Akkerwinde. Het was de tweede aderla-

ting voor deze school. In 1965 was al eerder een grote groep leer-

lingen overgestapt naar de school voor protestants-christelijk 

onderwijs De Rank. In 2013 kwamen de scholen weer samen in het 

nieuw gebouwde Educatief Centrum Biddinghuizen. De Wingerd 

was als schoolgebouw overbodig geworden en werd gesloopt. 

Klaver was in de polder in 

Dronten begonnen. Zonen van 

de ‘oude’ Klaver beoefenden het 

zelfde vak als hun vader. Elders in 

Flevoland ontstonden ‘filialen’.  

Klaver was een begrip. De toe-

voeging keurslager was in feite 

overbodig.  

In de advertentie hiernaast wordt 

de biefstuk aanbevolen. De hier 

vermelde prijzen zijn overigens in 

guldens [dus delen door 2,20 om 

de europrijs te bepalen]. 
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In 1995 vond in Biddinghuizen een uniek evenement plaats. In totaal 

29.060 scouts uit 169 landen waren naar Flevoland afgereisd voor de 

achttiende World Jamboree. De manifestatie werd geopend door Kon-

ingin Beatrix en Prins Claus. Uiteraard presenteerde ons land zich als 

waterland. Er werden bruggen gebouwd [o.a. naar de aan de overkant 

gelegenVeluwe], een vlootschouw gehouden en veel gevaren. Hoewel 

waterland, was het opmerkelijk dat er in die dagen geen spatje regen is 

gevallen. Het werd de eerste jamboree zonder neerslag. Een bijzonde-

re ervaring voor de gasten was uiteraard dat het geheel zich afspeelde 

op de bodem van de zee. 

De canon van Dronten 

De Wereld Jamboree 

Preview 

Op 21 november pre-

senteren we onze twaalf-

de uitgave. De titel luidt: 

In beweging! 

In dit boek komen o.a. 

de perikelen aan de orde, 

die bij de stichting van 

het overdekte zwembad ontstonden. Velen betreuren nog dat het 

openluchtbad toen moest sluiten. In deze bijdrage wordt uitgelegd 

waarom dat gebeurde. Ook wordt stil gestaan bij het feit dat dit soort 

voorzieningen wel heel makkelijk aan Dronten werd toegekend en niet 

aan de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant. 

In 1994 zond het bestuur 

van de Stichting voor het 

derde jaar nieuwsbrieven 

rond. 

Ze bestonden uit een 

bloemlezing van de Flevo-

lander uit 1969.  

In feite een voorloper van 

Dronten Toen. 

De eerst twee nummers 

uit 1994 zijn — door het 

betreffende nummer aan 

te klikken — in te zien.  

Nummer 1 Nummer 2 

Nieuwe donateurs krijgen 

naast het jaarboek 2016 

dat de titel heeft In bewe-

ging ! als welkomstge-

schenk een exemplaar van 

een al eerder verschenen 

publicatie.  

Aanmelden kan door hier 

te klikken. 
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