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Beste lezer, 

 

Helaas kon de lezing van Mr. E.P. van Veldhuizen wegens ziekte 

niet doorgaan. Als Stichting Geschiedschrijving in de gemeente 

Dronten wensen we de heer Van Veldhuizen een  spoedig en alge-

heel herstel toe. 

 We hebben in de afgelopen tijd niet stilgezeten. Zoals we al 

in het vorige nummer aangegeven hebben, hebben wij in samen-

werking met de buurtsportcoaches van de gemeente Dronten 

rondleidingen georganiseerd. We hebben er nu voor alle drie dor-

pen één. Leuk voor een familiedag. We zijn hiervoor in te huren. 

Op onze website staan de - overigens geringe - kosten ervan ver-

meld en hoe u deze kunt aanvragen. Voor verenigingen hebben we 

weer een ander aanbod. We zijn voor lezingen te boeken. Ook 

daarvan zijn de kosten en voorwaarden op onze website terug te 

vinden.  

 Hoogtepunt in het jaar is de donateursavond in november. 

Elk jaar weer een feestelijk gebeuren. Leuk om zo veel mensen te 

ontmoeten die ons een  warm hart toedragen. Dit keer is de bij-

eenkomst extra feestelijk, want we bestaan in december 25 jaar. 

Uitnodiging donateursavond 2016 

Datum:  maandagavond 21 november 2016  

Plaats:   Open Hof in Dronten 

Aanvang:  20.00 uur . Zaal is open vanaf 19.30 uur. De koffie en  

  thee staat voor u klaar. 

Organisatie:  Stichting Geschiedschrijving in de gemeente Dronten. 

Jarenlang werd in Swifterbant het  12 

provinciëntoernooi georganiseerd.  In  

onze nieuwste publicatie In Beweging! 

kan men er meer over lezen. 

Agenda 
 

21 november   

Donateursavond en presen-

tatie van onze twaalfde publi-

catie: In Beweging! 

mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl
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Volg ons ook op facebook 

Het is het startpunt van een jaar waarin we twee boeken gaan uitgeven. 

Een boek over De Meerpaal én De canon van Dronten in 25 vensters.   

 Op de donateursavond van maandag 21 november staat de presen-

tatie centraal van onze nieuwste publicatie met als titel In Beweging!  Twee 

jaar geleden hebben we aandacht besteed aan het ontstaan van de culture-

le verenigingen, nu aan de sportclubs en sporters.  Het is een fraai boek 

geworden met prachtige verhalen van zestig sporters en vrijwilligers. De 

verhalen worden geïllustreerd met foto's uit de collecties van de geïnter-

viewden.      

Het bestuur 

 

 

In Beweging! 

Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant hebben voorheen elk een bloeien-

de omni-vereniging gekend. Ze vormden een soort 

paraplu boven alle afzonderlijke verenigingen. Voor 

de Rijksdienst die het ontstaan ervan bevorderde, 

was dit ideaal. Ze had hierdoor te maken met 

slechts drie gesprekspartners. Wel invloedrijke ge-

sprekspartners, want elke omni vertegenwoordigde 

honderden sporters.  

Het eerst verdween ASVD en later BAS. De voor-

delen wogen niet meer tegen de nadelen op. De 

omni’s werden op de duur als een keurslijf ervaren. 

De enige omni die stand houdt, is Swift ‘64. In het 

boek In Beweging! komt deze vereniging aan het woord. En natuurlijk ook 

in beeld, zoals dit voetbalteam van Swift ‘64. 

Programma 

1. 25 Jaar geschiedschrijving Dronten  

2.  Een korte inleiding op het boek  

3.  Beelden van toen  

4.  Herinneringen  

  Pauze.  

5.  Beelden van toen 

6.  Herinneringen  

7.  Uitreiking van het boek  

http://www.facebook.com/historie.dronten
http://www.facebook.com/historie.dronten


 

Advertentie van toen 

Scheepvaartmuseum Ketelhaven 

Ooit was Dronten een echt museum rijk. Het scheepvaartmuseum 

in Ketelhaven. In 1969 werd de hal voor het eerst opengesteld voor 

het publiek, maar pas in 1971 vond de officiële opening plaats door 

de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat. Grote publieks-

trekker was de zeventiende eeuwse vrachtvaarder. Ze werd af-

geschermd door grote lappen plastic en regelmatig met conser-

veringsmiddelen bespoten. Een luid klinkende claxon kondigde dat 

moment aan. Tijd voor het publiek om het afgeschermde deel te 

verlaten! Het was een laagdrempelige voorziening. Voor de kosten 

van het kaartje - één gulden vijftig  - hoefde je het niet te laten. In 

1997 werd het museum naar Lelystad verplaatst. 

In 1960 startte Jens van der 

Hoop een loodgietersbedrijf  

vanuit het werkkamp in Dron-

ten. Vijf jaar later verhuisde hij 

met zijn gezin naar de Kampan-

je. Het kantoor was toen aan 

huis. Zeven jaar heeft men daar 

gewoond. In 1972 kon het huidi-

ge pand aan De Noord worden 

betrokken. In 1990 trad Jens 

terug en werd de zaak overge-

nomen door zijn zonen Jan en 

Peter. 

De advertentie dateert uit 1980. 

http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Specials
mailto:geschiedschrijvingdronten@gmail.com
mailto:geschiedschrijvingdronten@gmail.com
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In 1962 vond op 4 en 5 oktober het tiende wereldkampioenschap 

ploegen aan de Ketelweg in Dronten plaats. Negentien landen namen 

er aan deel. Als herinnering werd later een monument geplaatst. Het 

bestaat uit een Zeeuwse voetploeg. Vijftien jaar later kwam Nederland 

weer in aanmerking om de wedstrijd te organiseren. De Flevohof was 

toen ‘gastheer’. De deelnemers kwamen in 1977 uit zeventien verschil-

lende landen.  

De canon van Dronten 

Wereldkampioenschappen ploegen 

Preview 

Op 21 november presenteren we onze twaalfde uitgave. De titel luidt: 

In Beweging! Hierbij een voorproefje uit ons nieuwe boek over volley-

ballers in Biddinghuizen, die bij gebrek aan een sportzaal oefenden in 

een graanloods van Blonk.  

Twee vrouwen aan het net  

In een heel vroeg stadium van het bestaan van Biddinghuizen was er al een 

groep mensen die samen volleybal 

speelden. Er waren nog geen sport-

voorzieningen, de groep speelde voor 

de ’gezelligheid’. Later kwam er een 

volleybalvereniging die viel onder Bid-

dinghuizer Algemene Sportvereniging, 

(BAS-omni). Hermien Prins (1928) 

woonde al in 1965 in het dorp, Ans 

Schrijer (1944) vanaf 1968. Zij ver-

tellen over de beginjaren van het vol-

leybal.  

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. 

Het derde nummer uit 

1994 is — door het be-

treffende nummer aan te 

klikken — in te zien.  

Nummer 3 

Nieuwe donateurs krijgen 

naast het jaarboek 2016 als 

welkomstgeschenk een 

exemplaar van een al eer-

der verschenen publicatie.  

Aanmelden kan door hier 

te klikken. 

 

http://www.geschiedschrijvingdronten.nl
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Machtiging.pdf
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Machtiging.pdf
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Machtiging.pdf
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Machtiging.pdf
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Nieuwsbrief%201994.3.pdf
mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl?subject=Aanmelding%20donateur
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