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Secretariaat: Vanaf 1 maart Daniëlle Banis, Mechelaar 8, 8253 CE Dronten,              

tel.: (0321) 337 507/ 06 575 631 82 

email: stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl 

 

Beste lezer, 

 

Terugblik 

We kunnen terugkijken op een succesvol 2017. Nog nooit eerder 

in ons bestaan hebben we in één jaar twee boeken geproduceerd.  

We zijn daarna niet achterover gaan leunen want inmiddels staat 

een nieuwe publicatie op stapel. In november 2018 hopen we ons 

boek over het kleuter- en lager-onderwijs te presenteren. Het 

wordt een kloek boek. Eén met meer dan 200 pagina’s.  

 

Afscheid 

Wie onze donateursavond heeft bezocht, weet ook dat we in no-

vember afscheid hebben genomen van onze secretaris Tineke 

Hiemstra, de penningmeester Tjerk Swijnenburg, bestuurslid en 

voorzitter van de interviewgroep Marianne Groeneweg en be-

stuurslid Stefan van der Leeden. Onze stichting heeft aan hen veel 

te danken. 

 

Nieuwe bestuursleden 

Uiteraard hebben we die avond ook nieuwe bestuursleden mogen 

verwelkomen. In de aanhef hebt u al kunnen lezen dat Daniëlle Ba-

nis het secretariaat heeft overgenomen. Als bestuursleden hebben 

we Wim Kapteijn en Riek Zwart mogen verwelkomen. Het pen-

ningmeesterschap is nu in handen van Kees Hermus en Carin de 

Goede doet de donateursadministratie. Laatstgenoemde functie is 

nieuw en hangt samen met ons toenemend donateurs bestand.  

 

Geschenkbon donateurschap 

Uiteraard zien wij graag het aantal donateurs verder toenemen. Op 

Agenda 

 

14 mei Lezing over lager– en 

kleuteronderwijs in Dronten 

[onder voorbehoud] 

23 mei Excursie voor donateurs 

naar Kampen 

26 november donateursavond. 

 

 

 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Cadeaubon aanvragen ? 

Klik hier 

Wij zullen zorgen voor tijdige toezending. 

mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl
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Volg ons ook op facebook 

onze website hebben we in onze winkel een nieuw product in de aanbie-

ding. Een geschenkbon die u aan vrienden of kennissen kunt geven. Een 

mooi verjaardagscadeau of zomaar een mooi cadeau. De bon kost 16,50. 

De ontvanger is dan een jaar lang donateur en ontvangt ons jaarboek en 

onze nieuwsbrieven, mag deelnemen aan excursies en krijgt toegang tot 

onze lezingen en onze donateursavond. 

 

Nieuw project “opzetten van een beeldbank” 

Voor dit jaar hebben wij weer grootse plannen. Wij willen dit jaar een be-

gin maken met een beeldbank. Foto’s van de dorpen en buitengebieden 

kunnen dan via internet worden ingezien.  

Wij hebben daarbij  hulp nodig. Elke foto moet namelijk voorzien worden 

van tekst. Wat is erop te zien, waar is deze foto genomen en wanneer. 

Hiervoor zoeken wij vrij-

willigers. De werkzaam-

heden kunnen groten-

deels thuis worden ver-

richt. Opgeven kan bij 

Liesbeth Busch.  

We hebben verder de 

hulp nodig van mensen 

die wat meer verstand 

van software hebben. Bij 

probleempjes moeten zij 

hulp kunnen bieden. Op-

geven kan via Liesbeth. 

Kunt u ons hierbij be-

hulpzaam zijn of kent u 

iemand die dat kan,  neem dan met ons contact op. 

 

Pioniersbarak 

Een ander project dat steeds meer in zicht komt is de pioniersbarak. Ook 

daar zullen wij hulp bij nodig hebben. Niet bij de bouw zelf, maar wel bij 

het begeleiden en het toezichthouden erop. Kunt u iets op dit gebied voor 

ons betekenen neem dan contact op met ons secretariaat. 

Het bestuur 
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Jaarboek 2018 

Kleuterscholen en lagere scholen van 1960 -1985 

Een werktitel. Het jaarboek gaat over ervaringen van directeuren, leer-

krachten, ouders, leerlingen, schoolschoonmakers, bestuurders en con-

cierges.  Beschreven worden de eerste 25 jaren lager- en kleuteron-

derwijs in de gemeente Dronten.  

De eerste school die in Dronten geopend werd, was de kleuterschool 

in Roggebotsluis. Daarna openden in Dronten op 3 september 1962 de 

lagere scholen De Dukdalf,  Het Kompas en St. Gregorius hun deuren. 

Later volgden nog: Aan Boord, De Kiel, De Uiterton, De Bolder, Het 

Anker, De Brandaris, Het Zuiderlicht, De Schakel en de Driemaster.   

Uiteraard komen ook de kleuterscholen aan bod. De Tros, De Spring-

plan, De Zonnehoek, De Roef, Het Kraaiennest, ‘t Haventje en De 

Werf. 

In Biddinghuizen werden 

in 1964 de eerste scholen 

geopend. Dat waren de 

Akkerwinde en de kleu-

terschool De Kladder-

katjes. De Rank en De 

Karekiet volgden in 1965 

en weer een jaar later 

kwam De Wingerd tot 

stand. Later volgden nog: 

De Bolderik, De Klimop, 

Het Klimroosje en Het 

Wingerdje. 

Swifterbant kreeg pas in 

1965 haar eerste scholen: 

De Duykeldam en De Hummelhonk. In 1967 gevolgd door De Bran-

ding en De Meeuwenplaat, en in 1968 door De Golfslag en ‘t Kabbeltje. 

Later volgden nog De Schalmei en De Toonladder. 

Heel veel scholen. Allen met eigen verhalen. Vanzelfsprekend voorzien 

van veel fotomateriaal. Een boeiend boek dus. Niet alleen interessant 

voor de schoolgaande leerlingen van toen, maar ook voor hun ouders. 

Bij elke school wordt even stil gestaan bij de historie ervan. Wie de 

eerste leerkrachten waren, met hoeveel leerlingen er begonnen werd 

etc.  

Een boek dat je niet mag missen!  

Kleuterschool 

De Werf 

http://www.geschiedschrijvingdronten.nl
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2018 Honderd jaar Zuiderzeewet 

 

 

In de voorgaande eeuwen is het gebied regelmatig getroffen door 

overstromingen. Die van 1825 ging gepaard met vele slachtoffers. 

Bijna honderd jaar later vond de laatste grote overstroming plaats. 

In 1916 vielen echter de meeste slachtoffers in het westen van Ne-

derland. In deze contreien had men hoofdzakelijk te kampen met 

grote wateroverlast. De laatste storm was echter wel de druppel. 

Dit nooit weer.  

Al in de negentiende eeuw had men zich over dit vraagstuk gebo-

gen. In 1886 werd de Zuiderzeevereeniging opgericht. Een soort 

lobbygroep avant la lettre. De leden pleitten voor afsluiting. Er 

werden verschillende plannen gemaakt. Eén daarvan bestond uit 

een dijk die de wadden eilanden onderling moest verbinden. Dat 

plan haalde het niet. Wel een dijk lopend van  Noord-Holland naar 

Friesland.  

Ir. Lely had het plan ontworpen. In 1901 lag een wetsvoorstel 

klaar. Maar het kabinet viel. Tijdens het nieuwe kabinet Kuyper 

belandde het in een bureaula, om daar pas in 1916 weer uit ge-

haald te worden. Al in 1913 was tijdens 

de troonrede de komst ervan aangekon-

digd, maar het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog zorgde voor vertraging. 

Door de steeds nijpender voedselschaars-

te en de storm van 1916 werd het door 

de inmiddels minister geworden Lely op-

nieuw uit de la gehaald. Op 21 maart 1918 

werd de wet door de Tweede Kamer aan-

genomen. Een paar maanden later volgde 

de Eerste Kamer op 13 juni. 

Zuiderzeeplan in 1896. Toen nog 

met de Markerwaard en met buiten-

dijken [meerdijken]. Deze moesten 

het vast land tegen wateroverlast 

beschermen.  

Later werden bij Flevoland randme-

ren aangebracht. Deze ontbreken bij 

de Noordoostpolder. 
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