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Beste lezer, 

 

Ook dit jaar hebben we weer een voorjaarslezing. De heer Egbert 

Tietema, een begrip in Dronten en één van de middenstanders van 

het eerste uur vertelt over zijn ervaringen als ondernemer, over de 

groei van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen in het bijzonder.  

Bakker Tietema is een goed verteller. Hij weet hoe mensen die 

eerste jaren in de polder  ervaren hebben. Op de avond zal ook 

foto- en filmmateriaal worden getoond. 

Excursie in de buurt 

In de agenda hiernaast kunt u ook ziet dat er dit jaar weer in sa-

menwerking met de buurtcoaches rondleidingen worden georgani-

seerd. Nu in de avonduren, zodat ook de werkenden zich kunnen 

aansluiten. Opgeven bij: a.warners@meerpaal.nl. 

De wandelingen wijken af van die van 2016. We gaan al wandelend 

aan de hand van fotomateriaal op zoek naar de veranderingen. Via 

de buurtsportcoach kunt u zich voor de rondleidingen opgeven. 

Er staat zoveel dit jaar op stapel dat we niet eens alles in onze 

agenda op de voorpagina kwijt kunnen. 

Op zaterdag 16 september vindt namelijk de presentatie van ’Het 

Uitnodiging voorjaarslezing 2017 

Datum:  woensdagavond 22 maart 2017  

Plaats:   Voorhof Biddinghuizen 

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

  thee staan voor u klaar. 

Organisatie:  Stichting Geschiedschrijving in de gemeente Dronten. 

Agenda 
 

16 Februari 18.00 uur 

Rondleiding Dronten 

Bij avondlicht. In samenwerking 

met buurtsportcoaches. 

Aan de hand van oude ansichten 

gaan we al wandelend op zoek 

naar het veranderde Dronten. 

22 Maart, 20.00 uur 

Lezing van bakker Tietema, 

een middenstander van het eer-

ste uur. De lezing wordt in Bid-

dinghuizen gehouden in het 

Voorhof. De toegang is gratis. 

13 April 19.00 uur 

Rondleiding Biddinghuizen 

Bij avondlicht. In samenwerking 

met buurtsportcoaches. 

Aan de hand van oude ansichten 

gaan we al wandelend op zoek 

naar het veranderde Biddinghui-

zen. 

23 Mei 19.00 uur 

Rondleiding Swifterbant 

 Bij avondlicht. In samenwerking 

met buurtsportcoaches. 

Aan de hand van oude ansichten 

gaan we al wandelend op zoek 

naar het veranderde Swifterbant 
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Volg ons ook op facebook 

Meerpaalboek’ plaats.  Het is de dag waarop de reünie  van De Meerpaal 

gaat plaatsvinden. Wij verzorgen als Stichting een onderdeel van het pro-

gramma.  

In vooral de periode tussen 1967 en 1985 werden Meerpaal en Dronten natio-

naal en internationaal op de kaart gezet met evenementen als de Zeskamp, 'De 

Vlag Uit', carnaval, 'Unie van Utrecht', 'Nog één maal Zeskamp', 'Kuiptrofee' en 

wielrennen. Wie bij deze of andere evenementen betrokken was, of alleen maar 

belangstellend is, kan zich aanmelden voor de reünie. Dit kan door een e-mail te 

sturen naar reunie@meerpaal.nl 

Wenst u als donateur van de Stichting alleen de uitreiking van het boek bij te 

wonen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via  

geschiedschrijvingdronten@gmail.com 

Tenslotte hebben we dan nog onze donateursavond op maandag 27 no-

vember. Op die avond staat dan De Canon van Dronten in 25 vensters cen-

traal. 

Dit zijn nog maar de activiteiten, waarvan de data op dit moment bekend 

zijn. Ongetwijfeld zal de lijst in de loop van het jaar nog aangevuld worden. 

Het bestuur 

Swifterbantcultuur 

De geschiedenis van de polder mag dan niet oud zijn, dat wil niet zeggen 

dat het gebied zelf geen historie kent. De oudste is die van de Swifterbant-

cultuur. Van 5.000 tot 3.400 v. Christus woonden hier al mensen. Ze leef-

den van de jacht, visvangst en van het verzamelen van vruchten. Bijzonder 

was dat er vanaf 4.200 v. Chr. sporen van landbouw werden gevonden. 

Men spreekt dan van een semi-sedentaire bestaan. Men trekt niet meer 

rond, maar kiest voor plaatsgebondenheid. Wel vertrok men richting win-

ter naar hoger gelegen gronden. Het gebied, dat men zich moet voorstel-

len als een krekenlandschap, was dan te drassig geworden. 

Men leefde niet alleen van de jacht, maar men hield ook varkens en runde-

ren. De koeien waren er niet voor de melk (dat gebeurt pas na 3.500 v. 

Chr.) maar voor het vlees. Ook schapen werden om deze redenen gehou-

den. Pas na 2.000 v. Chr. kon men de wol voor kleding benutten. Voor die 

tijd was men aangewezen op bewerkte dierenhuiden.  

Vanaf 3.700 v. Chr. steeg de zeespiegel. Zelfs op de rivierduinen 

(opgewaaide zandheuvels in het landschap) was na 3.400 geen bewoning 

meer mogelijk. Vanaf die tijd werden deze streken niet meer bewoond. 

Wie meer wil weten leest het boek Swifterbant. Pionieren in Flevoland 6.500 

jaar geleden. 

Agenda [vervolg] 
 

16 September 

50 jaar Meerpaal. 

Met onder andere de 

presentatie van het 

boek. 

 

27 November 

Donateursavond 

 

We ontvingen het  

droevige bericht dat  

Jan Rozendal  

oud-bestuurslid van onze 

stichting  op 71-jarige 

leeftijd is overleden. 

Jan stond met één been 

in het gemeentehuis en 

met het andere been in 

de samenleving.  

Hij was in dienst van  

en dienstbaar aan.  

Zo zullen wij hem ook 

herinneren. 

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

Leven op de trap 

In 1970 werd op de trappen van De Meerpaal het door Pierre van 

Soest vervaardigde Leven op de trap geplaatst. Het was een ge-

schenk van de winkeliers en de bevolking van Dronten aan de toen 

nog jonge Meerpaal. Oorspronkelijk zou het in brons worden uitge-

voerd, maar dat werd te kostbaar.  

De jeugd gebruikte het als klimtoestel, zodat het op de duur nogal 

wat beschadigd raakte. Bij de verbouwing van De Meerpaal stond de 

gemeente voor de keuze het te verwijderen of het te restaureren. 

Beide opties kostten evenveel, zodat gekozen werd voor opknap-

pen. Wel werd een coating van 3 mm aangebracht.  De kunstenaar 

kon zich hierin niet vinden en verbood herplaatsing. Lange tijd werd 

het elders opgeslagen. Bij de bouw van de nieuwe Meerpaal werd 

het Leven op de trap herplaatst, maar nu op een hoek van het plein. 

Hier een advertentie van het 

schildersbedrijf De Vries en 

Co.  Oorspronkelijk kwamen 

zij uit Kampen. In het begin gin-

gen de ladders, verfbussen en 

alle andere benodigdheden met 

de lijnbus mee naar Dronten. 

Uiteindelijk verhuisde men en 

werden vanuit de Roerstraat de 

activiteiten voortgezet. 

We zijn op zoek naar verster-

king van ons secretariaat . 

Als stichting zijn we met diver-

se interessante projecten bezig.  

Vind jij het leuk daar aan mee 

te doen en kun je een bijdrage 

leveren aan ons secretariaat, 

neem dan contact op met   

Tieneke Hiemstra: 

 

(0321) 313105 / 06 15409466   
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In Biddinghuizen wordt al jaren gewerkt aan de Flevowand.  Een wand-

kleed met een totale lengte van 60 meter en met een hoogte van 50 

cm. Het beroemde tapijt van Bayeux diende als voorbeeld.  

Onderwerp is de historie van de Zuiderzee. In vele tableaus worden 

talrijke taferelen in beeld gebracht.  

Vijfzesde deel is klaar. Men is nu bezig aan de laatste fase.  

Meer willen weten: klik hier 

De canon van Dronten 

De geschiedenis verbeeld 

Terugblik 
 

De donateursavond van no-

vember 2016 werd wederom 

zeer goed bezocht. Centraal 

stond het boek In Beweging. 

Het is onze twaalfde uitgave. 

We kunnen als bestuur op 

een geslaagde avond en op 

een prachtig boek terug kij-

ken.  

Op 13 december vorig jaar ontvingen we van de Rabobank Clubkas  

Campagne een cheque van bijna 1.000 euro. In totaal hadden we 230 

stemmen verworven. Daarmee waren we zesde geworden.   

Mocht u een stem op ons hebben uitgebracht dan willen wij u hiervoor 

nogmaals hartelijk dank zeggen.   

  

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 vierde nummer uit 

1994 is — door het be-

treffende nummer aan te 

klikken — in te zien.  

Nummer 4 

Nieuwe donateurs krijgen 

naast het jaarboek 2017 als 

welkomstgeschenk een 

exemplaar van een al eer-

der verschenen publicatie.  

Aanmelden kan door hier 

te klikken. 
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