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Zuiderzeewet
1918-2018

Nederland……….Waterland
Vanaf het begin van de jaartelling bestaat Nederland uit land
en wisselend veel of minder water.
Dan valt er weer eens een deel water droog, dat dan weer
bewoond en bebouwd gaat worden.
Dan weer zorgen storm en getijden voor meer oppervlakte
aan water. De algehele temperatuur stijgt en in 250 jaar na
Chr. ontstaat hierdoor het Flevomeer.
Grote gebieden raken onbewoond door het steeds hoger
wordende water.

tuigd dat er extra landbouwgrond moet komen voor de voedselvoorziening.
In Noord-Holland wordt proefpolder Andijk in 1927 gerealiseerd. Hierdoor komt er 40 ha grond bij. Intussen wordt met
de Wieringermeerpolder begonnen te realiseren, waardoor er
20.000 ha. goede landbouwgrond bij komt en in dat jaar ook
met de bouw van de Afsluitdijk.
Deze komt klaar in 1932.
Nieuw plannen liggen er reeds op de tekentafel. In 1942 valt
de Noordoostpolder droog. Hierdoor komt er 48.000 ha
landbouwgrond bij op de bodem van de Zuiderzee. Vijftien
jaar later volgt Oostelijk Flevoland en nog weer later in 1968
valt ook Zuidelijk Flevoland droog. In 1976 zijn ook de dijken
klaar voor een eventueel in te polderen Markerwaard.
In 2005 wordt de Zuiderzeewet ingetrokken door de komst
van de Wijzigingswet op de intrekking van de Deltawet grote
rivieren.
In 2018 is de Zuiderzeewet een eeuw geleden tot stand gekomen.
Dat jaar zijn er tal van festiviteiten geweest om dit eeuwfeest
onvergetelijk te maken.
Bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk is het Waddencentrum
gerealiseerd. We horen tot het Unesco Werelderfgoed en in
de IJsselmeerpolders zijn een heel aantal landschapskundewerken gerealiseerd in allerlei vormen en hoedanigheden.
Dit zijn b.v.: De groene Kathedraal
Observatorium Robert Morris
Polderland Garden of Love and Fire
De Hurkende man
En nieuw wordt het monument in Dronten op de Bremerbergdijk van Bob Gramsma.
Zo heeft elke polder zijn monument van heel verschillende
stijl en materiaal.
We kunnen stellen dat we in een tijd leven waarin er niet alleen veel gebeurt in de wereld, maar ook staat ons eigen land
volop in de belangstelling. Emmeloord, 20 september 2018
Hennie Westerveen-Luchtmeijer

We krijgen te maken met stormvloeden en in 1170 worden de
duinen doorgebroken en het water in het Flevomeer wordt
langzamerhand brak. De naam van het meer wijzigt en heet
nu Almare.
Vanaf de 13e eeuw krijgt dit binnenwater de naam Zuiderzee.
Tussen 1825 en 1916 zijn er talrijke dijkdoorbraken. Dit lijdt uiteindelijk, na de Zuiderzeevloed van 1916, tot het aanleggen
van de Afsluitdijk. Dit gaat echter niet zonder strubbelingen.
De eerste plannen zijn er al in de 17e eeuw. Veel ontwerpers
zijn ingenieur Lely dan al voorgegaan. Henric Stevin maakte
toen al plannen, maar deze zijn nog niet uitvoerbaar.
In 1848 is Piet Faddegon een van de medeontwerpers van een
droogmakingsplan.
Denk eens aan al die straatnamen in de ingenieursbuurt hier
in Emmeloord. Allemaal namen die vernoemd zijn naar belangrijke mannen, die met droogmaking te maken hebben.
In de 19e eeuw krijgt het idee tot afsluiting meer vorm door
de oprichting van de Zuiderzeevereniging in 1886. Onder Cornelis Lely wordt het plan opgesteld, dat in 1891 gereed komt.
Lely krijgt in eerste instantie geen toestemming om dit immens grote en dure project uit te voeren. Pas in 1913 wordt er
onder koningin Wilhelmina toestemming verleend. Lely is in
die jaren voor een derde periode minister van Waterstaat.
Het duurt echter door de eerste wereldoorlog nog tot 21
maart 1918 voor het wetsontwerp wordt aangenomen. In die
tijd zit Cornelis Lely in de regering en zijn stem telt duidelijk
Wanneer: Dinsdag 2 april 2019
mee.
Waar: De Open Hof, De Zuid 2, Dronten
Tijd: 10.00 – 15.30 uur
Niet iedereen is gelukkig met de plannen en de vele kosten
Ontvangst met koffie en aansluitend het officiële gedeelte
die dit met zich meebrengt.
met afscheid van Lianne Schlepers en Fré Topper.
Mansholt geeft de schuld van de dijkdoorbraken aan de eige- Na de lunch een lezing van Jannie Limburg over
naren van de dijken die niet goed voor het onderhoud hebben "Volg je droom. Jouw tijd is Nu!"
gezorgd.
Daarna thee en afsluiting.
De vissers zien hun beroep verdwijnen als het zoute water
Kosten: €15 voor een geheel verzorgde dag.
weg zal gaan.
Let op: Dames buiten de provincie en niet-leden betalen €30
Daarbij is Mansholt bang dat de overheid de veiligheid onvol- Betalen: Contant bij de ingang
doende kan garanderen.
Opgeven bij: Julia Bosschert voor 23 maart Tel: 036-5227346
Door de eerste wereldoorlog is men er echter ook van overof Mail: vrouwenvannu.pbflevoland@gmail.com

Jaarvergadering
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Biddinghuizen

In Biddinghuizen organiseren we ieder jaar een reisje voor de
3 damesorganisaties, Passage, Zij-Actief en Vrouwen van
Nu.
25 september 2018 vertrokken we met een volle bus naar
Amsterdam. De chauffeur maakte zelfs nog een ommetje
langs de Amstel door Oudekerk aan de Amstel, waar Rembrandt heel veel heeft geschilderd, vandaar dat er ook een
standbeeld staat van hem .
Rond half 11 arriveerden we bij onze eerste stop, bij Gassan
Diamonds. Leuk werden we verwelkomd door dames van
het bedrijf, die klaarstonden met koffie en een heerlijk petit
four, naar keuze groot of klein. Hierna kregen we uitleg over
het bedrijf. Er werd ons getoond hoe de diamanten geslepen
werden, wat een heel precies werkje is. Vooral die kleine diamantjes, die wij in onze ringen dragen.
Daarna werden we nog verdeeld in 2 groepen om ons uitleg
te geven en te tonen over de verschillende factoren, die de
prijs en kwaliteit kan beïnvloeden. De kleur is heel belangrijk.
Hoe lichter de kleur, hoe beter is de kwaliteit.
Daarna natuurlijk nog tijd om prachtige diamanten sierraden
te bewonderen en eventueel te kopen.
Tijd om te lunchen in `De Kroonprins`. Een sfeervol restaurant. Het ligt t.o. het station aan de Prins Hendrikkade en
vlakbij de Zeedijk, waar wij natuurlijk na de lunch gewandeld
hebben en shops zagen, die we niet in Dronten hebben.
Ons laatste uitstapje was een bezoek aan de Botanische
tuin. We wandelden over het plein waar het standbeeld staat
van de Dokwerker ternagedachtenis van de Februaristaking
1941.
In de tuin was te zien, dat de planten hier ook erg last van de
droogte hebben gehad. Maar de zeldzame tropische planten
waren goed verzorgd en stonden in de kassen. Veel bomen
ook met prachtige bladeren en vormen. Zeel veel verschillende palmen en grote agaven. Helaas was het in de cactus kas
te warm om er lang binnen te zijn, jammer want het was
schitterend. Nog even koffie en snuffelen in de winkel, waar
we hele leuke hebbedingetjes zagen en plantjes. Daarna weer
de bus in op weg naar Biddinghuizen.
Een hele leuke dag en een goede, gezellige sfeer.

Almere
Reisje Kopenhagenvan 13 t/m 16 april 2018
We gingen vrijdag al vroeg op weg naar Denemarken.
De volgende dag bezochten we Kopenhagen. Onze gids vertelde veel over de stad en leerde ons steeds Deense woordjes,
die we moesten nazeggen. Nadat we de wisseling van de
wacht en natuurlijk de zeemeermin bekeken hadden, kregen
we gelegenheid om zelf de stad te bekijken en dat deden we
op een rondvaartboot in een heerlijk zonnetje.
's Avonds hadden we een gezellige avond met hapjes, drank
en muziek op de kamer van Liesbeth en Rina. We zongen uit
volle borst mee...
De volgende dag was de reis naar Malmö in een zeer dichte
mist. Gelukkig trok die in Malmö op en konden we onder leiding van de gids de stad bekijken.
De laatste dag reden we terug naar Nederland en na een gezellig en goed diner werden we weer teruggereden naar Almere. Alle 27 deelnemers vonden het een geslaagde reis.

Vacature
Penningmeester
Wij, het Provinciaal Bestuur VvNu van Flevoland, zijn
– met SPOED – op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Helaas moet onze huidige penningmeester om gezondheidsredenen afhaken!!
Ben jij een teamspeler en kun je met geld om gaan?
Dan zijn we op zoek naar JOU!!!
Meld je aan bij onze voorzitter:
Marjo van der Sluijs 06-215 9 1353

100 jaar
geleden kregen
de vrouwen
Kiesrecht
1919-2019
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Museum ZondagStaphorst middag
wandeling
Op donderdagmiddag 16 mei 2019.
In het museum wordt de cultuur van
Staphorst uitgedragen met zijn
exposities.
De expositie heeft als titel:
Van geboorte tot doop met dracht,
tradities, verhalen van en over die
periode.
In Staphorst zijn nu nog ruim
450 vrouwen die dagelijks de klederdracht dragen.
Tijdens hoogtijdagen is dat ruim 750.
We krijgen een klederdracht presentatie
van prachtige handgemaakte kleding
met een verhaal.
Elke laag wordt in de presentatie uitgelegd, de betekenis van de kleuren, soort
kledij en tradities worden verteld.
Onder het genot van een Staphorsterrol
krijgen we 2x koffie/ thee.
In de tentoonstelling krijgt men te zien
hoe de families in de boerderij leefde.
Museumjaarkaart is niet geldig.
Adres: Museum Staphorst
Gemeenteweg 67
7951GB. Staphorst
Tijd: 13.30 uur- 16.30 uur
13.30 uur Kledingpresentatie
14.30 uur koffie/thee
14.50 uur museumbezoek
Kosten: € 10.00 p.p. toegang, kledingpresentatie, koffie/thee. Staphorsterrol.
Opgave: Voor 9 mei bij Théa Reinhart.
Telefoon: 036 524 6890
Mail: vrouwenvannu.flevoland.cultuur@gmail.com

Huidige agrarische
Agrarische
commissie toer commissie 6 jaar
geleden

Dronten
De wandeling is op zondagmiddag
28 april 2019. Deze wandeling is ook
voor niet-leden en partners. We gaan in
kleine groepjes langs diverse kunstwerken en hierover wordt uitleg geven. De
gemeente Dronten heeft heel veel kunst
in de openbare ruimte, van o.a: De kunstenaars, Cyril Lixenberg, Ad Kuijpers,
Kees Jansen, Hans het mannetje en
Peter Kortekaas. Na afloop van de route
is er gelegenheid voor koffie / thee.
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
Waar: Voor het gemeentehuis in Dronten, De Rede 1
Parkeren: Gratis achter het gemeentehuis
Datum: 28 april 2019.
Kosten: €1,00 p.p.
Opgave: i.v.m. gidsen voor 20 april bij
Théa Reinhart
telefoon 036 5246 890 of
mail: vrouwenvannu.flevoland.cultuur@gmail.com
Opgeven is betalen tenzij u
een vervanger heeft.

Agrarische Toer

Wanneer: dinsdag 21 mei
Tijd: 9.00 u. – 17.00 u.
Waar: Oostelijk Flevoland
Verzamelen: Bij Marion reizen,
de Tjonger 5, Dronten
Opgave: Vanaf 23 april bij
Lianne Schlepers tel: 06-11490324
mail: ajm.schlepers@gmail.com
Kosten: €45,00 per persoon voor deze
geheel verzorgde dag
Overmaken op:
NL42RABO 0338105603
t.n.v. Vrouwen van Nu Flevoland
o.v.v: Agrarische Toer 2019,
met je naam en afdeling
Max 50 dames
Opgeven = Betalen

Burlboeien - Rob van den Broek

Spreuk

Volg altijd je gevoel wanneer je tussen
twijfels zweeft,
want met je hart zie je dingen waar je
verstand geen oog voor heeft

Agenda

26 februari: Bezoek Stichting Historisch
Verpeegkundig Bezit
Waar: Fokdiep 2, Urk
Tijd: 11.00 uur:
13 maart: Bridgedrive Lelystad
2 april: Jaarvergadering PB
Waar: Open Hof Dronten
Tijd: 10.00 tot 15.00 uur
28 april: Zondagmiddag wandeling
Waar: Dronten, Gemeentenhuis
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
16 mei: Museum Staphorst
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur
21 mei: Agrarische Toer
Waar: Oostelijk Flevoland
Tijd: 9.00 tot 17.00 uur
6 augustus: Provinciale fietsdag
Waar: Bant
17 oktober: Stadswandeling
Waar: Amersfoort
Verder info op de website:
vrouwenvannu.nl/flevoland
Kopij inleveren voor 20 maart
vrouwenvannu.redactieflevoland@gmail.
com

