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Beste lezer, 

 

Dit keer een korte nieuwsbrief met het programma van de voor-

jaarslezing.  

Voor de pauze zijn er twee onderdelen: 

A.Cees van Rulen vertelt over zijn woonervaringen in een dorp in 

opbouw. Vervolgens komt Egbert Tietema aan het woord die 

spreekt over de bezorging aan huis. 

B. De eerste opvang in Dronten van vluchtelingen vond in Bidding-

huizen plaats. Son Tran Huu was één van hen en spreekt over zijn 

reis en wat er aan vooraf ging voordat hij in Nederland arriveerde. 

Ook Egbert Tietema was betrokken bij de opvang. De ervaringen 

van twee vluchtelingen staan in zijn verhaal centraal. 

Na de pauze wordt het programma voortgezet met: 

C. Na het vertrek van de Vietnamezen kreeg het voormalige werk-

kamp een heel andere bestemming. Jonge geestdriftige mensen zet-

ten hier hun ambachtelijke bedrijven op. Eén van hen was Bernard 

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. 

Toegang: Gratis.  

  Wanneer u wilt mag u na afloop u een vrijwillige bij- 

  drage geven. 

Agenda 
 

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. 

24 Mei ‘s middag. 

Jaarlijks excursie voor onze dona-

teurs. We gaan dan naar het Me-

chanisch Erfgoed Centrum Dron-

ten. 
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Volg ons ook op facebook 

de Haan, die hierover vertelt. Hij richtte Efesto op. Na hem neemt Egbert 

Tietema het woord.  Hij spreekt over een kleine bakkerij. 

D. Als afsluiting komt SSKW (Stichting Sociaal Kultureel Werk) aan bod. 

Henny Damen en Jan de Wildt vertellen over hun rol en werk. Egbert Tie-

tema sluit af met een inkijk in het kerkelijk leven van 1974. 

Een leuk en afwisselend programma dus. Een programma dat een mooie 

opkomst verdient. 

 

Wat moet ik ermee! 

Velen van u hebben thuis plakboeken, foto’s, voorwerpen en dergelijke die 

te maken hebben met de geschiedenis van Biddinghuizen, Dronten, Ketel-

haven, Roggebotsluis of Swifterbant.  

Als je kleiner gaat wonen of je bent aan het opruimen kom je voor de 

keuze te staan dit alles weg te geven of soms weg te gooien. Veel waarde-

volle zaken kunnen hierdoor verloren gaan. 

Mocht u er geen bestemming voor weten, we ontfermen ons als Stichting 

Geschiedschrijving graag over dit materiaal. 

Neem hiervoor contact met onze secretariaat en u hoort van ons. 

 

Met dank aan….. 

Van mevrouw Tineke Wiggers ontvingen we onder andere foto's uit de 

historie van de VVV in Dronten. Onderstaande prachtige foto mochten 

we van mevrouw Segaar ontvangen.   

Agenda [vervolg] 
 

16 September 

50 jaar Meerpaal. 

Met onder andere de 

presentatie van het 

boek. 

 

27 November 

Donateursavond 
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