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TJIDENGKAMP REüNIE
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018

TJIDENGKAMP REüNIE - 12 MEI 2019
Bij voldoende belangstelling zal de volgende Tjidengkamp Reünie worden
gehouden op 12 mei 2019 in de Kumpulan van Bronbeek.
Op de website www.tjidengkamp.nl hebben we een vragenlijst geplaatst om uw
belangstelling te peilen en uw wensen en ideeën over de programmering te
laten blijken. Wilt u de vragenlijst svp beantwoorden en opsturen.

MS ORANJE
Velen hebben de overtocht naar
Holland gemaakt per schip en
sommigen van hen met het MS
Oranje.
In het Scheepvaartmuseum
Amsterdam is een kleine maar
interessante tentoonstelling gemaakt
over de Oranje. De expositie, “MS
Oranje | Koers gewijzigd” is te
bezoeken tot 18 juli 2019.
Onderdeel van de tentoonstelling is
een indrukwekkende film waarin

een indrukwekkende film waarin
Coen Verbraak een aantal van de
passagiers interviewt. Voor meer
informatie gaat u naar
www.hetscheepvaartmuseum.nl.

EXPOSITIE REPATRIëRING, migratie of vlucht
In het Migratiemuseum, Hoge Zand 42 in Den Haag is nog tot 28 oktober de
expositie NAAR HOLLAND. Voor meer informatie: www.migratie-museum.nl

WEBSITE BEHEERDER GEZOCHT !!
We hebben nog steeds niemand gevonden die als vrijwilliger onze website wil
onderhouden en wil helpen bij het maken van digitale nieuwsbrieven. Het
tijdsbeslag is voor iemand die een beetje deskundig is niet erg groot; nog geen
middag in de maand! Wie meldt zich aan bij henk.camping@tjidengkamp.nl?

Copyright © 2018 Stichting Tjidengkamp, All rights reserved.
U ontvangt deze mail omdat u zich in het verleden heeft opgegeven voor een Tjidengkamp Reünie. U kunt
zich ten alle tijden uitschrijven door onderaan de mail de knop "uw gegevens wijzigen" te gebruiken.
Our mailing address is:
Stichting Tjidengkamp
Schoolstraat 14
Diemen, 1111BR
Netherlands
Add us to your address book
KVK-nr. 72174587
U kunt uw gegevens wijzigen of u uitschrijven of deze mail doorsturen aan een kennis.

