
Beste bewoner/winkelier, 

 

Zoals u wellicht gelezen en of gehoord heeft vindt er van 13 

juli tot en met 17 juli weer de Opdreef feestweek plaats in 

Biddinghuizen. 

 

Tijdens de feestweek zullen er vele activiteiten georganiseerd 

worden waaronder: een braderie, kofferbakmarkt, een 

kindermiddag, een hobbybeurs, de dorpslunch, een kinderdisco, 

Oud Hollandse spelen, Biddinghuizen Bakt, demonstratie van de brandweer, kampioenschap 

waterballon gooien, de opdreef maaltijd, de feestavond en de interreligieuze bijeenkomst. 

Voor een compleet programma van de feestweek, verwijzen wij u graag naar de social media. 

 

De opbouw start op vrijdag 8 juli. Als alles mee zit is woensdag 20 juli de laatste dag van de afbouw. 

 

Tijdens de gehele feestweek zullen er enkele parkeerplaatsen afgesloten zijn, deze parkeerplaatsen 

zullen gebruikt worden voor oa. de toegang tot het evenementen terrein en de fietsenstalling. 

Er zullen dus wat minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn als u normaliter gewend bent. 

 

Bij diverse activiteiten zal er versterkt geluid ten gehore gebracht worden, denk hierbij aan bv. 

omroeper bij het eierengooien of de optredens van de artiesten.  

De soundcheck voor de feestavond zal op zaterdag 16 juli tussen 15.00 en 19.00 uur plaatsvinden. 

 

Stichting de IJsvogel draagt zorg dat de overlast voor u beperkt wordt tot het minimum.  

Mocht het zijn dat u (overmatig) overlast ondervind, neem dan contact met ons op. 

 

We hopen op uw begrip en laten we er gezamenlijk een leuke feestweek van maken. 

 

Hopelijk tot ziens tijdens één van de activiteiten van de feestweek. 

 

Mocht u vragen hebben na het lezen van deze brief, neem dan contact met ons op.  Dit kan door een 

mail te sturen naar dvanderjagt@ijsvogel.net of te bellen met Dennis van der Jagt 06-23223941. 

www.ijsvogel.net 

www.facebook.com/stichtingdeijsvogel 
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Beste bewoner/winkelier, 

 

Op zaterdag 16 juli vinden er vele activiteiten plaatst in het centrum van 

Biddinghuizen. We hopen op mooi weer en veel bezoekers 

 

Op het evenementen terrein vind u er het traditionele waterballon gooi 

kampioenschap, de kofferbakmarkt en het gezellige terras in en om de 

feesttent. Ook zal er springkussen te vinden zijn voor de kids. 

S `Avonds zal er een de dorpsmaaltijd plaatsvinden en aansluitend de 

feestavond. 

 

In het winkelcentrum zal van 10:00 – 16:00 uur de braderie plaatsvinden. 

 

Op het marktplein, verzorgd de brandweer van Biddinghuizen, samen de jeugdbrandweer van 

Dronten diverse demonstraties. Ook kunnen kinderen een echt brandweerpak aantrekken en in een 

brandweer auto zitten.  

 

Om dit veilige te laten verlopen zijn we genoodzaakt om een stuk weg af te sluiten en parkeervakken 

bezet te houden.  

 

Hieronder in het kaartje ziet u welk stuk weg en welke parkeervakken afgesloten zullen zijn op 

zaterdag 16 juli tussen 08:00 en 18:00 uur. 

 

 

We hopen op uw begrip en 

medewerking, laten we er gezamenlijk 

een leuke feestweek van maken. 

 

Hopelijk tot ziens tijdens één van de 

activiteiten van de feestweek. 

 

Mocht u vragen hebben na het lezen van 

deze brief, neem dan contact met ons 

op.  Dit kan door een mail te sturen naar 

dvanderjagt@ijsvogel.net of te bellen 

met Dennis van der Jagt 06-23223941. 

www.ijsvogel.net 

www.facebook.com/stichtingdeijsvogel 
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