
Naar de buren om televisie te kijken,  het badwater delen met 
het hele gezin en een hele dag bezig zijn met de was…
Dat is nu toch bijna niet meer voor te stellen?!

De meeste van onze huidige gemakken komen uit de wederopbouwperiode 
(1940-1965), de periode na de oorlog waarin Nederland ongekend veranderde. 
We weten eigenlijk heel weinig van deze tijd, terwijl we de sporen van deze 
nieuwe tijd– ook in de Achterhoek – nog dagelijks terug vinden zijn in ons 
huidige leven. Er zijn meer overeenkomsten met die tijd dan je denkt… 

Verhalen van toen- als inspiratie voor activiteiten van nu
In 2019 en 2020 komt er in elf gemeenten in de Achterhoek extra aandacht 
voor deze periode.  In het project Een nieuwe tijd! gaan we de bijzondere 
wederopbouwperiode in de Achterhoek laten zien en wat deze betekende 
voor onze omgeving nu. Er is ruimte voor verhalen, de muziek, de kunst, 
techniek en de architectuur van deze periode! 
En het is bedoeld voor oud én jong! 

EEN NIEUWE TIJD!
WEDEROPBOUW IN DE ACHTERHOEK

MEER INFO >

Vroeger was zo gek nog niet 
- doe je mee?



 

WAT GAAN WE DOEN?
Een nieuwe tijd! is een project waarin we met elkaar en 
met aandacht voor het verleden inzetten op de toekomst! 
Een nieuwe tijd maken we samen! Meer weten? 

MEER WETEN?
Stuur een mail naar contact@nieuwetijdachterhoek.nl 
of bel met Joanne te Winkel - 026 442 17 42

Neem eens een kijkje op onze socials             
of op:  WWW.NIEUWETIJDACHTERHOEK.NL

VROEGER WAS ZO GEK NOG NIET, 
MAAR WAT KUNNEN WE ER NU MEE?
Behalve dat de wederopbouwperiode heel bijzonder was, zijn er ook veel 
overeenkomsten met de tijd waar we nu in leven. Met het project Een nieuwe tijd! 
slaan we daarom ook een brug naar het heden. Bijvoorbeeld:

•  Zoals de wederopbouw van Nederland na de oorlog een grote opgave was, zo is  
de energietransitie en verduurzaming dat nu.

•  In de wederopbouwperiode werden op grote schaal nieuwe wijken gebouwd om  
de woningnood tegen te gaan. Deze wijken werden gebouwd onder nieuwe 
inzichten als licht, ruimte en het gebruik van nieuwe materialen. 

•  Veel gebouwen uit de wederopbouw zijn niet energiezuinig en moeten verbeterd 
en verduurzaamd worden. In de Achterhoek laten we zien dat dat kan!

•  Tijdens de wederopbouwperiode waren er enorme technologische 
vernieuwingen. Allerlei gemakken zoals koken op gas, het gebruik van de auto  
en talloze huishoudelijke apparaten deden hun intrede in het dagelijks leven. 

•  Een nieuwe tijd maak je alleen maar samen! Zonder samenwerking tussen 
Achterhoekers en  beleidsmakers komen we er niet. 
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