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Uitnodiging voor de ledenavond van donderdag 21 april. Ons Huis 20.00 uur
Bevrijdingsopmars in februari / april 1945
Edwin Zweers
Aan de hand van originele bioscoop journaals en veel
fotomateriaal van de Duitse en geallieerde kant geeft hij een
inzicht in de opbouw van de bevrijdingsoperaties van WestEuropa. Vanaf de landingen in Normandië en via Market
Garden komen we uiteindelijk, via het Reichswald ten zuiden
van Kleef, tussen Emmerik en Wezel de Rijn over. Onder de
codenaam Plunder en de luchtlandingen onder de codenaam
Varsity leidde deze opmars van de Brits/Canadese troepen
eind maart 1945 uiteindelijk tot de bevrijding van de
Achterhoek en daarna van heel Noord Oost Nederland.
Absoluut een aanrader als je meer wilt weten over de
regionale bevrijdingsgeschiedenis.

Uitnodiging voor de ledenavond van donderdag 2 juni. Ons Huis 20.00 uur
Twee en half jaar fietsen door Australië
Gerda Marsman
Mijn eerste fietstocht maakte ik al als tiener. Daarna volgden
er fietsvakanties door verschillende landen binnen Europa.
Tot ik de knoop doorhakte, mijn baan opzegde, mijn huis
verkocht en op de fiets stapte naar Australië. Een tocht van
twee en een half jaar.
Overnachten in de natuur, koken op een houtvuurtje en als
het even mogelijk was zocht ik mijn eten in de natuur. De
bijzondere ontmoetingen met mens en dier onderweg
maakten iedere tocht tot een onvergetelijke ervaring.

Noteert u beide datums in uw agenda?
e-mail: info@deoldekaste.nl

website: www.deoldekaste.nl

Opwaardering Joods Monument
Het Joods monument aan de
Synagogestraat is door de gemeente
opgewaardeerd. In het straatwerk is
de Davidster opgenomen.
Naast en achter het monument maakt
een staalconstructie de Davidster
compleet. Dit deel zal de komende
jaren duidelijker zichtbaar worden als
het groen eronder is gegroeid.
Binnen in de ster liggen een aantal
stenen uit het tijdelijke
Holocaustmonument Levenslicht van
Daan Roosegaarde; Rotterdam 2020.
De 104.000 stenen stonden voor de
Joodse, Roma en Sinti die slachtoffer
werden van de holocaust.
Op de fototegel van staat een afbeelding van de Joodse synagoge zoals die aan de overkant van de straat
heeft gestaan en is één van zeventien tegels die in de kern van het dorp Hengelo zijn geplaatst. De tegels
zijn verbonden door een wandelroute die is terug te vinden op onze website. Ga daarvoor naar
https://deoldekaste.nl/ - dit wil ik weten – wandelroutes. Of haal een flyer af bij shop Melange.

Openstelling archief
Als de vlag buiten staat is het archief open!
Als de voordeur gesloten is kunt u gebruik maken van de zijingang.
In principe elke dinsdag inloop tussen 13.30 – 14.30 uur. Als u
binnen die tijd binnen bent of de vlaggen staat nog buiten, bent
u van harte welkom tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Banninkstraat nr. 9 Hengelo Gld
En u weet het inmiddels? Voordat u documenten, boeken en
kleine attributen weggooit; zoek contact met de
archiefcommissie.
Zie voor contactgegevens www.deoldekaste.nl
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7255 DE Hengelo Gld
Mobiel: 06-46082208
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