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maandag 13 januari 2020
José Huurdeman met
"Hoe gastvrij was Leusden tijdens de tweede
wereldoorlog? (en hoe gastvrij zijn we nu?)"
locatie: Theater DE TUIN, de Smidse 1B,
Leusden
tijd: 20.00 - 22.30 uur
inloop: vanaf 19.30 uur
De Leusdense schrijfster José Huurdeman vertelt in het Zincafé
van maandag 13 januari over Leusden en de Leusdenaren in de
Tweede Wereldoorlog. Ze doet dit aan de hand van haar boek
‘Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog -Verhalen uit de
Gelderse Vallei, Veluwe en Krimpenerwaard’* dat in april is
verschenen. Voor dat boek pleegde ze onderzoek en hield ze een
aantal interviews.
Verbindende schakel in Huurdemans boek zijn de verhalen van
verzetsmensen die uit Leusden afkomstig of daar actief waren. Uit
de verhalen blijkt dat het verzet in onze regio zeer actief was.
Wist u dat…
in vrijwel alle boerderijen en woningen onderduikers werden
opgevangen?
dat veel inwoners met gevaar voor eigen leven Joodse
vluchtelingen opnamen?
dat er vanuit Leusden een pilotenlijn actief was en dat er dan ook
in boerderijen gestrande geallieerde militairen (in de volksmond
piloten genaamd) waren verstopt?
in Leusden vier afwerpterreinen in gebruik waren voor
wapendroppings, bestemd voor het gewapend verzet?
Ook wordt duidelijk dat inwoners van de gemeente Leusden talloze
vluchtelingen heeft opgevangen. Vanaf oktober 1944 herbergden
iedere boerderij, iedere woning in Leusden en Stoutenburg
maandenlang evacués. Deze vluchtelingenstroom was het gevolg
van de Duitse reactie op de Operatie Market Garden. De evacués
kwamen onder andere uit Arnhem, Wageningen, Renkum,
Bennekom
Wat kunnen wij leren uit deze verhalen voor de gastvrijheid van
nu?
Een vrijwilliger van Gastvrij Leusden licht dit na de pauze toe.
* Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog, Verhalen uit de Gelderse Vallei, Veluwe en
Krimpenerwaard. Uitg. Hist. Kring Leusden, Het boek is tijdens de bijeenkomst te koop.

José Huurdeman (1957)
geboren en getogen op een Leusdense
boerderij, heeft verschillende boeken,
vooral over de geschiedenis van
Leusden, op haar naam staan. Ze is
daarnaast gids van twee
Grebbelinietochten van Leesbaar
Landschap Leusden. Ze is ook
ambassadeur van De Ambassade van
Vrede die de jaarlijkse Vredesweek in
onze gemeente inhoud en vorm geeft.
Meer informatie over José vindt u op haar
website: www.josehuurdeman.nl

Volgende bijeenkomsten Zincafe:

U kunt de volgende data noteren voor de bijeenkomsten in het
seizoen 2019-2020:
2020: 9 maart: koppeling met de boekenweek,

11 mei:
Tineke Ceelen met "Dilemma's bij hulp aan
vluchtelingen"
(lustrumbijeenkomst)

Houd voor de verdere invulling van het programma onze
website in de gaten.b
Het verslag en de tekst van de liedjes van elke bijeenkomst
vind je op onze website.b

Vacature in de commissie Zincafé

De commissie Zincafé is bijna weer op de gewenste personele
sterkte: Van harte welkom aan Durk Kooistra. We zijn op zoek
naar nog één nieuw lid omdat we enige doorstroming en
verjonging verstandig vinden. 4 van de 6 leden zijn al sinds de
oprichting in 2010 actief. Bij voorkeur in de leeftijdscategorie
vanaf 50ers.
Kerntaak van de commissie is het organiseren van vijf á zes
interessante avonden per jaar. In het voorjaar brainstormen we
om tot een globaal programma te komen. Het is waardevol als je
veel potentiële sprekers in je netwerk hebt. Niet opzien tegen het
leiden van een avond is meegenomen en bij toerbeurt een
verslagje maken hoort er ook bij. We vergaderen ca 6 keer per
jaar.
Lijkt het je leuk en interessant, graag een berichtje naar de
voorzitter, Dick van Norren (d.vannorren@gmail.com). Kijk ook
eens rond op www.zincafe.nl.

Vrijwillige bijdrage via de app GIVT

sinds september 2019 wordt door een toenemend aantal
bezoekers de vrijwillige bijdrage op een digitale wijze aan Zincafe
overgemaakt. Let wel, dat is geen verplichting; de collectemand
blijft gewoon staan, maar er wordt een nieuwe manier van
bijdragen aangeboden.
Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u vooraf - maar dat
kan ook in de zaal- een app te downloaden. De app werkt alleen
op smartphones! Als de app geinstalleerd is, loopt u langs de
bekende collectemand en bepaalt, zoals gebruikelijk, welk bedrag
u wilt bijdragen aan Zincafe.
Uw digitale gift blijft voor ons net zo anoniem als uw bijdrage in de
collectemand.
Inmiddels gaat al 20% van de donaties via deze app!
Op de website vindt u een handige uitleg en instructie. U
komt er via deze link.
De app downloaden kan heel eenvoudig via de App store van
Apple of in Google Play (Android)
Voor als u er niet uit komt: We helpen u graag in de pauze van de
komende Zincafe avond.

Algemeen
Vrijwillige bijdrage
Zin in koffie of thee? Deze zijn gratis bij aanvang van de avond,
andere consumpties zijn voor eigen rekening. Onze avonden
kunnen alleen doorgang vinden met uw steun. We stellen uw
vrijwillige bijdrage - met als richtbedrag tenminste € 5 - zeer op
prijs! Bij de uitgang staat een mand voor uw donatie, waarvoor
hartelijk dank.

Social media
U kunt het Zincafé Leusden ook volgen via Facebook en Twitter en
hier met elkaar in discussie gaan. Zie hiervoor de homepage van
www.zincafe.nl
Ook vindt u op deze site alle verslagen, foto’s en liedjes van de
afgelopen keren.

Welkom bij ZINCAFÉ
Zincafé Leusden is een caféachtige avond waar mensen elkaar
ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen, met een speciale
gast uit de wereld van politiek, wetenschap, religie, kunst en
cultuur. De gast wordt geïnterviewd en/of houdt een korte
voordracht en gaat met de zaal in discussie.
Zincafé Leusden is een plaats om te discussiëren over wat er toe
doet in deze wereld. Om elkaar de vraag te stellen 'waar ga je
voor? Om te praten over hoe de vraag naar zingeving bepaald
wordt, door leeftijd of door religieuze en culturele achtergrond.
Zincafé Leusden is een bijeenkomst waarbij het gesprek met
elkaar van belang is, waar de mening kan worden gescherpt, maar
waar vooral ook valt te ontdekken dat het goed is samen te zijn.

Uw tips!
Heeft u een tip over een nieuw onderwerp voor het ZINCAFÉ. Ook
dat horen we natuurlijk graag van u. Mail naar Zincafe

Deze nieuwsbrief

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat zich daarvoor heeft
aangemeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden
en worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen en te
houden van nuttige informatie van Zincafe Leusden.

Wij zijn voor al uw vragen te bereiken via:
Zincafe
Frits Raaijmaakers
06-22938124
nieuwsbrief.zincafe@gmail.com

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief.zincafe@gmail.com toe aan uw adresboek.

