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BEVRIJDINGSCONCERT JEKADEE & VRIENDEN

Geef vrijheid een stem
Op vrijdag- en zaterdagavond is er een bevrijdingsconcert van koor Jekadee
samen met vrienden. De trompettisten Walter Frehé, Matthias Elbers en Bert
van Deelen, saxofonist en zanger Hans Cornelissen, percussionist Alex Ubbink
en zangeres Thea van Duren zorgen er samen met koor Jekadee voor dat u
een onvergetelijke avond zult beleven.
Het programma is zéér gevarieerd,
passend bij het thema oorlog, bevrijding
en vrijheid. Zoals u gewend bent van
Jekadee, zal ook dit concert een
afwisselende en mooie happening worden. Dit wilt u zeker niet missen!!!
Voorafgaand aan het concert kunt u de tentoonstelling “Doornenburg 75 jaar
bevrijd” bekijken en een kopje koffie drinken. Na het concert is er een
afterparty met Drive in show Megapower. DJ Maarten zorgt voor een gezellige
afsluiting van de avond.

TENTOONSTELLING “DOORNENBURG 75 JAAR BEVRIJD”
De Historische Kring Doornenburg heeft in de orgelzaal van
het kerkgebouw een tentoonstelling ingericht.

Historische Kring

Doornenburg

Aan de hand van foto’s, films en voorwerpen kunt u
hier een indruk krijgen van de bewogen geschiedenis
van Doornenburg en haar inwoners tijdens de tweede
wereldoorlog. Tijdens het bevrijdingsweekend en in de
week daarna is deze gratis tentoonstelling te bezoeken.
De openingstijden vindt u op de achterkant van deze folder.

LEZING “ETEN IN WO II”
In Nederland is nog nooit zo gezond gegeten als in de eerste jaren van de
tweede wereldoorlog. Tijdens een belevenislezing door culinair historica
Manon Henzen van eet! verleden op zondagmiddag 5 april komt dit bijzondere
verhaal aan bod.
Zij laat u kennis maken met de oorlogskeuken en vertelt hoe met voedsel en
voeding werd omgegaan in de jaren ‘40. Het belooft een verhaal met veel
verrassingen en anekdotes te worden.

HERDENKINGSBUNDEL
In het bevrijdingsweekend (en ook daarna, zolang de voorraad strekt)
kunt u een herdenkingsbundel aanschaffen voor slechts 5 euro. In deze rijk
geïllustreerde bundel krijgt u een overzicht van de ingrijpende gebeurtenissen
in Doornenburg in de tweede wereldoorlog. De vele foto’s en kaarten zijn
afkomstig uit het archief van de Historische Kring Doornenburg.
Herdenken van bevrijding doet ieder
op zijn eigen manier. In deze bundel
zijn bijdragen opgenomen van jongere
en oudere Doornenburgers, die u
met foto’s, tekeningen, gedichten en
interviews laten zien hoe zij deze
herdenking beleven.

FIETSTOCHT LANGS PLAATSEN VAN HERINNERING
Op zondagmiddag 5 april is er een fietstocht langs zes plaatsen die herinneren
aan de tweede wereldoorlog. In het dorp en de naaste omgeving staan
Doornenburgers voor u klaar om hun verhaal te vertellen over gebeurtenissen
die zich daar ter plaatse hebben afgespeeld. Ook wordt op enkele van deze
locaties gezongen. Als u alle plaatsen bezoekt is de totale lengte van de tocht
ongeveer acht kilometer.
U kunt ook met uw scootmobiel of in een huifkar “de Waayexpress” deelnemen
aan deze tocht. Het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveer dus tijdig.
LET OP: u kunt niet deelnemen met uw eigen auto.
Op één van de locaties bestaat de mogelijkheid om met een gids een korte
wandeling te maken, om iets mee te voelen van hoe het toen voor Doornenburgers geweest moet zijn; de belevingstocht. Denkt u wel aan geschikte
schoenen.
Wilt u mee met de Waay Express of deelnemen aan de belevingstocht, dan zijn deze
kaarten alleen vooraf te reserveren via Irma Weijsenfeld fietstocht@jekadee.nl.
Als het 5 april onverhoopt heel slecht weer is, dan is er een alternatief programma
binnen.

Activiteiten Bevrijdingsweekend Kerkgebouw Doornenburg
Openingstijden en prijzen

BEVRIJDINGSCONCERT
 3 en 4 april, kerkzaal open vanaf 19.30 uur
 Aanvang concert om 20.00 uur
 Entree: € 7,50 incl. pauzedrankje

TENTOONSTELLING





3 en 4 april, orgelzaal open vanaf 19.00 uur
5 april van 12.00 tot 18.00 uur
6 t/m 9 april van 12.00 tot 18.00 uur
Entree is gratis

LEZING ETEN IN WO II
 5 april om 17.00 uur
 Entree is gratis

FIETSTOCHT





5 april, vanaf 12.00 uur omruilen fietskaartje voor plattegrond
Start vanaf 13.00 uur, finish tot 18.00 uur
€ 2,50 voor volwassenen
€ 1,50 voor kinderen (kinderen in fietsstoeltje gratis)

WAAY EXPRESS EN BELEVINGSTOCHT
 Gratis i.c.m. fietstocht (vooraf reserveren noodzakelijk bij
Irma Weijsenfeld / fietstocht@jekadee.nl)

HERDENKINGSBUNDEL
 Te koop tijdens openingstijden tentoonstelling, tijdens
		 inloopavonden van de Historische Kring of via
		info@historischekringdoornenburg.nl
 Prijs: € 5,00

KAARTVERKOOP
 Spar Witjes Doornenburg, Read Shop Viergever Gendt,
		 concert@jekadee.nl / fietstocht@jekadee.nl

