
 

 
 
 
30-01-2020 
 
Geachte mevrouw/mijnheer, 
 
Voor de Themazondagen 2019-2020 hebben de stichtingen Klein Bronbeek, Indisch 
Erfgoed en Kumpulan in samenwerking met Museum Bronbeek het jaarthema '75 
jaar bevrijding' gekozen. Op 23 februari 2020 vindt de derde Themazondag van deze 
reeks plaats. 
 
Themazondag 23 februari 2020 ‘Vooruitkijken’ 
 
De letterlijke betekenis van Herdenken is het levend houden van een herinnering. 
Maar welke herinneringen van 75 jaar geleden willen we levend houden in de 
toekomst. 
Welke verhalen geven we door aan de volgende generatie? En waarom? 
Op deze dag kijken we vooruit naar het herdenken in de toekomst. 
 
Sprekers: Theo Vleugels/Hélène Briaire, Hanneke Coolen-Colsters, Hans Goedkoop 
en Simone Berger. 
Dagvoorzitter is Hans van den Akker, conservator Museum Bronbeek. 
 
De bijlage van deze nieuwsbrief bevat het dagprogramma van deze Themazondag. 
 

 
 
Plaats en tijd 
De Themazondag ‘Vooruitkijken’ vindt van 11.00 uur tot 15.00 uur plaats in het 
Reünie- en Congrescentrum Kumpulan op het Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 
6824 MB Arnhem (n.b. navigatie: Velperweg 153). 

http://kumpulan.nl/


Ontvangst vanaf 10.00 uur, de zaal is open vanaf 10.30 uur. 
 
Toegang 

• De toegangsprijs voor 1 dagprogramma is € 29,50 p.p. inclusief koffie of thee 
met spekkoek, Indisch buffet en een consumptie. 

• De entreebewijzen zijn te bestellen via tab Themazondagen op de website van 
Reünie en Congrescentrum Kumpulan. 

• Er zijn 250 plaatsen beschikbaar. 

• Vrij parkeren op eigen terrein. 

• Honden zijn niet toegestaan. 
 
Informatie 
Deze Themazondag is de derde in een reeks van vier Themazondagen met het 
jaarthema '75 jaar bevrijding'. 
De laatste Themazondag is 22 maart 2020 ‘Wederopbouw en zorg’. 

Sprekers: Betina Mitima-Verloop, Magda Wallenburg, Monique van Bruggen-
Rufi en Alex Holsbergen. 
Dagvoorzitter: Ralph Kneefel, voorzitter Stichting Indisch Erfgoed. 

 
Seizoen 2020-2021 
Graag attenderen wij u op de data voor het volgende seizoen: 

• 15 november 2020 

• 24 januari 2021 

• 21 februari 2021 

• 21 maart 2021 
 
Uw ideeën voor nieuwe onderwerpen worden zoals altijd zeer gewaardeerd. U kunt 
die vermelden op het formulier Publieksonderzoek dat met het programma op uw 
stoel ligt. Of mailen. 
 
Meer weten? 
 reply dit bericht of vul het contactformulier op de website van Indisch Erfgoed 
Apeldoorn in. 
 info@indischerfgoed.nl of  Geertje Besselink 06 209 768 18. 
 
Met vriendelijke groeten & graag tot ziens! 
 
 
J.C.L. Bolderman, voorzitter Stichting Klein Bronbeek 
Adrienne Zuiderweg, secretaris Stichting Indisch Erfgoed 
 
AVG 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u (ooit) heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de activiteiten 
van de Stichting Klein Bronbeek en de Stichting Indisch Erfgoed. 
Wij bewaren uw e-mailadres uitsluitend om u via deze weg te informeren over onze activiteiten. Wij 
hebben geen andere gegevens van u in bezit en gebruiken uw e-mailgegevens voor geen enkel 
ander doel. 
Mocht u geen prijs stellen op informatie over onze activiteiten, reply dit bericht of stuur een e-mail 
naar info@indischerfgoed.nl. 
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