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Nieuwsbrief

april 2017

Gildelezing: Achtergronden en gevolgen van de Japanse aanval op

Pearl Harbour

Op woensdag 12 april organiseert Gilde Zutphen de lezing:

Achtergronden en gevolgen van de Japanse aanval op Pearl Harbour
Spreker is de heer P. van Blom

De heer van Blom schetst vanuit persoonlijke ervaringen een beeld van de Japanse bezetting op Zuid
Celebes en van de interneringskampen aldaar.
Aan de hand van fotos, tekeningen en dagboeken schenkt de heer Van Blom aandacht aan de
politieke achtergronden van de Japanse bezetting en de betrokkkenheid van de Verenigde Staten. De
Japanse aanval op Pearl Harbour 6 december 1941 staat centraal en leidde tot de Japanse bezetting
van Nederlands-Indië.
Veel van wat heden ten dage bekend is omtrent
die achtergrond, wordt niet onderwezen op
middelbare scholen of universiteiten. De reden
hiervan is de enorme politieke/financiële
belangen die toen op het spel stonden.
Een aanrader voor degenen die meer willen
weten over deze donkere periode.
Locatie: restaurant woonzorgcentrum St
Elisabeth, Geweldigershoek 39 te Zutphen.
Aanvang 14.00 uur (tot ca 16.00 uur).
Kosten: een vrijwillige bijdrage.
Er is plaats voor maximaal 100 personen.

Fietsen onder begeleiding
In de maanden mei t/m september organiseert het Gilde om de twee weken fietstochten onder
begeleiding van een ervaren Gildegids. Het zijn fietstochten van ca.35-40 km. Deelname is voor
iedereen. Er wordt in een rustig tempo gefietst. De snelheid is ca. 15 km per uur. De tochten zijn niet
geschikt voor scootmobiels. Dit jaar zijn er de volgende tochten gepland:

Voor meer informatie zie onze website.

Wilt u het Gilde steunen? U bent al donateur voor € 15,00 per jaar (meer overmaken mag
natuurlijk ook). Donaties kunt u overmaken op: IBAN-nummer NL 19 RABO 0376 7658 52 t.n.v.
Stichting Gilde Zutphen te Zutphen. Wij verzoeken u om bij de overboeking uw woonadres of
mailadres te vermelden.
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