Nieuwsbrief
2017 nr. 2
Stand van zaken
De voorbereidingen voor de bouw van het herinneringscentrum zijn in een vergevorderd stadium. Door extra fondsen is het mogelijk om een
groter deel van het monument te behouden en meer tentoonstellingsruimte te realiseren en daarmee meer bezoekers te ontvangen. Dit
betekende wel aanpassing van de plannen, hetgeen de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Lees meer …..

Locatiedirecteur
Om het beoogde herinneringscentrum eind 2018 open te kunnen stellen voor publiek en volwaardig te laten functioneren is zeer veel
voorbereidende werk nodig. Naast de bouw en de inrichting gaat het om het maken van goed informatiemateriaal en educatieprogramma’s,
om tentoonstellingen, beeld- en filmmateriaal, communicatie- en promotieactiviteiten etc. Daarom is in 2018 een klein team van professionele
medewerkers nodig onder leiding van een locatiedirecteur. Lees meer …..

Herdenking
Op zaterdag 30 september vond de jaarlijkse herdenking van het Oranjehotel plaats. In verband met de sloop- en bouwactiviteiten dit keer
niet in de gevangenis, maar bij het Internationaal Strafhof. Lees meer …..

2018 jaar van het Verzet (www.jaarvanverzet.nlb2b)
In 2016 is een aantal belangrijke landelijke organisaties op het gebied van WO II, een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam
Platform WO2. Dit Samenwerkingsverband bestaat uit het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de stichting Musea en herinneringscentra 40-45,(
SMH) de Oorlogsgravenstichting, het NIOD, Netwerk Oorlogsbronnen en de stichting Liberationroute. Lees meer ………

Publicaties
Met enige regelmaat verschijnen er publicaties waarin het Oranjehotel wordt genoemd. Het bestuur van de Stichting Oranjehotel biedt graag
de mogelijkheid om hiervan kennis te nemen. Daartoe is een pagina publicaties toegevoegd aan de site .
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mail naar info@oranjehotel.org. Wij verwijderen u dan van de verzendlijst.
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