
Première podcast Doesburgse Engelandvaarder

Tijdens de Stadsvertelling van zondag 3 april vindt in de zaal van het

Doesburgse Filmhuis de première plaats van een vierdelige podcast-serie over

Ben Ubbink. Ubbink is in de Tweede Wereldoorlog een van de 'soldaten van

Oranje' die een bijdrage leveren aan de bevrijding van ons land. Hij wordt

echter slachtoffer van het beruchte 'Englandspiel', een door de Duitse

contraspionage in bezet Nederland georganiseerde (des)informatiecampagne

die een groot aantal slachtoffers tot gevolg heeft.

Het idee om over deze Doesburgse spion en verzetsman een podcast te

maken ontstaat in de aanloop naar mei 2021, wanneer Bert Stulp werkt aan

een verhaal voor het verhalenplatform Doesburg Vertelt. Door het verhaal op

zo’n eigentijdse manier te vertellen raken ook jongeren geïnteresseerd in de

Tweede Wereldoorlog.

Henk en Dinie Jansen verzorgden het scenario en de regie. Ook de cast

bestaat geheel uit Doesburgse vertellers en acteurs. De lockdowns hebben de

productie aanzienlijk bemoeilijkt en vertraagd. Maar op 1 februari heeft Maarten

Lindner van LiViPro mediaproducties eindelijk de laatste geluidsopnames

kunnen maken.

Programma en lunch

Naast Henk en Dinie Jansen (Slagerij de Worstepinne) werken ook Hermen

Overweg en Bert Stulp mee aan het programma. Als zijn werkzaamheden het

toelaten is ook Rolf Ubbink, Ben Ubbinks zoon, aanwezig.

De Stadsvertelling in Het Arsenaal duurt 30 tot 45 minuten. De zaal is geopend

vanaf 13.30 uur en de vertelling begint om 14.00 uur. De toegangsprijs is €

5,00.

Een arrangement met een 2-gangen lunch in het Arsenaal kost € 19,00,

inclusief een toegangskaartje voor de stadsvertelling en na de lunch een kopje

koffie, thee of cappuccino met bonbon. De lunch wordt geserveerd vanaf 12.30

uur. Toegangskaarten via hethuisdoesburg.nl.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhethuisdoesburg.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D2c3aca46d89f891d0166e95e5%26id%3D2877fadb41%26e%3D3ed49bb220&data=04%7C01%7C%7C55971403208f410d5fb308da0e3ba8cd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637837946661862114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ko9aZjNJtIb0BebaxJcqPdHxt4vKL3Gz3H41xOmH7DI%3D&reserved=0
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Doesburg Vertelt op dinsdag 5 april

1872: een feest loopt uit op rellen. Er trekt een kleurige optocht door de

Doesburgse binnenstad. Men herdenkt de eerste beslissende overwinning van

de Watergeuzen op de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog 300 jaar eerder:

de val van Den Briel.

Niet iedereen feest mee en is vrolijk. Tegen het einde van de feestelijkheden

trekken relschoppers naar de huizen van de spelbrekers. Met militair ingrijpen

wordt de rust uiteindelijk hersteld. Waarom groot feest voor de één en protest

voor de ander? U leest er alles over op doesburgvertelt.nl. Met elke eerste

dinsdag van de maand vanaf 12.00 uur weer een nieuw verhaal over onze

Doesburgse stadsgeschiedenis.

Stadsvertelling ‘de jonge geschiedenis van de Beinum’
verplaatst
De 4e stadsvertelling in de cyclus Doesburgse kroonjaren is noodgedwongen

verplaatst naar 2 oktober 2022. In september meer informatie over deze

stadsvertelling.
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