
LOPEN VOOR BRANDGRENS 024

Met de vierdaagse gaat een tiental deelnemers meelopen voor het
project Brandgrens024.

Henk Hartendorf loopt al jaren mee met de vierdaagse en heeft 
afgelopen 22 februari het project Brandgrens024 omarmd. En niet 
zomaar.

Zijn vader was ten tijde van het bombardement getrouwd met 
Geertruida Hartendorf  Orth  (25-4-1922) en had een zoon Evert J. 
Hartendorf (13-11-1943). Tijdens deze fatale 22e febuari in 1944 zijn 
beiden en ook nog zijn zwager, Hendrikus J.F.J Orth (14-6-1925), om 
het leven gekomen. 
Henk is de jongste zoon, van zes, uit het tweede huwelijk van zijn 
vader. Geboren op 23 februari 1960. De dag voor zijn verjaardag 
was zijn vader altijd treurig. Later begreep hij pas waarom en kwam 
ook het besef wie die andere familie was die vaak op bezoek kwam. 
Dat hij nog een andere broer had die te vroeg is omgekomen. 
 
De schoonvader van zijn vader, Henk Orth, heeft destijds 
geprobeerd om een monument te realiseren voor alle slachtoffers. 
Dit is toen niet gelukt, maar Henk Hartendorf is nu vastbesloten om 
dit project, door het omarmen van Brandgrens024, voort te zetten. 
Dus heeft hij, na het horen van het initiatief afgelopen februari 
direct contact gezocht met Bregje Jaspers, initiatiefneemster van 
het project Brandgrens024.
Henk wil het brandgrensproject onder de aandacht van zoveel 
mogelijk mensen en instanties brengen. Hij wil bovendien minstens 
100 donaties binnenhalen. 

Henk heeft inmiddels zo’n tien mede-wandelaars die samen gaan 
lopen voor Brandgrens024. Zij zorgen zelf ook allemaal voor 
minimaal een sponsor en zijn tijdens de vierdaagse herkenbaar aan 
het rode shirt met het logo van de brandgrens.

nieuwsbrief 2: juni 2015

De laatste Waaltochten voor de 
zomervakantie, gehouden door 
Gelderlanderjournalist Rob Jaspers, 
komen eraan.
Vier euro van de toegangsprijs 
gaat naar Brandgrens024.

Er zijn  nog vaarten  op:
Do 9 juli om 17.00 en 19.00 uur, 
Do 16 juli om 19.30 en 
Vr 17 juli om 18.00 en 20.00 uur

Aanmelden kan via: 
Pannenkoekenboot.nl 
of via 024-3601262 
(werkdagen 10.00-17.00 uur).

We hebben de afgelopen tijd in 
veel wijkbladen gestaan!
De Mariken, De Nij-West,  
De Wester en De Dukenburger!
Bedankt voor de aandacht, super!

Inmiddels hebben we al meer dan 
250 (toegezegde) donaties binnen!

Woningbouwstichting De 
Gemeenschap bestaat 95 jaar en 
vaart mee met de Waaltocht. In 
kader daarvan dragen zij bij met 
maar liefst 10 herinneringsplaatjes!
Super!

ANTWOORDEN OP 
VRAGEN EN NIEUWTJES

Oude foto’s: Regionaal Archief Nijmegen  Foto lopers: STUDIO 04040  Ontwerp: STUDIO 0404
Dit project wordt omarmd door: Stedelijk 4&5 mei comité Nijmegen, OorlogsodenNijmegen.nl, Gemeente Nijmegen, De Gelderlander, Centrum Nijmegen, Gilde Nijmegen

vlnr:  Chantal Kuijper (Loper 4Daagse en sponsor vanuit Magnum Boots) | Sanne van Wilderen (Sponsor vanuit Hi-Tec) | Marc van Lierop (Sponsor vanuit Hi-Tec) |  
Bregje Jaspers (Initiatiefneemster Brandgrens024) | Henk Hartendorf (Loper 4Daagse en sponsor vanuit Henk Hartendorf Totaal Onderhoud)  | Mark Hartendorf (Loper 4Daagse)


