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Jaarverslag 2019 en 2020  

 
Met een lezing van OVGG door Johanna Reiss op 03 mei 2018 werd het startsein gegeven 

van een werkgroep Struikelstenen.  
Struikelstenen: je struikelt als het ware over het verleden en daardoor sta je er nog even 
bij stil. 

Johanna Reiss is de schrijfster van het boek ‘De Schuilplaats’ en familie van Spier uit 
Gendringen (zie op onze site het verhaal bij historie het verhaal van Aggie Daniëls: De 

kille van Gendringen). 
Door de vrije bijdrage en verkoop van boek van Johanna Reiss is er een startkapitaal van 
€ 470,00. 

 
2019  

Na een voorbereidingsperiode vindt de eerste vergadering plaats op  
2019-08-13.  
Er wordt contact gezocht met dhr. W. Mak van de Vereniging Vrienden van de Synagoge 

Aalten om ons te helpen bij het opstarten. 
2019 -08-29 vindt er het eerste overleg plaats op het gemeentehuis met: 

- De heren J. Maalderink (gebiedsmakelaar, regiovoerder)  en B. Durmus 
(beleidsmedewerker Ruimte) vertegenwoordigen de gemeente 

- Vertegenwoordigers van de Vereniging Vrienden van de Synagoge Aalten: 

- Hugo Kuiper en Wim Mak 
- Kerncomité: Aggie Daniëls, Gerrie van Hasselt en Peter van Toor. 

 
Er wordt een projectgroep opgericht, waarin leden van drie oudheidkundige verenigingen 
OVGG (Gendringen), ADW (Aalten, Dinxperlo en Wisch) en heemkundekring Old Sillevold 

(Silvolde) en een vertegenwoordiging van de gemeente Gendringen zitting nemen. 
Naast bovengenoemd kerncomité en vertegenwoordigers van de gemeente maken 

deelmuit van de projectgroep: René Luijmes en John Breukelaar namens ADW, Els Kraan 
en Marcel van Berkum vanuit Old Sillevold, Theo Teitink namens OVGG. 
In het Projectplan zijn de doelstellingen en criteria te lezen, zie onze website: over ons, 

onder aan de bladzijde.  
 

2020 
Met ingang van eind maart 2020 is er een stichting opgericht, die in augustus 2020 wordt 

aangepast, zodat we een ANBI-status hebben. De leden van de projectgroep, behalve de 
afgevaardigden van de gemeente, vormen het bestuur van de stichting. De 
gemeentelijke afvaardiging neemt wel deel aan de vergaderingen. 

 
Het plan om in april met de publiciteit en fondsenwerving te starten door een lezing te 

houden in Terborg en een in Gendringen wordt gedwarsboomd door de corona-uitbraak. 
De lezingen moeten afgelast worden.  
Er wordt een folder samengesteld en er wordt een website gemaakt. 
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Eind mei hebben we een Rabobankrekening nr., zie voettekst. 
Vanaf het moment dat de website op internet is geplaatst, komen er bedragen binnen: 
donaties van particulieren en van organisaties. Aan het eind van het jaar komt er ook nog 

subsidie van de gemeente Oude IJsselstreek. 
 

Er zullen struikelstenen worden geplaatst bij de woningen van weggevoerde Joden die zijn 
omgebracht in de Tweede Wereldoorlog. Deze zullen worden geplaatst in het wegdek.  
Op de plaats van de vroegere synagogen in Terborg, Gendringen en Varsseveld zal een 

struikeldrempel worden geplaatst, dat is een informatiepaneel over de Joodse gemeenschap 
in dezelfde stijl als de struikeldrempels. De onderstellen worden door enkele bedrijven 

gratis gemaakt; voor de overige zullen fondsen worden aangeschreven.  
 
Met de folder die op verschillende plaatsen in de gemeente neergelegd is, worden de 

inwoners geïnformeerd; ook verschijnen er regelmatig artikelen in de kranten. 
Er is een idee voor de legging een brochure te maken met de namen van de weggevoerde 

mensen met een klein stukje familiegeschiedenis.  
 
Een aantal leden verdiept zich in de familiegeschiedenissen. Er wordt een schema 

opgemaakt, zodat iedereen op dezelfde manier de gegevens vastlegt. Alle gegevens worden 
meerdere malen gecontroleerd, er mogen geen fouten gemaakt worden.  

Er wordt contact gelegd met nabestaanden, wereldwijd. 
 
Aggie Daniëls heeft veel overleg gepleegd/gemaild met dames van het kantoor van Gunter 

Demnig. Mede door het Coronavirus werd het aantal steeds hoger. Uiteindelijk is alles goed 
geregeld, maar ja het  Corona………………………. 

 
Er zullen 26 struikelstenen worden geplaatst: 

- Silvolde      3 stuks 

- Terborg  17 stuks 
- Varsseveld    4 stuks 

- Westendorp    2 stuks. 
Er komen 3 struikeldrempels: 1 in Gendringen, 1 in Terborg en 1 in Varsseveld. 

 
Het plan om in oktober/november lezingen te houden in Terborg en Gendringen kan weer 
vanwege corona niet doorgaan. 

Er wordt besloten een boek uit te brengen, planning eind 2021. De onderzoeken leveren 
zoveel materiaal op, dat het de moeite waard is die te bundelen in een boek. 

 
Op 31-12-2020 is er een batig saldo van € 4.771,33. 
 

2021 Vooruitblik 
 

Op 19 april zou dhr. G. Demnig de eerste stenen plaatsen in Terborg. 
Alle adressen waar stenen en drempels worden geplaatst in Gendringen en Terborg zijn met 
de heren G. Winkelhorst en P. Blom van de gemeente bezocht om de precieze locaties te 

bepalen. 
De andere plaatsen worden later bezocht als bekend is wanneer dhr. Demnig daar stenen 

komt leggen. 
 
Door de Coronamaatregelen in Duitsland zal de heer Demnig tot 25 april geen stenen 

leggen. De stenen worden op tijd bezorgd, zodat ze wel gelegd kunnen worden.  
Er wordt overlegd met de gemeente hoe dit probleem op te lossen. Dhr. Winkelhorst van 

gemeentewerken zal de struikeldrempels plaatsen. De steentjes van het project Levenslicht 
zullen worden geïntegreerd in de struikeldrempels. 
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Afhankelijk van de coronamaatregelen zullen in september in Gendringen en Terborg 
activiteiten georganiseerd worden waarbij de struikeldrempels officieel zullen worden 

onthuld. Ook zullen dan de begraafplaatsen worden bezocht en informatiebijeenkomsten 
worden georganiseerd. Onze burgemeester dhr. O. van Dijk en de wethouder mw. J. Kock 

zullen daarbij worden uitgenodigd, evenals opperrabbijn Binyomin Jacobs. 
Nabestaanden, huidige bewoners van de huizen, donateurs en andere gasten worden 
uitgenodigd. 

 
Publicaties:  -   Op site 

- In contactbladen oudheidkundige verenigingen 

- Flyer 

- Kinderboekje: “Het geheime doosje van opa”, geschreven en geïllustreerd 

door Sarah Yanosh, geschreven in Hebreeuws en Nederlands. 

Kosten € 10,0, te bestellen bij Aggie Daniëls via psotdaniels2@gmail.com 

In voorbereiding: 
Brochure steenlegging 

- Boek met verhalen van familieleden van de omgekomen joodse mensen. 

 
Gerrie van Hasselt   
Secretaris/penningmeester 

 
 


