JAARVERSLAG 2021
Door de coronamaatregelen is er in 2021 veel minder tot stand gebracht dan gepland
was.
Struikelstenen
Met dhr. Gunter Demnig zijn meerdere keren afspraken gemaakt om de
struikelstenen te leggen, maar door de Coronamaatregelen zijn de afspraken steeds
weer opgeschoven en uiteindelijk niet doorgegaan.
De stenen voor Terborg zijn in april bezorgd. Door de hulp van Gemeentewerken van
de gemeente Oude IJsselstreek, m.n. de heren Gerben Winkelhorst en Peter Blom rf
en het uitvoerende werk van de heer Wim Rozijn, zijn de struikelstenen in Terborg
uiteindelijk op 31 augustus gelegd.
Het opgestelde draaiboek werkte prima. Op de site staan filmpjes over de
steenleggingen bij de acht woningen. Uit Amsterdam was Rabbijn I. Vorst aanwezig;
hij is verbonden aan de joodse Gemeente NIHS Amsterdam-Amstelveen. Bij elke
steenlegging sprak hij een tekst uit en blies op de sjofar. Hij heeft veel indruk
gemaakt
Vanwege de Coronamaatregelen was er geen openbaarheid gegeven aan deze
activiteit. Toch waren er velen aanwezig. Veel nabestaanden uit het hele land waren
gekomen, m.n. van de families Levy, Berendsen, Herschel en Spier. Bijzonder was
ook dat veel huidige bewoners de steenleggingen bijwoonden.
Bij de Doetinchemseweg waren er leden van de stichting nodig om het verkeer in
goede banen te leiden.
Mevrouw Melinda Meijer heeft ervoor gezorgd dat er over de hele wereld meer dan
140 familieleden en belangstellenden via hun internetverbinding konden meekijken.
Zelfs één persoon uit Australië en één uit Israël hebben direct kunnen inspreken bij de
steenlegging. Heel bijzonder!!!
Regelmatig worden bloemen of kaarsen bij de struikelstenen gelegd. Het regelmatig
schoonmaken van de steentjes wordt nu nog door het comité gedaan, dat zal
opgepakt gaan worden door de basisschool in Terborg.
Tijdens de steenleggingen waren de Gelderlander en Regio-8 aanwezig om een
verslag te maken.
Het leggen van de struikelstenen in Varsseveld en Westendorp moest doorgeschoven
worden naar 2022.
Brochure
De brochure die in 2020 was uitgebracht is in de loop van 2021 gecorrigeerd. In
december is een herziene versie uitgebracht en verspreid.
Struikeldrempels
Ontwikkeling van opmaak en uitvoering van de struikeldrempels zijn m.n. vanwege
vertragingen door corona pas aan het eind van het jaar weer opgepakt. Staat dus nu
op de agenda voor 2022.

Boek
De opzet van een boek over de oorlogsgeschiedenis van de Joodse gemeenschappen
in Terborg, Gendringen en Varsseveld kreeg in de loop van het jaar steeds meer
gestalte. Voor het onderzoek naar de families in Gendringen werd een aantal
personen benaderd, die elk een familie als onderwerp hadden. Aggie Daniels
coördineerde dit.
Als uitgever werd Fagus (Hans de Beukelaer) benaderd; er werd een begroting
opgesteld en een prijs bepaald. Eind van het jaar is de voorinschrijving gestart.
Publicaties
- Flyer
- Brochure (herziene uitgave): Struikelstenen Oude IJsselstreek, ”Een tocht om stil
-

te staan bij het verdwenen joodse leven”.
Op de site: Filmpjes van alle steenleggingen in Terborg.
Regio 8, videoverslag plaatsing struikelstenen.
(In 2020) Kinderboekje: “Het geheime doosje van opa”, geschreven en
geïllustreerd door Sarah Yanosh, in Hebreeuws en Nederlands.
Kosten € 10,00 te bestellen via aggie.daniels@gmail.com.
Ook artikelen in
- de Gelderse Post
- contactbladen oudheidkundige verenigingen.

Bestuur
Mevrouw Els Kraan (Old Sillevold) en de heer Maalderink (gemeente Oude
IJsselstreek) zijn in juli gestopt met de werkzaamheden voor onze stichting, Els door
persoonlijke omstandigheden, Jan is met pensioen gegaan. Beiden hebben ons door
hun inbreng veel advies en steun gegeven, zeker in de beginperiode.
In 2021 zijn de volgende vergaderingen geweest:
Bestuur: 4 X Conference call
4 x normale bijeenkomst in diverse gelegenheden in de gemeente
1 x afgelast vanwege Corona maatregel
DB:
8x
1 x afgelast vanwege Corona maatregel.
Op 31 december is het batig saldo: € 4401,14.
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