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Onze stichting i.o. heeft een uiterst plezierige kennismaking gehad met de nieuwe burgemeester van

Brunssum Wilma van der Rijt en wethouder Hugo Janssen. Beiden waren zeer onder de indruk van

het verhaal van Jack en vooral ook van de presentatie met de ambitie en plannen van de Jack

Aldewereld Stichting. 

Met wethouder Hugo Janssen zijn ook afspraken gemaakt 

over de steun van de Gemeente Brunssum en het indienen 

van een aanvraag voor een start- & jaarlijkse subsidie.  

Ook is afgesproken dat de wethouder Cultuur vanuit zijn rol als 

portefeuillehouder altijd qualitate qua zitting zal hebben in de 

Raad van Advies. Zo is ook de steun en betrokkenheid

van de Gemeente Brunssum geborgd voor toekomstige 

activiteiten van de Jack Aldewereld Stichting voor Brunssum.

 

We zijn nog maar net gestart met onze

stichting, maar het is nu al fantastisch

om te zien hoe velen 'Het verhaal van

Brunssum -  Het verhaal van hoop'

omarmen.Om jullie als leden van het

CvA en RvA op de hoogte te houden

van de belangrijkste ontwikkellingen

informeren we jullie regelmatig via een

nieuwsbrief, waarvan dit de eerste is.

Veel leesplezier!

V.l.n.r. Ina & Jack Aldewereld, Wilma van der Rijt, Hugo Janssen, Yvonne Koks en Arie de Zeeuw  



Het succes van de Jack

Aldewereld Stichting

wordt gevormd door ons

verhaal, de dialoog die dit

oproept, het gedrag dat we

willen stimuleren en

vooral door de mensen die

dit steunen en delen.

Daarom bouwen we nu

een stevig fundament,

zodat ons verhaal nog

generaties lang mensen zal

bereiken en inspireren. 

WE ZIJN AAN HET BOUWEN
OPZET VAN ONZE ORGANISATIE  

We bouwen dit jaar aan het

fundament, dat bestaat uit drie

elementen: leiden, uitvoeren

en steunen. Het leiden gebeurt

vanuit  het bestuur, het Comité

van Aanbeveling en de Raad

van Advies. De uitvoering door

vier teams: Communicatie,

Beheer & Onderzoek, Educatie

en Projecten. 

De steun komt o.a. tot stand 

 door onze community van

Vrienden van de Jack

Aldewereld Stichting, die begin

2021 start.  

Inschrijving stichting

Vormen definitief

bestuur, CvA &  RvA

 Activiteitenplan 2021

 Werven fondsen o.a. 

WAT DOEN WE

DIT JAAR  

Het laatste kwartaal van

2020 bouwen we de

stichting op, zodat we in

januari 2021 als officiële

stichting kunnen

beginnen.  Onze

hoofddoelen zijn:

1.

2.

3.

4.

   voor het ontwikkelen 

   en bouwen van 

   communicatiemiddelen

   (bv. website, social media)  

HET BESTUUR 
EVEN VOORSTELLEN 

Het bestuur is zich nog aan het 

vormen. Daarbij bestaat het 

huidige enthousiaste team uit: 

Arie de Zeeuw (Voorzitter)

Yvonne Koks (Secretaris)

Peter Schut (Financiën) 

Erik Molnar (Educatie)

Paul Willemsen (Kwaliteit)  



WELKOM & DANK! 
Als  stichting zijn we ontzettend blij en dankbaar dat de volgende personen bereid zijn toe te

treden tot ons Comité van Aanbeveling en onze Raad van Advies.

COMITE VAN 
AANBEVELING
De leden van het comité zijn onze

ambassadeurs die zich, met hun

bekendheid en toegang tot veel

mensen, inzetten om onze

stichting te promoten binnen hun

netwerken en bij een groot

publiek.

Benoît Wesly

Eric Geurts

Camille Oostwegel

Fons Jacobs

Richard de Boer 

Gerd Leers

RAAD VAN ADVIES
De Raad van Advies staat het bestuur gevraagd en

ongevraagd bij met adviezen over de uitvoering van 

de ambitie van de Jack Aldewereld Stichting.  

De huidige leden zijn:

Ed Frieser

Haico Offermans

Herman van Rens

Jack Gorgels

Patricia Hoekstra

Bert Jan Flim

Hugo Janssen

Frank Joosten

Jack van Oppen 

De stichting streeft ernaar om in januari 2021 met de twee organen bij elkaar te komen . Tijdens
deze bijeenkomst (i.r.t. de geldende Corona regels) zullen we nader met elkaar en met Jack & Ina
Aldwereld kennis kunnen maken en de voorgenomen plannen van de stichting bespreken.  



Een van de projecten die de stichting in 2021 gaat
oppakken is het weer tot leven laten komen van
het voormalige woonhuis van de familie Broers bij
de pompgebouwen in het Schutterspark. 
De woning heeft een belangrijke rol gespeeld in de
onderduikgeschiedenis in WOII.

'
'Hoe' en 'wat' wordt een onderdeel van een
afstudeerstage van Judith en Loek van de
opleiding  Communicatie & Mediadesign. Deze
loopt van februari tot juli 2021. De werving in ons
netwerk heeft ook al een afstudeerbegeleider
opgeleverd. De kracht van samen! 

VEEL POSITIEVE
PUBLICITEIT ROND
RESTAURATIE
MUURSCHILDERING
VAN BREE 
De restauratie van de historisch

belangrijke muurschildering van het

voormalige Transportbedrijf Van Bree in

Brunssum is voltooid. De familie Van

Bree speelde in Brunssum een sleutelrol

bij het redden van Joodse kinderen en

onderduikers in WOII.

Tijdens de werkzaamheden was de

restauratie een trekpleister voor velen om

te gaan kijken. Het leidde tot mooie

gesprekken tussen de inwoners van

Brunssum. Dit werd nog eens extra

ondersteund door veel publciteit op alle

regionale en social media. 

De restauratie werd mogelijk gemaakt

door de steun van de Gemeente Brunssum

en  Gevelverzorging Fijten.

ONDERSTEUNING STAGIAIRES
VOOR PROJECT
POMPGEBOUWEN 



Op 7 mei 1989 is in het Vijverpark in Brunssum
het Joods Monument onthuld door drie geredde
joodse pleegkinderen (Ed van Thijn, Corrie van
Ploeg en Jack Aldewereld) en twee hulpverleners
(mevrouw Broers sr. en Mieke Vermeer). Een
indrukwekkende gebeurtenis.  

Hiervan is ook een 16 minuten durende film
gemaakt. Bijgaand de link van het filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=3b_lt3lx_3I
De uitleg en ook de zorgen voor de toekomst door
Mieke Vermeer,  geven op een mooie manier
inhoud aan de ambitie van onze stichting. Een
aanrader om deze film nog eens te bekijken. 

NOG EVEN TER INSPIRATIE:
FILM ONTHULLING JOODS
MONUMENT IN 1989

PROJECT BADHOKJES
BRUNSSUMMERHEIDE 
Een van de aanleidingen om de Jack Aldewereld
Stichting te starten is het redden van de
badhokjes van het voormalige zwembad op de
Brunssummerheide . Een plaats waar een groot
aantal Joodse kinderen zich in november 1943
heeft schuil gehouden voor een op handen zijnde
razzia van de Duitsers.  

Op 15 maart 2019 werd het startsein gegeven voor
het herstel. Op dit moment worden drie scenario's
uitgewerkt om de badhokjes met hun unieke
verhaal te behouden. Zodra hier meer over
bekend is, laten we dit natuurlijk meteen weten.
Tot die tijd blijven we vooral de vinger aan de pols
houden, zodat de voortgang de juiste aandacht
krijgt. 


