
De omschrijving ‘in oprichting (i.o.)’ kan weg achter de naam van de Jack

Aldewereld Stichting. Met hulp van Patricia Hoekstra (lid van onze Raad van

Advies) en door de steun en sponsoring van Notariskantoor Heijnen hebben we 14

december de akte mogen tekenen voor de officiële oprichting van onze Jack

Aldewereld Stichting. 

Dit opent de deur naar het verder bouwen aan het fundament van onze organisatie en

het waarmaken van onze ambitie. Los van het inschrijven bij de Kamer van Koophandel

en het openen van een bankrekening, gaan we ook een ANBI-status aanvragen. Dank aan

iedereen voor de betrokkenheid en steun om 'Het verhaal van Brunssum - Het verhaal

van hoop' samen verder te gaan  ontsluiten, bewaren, delen en verdiepen.

IT'S OFFICIAL! 
WE ZIJN EEN STICHTING 
 

 
NIEUWSBRIEF 2,  DECEMBER 2020 

December 2020  |Editie 2 

DANK VOOR ONZE

GEWELDIGE START  

We bedanken graag iedereen voor

ieders geweldige betrokkenheid en

enthousiasme voor de stichting waar

wij beschermheer en beschermvrouw

van mogen zijn . Wij zijn trots op wat

we met elkaar nu al hebben bereikt.

Op naar een mooi 2021! 

We zijn als stichting nog in onze opstartfase. Toch

zijn er nu al volgers die zeer betrokken zijn bij onze

ambitie en hun steentje willen bijdragen. Geweldig

om dan al een eerste spontane donatie te krijgen.

Het is speciaal dat deze uit Duitsland komt en wel

van Josef Backhaus uit Gangelt. Hij bracht

persoonlijk een envelop met daarin een mooi

bedrag. Dank Josef!

EERSTE DONATIE VOOR STICHTING
KOMT UIT DUITSLAND 



STARTSUBSIDIE GEMEENTE BRUNSSUM

Deze maand hebben we met veel

enthousiasme het bericht van de

Gemeente Brunssum ontvangen dat

een groot deel van de opstartsubsidie

die we hebben aangevraagd, wordt

toegekend. Dit is een geweldige steun

in de rug. Sterker nog, het zorgt ervoor

dat we het cruciale basisfundament

kunnen gaan bouwen voor de

toekomst. 

De formele beschikking zit nog in de

pijplijn, maar in het conceptbesluit

motiveert de gemeente de toekenning als

volgt: “De opzet van deze stichting getuigt

van professioneel en voortvarend

cultureel ondernemerschap. De stichting

heeft daarnaast oog voor cultuureducatie.

De stichting inspireert tot positief en

gastvrij communiceren. De verhalen

inspireren de bewoner van Brunssum tot

het ontwikkelen van veerkracht, door

voorbeelden uit de geschiedenis te laten

zien van veerkrachtige mensen in tijden

van oorlog en eenzaamheid. Deze

stichting laat een professionele werkwijze

zien". Dank Gemeente Brunssum voor

jullie betrokkenheid en  steun!

THE MAKING OF 
De Gemeente Brunssum gaat samen met

onze stichting een documentaire over de

Joodse onderduik in Brunssum tijdens

WOII maken. Belangrijke input komt

door de verhalen van mensen die

persoonlijke herinneringen hebben aan

deze periode. Via onze lokale en

Limburgse media is een oproep gedaan

voor deze informatie. En met succes! De

eerste reacties zijn binnen en we zijn

onder de indruk van de verhalen die we

hebben ontvangen. 

Begin van het nieuwe jaar zullen verdere

afspraken worden gemaakt en gaan we

starten met de eerste interviews en

opnamen. Sowieso zal iedereen die zich

heeft aangemeld door ons worden bezocht,

zodat we zijn of haar verhaal kunnen

vastleggen. 



ONZE PROJECTEN 2021
Onze stichting kiest per jaar twee projecten die

in dat jaar centraal staan. Projecten waar we

vier zogenaamde B’s  uitwerken: Bewaren -

Begrijpen - Bewustwording - Beweging. In 2021

gaan we aan de slag met het verzetswerk van

pater Wim van der Geest. Hij vervulde tijdens

WOII in Brunssum een leidende rol bij het

organiseren van het onderduiken .

Het 2e project is het huis van de familie Broers.

Het huis hoorde vroeger bij het hele complex

van pomp- en filtergebouwen  in het

Schutterspark. In dat huis had de familie

onderduikers ondergebracht onder de neus

van de Duitsers die de pompgebouwen

bewaakten. Twee stagiaires van de opleiding

Communication & Multimedia Design gaan als

afstudeerproject helpen om het huis en zijn

verhaal weer tot leven te laten komen.

Op dit moment circuleren er verschillende

cijfers over het aantal onderduikers in

Brunssum tijdens WOII. Om hier meer

duidelijkheid in te krijgen heeft de

stichting contact met o.a. historici Bert Jan

Flim en Herman van Rens om de nu

beschikbare gegevens zo goed mogelijk te

valideren. Vanuit het bestuur is Paul

Willemsen belast met de kwaliteit van de

grote hoeveelheid informatie. Voor vragen

of gegevens kunt u altijd bij hem terecht. 

HOEVEEL ONDERDUIKERS HAD
BRUNSSUM IN WOII NU EIGENLIJK?  

De huidige informatie zal in de loop van de tijd nog worden aangevuld. We realiseren

ons dat er heel veel onderduikers in Brunssum zijn geweest waar wij nu niets van

weten. In Brunssum waren destijds naast verschillende verzetsorganisaties ook vele

particuliere initiatieven. Veel van die informatie is niet vastgelegd of (nog) niet bekend.

De komende jaren zal dit tot voortschrijdende inzichten leiden. Een van de doelen van

onze stichting is om zoveel mogelijk van deze informatie te vinden en te valideren. 

Groep onderduikertjes bij familie Vermeer. 

Pater Van der Geest (Vooraan 3e van links )



ONZE 'AMERICAN 
CONNECTION'  
Hoe mooi is dat! Nu al interesse, steun en

een stevige verbinding vanuit het

buitenland en wel de VS. Met Lewis

Kampel uit New York, die ook een tijdje

met heel veel plezier in Brunssum heeft

gewoond.  (Zie ook de foto van ons

Raadhuis dat achter hem op zijn muur

prijkt.) 

We hebben met Lewis een echte

ambassadeur voor onze Jack Aldewereld

Stichting in de VS. Hij volgt ons en omarmt

onze ambitie. Daarnaast verraste  hij de

stichting ook met een genereuze donatie. Hij

bracht ook zijn enthousiasme met een

boodschap over via Zoom, die we ook op onze

Facebook en LinkedIn pagina hebben gepost.

Zie hier ook de link van het korte filmpje dat

we op YouTube hebben geplaatst:

https://youtu.be/8R7ySSoxW3k

Daarin sluit hij het gesprek af met een

indrukwekkende conclusie voor ons

allemaal.

"You are not just looking at the past, but

you are looking at important lessons for

now”.  

De leerlingen van het Broekland

College hebben de 13e uitgave

van het Multi Culti Positivo

Magazine uitgegeven. Het thema:

“Wat betekent vrij zijn voor u,

voor jou?!”. In dit MCP nummer

ook artikelen over de

kranslegging bij het Joods

monument in Brunssum, het

Jubileumboek War Cemetary

Brunssum 2020 en Onderduiken

in kleine badhokjes. Ruim 60

pagina’s met artikelen die je aan

het denken zetten. Interesse? Mail

naar e.molnar@stichtinglvo.nl. 

UNIEK MULTI CULTI
POSITIVO MAGAZINE  



WELKOM!  Onze stichting groeit snel en we prijzen

ons zeer gelukkig met een groot aantal

betrokken en enthousiaste leden in ons

Comité van Aanbeveling, de Raad van

Advies en het bestuur. Sinds de vorige

nieuwsbrief hebben wij weer enkele

nieuwe leden in onze organisatie

mogen begroeten. Welkom!

In ons Comité van Aanbeveling mogen wij

de Algemeen Directeur van de Anne Frank

Stichting  Ronald Leopold welkom heten.

Samen met Benoit Wesly, Eric Geurts,

Richard de Boer, Fons Jacobs, Camille

Oostwegel en Gerd Leers een uniek Comité!

Onze Raad van Advies heeft ook een

indrukwekkende samenstelling. Naast·Ed

Frieser, Haico Offermans, Herman van

Rens, Jack Gorgels, Patricia Hoekstra,

Bert Jan Flim, Hugo Janssen,  Frank

Joosten en Jack van Oppen mogen we nu

ook Arnold van Malde, directeur van

Wonen Zuid en Jorinde van Laanen,

kleindochter van verzetsheld  Zef

Hendriks en vaatchirurg aan het MUMC+,

verwelkomen. 

RAAD VAN ADVIES 

BESTUUR 

Het bestuur, nu bestaande uit Arie de Zeeuw (voorzitter),

Yvonne Koks (secretaris), Peter Schut (penningmeester), Paul

Willemsen (kwaliteit & onderzoek) en Erik Molnar (educatie)

is verder versterkt met Jan Treeck. 

Jan is directeur van T.M.T Financiële Diensten en gaat zich

binnen ons bestuur vooral toeleggen op financiële

ondersteuning en fondsenwerving. 

COMITE VAN AANBEVELING 



VOORTGANG BADHOKJES

VERTRAAGD

De badhokjes op de Brunsummerheide zijn de

aanjager geweest om de Jack Aldewereld

Stichting te starten. Het eerste doel is bereikt:

ervoor zorgen dat dit unieke historisch

erfgoed bewaard blijft. Er zijn door de

gemeente hekken omheen geplaatst om ze te

beschermen tegen vandalisme. Stap 2: het

restaureren en conserveren voor de toekomst

loopt nu door de Coronacrisis enigszins

vertraging op. Een aantal scenario’s is

uitgewerkt. Nu moet een definitieve keuze

worden gemaakt, waar een groot aantal

partijen bij betrokken moet worden. In 2021

willen we belangrijke stappen zetten. Zodra

we meer weten, houden we iedereen

natuurlijk op de hoogte.

Het delen van 'Het verhaal van

Brunssum - Het verhaal van

hoop', is natuurlijk een van de

pijlers van onze stichting. We

zijn nog aan het bouwen aan

onze stichting, maar via social

media kunnen we al informatie

delen. 

Op onze Facebook en LinkedIn

pagina's hebben we nu al totaal

zo’n 200 volgers. Welkom allemaal!

Ook geïnteresseerd? Volg ons: 

(https://www.facebook.com/Jack-

Aldewereld-Stichting-

111546034103558/) en LinkedIn

(https://www.linkedin.com/compa

ny/jack-aldewereld-stichting)

Tot ziens! 

AL MEER DAN 200 
VOLGERS OP 
SOCIAL MEDIA 

EEN ONTMOETING IN 2021 !
Graag hadden we elkaar dit jaar in levende lijve willen

ontmoeten. Kennismaken en ideeën delen over hoe we

'Het verhaal van Brunssum - Het verhaal van hoop'

verder vorm kunnen geven om ervan te leren en om

medemenselijkheid, solidariteit en moed in onze

maatschappij een positieve stimulans te geven.  

Dat gaan we in 2021 doen....toch?! 

Dank voor ieders steun, betrokkenheid en

enthousiasme. 


