
Eén van de twee projecten die we als stichting dit jaar oppakken, is wat we kunnen leren

van de verzetsheld pater Wim van der Geest. Onder de enthousiaste leiding van Erik

Molnar heeft een schitterend educatieprogramma plaatsgevonden op het Broekland

college en Compass met het thema hoop. De afronding was in de vorm van een

kranslegging, voordragen gedichten en muziek bij het Joods monument. Dit in

aanwezigheid van een klein aantal aanwezigen: jeugd, hoogwaardigheidsbekleders en

pers. Na de zomer is er nog een officiële bijeenkomst waarbij een plaquette zal worden

onthuld bij de Sint Vincentiuskerk waar hij als priester werkte tijdens WOII.

GROOT SUCCES PROJECT 
PATER VAN DER GEEST

 

 
NIEUWSBRIEF 3 ,  MEI 2021 

December 2020  |Editie 2 

DANK ALLEMAAL VOOR

JULLIE STEUN!  

Verbinden is de kern van onze

stichting. Met corona is dat de

afgelopen tijd heel moeilijk geweest.

Daarom zijn we heel erg dankbaar en

ook best wel trots op wat we allemaal

samen toch al hebben bereikt. Deze

nieuwsbrief laat dat zien. 

 

Verschillende media hebben op een

geweldige manier aandacht besteed aan ons

pater Van der Geest project en het unieke

educatieve programma. KRO-NCRV-radio via

een interview met Erik Molnar. De regionale 

 schrijvende pers, zoals de Limburger en ook

regionale TV met L1 TV ,  ZO-NWS en het

Stadsjournaal van onze Gemeente Brunssum.

https://fb.watch/52vnBAE3DO/. 

Trots en dankbaar als Jack Aldewereld

Stichting met al deze positieve aandacht. 

MEDIA AANDACHT 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F52vnBAE3DO%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qup3dvDixSj3ug0Oac9XqoidQy5GUXOLQsNSAQ3yRQbZnHFr8iNpm3MI&h=AT3mMT6FVa8PnWTyIiPU2B4MigDARhuIZWJd14KchCSPdOWAX8pbIbUTG-a_T1Q1ZsmGlNeJQBkOdpoznLSWLiOPIdiPcszHovdvmiJrwXiAtTi7hC5ZvjrmrehRQGc3o_PIqfc&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT15GJ7gdfPkwjSDXlHLh38Huar2rFmSrHysbg6UFE3Zqzwt9_-xBXyNls8rD7cbV-cPLEYQasEO5EdkOnJEC0EOoiSKc_1vYV8zpgid8Bqj6hlhaBN1V9wxDDR2GC43J-swtt4oVyghrdbVeYT7Who-Z6iwrswxlGXXmKWZg-i1dsHjtJ4MfaHeAEHeCgYs5wwykjSi4QAHo3dRFHY0TVX8pdiku3jmVzyrYGR_I6Ftr47ZdPUp


YAKA MAAKT KUNSTWERK MOGELIJK 

Als onderdeel van het pater Wim van

der Geest project hebben leerlingen

van het Broeklandcollege en Compass

een kunstopdracht gedaan bij Yaka

ART. Het project had het thema hoop! 

Geweldig om te zien hoe de Brunssumse

jeugd hier een creatieve en kunstzinnige

invulling aan geeft. Het verhaal van

hoop! Het kunstwerk zal na de zomer

samen met een plaquette ter

nagedachtenis van pater Van der Geest

een mooie plek krijgen bij de St

Vincentiuskerk in Brunsssum. Yaka ART

(www.yaka.nl) met Klaus Graf, Jocelyne

Didden en Bert Schiffelers hebben dit

helemaal belangeloos gedaan! Top! Dank!

BIJZONDERE DONATIES 
Lisa van Ophoven heeft met Jack

Aldewereld een rondgang langs markante

plaatsen uit WOII gemaakt in Brunssum.

Deze informatie en ook beleving had ze

nodig voor een opdracht voor school. Zij en

ook haar moeder waren zeer onder de

indruk van 'Het verhaal van Brunssum –

Het verhaal van hoop'. Daarom kwamen zij

speciaal een envelop brengen met inhoud

voor het werk van onze stichting. Hoe

geweldig is dat! Dank voor deze  blijk van

waardering. 

Ook onze ‘American connection' Lew

Kampel verraste ons met een schitterende

donatie van maar liefst €1000,-. Dank!

Wilt u ook onze stichting steunen in het

werk wat wij doen om 'Het verhaal van

Brunssum - Het verhaal van hoop' tot leven

te laten komen? Uw donatie is zeer welkom

en wordt uiteraard zeer gewaardeerd.    

 Ons banknummer is:  NL27INGB0008177701

t.n.v. Jack Aldewereld Stichting

http://www.yaka.nl/


ONZE COMMUNICATIE

PARTNER 
Wij zijn blij om onze ‘communicatiepartner’

MijnMarketing.com te mogen voorstellen. Dit

succesvolle communicatiebureau uit

Brunssum gaat samen met onze stichting

‘Het verhaal van Brunssum – Het verhaal

van hoop’ verder vormgeven en

communiceren. 

We beginnen met de visuele identiteit en de

website van de stichting. We hebben er

samen met Jimé, Fleur, Lindsay en Dewi van

team MijnMarketing.Com heel veel zin in. 

WIE TEST ONZE ESCAPE APP! 
Judith en Loek, studenten Communicatie 

 & Multimedia Design, zijn gestart met ons

2e project van 2021 over de familie Broers

en de pompgebouwen in WOII. Vol

enthousiasme zijn ze nu bezig met de

ontwikkeling van een supergave ‘escape

app’ . Deze is nu klaar om getest te worden.

Woon je in Brunssum? Zit je in groep 7 of 8? 

 Wil je in het Schutterspark helpen onderdelen

van onze coole escape game te testen? Vinden

je ouders het goed? Geef je dan op via

https://forms.gle/xrbzWMiHK4Yn1Fk36 . 

Je mag jezelf opgeven of je geeft je op in een

groepje. Iedereen krijgt na afloop een leuk

prijsje. Doe mee en help ons!

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FMijnMarketing.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR14yMkjV-VASEbxcdNpceM5gl6zKWAYx74JqgWi8LTjGcZP7I5ioA6eCck&h=AT1Yl-h1KvxGieWU2aXPG8SPGZ7_FanizfUJWe93AJVYKKkpLFqaBJ1xUtuD75hoUG7K841Ypy03Emi9Z3tz1BOh3SLDEdXNwkiYIdqTEf7-KDusHM0TpGb_i92rnG-og-PfzGk&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3_PJ1fUx0sgM84DaSWXfaxbKgzqivQoItvimnM7B1xTcYWBepWZMKz4O4-qadMNHfbgzud-SJUEteOf3310E5-cW7VPsXINXU5cG9A734Xi3te_3zwGd2gB6guJhweAty4PWCRuSaXQX7YPXasjKOl4OxOT_8TxwQjZ_4z_l89S1R3BehBtC1sSEMPOsRYoXoM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FMijnMarketing.Com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3FI0m4pJ3L5JMI0x--4aapS6WpYqMVSd_LBH_WTyrviGV9OktPFpUAJS4&h=AT3w7S-NiIx0L-Ay-n_I8X2z2IOZkl231wfdnBEtmpv8n5wSeoNzXxH_oU6AYhfg06V3zegcSQTXWTj9O8m0COl-KcZJSp-EfSvTDOhZAulGV6ExQCnkQyRX2VwnY5MPXww1mkQ&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3_PJ1fUx0sgM84DaSWXfaxbKgzqivQoItvimnM7B1xTcYWBepWZMKz4O4-qadMNHfbgzud-SJUEteOf3310E5-cW7VPsXINXU5cG9A734Xi3te_3zwGd2gB6guJhweAty4PWCRuSaXQX7YPXasjKOl4OxOT_8TxwQjZ_4z_l89S1R3BehBtC1sSEMPOsRYoXoM
https://forms.gle/xrbzWMiHK4Yn1Fk36?fbclid=IwAR2Jooukf0phPvQotS2smDlD2CqPlVnsVR9VIiP-B0rWjhnA7WbGjePCwPA


UNIEK EDUCATIEF
PROGRAMMA  
Het project over de Brunssumse

verzetsheld Pater Wim van der Geest

wordt via een uniek educatie project

uitgediept. Erik Molnar van onze stichting

en Maud Wilbrink hebben met een

inspirerend lesprogramma voor de jeugd

van het Broeklandcollege iedereen aan het

denken gezet. “Wat zou ik hebben gedaan

in die situatie? Wat denk ik wat er

momenteel gaande is”. 

Maar liefst 5 klassen van het Broekland

college, zo’n 150 kinderen, hebben  het

lesprogramma inmiddels live of online

gevolgd. Dank allemaal!

Met grote verslagenheid hebben wij

kennisgenomen van de door corona

overleden bijzondere stadsgenoot

Ruud Scholten. Als voorzitter van de

stichting Brits oorlogskerkhof in

Brunssum was hij de schakel tussen

Brunssum en de families van deze

soldaten. Hij was ook de schakel

tussen Brunssum en de NAVO-basis,

die altijd zeer betrokken is geweest bij

zijn werk. Samen hadden we de passie

het verleden te eren en ervan te leren

in het heden. Hij was alom geliefd en

blijft een voorbeeld voor velen. 

IN MEMORIAM 

De Oorlog Levenslang 

Wiel Bellemakers c.m.

ISBN 978-90-8254-089-5

Het grote kinderspel 

Bert Jan Flim 

ISBN 978-90-6446-115-6

Hijman waar ben je

Frans Hermans

ISBN 978-94-6345-431-5

INTERESSANTE PUBLICATIES
OVER JOODSE ONDERDUIK IN BRUNSSUM



SPECIALE PODCAST 

Kunsthuis Marres laat door

podcasts regionale monumenten

uitblinken. Samen met inwoners

wil ze de luisteraars meegeven

dat medemenselijkheid, moed en

saamhorigheid leidt tot oprechte

daden tegen geweld, terreur en

onderdrukking, zowel toen als nu.

In het geval van het Joods

oorlogsmonument heeft Marres

de handen ineengeslagen met de

Jack Aldewereld Stichting. Scan

de QR code en luister zelf! 

 

Kinderopvang Sjoepkar (www.sjoepkar.nl)

had een superleuke speurtocht in Brunssum

georganiseerd. Er was ook een opdracht

voor de kinderen over het Joods monument

in ons Vijverpark. 

Toevallig was ook  Jack Aldewereld daar

aanwezig. Als geen ander boeide onze

beschermheer onze jonge Brunssumers met 'Het

verhaal van Brunssum, het verhaal van hoop'.

Jong geleerd….

JONG GELEERD.. . . .

Nog even volhouden? !
Graag hadden we elkaar dit jaar in

levende lijve al willen ontmoeten.

Kennismaken en ideeën delen. Helaas

heeft de coronapandemie ons nog in de

greep, maar we blijven hopen dat een

fysieke ontmoeting dit jaar gaat lukken.

Tot binnenkort! 

Het Bestuur Jack Aldewereld Stichting 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sjoepkar.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0G66HaJjcMVDHAyDgSumZ78p-5cl9-PcRz81-dW7o2kIGDUvnyzVAkj2s&h=AT3Apq2m9wB0t4mBlTvZLxTLNESn2KTt50ST83EHcZYojEshsIT-DStu30Zfg5-93UWd4W1lm4KssNZBW5PzlbO9JLYwNgVJajPv5R__j8W7V0_5f4bsAVrwHdcMytCyPBf-er0&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1P1QTYZhrjehgFpqYDvFXztHF-GLvWaI_wA4eq_E5BhE-7FiIUlj9GVMLOYzVzYw4XxZPkCU-c-RiV7OhCADJQaHC1Fo6y5A0GmM232i4qsjBhBp-ygVTq3UiOpfgB0-41MzW2OzMacVn78VC6bqHAvs3FcaGqZlBdjBmKXme5JslpaN7TImDveHe5WLDxsIcI

