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Op deze manier hopen wij u goed op de
hoogte te houden van allerlei
wetenswaardigheden en ontwikkelingen.
De organisatie van het ICB bestaat, naast het
bestuur, uit een aantal commissies waaronder
de Personele commissie, de P.R. commissie en
de Research commissie.
In de nieuwsbrieven geven wij het nieuws en
ontwikkelingen per commissie weer.
Van de voorzitter
Het is jullie wellicht al opgevallen dat ik dit
stukje vaak begin met een weerpraatje; geen
voorspelling maar een achteraf beleving. Was
het begin dit jaar wisselvalligheid troef, de
zomer was heel stabiel met een zeer lange
warme, soms snikhete, periode gepaard
gaande met extreme droogte. Ook dit weer is
niet optimaal voor hoge bezoekersaantallen
hoewel het in de nazomer behoorlijk recht
getrokken is.
Het aantal groepsbezoeken met rondleiding,
zowel van scholen als van particulieren, heeft
dit jaar een enorme vlucht genomen. De
inschatting is dat het meer dan 60% hoger uit
zal komen dan vorig jaar. Het gidsen-team is
daardoor verder uitgebreid. Jan-Victor Dorlas,
onze nieuwe coördinator, heeft er zijn handen
vol aan maar levert uitstekend werk.
Veel werk is ook verzet ten behoeve van ons
voornemen om het centrum uit te breiden
met een multifunctionele ruimte. Er zijn
inmiddels veel gesprekken geweest met
instanties, overheden en subsidieverstrekkers.

Aanvragen zijn ingediend en offertes
opgevraagd.
We staan nu voor de uitdaging om een
bestemmingsplanwijziging en vervolgens de
omgevingsvergunning voor de bouw te
verkrijgen. Dit zijn echter langdurige
procedures maar de gemeente en andere
betrokkenen zijn gelukkig positief gestemd,
erg meewerkend en hulpvaardig.
Op 1 september hebben we jullie een notitie
gestuurd met de stand van zaken op dat
moment. In de medewerkers-avond op vrijdag
9 november zullen wij meer gedetailleerde
informatie met jullie delen.
Op bestuurlijk vlak is er een verschuiving
geweest. Herman Biesters, bestuurslid van het
eerste uur, is per 1 juli ook toe getreden tot de
adviesraad. Deze raad bestaat nu uit 4 leden
en staat ons als bestuur met raad, en gelukkig
ook met daad, ter zijde.
We zijn erg blij dat we de ontstane vacature in
het bestuur hebben kunnen invullen. Nico
Arfman, al sinds geruime tijd gastheer, is
bereid gevonden om ons bestuur te komen
versterken. We heten Nico van harte welkom
en hopen lange tijd van zijn kennis, kunde en
enthousiasme te kunnen genieten.
Albert Boode
Personele commissie
Het is heel mooi dat zich deze zomer weer
nieuwe vrijwilligers hebben gemeld: Jan Stam
als gastheer, Petra Landeweerd als gastvrouw
en Chris Offringa als gids. Fijn dat jullie
gekozen hebben voor het informatiecentrum,
veel succes en vooral veel voldoening van het
werk ten behoeve van onze bezoekers.

www.canadesebegraafplaatsholten.nl

Hierbij treft u de veertiende nieuwsbrief van
het Informatiecentrum van de Canadese
Begraafplaats (ICB).
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Jenneke Traanman en Andre Dekker hebben
zich naast hun taak als gastheer/vrouw ook
gemeld als gids. Een welkome aanvulling,
want alleen dit jaar zijn tot nu toe al 75
rondleidingen gegeven door onze gidsen. Met
Jan Victor Dorlas als coördinator van de gidsen
is de onderlinge afstemming en verdeling
altijd goed geregeld. Een overzicht van de
rondleidingen is voor iedereen zichtbaar op
het bord bij de balie.
Op donderdag 12 juli stonden Ari Westerik en
Willemien Grobben in de Tubantia met hun
verhalen over het bijzondere werk als gids op
de Canadese Begraafplaats.

Ook is een bedankje op zijn plaats voor de
gastheren/vrouwen die zich op 8 september,
Open Monumentendag, extra hebben ingezet
om de bezoekers van informatie te voorzien in
het informatiecentrum en op de
begraafplaats. De gratis rondleiding werd
enorm gewaardeerd.
Op 24 september heeft een evaluatie
bijeenkomst plaatsgevonden met de
gastheren/vrouwen die vanaf 2017 zijn
ingestroomd. Het was een goede avond
waarin op positieve wijze tips zijn gegeven op
een aantal onderwerpen. Een belangrijke tip is
de behoefte aan extra informatie onder
vrijwilligers, zowel praktisch en informerend
als meer verdiepend. Als bestuur proberen we
dit op een goede manier op te pakken.

Het zomerrooster is met inspanning van Harry
Dul en door de grote inzet van iedereen voor
elkaar gekomen. Het leek er even op dat dit
niet zou lukken, maar gelukkig zijn er geen
diensten uitgevallen. De bereidheid om elkaar
te helpen en daarmee de opening van het
informatiecentrum te garanderen is
fantastisch!

Ook zijn de winteropeningstijden aan de orde
gekomen. Hierbij is de optie besproken om
het informatiecentrum in de winter te
beperken tot 1 dagdeel. Niemand van de
aanwezigen vond het nodig om het bestaande
tijdschema te wijzigen. Vooral omdat je als
gastheer/vrouw bij een beperkte openingstijd
minder ingezet wordt en daarmee de
regelmaat verdwijnt. In het bestuursoverleg
dat naderhand heeft plaatsgevonden is op
basis van deze evaluatie besloten om de
bestaande openingstijden in de winterperiode
te handhaven.

www.canadesebegraafplaatsholten.nl

Er bestaat veel tevredenheid over het
duidelijke rooster en de communicatie
daarvan door Harry Dul. Wel wordt het
verzoek gedaan om in het zomerrooster de
rondleidingen te vermelden van scholen die
om 9 uur starten. De tijdslimiet op de sleutel
voor toegang tot het informatiecentrum voor
de gastheren/vrouwen en gidsen loopt van 8
uur tot 18 uur.
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deelnemende scholen sluit het project af met
een excursie naar het ICB en de Begraafplaats.

Graag tot dan!

Vermeldenswaardig is verder nog dat 7 Havo
examenkandidaten van SG Jacobus Fruytier, in
het kader van hun profielwerkstuk, onderzoek
doen naar soldaten die bij ons begraven
liggen. Deze samenwerking met SG Jacobus
Fruytier, die al een aantal jaren heel succesvol
is verlopen, heeft ook anderen op een idee
gebracht. Voor het examenjaar 2019 zullen
ook 2 leerlingen van SG De Zeven Linden uit
Dedemsvaart hun profielwerkstuk wijden aan
dit onderzoek.

Research commissie

Face to graves

Scholierenproject “Geef elke steen een
verhaal”

In vorige edities van de nieuwsbrief berichtten
we u over de samenwerking met de “Faces to
graves” stichtingen uit Groesbeek en Bergen
op Zoom. Inmiddels is de stichting
CanadianWarGraves.nl opgericht, met als doel
om alle beschikbare biografieën en verhalen
van onze Canadees bevrijders on line te
plaatsen. De drie afzonderlijke stichtingen
participeren hierin. Dat het beoogde doel
binnenkort gerealiseerd zal worden is
aannemelijk omdat er aansluiting en
overeenstemming is gevonden met de
Nederlandse Oorlogsgraven Stichting. Zij
beheren een zeer professionele website waar
onze content dan een onderdeel van gaat
worden. In de volgende nieuwsbrief kunnen
we u waarschijnlijk de link naar de site met de
CanadianWarGraves.nl bestanden
aanleveren.

Hopelijk zien wij elkaar op onze gezamenlijke
avond die dit jaar op vrijdag 9 november
plaatsvindt. Het belooft een bijzondere avond
te worden met Remco Reiding als gastspreker.

Nadat dit voorjaar alle deelnemers van het
scholierenproject het ICB hebben bezocht en
hun producten hebben gepresenteerd, zijn we
al weer opgestart met het projectjaar 20182019.
Naast de scholengemeenschappen die
afgelopen cursusjaar deelnamen, doet dit jaar
ook SG Isendoorn uit Zutphen met 80
leerlingen mee.
Of de uitwisseling van de VO-scholen uit
Apeldoorn met de Highschools uit Burlington
dit jaar nog gaat plaatsvinden, is twijfelachtig.
De Canadese organisatie blijkt de benodigde
financiën voor de reis naar Nederland niet bij
elkaar te kunnen krijgen. Wel wordt
onderzocht of als alternatief een online
project ingezet kan worden. In ieder geval
zullen er dit jaar circa 800 VO-leerlingen
deelnemen aan het project. Dat betekent ook
weer flink werk aan de winkel voor onze
gidsen, want het merendeel van de

Meer aanbod onderwijsprojecten
In de samenwerking met het Memory
museum in Nijverdal en het Historisch
Centrum Overijssel zal het educatieaanbod
voor jongere leerlingen (groep 7 en 8 Primair

www.canadesebegraafplaatsholten.nl

Op 19 oktober zijn alle medewerkers van het
Memory Museum uit Nijverdal getrakteerd op
een rondleiding van onze gidsen. Het was een
prachtige herfstmiddag en dat heeft er mede
voor gezorgd dat de mensen uit Nijverdal
genoten hebben van onze gastvrijheid en de
mooie verhalen van onze gidsen.
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Aanvulling content
Door de informatie en het fotomateriaal die
nabestaanden nog met enige regelmaat
aanleveren en ook door het stugge
onderzoekswerk van Joan Meier uit Bergen,
Wouter van Dijken uit Apeldoorn en Pieter
Valkenburg uit Canada groeit onze content
nog voortdurend. We zijn daar heel blij mee
en mocht u als vrijwilliger of anderszins in
contact met bezoekers uit Canada in de
gelegenheid zijn mensen te enthousiasmeren
voor het aanleveren van informatie, dan
houden we ons aanbevolen. Formulieren voor
het aanleveren van informatie/adresgegevens
liggen in de receptie.
PR commissie
De PR commissie heeft het laatste half jaar de
lopende zaken zoals folders, posters en
krantenberichten verzorgd. Het blijkt dat met
name de posters en de folders bij de recreatie
bedrijven erg op prijs worden gesteld. Door
het goede bezoek en deelname aan de rondleidingen, ondanks het warme weer, heeft
deze inspanning veel goodwill opgeleverd.
Binnenkort zullen een aantal exemplaren van
onze baliebrieven aangepast worden.
Er zijn een paar mooie artikelen in de regio
media verschenen. Daardoor blijft het ICB ook
in de regio onder de aandacht.

De samenstelling van de PR commissie heeft
een verandering ondergaan. Herman Biesters
heeft er voor gekozen het aantal commissies,
waarin hij zitting had, te beperken en is uit de
PR gegaan. Veel dank voor je vele werk. Ook
Leo Thiele wil zijn vele werkzaamheden wat
beperken en gaat ook in een andere
commissie verder. Dank en Succes! Als nieuwe
commissieleden zijn naast de blijvende Albert
van de Maat, Bas Hoft en Gerrit Vlogtman
benoemd. Voor specifieke vragen en werkzaamheden kan de hulp ingeroepen worden
van Hanneke Jansen (tekst), Andre Heetkamp
(website) en Eli Liesen (website). In het laatste
weekend van oktober zijn de openingstijden
weer veranderd naar de wintertijd en is de
poster bij de voordeur aangepast.
De eerste oplage van de informatiefolder voor
jongeren is uitgegeven. Dat betekent dat 1000
(!) exemplaren hun weg hebben gevonden.
Inmiddels hebben wij 5000 nieuwe
informatiefolders besteld en ontvangen.
Omdat de 1000 informatiefolders zo snel
vergeven zijn, hebben wij gediscussieerd over
het verstrekken hiervan. Dat is niet exact te
omschrijven maar als alle klassen allemaal
folders meenemen (inclusief exemplaren voor
thuis) dan gaat het snel. De kans is dan groot
dat veel folders minder goed terecht komen.
Graag daarom jullie aandacht bij het
verstrekken van deze folders. Er is geen
concrete regel voor te bedenken (en dat
willen wij ook niet). Wij streven ernaar om
met voorgaande omschrijving jullie een
‘gevoel’ mee te geven hoe ermee om te gaan.
Tot slot…
Als bestuur danken wij u voor uw inzet! En
daarom organiseren wij een medewerkersavond op 9 november aanstaande!

www.canadesebegraafplaatsholten.nl

Onderwijs en leerjaar 1 Voortgezet
Onderwijs) verder ontwikkeld worden. Een
werkgroep waar medewerkers van het HCO en
vrijwilligers van het ICB zitting in hebben start
dit najaar met het samenstellen van die
educatieve programma’s. Het is de bedoeling
dat in 2020, als we 75 jaar bevrijding vieren,
de programma’s en materialen ter beschikking
komen.
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•

In bestuur AVG beleid is vastgesteld op 12
juni 2018? Een kopie van dit beleid vindt u
in het ICB. Kern van het beleid: uw
gegevens worden alleen intern gebruikt.
Het bestuur inventariseert nog of
aanvullende maatregelen moeten worden
genomen.

•

Er heel veel naslagwerken en fotoboeken
over bevrijdingsoperaties in Nederland en
Noordwest Duitsland in ons archief
verzameld zijn? Er is door Albert Waakop
Reijers een register van het aanwezige
materiaal samengesteld. Als derden
gebruik willen maken van dit materiaal
kan dit op aanvraag. Na een schriftelijk
verzoek of een email naar
info@canadesebegraafplaatsholten.nl
nemen we contact met de aanvrager op
voor een afspraak.

•

Edwin van der Wolf de Lieutenant Colonel
Jack Fawcett Award heeft verkregen?
Meer informatie hierover vindt u in de
bijlage bij deze nieuwsbrief.

•

Het ICB bijna 200.000 bezoekers heeft
verwelkomd van opening tot heden? En
dat de bezoekers het afgelopen jaar
gemiddeld iets meer dan 50 Eurocent in
de bus deden?

www.canadesebegraafplaatsholten.nl

Wist u dat:
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