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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 IBC 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 nieuwe jaar 2018 heeft ons
meteorologisch enigszins in de war
gebracht. Mooie dagen werden
afgewisseld met heftige koude-periodes
waarbij de ijskoude oostenwind de
gevoelstemperatuur tot grote diepte
bracht. Daarbij een stormdag op 18
januari toen het levensgevaarlijk was om
het bos in te gaan. Al met al geen gunstig
weer om de Holterberg in te gaan. Dit
merkten we in de bezoekersaantallen.
Maar de zomertijd is ingegaan en we zien
uit naar een nieuw seizoen.
Overigens bracht de winter ons nog wel
een succesje. Met een team hebben we
deelgenomen aan de “Holten Kwis“. De
avond van de 27ste december was het
hard werken om alle vragen naar behoren
in te vullen. Op de avond van de
bekendmaking van de uitslag (met 1260
mensen in het Kulturhus) waren we blij

verrast als 4de van de 77 teams te zijn
geëindigd. Een prachtig resultaat.
In de vorige nieuwsbrief informeerden we
jullie over de ingestelde Adviesraad. Naast
Albert van de Maat zijn Leo Thiele (per 1
januari) en Gerrit Huisman (per 1 april) tot
deze raad toe getreden. Om de gewenste
omvang van 7 bestuursleden te handhaven ontstond er een vacature. Wij zijn
erg blij dat we Hedwig Dikkers per 1 april
als nieuw lid van het stichtingsbestuur
hebben begroet. Hedwig is al lange tijd
actief binnen het ICB als gastvrouw. Het
afgelopen jaar heeft ze ook de eerste
gesprekken met nieuwe medewerkers
gevoerd en hen wegwijs gemaakt in de
organisatie. Naast haar grote kwaliteiten is
het prettig dat zij voor verjonging in het
bestuur zorgt en intreedt in een
“mannenbolwerk”. We wensen haar een
goede en prettige bestuursperiode toe.
Op de jubileumavond, 11 november 2016,
maakten we bekend dat er plannen zijn
om het centrum uit te breiden met een
multifunctionele ruimte. Dat dit een
gekoesterde wens was en is, betekent
helaas niet dat realisatie ook snel geregeld
is. Echter de laatste maanden is ons
voornemen in een stroomversnelling
gekomen en zijn er besprekingen gaande
met overheden en instanties over o.a.
subsidies, vergunningen e.d. De viering
van 75 jaar bevrijding in 2020 is echter
voor veel partijen het ijkpunt voor
realisatie. Wij zullen dit wellicht moeten
respecteren.
Albert Boode

www.canadesebegraafplaatsholten.nl

Hierbij treft u de dertiende nieuwsbrief
van het Informatiecentrum van de
Canadese Begraafplaats (ICB).
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Op 2 december 2017 vergaderde het
bestuur waarbij ook stil werd gestaan bij
de inzet van vrijwilligers nu en in de
toekomst. Als bestuur hebben we een
scenario “ontwikkeld” welke wij in
werking laten treden mocht het aantal
vrijwilligers afnemen. Het scenario heeft
als basisuitgangspunt dat vrijwilligers ons
belangrijkste goed zijn en dat zij plezier
moeten beleven aan beleven aan hun
inzet. Immers alleen door de inzet van
vrijwilligers kan het ICB open en kunnen
rondleidingen worden gegeven. In
navolging van het basisuitgangspunt
betekent dit dat niet de openingstijden
van het gebouw leidend zijn of de vraag
naar een rondleiding, maar dat de
beschikbaarheid van vrijwilligers het
belangrijkste is. Vanzelfsprekend proberen
Harry Dul (rooster gastheren en –
vrouwen) en Jan-Victor Dorlas (rooster
gidsen) een en ander op elkaar af te
stemmen maar als zij - ondanks hun inzet dit niet kunnen bewerkstelligen dan
sluiten we het ICB voor het betreffende
dagdeel of geven wij aan dat een
rondleiding niet op het door de aanvrager
gewenste specifieke dag en tijdstip kan
plaatsvinden.
Let op: dit is absoluut nu nog niet aan de
orde maar dat kan aan de orde komen als
vrijwilligersaantallen teruglopen en/of
aantal aanmeldingen voor rondleidingen
toeneemt.
Als commissie hebben we ook een nieuw
informatiemateriaal ontwikkeld voor
kinderen en basisschoolleerlingen. Op een

laagdrempelige manier proberen we
verhalen, achtergronden en informatie bij
de jeugd te introduceren.

Tenslotte moeten we als bestuur rekening
houden met de strengere regels inzake
privacy. In het tweede kwartaal van 2018
gaat de nieuwe Europese privacywet in
(Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)). Het komt
er in gewoon Nederlands op neer dat het
bestuur op papier moet hebben staan wie
inzage heeft in persoonsgegevens. In het
ICB is dit overzichtelijk: het bestuur
gebruikt de persoonsgegevens voor
uitnodigingen van vrijwilligersavonden,
kerst/oudejaarsgeschenken, de
vrijwilligersnieuwsbrief en de roosters. In
het kader van werkbaarheid (praktische
invulling en voorkomen algemene oproepemails) is bij het begin van het ICB
gekozen om vrijwilligers zelf te laten
ruilen. Om dit te bewerkstelligen, moeten
vrijwilligers weten wie andere vrijwilligers
zijn. Daarom worden bij het verschaffen
van de roosters persoonsgegevens
gedeeld opdat mensen zelf kunnen ruilen.

www.canadesebegraafplaatsholten.nl

Personele commissie
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Research commissie
Het samenstellen van nieuwe verhalen
heeft door persoonlijke omstandigheden
in 2017 minder aandacht gehad, daarnaast
is er in de afgelopen jaren zoveel
aanvullende informatie binnen gekomen
dat de commissie een belangrijk deel van
haar energie heeft gestopt in het bijstellen
en corrigeren van de databasegegevens.
Door het beschikbaar komen van de
officiële en originele dienstdossiers uit het
National Archive in Canada kon de juiste
geboortedatum, woonplaats en tijdelijke
begraafplaats van al “onze” soldaten
achterhaald worden. De wijzigingen en
aanvullingen zijn allemaal verwerkt in de
voor het publiek toegankelijke database.

klassen havo/vwo mee met het scholieren
project. Daarnaast hebben zich nog een
aantal nieuwe scholen gemeld. Dus druk
werk aan de winkel voor de gidsen, omdat
ook de bassischolen in Rijssen-Holten in
het kader van het cultuurproject het ICB
gaan bezoeken.
Wel bijzonder is nog te vermelden dat het
experiment van de Jacobus Fruytier school
uit Rijssen om leerlingen voor hun Havo
eindexamen hun profielwerkstuk te laten
samenstellen door onderzoek en
vervaardiging van een soldatenbiografie is
omgezet naar een structureel onderdeel
van het Havo eindprogramma. Veel
leerlingen hadden hier voor ingeschreven.
Echter omdat onze faciliteiten beperkt
zijn, hebben slechts 6 leerlingen kunnen
deelnemen. Zij hebben enthousiast aan
het onderzoek gewerkt met fantastische
werkstukken als resultaat. Eindproducten
die direct een verrijking van onze content
zijn.

Bovendien is in de winter het register van
ons archief afgerond. Dat houdt in dat
onze gastvrouwen/heren, bij vragen van
bezoekers, kunnen nakijken welke
naslagwerken, video’s, films en historische
geschriften we in het archief hebben. Met
een schriftelijke verzoek kan deze
informatie ook beschikbaar komen voor
geïnteresseerden.
Scholierenproject ´Geef ieder steen een
verhaal`

PR commissie

Alle Voortgezet Onderwijs scholen, die
vorig cursusjaar meededen, doen in dit
cursusjaar ook weer met hun derde

De PR commissie heeft de volgende data
van de openbare rondleidingen
vastgesteld en deze doorgegeven aan

www.canadesebegraafplaatsholten.nl

Kortom: uw gegevens worden alleen
intern gebruikt. Het bestuur inventariseert
nog of aanvullende maatregelen moeten
worden genomen.
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Salland Marketing, Beleef Rijssen Holten,
RijssenHoltens Nieuws en Holten Extra om
deze in de agenda op te nemen.

Tot slot…
Als bestuur danken wij u voor uw inzet!

De data waren en zijn: 4 januari, 21
februari, 1 mei, 10 juli, 17 juli, 24 juli, 31
juli, 7 augustus, 14 augustus en 16
oktober. Alle rondleidingen vangen aan
om 14.00 uur. Op 18 december staat er
een avondrondleiding gepland.
Voor elke rondleiding worden de kranten
en genoemden samen met 35 recreatiebedrijven en supermarkten ingelicht en
van een poster voorzien.

Samen met het Memory Museum
Nijverdal is gewerkt aan een fietsroute
langs diverse plekken (in onze beide
gemeentes) die tijdens de oorlog een rol
hebben gespeeld. De routes waren bijna
klaar toen we bericht kregen dat de
Liberation-route een soortgelijke route
gemaakt had en op het punt stond
gepresenteerd te worden. We hebben ons
gezamenlijk project daarom even op de
plank gelegd. Als onze route toch een
aanvulling op de Liberation-route is, wordt
deze alsnog uitgegeven.
De bestaande folder wordt gehandhaafd
maar op dikker papier gedrukt.
Tenslotte is Karin Luggenhorst gevraagd
bepaalde activiteiten op Facebook te
zetten en daarop heeft ze ja gezegd.

www.canadesebegraafplaatsholten.nl

De nieuwe welkombrief is ontworpen en
in het Engels vertaald en ligt nu ter
goedkeuring bij het bestuur.
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Wist u dat:

We hopen dat binnen niet al te lange tijd
de toekenning, van de benodigde
middelen verstrekt zal worden.
Doel van het platform is dat de
biografieën, aanvullende documenten en
foto´s van alle in ons land begraven
Canadese bevrijders voor iedereen via het
internet toegankelijk zijn.

Wij vaak zien dat de Canadese
begraafplaats en het ICB door elkaar
worden gehaald?
De naam benaming “Canadese
begraafplaats” wordt nogal eens gebruikt
als het ICB wordt bedoeld. Omgekeerd
worden wij even zo vaak benaderd als het
om zaken gaat waar wij niet
verantwoordelijk voor zijn of bemoeienis
mee hebben.
De “Canadese begraafplaats” is het
ereveld welke wordt beheerd door de
Commonwealth War Graves Commission
(CWGC) met André Deijk als beheerder en
aanspreekpunt.
Daarnaast zijn er “gebruikers” van de
begraafplaats bijvoorbeeld voor
herdenkingen en dergelijke. Zij spreken
het gebruik af met CWGC; wij zijn daarin
geen enkele partij. Als wij hierover vragen
krijgen dan moeten wij doorverwijzen
naar André Deijk.
Het ICB is ook een, zeer frequent,
“gebruiker” van het ereveld met
bijvoorbeeld rondleidingen. Wij zijn daar
dan als gasten en dienen ons als zodanig
te gedragen en de regels en aanwijzingen
te houden. Wij hebben echter geen enkel
recht of zeggenschap op het ereveld.

www.canadesebegraafplaatsholten.nl

De ontwikkelingen naar een gezamenlijke
online presentatie van biografieën van in
Nederland begraven bevrijders, samen
met werkgroepen uit Groesbeek en
Bergen op Zoom zijn afgelopen periode
gestaag door gegaan en hebben geleid tot
een uitgebreid projectplan dat binnenkort
bij fondsvertrekkers ( o.a. V-fonds) ligt?
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