
Een groeiende lijst met activiteiten, een
ingrijpende wijziging van de tuin, twee
nieuwe bestuursleden: er is reden om
met tevredenheid naar het jaar 2014 te
kijken. De Mr. F.W. Voorink Stichting
telde in 2014 42 donateurs, die met een
bijdrage het werk hebben ondersteund.

Het bestuur in 2014:
• Fons Catau, penningmeester
• Dagmar Draadjer
• Carl Drees
• Tiemen Epema
• Ria de Leeuw
• Harry Meulenkamp
• Miriam Schwarz, voorzitter
• Sjoerd van der Werf, secretaris (wrnd.)
• Ben Westerveld

De bezetting van het bestuur vraagt steeds
aandacht. Ria de Leeuw en Harry Meulenkamp
zijn in 2014 toegetreden, terwijl Sjoerd van der
Werf  zich voorlopig als secretaris heeft aange-
boden, in afwachting van definitieve invulling
van deze functie. Het zoeken naar nieuwe be-
stuursleden blijft op de agenda staan: er zijn
nog wel enkele mensen nodig om te helpen bij
de uitvoering.

Adressen:
Spoorstraat 32 • 7101 GV Winterswijk • 0543 -
518364
www.synagogewinterswijk.nl • info@synago-
gewinterswijk.nl
Beloningsbeleid: de bestuursleden van de
stichting ontvangen voor hun inzet geen en-
kele beloning.
Het bestuur heeft zich in 2014 vooral met de

Een blik op 2014

Het p la t te  dak van de synagoge i s  dringend aan een opknapbeur t  toe .



volgende onderwerpen beziggehouden: Orga-
nisatie - Subsidie - Fondsenwerving - Activitei-
ten - Financiën

Externe contacten
• Vereniging Het Museum, gesprek over sa-
menwerking. Dat is trouwens nog niet gelukt,
zo blijkt uit hun aankondiging van een exposi-
tie waar werk van Max van Dam te zien is. Dat
hadden ze ons niet gemeld.
• Syneon, samenwerkingsverband synagogen
in Oost-Nederland.
• Werkgroep Leren van de Oorlog, project
voor leerlingen basis- en middelbaar onderwijs.
• Stichting Vrienden van Kolle Kaal/Kolle
Kaal Förderverein e.V. maakt voor bezoek
leerlingen gebruik van de synagoge
• Ronde Tafel, leden hebben geholpen bij aan-
pakken van de tuin in december.
• Christelijke hulpgroep Boete & Verzoening,
die in overleg met NIK joodse begraafplaatsen
opknapt. Groep komt in zomer 2015 naar de
Spoorstraat.
• Stef  Geenen en Ruud Spaargaren, zij nodig-
den het bestuur uit voor een etentje bij hen
thuis, particuliere actie uit belangstelling voor
inzet van vrijwilligers.

Stichting Oude Gelderse Kerken
Er is een gesprek in gang gezet door de joodse
gemeente met de stichting Oude Gelderse
Kerken. Uitgangspunt is de overname van de
synagoge, tuin en mikwe aan deze stichting,
die meerdere kerken in de provincie bezit.
Overname synagoge gaat de stichting aan in
verband met de te organiseren activiteiten en
de voorwaarden die hieraan worden verbon-
den.

Beveiliging
• Contact met de wijkagent vanwege inciden-
ten in heel Europa bij synagoges en andere
joodse gebouwen. De wijkagent krijgt altijd be-
richt als er een bijeenkomst in de synagoge is.
• Brief  rondgestuurd aan bewoners Spoor-
straat, Molenstraat en Sleeswijkstraat, waarin

wordt gevraagd om oren en ogen open te hou-
den en bij onraad een van de bestuursleden te
benaderen.

Activiteiten
• donderdag 13 februari Ad van Liempt
• vrijdag 21 maart deelname NL Doet, groot
onderhoud tuin
• zondag 1 mei Klezmokum
• zondag 14 september Open Monumenten-
dag, extra openstelling
• zondag 14 september, Europese Dag van het
Joods Cultureel Erfgoed, expositie Joodse
Vrouwen geportretteerd in foto's en verhalen
• zondag 12 oktober, Maand van de Geschie-
denis, lezing Salo Muller
• zondag 19 oktober Maand van de Geschiede-
nis, extra openstelling, Mirjam Schwarz ver-
telde het verhaal van haar familie aan 40
mensen. In totaal 70 bezoekers.
• vrijdag 5 en zaterdag 6 december, Winters-
wijkse bedrijven herscheppen tuin op basis van
ontwerp van Rosenhaege.
• zondag 7 december, lezing Bart Wallet, Her-
innering en herleving - joods Nederland na
1945.
• In MuseumNieuws verscheen het artikel 'La-
chende meisjes', waarin een deel van het joods
cultureel leven in Winterswijk voor de Tweede
Wereldoorlog wordt beschreven. Het artikel is
geschreven naar aanleiding van de archiefstuk-
ken die in bezit zijn van de joodse gemeente
Winterswijk. Dat gebeurde omdat er een wed-
strijd was voor de 'mooiste archiefstukken'.
Deelname daaraan ging niet door omdat het
niet om een erkend archief  gaat. Maar het le-
verde wel dit artikel op.
• In 2014 is contact gelegd met prof. dr. Ernst
Hirsch Ballin voor lezing. Die staat gepland
voor 22 april 2015. Het doel is om jaarlijks
(eind april of  begin mei) een voordracht te
houden die verband houdt met de Tweede We-
reldoorlog en de bevrijding. EHB is de eerste.
• De pruimenboom in de tuin leverde een
voorraad vruchten op, die door Sjoerd van der
Werf  en Mirjam Schwarz tot jam is verwerkt.



De potten zijn rondgedeeld aan leden van de
gemeenteraad en het college van B&W van
Winterswijk. De actie was bedoeld om het
werk van de Mr. F.W. Voorink Stichting onder
de aandacht te brengen.
• Reparatie van de klok. Door toedoen van
Carl Drees heeft het uurwerk weer een nieuw
hart.

Het gebouw en de tuin
• Met financiële steun van Maror konden de
matten in de sjoel worden vernieuwd. 
• Het geluid in de sjoel is een aantal keren be-
sproken. Er is apparatuur geleend en gehuurd
via theater De Storm. 
• Er is een oprijbaan (van aluminium traan-
plaat) gemaakt, die het voor rolstoelers en be-
zitters van een rollator makkelijker maakt om

binnen te komen.
• Onderhoud: de stichting Behoud Kerkelijke
Gebouwen heeft een projectplan opgesteld
voor reparatie van het platte dak (urgent van-
wege het risico van lekkage).
• De tuin zelf  is op vrijdag 5 en zaterdag 6 de-
cember aangepakt met enkele bedrijven en
vrijwilligers. Dat leverde ook de nodige publi-
citeit op in lokale en regionale media. Uit de
tuin werden oude planten en struiken verwij-
derd. De klinkers die voorjaar 2014 uit de tuin
van de familie Joldersma zijn gehaald, kregen
na de tijdelijke opslag op de begraafplaats hier
een nieuwe bestemming. Er zijn nu enkele
klinkerstroken gemaakt met aan alle kanten
stroken tuin, waar planten kunnen worden ge-
poot. Dat werk wordt verder in 2015 uitge-
voerd.

Met de s teun van Winterswi jkse bedri jv en werd in
december de tuin  aangepakt.



Financieel jaaroverzicht
Mr. F.W. Voorink Stichting 2014

Verslag goedgekeurd in de bestuursvergadering van 13 augustus 2015

Inkomsten

In kas 31 december 2013 € 3662,52
Leden € 810
Lezing Ad van Liempt € 371,76
Klezmokum € 840
Salo Muller € 153
Openstelling sjoel € 190
Rebecca Grunwald Stichting € 500
Lezing Bart Wallet € 304
Tuindag gift € 50

Totaal € 6881,28

Uitgaven

Kosten bank € 119,40
Klezmokum € 425
Matten € 300
Wiggers Aannemersbedrijf € 94,38
Drank etc. € 45,23
Kast € 18
Salo Muller € 188,85
ANWB € 91,66
Wijn bezoek Ruud-Stef € 12,50
Eten Dr. Tuinm € 98
Bart Wallet € 215
Holders Media € 360,40

Saldo € 4912,86

Totaal € 6881,28


