Beste leden en vrienden van Kolle Kaal,

30 mei 2019

Helaas moet ik deze ledenbrief met een trieste mededeling beginnen.
Wim Putto, onze penningmeester/Schatzmeister van de Stichting in Winterswijk, is op 14 april onverwacht
overleden. Hij had weliswaar een operatie aan zijn hart voor de boeg maar zag die positief gehumeurd
tegemoet.
Velen van U zullen hem van de ledentochten naar Zutphen en Warendorf kennen.
In 2018 nam Wim de positie van penningmeester van de Stichting over en was
daardoor lid van het bestuur. Met zijn consciëntieuze aard en met verstand van zaken
hield hij zich bezig met de financiële belangen van de Stichting in Winterswijk, ook
met het versturen van de ledenbrieven in Nederland en hij wierf ook nieuwe leden. Wij
allen hielden van zijn humor en zijn vereffende aard.
Het is geen lege frase als ik in naam van het bestuur schrijf dat wij Wim van harte
dankbaar zijn en hem niet zullen vergeten.
Momenteel denken zijn vrouw Hannie en zijn zoon Willem-Jan erover na, wie van hen
de functie overneemt omdat dat Wim nauw aan het hart lag. Wij zijn er heel blij mee en wachten hun besluit
af.

A. u. b. alvast voor 21 september in uw agenda noteren:
Dit jaar zal de ledentocht naar Deventer / NL gaan!
Maar ook belangstellenden en uw persoolijke vrienden zijn welkom. Dat kunnen graag ook niet-leden zijn.
Deventer is een mooie en gezellige hanzestad in de provincie Overijssel.
Dankzij het historisch centrum en het unieke rivierlandschap is Deventer altijd een bezoek waard.

Het aanmeldformulier versturen wij met de jaarlijkse factuur in juni, per brief of e-mail.
Folkert enMarlies Bölts zijn al bezig met de voorbereidingen!

Zaterdag, 21 september 2019

Nadat wij in samenwerking het Het Museum vorig jaar de tentoonstelling over Johanna Reiss in
Winterswijk met veel succes konden laten zien, hebben we deze tentoonstelling nu in Borken.
De Kreis Borken heeft het voor ons mogelijk gemaakt ze in het foyer voor de vergaderzaal royaal op te
bouwen.
Bij de 24 foto’s zijn ook uitvoerige teksten gekomen omdat niet iedere bezoeker „De schuilplaats kent. Maar
de tentoonstelling is niet beperkt tot de inhoud van het boek dat met name over de onderduikperiode vertelt
maar laat ook foto’s uit haar leven, van haar gezin vóór de onderduikperiode en later als volwassene vrouw
in New York.
Aangevuld wordt de tentoonstelling door exponaten in drie vitrines, een model van de “onderaardse
schuilplaats in Hanninks tuin” en de grote replica van de schuilkast waarin kinderen zelf kunnen
„uitproberen“ hoe je je – ook al is het maar voor enkele minuten – voelt in het donker en het nauw.
Toen het bericht over de aankomende tentoonstelling in alle kranten in de Kreis Borken was verschenen,
kwamen meteen de aanmeldingen van schoolklassen voor een rondleiding binnen. De expositie zal er
twee weken lang zijn, waarin ik ook voor rondleidingen ter beschikking sta. De agenda is vrij druk
Maar niet alleen uit de Kreis Borken, ook uit Recklinghausen en Duisburg hebben zich schoolkassen
aangemeld. Van basisschool tot gymnasium zijn alle schoolsoorten erbij. Dat is echt plezierig!

Een geslaagde zaak was de opening van de tentoonstelling op 15 mei, 16 uur in het Kreishaus in
Borken.
Er waren ook een paar Winterswijkers gekomen. De wethouder cultuur van de gemeente Witnerswijk, Dhr.
Wim Aalderink; Dhr.Hörster, Oberkreisdirektor en Mevrouw Schulte-Hessing, burgemeester van Borken,
spraken inleidende woorden. Ze gingen er allen op in dat de centrale boodschap van Johanna Reiss aan de
jonge mensen van vandaag “nooit iemand te volgen die jullie zegt: deze groep mensen moeten jullie haten”
belangrijk is. Dit zou hulp bij de oriëntatie zijn in de politiek weer onrustig wordende toekomst waarin de
jonge mensen immers opgroeien.

De tentoonstelling zal op 31 mei afgebouwd worden.
Dan gaat de replica van de schuilkast eerst naar een meubelmaker die hem zo gaat verbouwen dat hij uit
elkaar te halen is en dus makkelijker te transporteren en op te bergen.

Er hebben zich echter ook al twee belangstellenden gemeld die de tentoonstelling op een later tijdstijp in hun
woonplaats willen laten zien.
We merken dat er van jaar tot jaar meer scholen zijn die het boek „De schuilplaats“ in de les lezen en ook
naar de speurtocht naar Winterswijk komen. Maar het STUDY PACK en de nieuwe film worden ook van
ver weg gevraagd door scholen die vanwege de afstand niet naar Winterswijk kunnen komen.
Een paar cijfers met betrekking tot schooljaren!
:
Leerlingen
begeleidende leerkrachten
/aanvullende begeleiders
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

786
838
1186
ca.1600

53
60
73
90

Bovendien waren er elk jaar groepen van volwassenen, b.v. verenigingen, die met ons in Winterswijk op
„speurtocht“ gingen.
Trouwens: KOLLE KAAL werkt sinds 2004 onder deze naam, maar het begin van de bezoeken van
schoolklassen uit Duitsland naar de „speurtocht “ in Winterswijk gaan terug op het jaar 1998 zurück…. 20
jaar!
Het huidige bestuur houdt zich ook met de toekomst van KOLLE KAAL bezig, maar daar zal ik het een
volgende keer over hebben.
Met hartelijke groeten
Sixtina Harris

