
Een van de door Stichting Odulp-
hus aangeschreven fondsen is het 
Stichting Willem Hoekstra fonds 
en deze heeft als visie; dat zij een 
instelling beoogt te zijn welke het 
algemeen maatschappelijk belang 
nastreeft, een en ander door het 
doen van giften met name binnen 
de regio Urk. We waren als bestuur 
dan ook bijzonder verheugd on-
derstaand bericht van het fonds te 
ontvangen: “Het bestuur van de 
stichting Willem Hoekstra Fonds 
heeft over uw aanvraag vergaderd 
en wij willen u € 8.669.75 als gift 
toekennen. Wij zijn heel benieuwd 
naar het eindresultaat.”
Wij zeggen het bestuur hiervoor 
hartelijk dank!

Comité van Aanbeveling

Wij zijn zeer vereerd u het Comité 
van aanbeveling te mogen voorstel-
len: 
Rabbijn J.S. Jacobs, opperrabbijn
Dhr. Ronald Leopold, algemeen 
directeur - executive director Anne 
Frank Stichting
Prof. dr. Kees Ribbens | NIOD 
Instituut voor Oorlogs-, Holo-
caust- en Genocidestudies / Center 
for Historical Culture, Erasmus 
Universiteit Rotterdam | NIOD : 
Senior onderzoeker | EUR-CHC 
: Bijzonder hoogleraar | Erasmus 
School of History, Culture and 
Communication
Prof. dr. Emile Schrijver, directeur 
Joods Cultureel kwartier
Drs. Jaap van Gelderen, oud-do-
cent Kerkgeschiedenis Protestantse 
Theologische Universiteit, publi-
ceert o.a. over Joodse geschiedenis, 
meelezer stripboek project.
Drs. Geert Hovingh, emeritus pre-
dikant, auteur Biografie Johannes 
Post, publiceert over geschiedenis 
Tweede Wereldoorlog, auteur lijst 
van predikanten die Joden hebben 

geholpen in de Tweede Wereldoor-
log
Dhr. Jan Verhoeff, waarnemend 
beheerder Museum 'Het Oude 
Raadhuis'
Dhr. Robert Hofman, Stichting Urk 
in Oorlogstijd
Dhr. Klaas Johannes Romkes, Stich-
ting Urker Taol
Mevr. Christel Tijenk, hoofd Ken-
niscentrum Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork
Dhr. Klaas Post, voorzitter Stichting 
Urker Uitgaven
Dhr. Leen Verbeek, Commissaris van 
de Koning in Flevoland
Dhr. Johannes Spoelstra, voorzitter 
Stichting Urker Botter
Dhr. Freek Brouwer, wethouder 
Sociaal Domein, Cultuur en Sport, 
Gemeente Urk
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Striptekenaar 
Danker Jan 
Oreel teken-
de proefstrip!

25 maart 2021

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Furk%2Feen-strip-over-dramatische-geschiedenis-van-het-enige-joodse-gezin-op-urk-voor-alle-groepen-7-en-8~a20bb128%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web%26fbclid%3DIwAR1mrtVfBlRQ-wPR9N2p1pW_docVBe5pz1IlNWnMQHeXMUUu45vErVJm7c8&h=AT2Uwdq_5w4S-DFJolU1Ilves5_qnKhWEAKjnFKK4aDhtEW-QzRYU1eNgvJLp-8NpdDAz8RnvrFmkiR3BFCQ09vRuudgb6ykCBNmRgpBrCtmQU0JwccVUWT-X0aNAp3tonVO6E2AKWVY7F8ob79E6nU&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3ZfUwTmnN1T3GTHbUrbKmwot88lGTOKcUgjZOzNBa37wK3_YxLfzF1qMr08TZcvbJeo_CTdJTq2zQs3f0u0vYF523kF_PKltES1ivQyIJSYDHxDmKWcWAQRXq99dXG0ZeqWQtw-a0pTKjCmEdlK9G2hI4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.omroepflevoland.nl%2Fnieuws%2F221469%2Furker-stichting-wil-stripboek-maken-over-lot-joods-gezin-in-wo2%3Ffbclid%3DIwAR3lmQVVC1tsU3O_DdJjCEDpyjNeaq8Ao04HTS-obDYzXwpca2l5XPvpU5o&h=AT1Cz3RH5bdFEdFBTTO2ynQR2qQRm9s9RnavIHXpzZ1lTJ6yk0mUwgykNqVdoHHT0rQmcACUGeX0Zry_7QTWznq4HW-T--LWGHyXNonKITJScqVGa5SPAXhJCbfquYV0rMvLPW5J9BRcrUZynXwjEQY&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3iip5PwSRETsrr6oMcy4fzphNWpoDOQlt5sfpwuOSnIp7uS875C3Y_5C1589T7Kh5WiyGkxnykh2QumEynAo3sXRCG4oCVexmPbUVnlIt_-NQnUX3hkKRFx-j0dQNer6pi2qPHUcgRX_tyk5cDjxXRYH8


We zijn ook heel blij met het 
bericht van het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds dat zij heeft besloten een 
bijdrage toe te kennen van maxi-
maal € 6.000 voor het project.
Dit bedrag wordt voor een periode 
van twee jaar gereserveerd en na de 
financiële verantwoording verstrekt.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
ondersteunt vele projecten op het 
gebied van cultuur, natuur en we-
tenschap in Nederland. Wij zeggen 
het bestuur hartelijk dank!

Met veel genoegen is ons mee-
gedeeld dat het bestuur besloten 
heeft om vanuit het Dr. C.J. Vail-
lant Fonds een bedrag van Euro 
5.000,-- te doneren ter ondersteu-
ning van dit project.

Als bestuur bedanken we de leden 
van de vereniging hartelijk voor 
hun bijdrage.

Publiciteit
Donderdag 11 maart was de aftrap 
voor de publiciteit. Omroep Fle-
voland had keurig gewacht op Het 
Urkerland. Om 17:00 uur kwamen 
ze beiden met het nieuws: ‘Een 
stripboek over Japien de Joode’!

Op hetzelfde moment was ook 
de website online: https://stich-
ting-odulphus.nl, met daarop alle 
nieuws en actie. De fondsen die 
bijdragen aan het project en de 
mogelijkheid om in te schrijven 
voor een stripboek of bij te dragen 
middels sponsoring.

https://stichting-odulphus.nl
https://stichting-odulphus.nl

