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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van het Etty Hillesum centrum.  

2021 was een bijzonder jaar voor het Etty Hillesum Centrum. Niet alleen bestond het centrum 25 jaar 

ook werden dit jaar twee nieuwe medewerkers aangenomen. Niet alleen verdubbelde het budget 

door het aantrekken van twee grote projecten, Kwartier maken voor diversiteit en inclusie en de 

Verschilmakers, ook was er voor de culturele sector een langdurige lockdown waardoor het centrum 

gedurende de eerste 5 maanden gesloten was.  

De lockdown is terug te zien in de bereikcijfers, die zijn erg laag. Met name de scholen, die nauwelijks 

geweest zijn hebben het een ‘stil’ jaar gemaakt. De lockdown is ook  terug te zien in de 

discriminatiecijfers, ook daar waren de ’gewone’ meldingen laag en waren er veel meldingen tegen 

de coronamaatregelen.  

Maar er waren ook veel positieve zaken dit jaar. Het EHC heeft, samen met het Etty Hillesum Huis in 

Middelburg een mooie kaarten set uitgegeven. De viering van 25 jaar EHC was, ondanks de 

beperkingen een mooi moment. In het kader van dit Jubileum zijn een fotoboek Etty en het IJssel 

landschap en een kaarten box met 101 citaten van Etty gemaakt. Uitgaves waar we normaal geen tijd 

voor hadden gehad.  

Met de toewijzing van een driejarige subsidie van het Oranjefonds om meer jonge mensen aan te 

gaan trekken zijn we erg blij. Ook de opdracht voor kwartiermaker op diversiteit en inclusie is een 

opsteker en past binnen het beleid van het EHC. Gelijktijdig ben ik aan een opleiding diversiteit en 

inclusiemanagement begonnen om inhoudelijk onderlegd te zijn op dit onderwerp.  

In mei werden we verrast met de nominatie als ambassade van de verdraagzaamheid, als organisatie 

voor Overijssel. Ondanks dat we de prijs niet gewonnen hebben was het eervol. En in september 

hebben we een nieuwe website gerealiseerd.  Kortom , een feestelijk jaar voor het Etty Hillesum 

Centrum, 25 jaar actief.   

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag 2021.  

Gerja Meima 

Directeur EHC 

www.ettyhillesumcentrum.nl  

coordinator@ettyhillesumcentrum.nl  

  

http://www.ettyhillesumcentrum.nl/
mailto:coordinator@ettyhillesumcentrum.nl
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Meldpunt Discriminatie Deventer  

Na het vertrek van Malika El Mouridi trad Catja Stapper per 1 september 2021 in dienst als 

coördinator. 

 

Voorlichting 
 
1 november 2021 heeft het MDD voorlichting gegeven aan 4 klassen van ca. 10 mensen per klas bij 
Buro Holland, opleidingsinstituut voor Nederlandse inburgeringstrajecten  
 
Scholing 
Elke woensdagmiddag ontvangt het MDD een groep leerlingen van Aventus, waar zij praktijkles 
krijgen over discriminatie. Het aantal leerlingen dat hieraan deelneemt is……..In totaal zijn er 25 
bijeenkomsten geweest. Een aantal zijn niet doorgegaan ivm de corona lockdown. 
 
Inloop spreekuur 
Met ingang van 6 november 2021, houdt het MDD elke 1e zaterdag van  de maand van 11.00 tot 
13.00  inloopspreekuur. Het is gratis toegankelijk voor iedereen. 
 
Team klachtbehandelaars 
Het team is uitgebreid met 2 personen en bestaat nu uit 5 personen: Hannah Wuijster, Tseard 
Ettema, Roelof van der Ploeg, Emile Yildirim en Catja Stapper, 4 personen zijn vrijwilliger en 1 
persoon is een betaalde kracht voor 12 uur per week. Elke maand vindt er een overleg plaats. 
 
Professionaliseren team klachtbehandelaars 
Op 15 november is er een training gegeven aan alle klachtbehandelaars inzake ADV-Net, dit is een 
landelijk digitaal registratie systeem voor het eenduidig registreren van meldingen. 
 
Pers en social media 
In november is er een persbericht geplaatst over de aanstelling per 1 september van de coördinator 
MDD. 
Vanaf november is er maandelijks een persbericht in de plaatselijke kranten gepubliceerd om het 
inloopspreekuur aan te kondigen. 
Op facebook en Instagram worden door het MDD elke week berichten geplaatst inzake discriminatie. 
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Landelijke Vereniging tegen Discriminatie 
 
Het MDD is lid van deze vereniging en woont de kwartaal vergaderingen bij.  
Enkele thema’s in 2021 waren:  

 Landelijke campagne 21 maart Dag tegen Discriminatie 

 Eenduidige richtlijn werkwijze klachtbehandelaars 

 Profileren op marktleiderschap over de bestrijding van racisme en discriminatie 

 Opzetten trainerspool die landelijk ingezet kan worden 

 Vergroten naamsbekendheid 

 Strategische koers 

 Overleg BZK, VNG en CRM 

 Landelijke taskforce Corona 
 
Regionaal Discriminatie Overleg 
Elk kwartaal is er een zaaks- en beleidsoverleg RDO. In het laatste kwartaal 2021 kon het MDD niet 
aanwezig zijn omdat het overleg plaatsvond op de dagen dat de coördinator niet werkzaam is voor 
het MDD.  
 
 
In 2021 zijn er in totaal 24 meldingen gedaan. Door corona lockdowns waren de meldingen voor 
2021 aanzienlijk minder omdat mensen veelal thuis bleven, de horeca gesloten was en er bijna geen 
evenementen plaatsvonden. Ook werkten veel mensen, indien dit mogelijk was thuis.  
Daardoor zijn er weinig meldingen geweest op het maatschappelijk terrein van arbeidsmarkt, 
buurt/wijk en horeca. Wel zijn er veel corona gerelateerde meldingen gedaan, omdat mensen zich 
niet vaccineerden of het mondkapje niet wilden dragen, hierdoor voelden zij zich maatschappelijk 
buiten gesloten. Zie tabel hieronder  
 
 
Catja Stapper 

Coördinator Meldpunt Discriminatie Deventer 
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WGA-tabellen 
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Discriminatiegrond
Antisemitisme 1 1 1

Arbeidscontract

Arbeidsduur

Burgerlijke staat

Geslacht

Godsdienst (waarvan tegen moslims) 1 1 1

Handicap/chronische ziekte 1 1 1

Herkomst, huidskleur 3 3 1 4

Leeftijd 2 2 2

Levensovertuiging

Nationaliteit

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid 1 1 1

Niet-wettelijk 12 2 14 12

Onbekend 1 1 1

Coronagerelateerd 15 2 17 15

Maatschappelijk terrein
Arbeidsmarkt 1 1 1 2

Buurt/wijk 4 4 4

Collectieve voorzieningen 1 2 3 1

Commerciële dienstverlening 4 4 4

Horeca/amusement 6 6 6

Huisvesting

Media en reclame

Onderwijs

Openbare ruimte 2 2 2

Politie/OM/vreemdelingenpolitie

Privésfeer 1 1 1

Publieke/politieke opinie 1 1 1

Sport 1 1 1

Overig 1 1 1

Onbekend

Totaal 22 2 24 1 23

Wijze van discriminatie
Bedreiging 1 1 1

Geweld 1 1 1

Omstreden behandeling 16 2 18 1 17

Vijandige bejegening 6 6 1 7

Overig

Onbekend/niet van toepassing

Klachtbehandeling
Alleen registratie 16

Advies/informatie 7

Beïnvloeding beleid

Bemiddeling 2

Bijstaan in procedures

Doorverwijzing 1

Eigen onderzoek Meldpunt

Overig
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Diversiteit en Inclusie  

In 2021 heeft Malika El Mouridi vanuit het MDD een aanvraag gedaan voor de kwartiermaker 

Diversiteit en Inclusie. Deze is gehonoreerd en Malika is in mei begonnen met een 

ambassadeursgroep samen te stellen, hen te verbinden en het thema uit te werken. Zomer 2021 

echter vond zij een nieuwe baan en vertrok. Gelukkig kon Samira Barari de taak overnemen. Met 

haar samen zijn in najaar 2021 en voorjaar 2022 diverse activiteiten georganiseerd, vele gesprekken 

gevoerd met personen en organisatie in Deventer en trainingen gegeven bij o.a. raster en de 

Bibliotheek. De verantwoording en uitgebreider verslag hiervan volgen separaat.  

 

De Verschilmakers (Oranjefonds) 

De Verschilmakers: jong-sociaal-oranje is een van de huidige programma’s van het Oranje fonds. 

Daarin worden 25 organisaties ondersteunt in het verjongen van hun vrijwilligers bestand. Na een 

succesvolle aanvraag om als Centrum deel te nemen aan dit programma zijn wij sinds oktober 2021 

onderdeel van De Verschilmakers.  

In oktober 2021 is de 22-jarige Luna Westervoorde aangenomen als projectleider van de 

Verschilmakers. De eerste drie maanden van de Verschilmakers draaiden om twee dingen; het Etty 

Hillesum Centrum en het MDD leren kennen en de PR & communicatie ontwikkelen. Tijdens deze 

maanden heeft Luna 15 vrijwilligers binnen het centrum geïnterviewd met de vragen; wat is jouw 

drijfveer? En waarom wil jij hier vrijwilliger zijn? Van die interviews zijn kleine audio fragmenten 

gemaakt met videobeelden van oud Deventer, om te gebruiken als social-mediacampagne.  

En in samenwerking met jonge illustrator Debora Zielhuis heeft Luna de huisstijl van dit project 

ontworpen waardoor we op het moment zijn voorzien van een Logo, Flyers, stickers, pennen, 

visitekaartjes en een banner.   

 

Educatie 

Net als in 2020 hebben in 2021 maar heel weinig klassen het EHC kunnen bezoeken. De 

lesprogramma’s die gegeven zijn waren:  

 Een foto uit 1942 over de Jodenvervolging.  Voor groep 7/8 basisschool 

 De Zoektocht naar Etty Hillesum . Voor brugklassen Etty Hillesum Lyceum 

 Beter Samen Leven over discriminatie en wat je daar zelf tegen kunt doen. Vanaf klas 2 VO   

 

Project Deventer in Perspectief: 

Een project van Deventer Kunstcircuit waarbij instelling voor cultureel erfgoed gekoppeld worden 

aan basisscholen. Het EHC doet hieraan mee met de Nicolaasschool Schalkhaar en VSO de Linde. 

Het project met de Nicolaasschool is opgeschoven naar 2022. Met VSO de Linde zijn een aantal 

werkbijeenkomsten geweest. Begin 2022 zullen de eerste lessen gegeven gaan worden. 
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Profielwerkstukken:  

Ook in 2021 hebben 5 groepjes havo eindexamenleerlingen een profielwerkstuk gemaakt voor het 

EHC. Dit jaar hebben zij  een nieuwe film gemaakt om te gebruiken bij de les Een Zoektocht. Ieder 

groepje heeft een deel van de film voor haar rekening genomen en werd daarbij begeleid door 

iemand van het EHC. Op 6 december is de film online gepresenteerd aan onze vrijwilligers. Met nog 

enige verfijning en inkorting zal de film geschikt zijn om in onze lessen te gebruiken. 

Project Oorlog in mijn Buurt 

Het EHC heeft in mei en juni voor de Stichting In mijn buurt (www.inmijnbuurt.org) het project 

Oorlog in mijn Buurt uitgevoerd met groep 7 van de Zonnewijzer in Diepenveen. De kern van dit 

project is dat leerlingen dorpsgenoten interviewen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt 

hebben. De verhalen zijn te vinden op https://inmijnbuurt.org/archief/thema/oorlog-in-mijn-

buurt/school/de-zonnewijzer?archief  

Aventus  

In september 2021 is voor de tweede keer het project hybride leren gestart met Aventus. Hannah 

Wuyster (MDD) , Sabahat kinaci (Raster) en Clementine Bolwerk (docente Aventus), begeleiden dit 

traject. De studenten zijn elke woensdagmiddag van 13.00-16.30 uur aanwezig op het EHC. Zij 

houden zich bezig met lessen en opdrachten rond discriminatie, vooroordelen, diversiteit en inclusie 

en werken toe naar ambassadeurschap op deze onderwerpen. Onderdeel van de lessen is het 

organiseren van een diversiteitsmarkt op Aventus.  Gerja Meima zit in de stuurgroep Sociaal Werk(t) 

voor deze projecten.  

Saxion  In oktober is een les gegeven over joodse erfgoed gecombineerd met een Joodse wandeling 

voor de minor intercultureel werk.  

De bereikcijfers van educatie staan op pagina 16 

 

Activiteiten  

EHC 25 jaar  

Op 5 mei 1996 werd het Etty Hillesum centrum in Deventer geopend. 5 mei 2021 bestond het 

Centrum dus precies 25 jaar. Dat hebben we gevierd door alle vrijwilligers een presentje thuis te 

bezorgen en een kleine viering te houden. Bij deze viering, waar ook burgemeester Ron Konig 

aanwezig was hebben we mensen uitgenodigd voor een klein praatje vanuit verschillende projecten 

van het EHC.   

 Anneke Verschut en esther Vermeulen over profielwerkstukken van het vlier met het EHC.  

 Ajoeba cairo over keti koti 

 Manja Pach en Frits Grimmelikhuizen over de oprichting van het centrum 

 Romy Kreuzen over Aventus sociaal werkt project.    

 Lotte Bergen van Middelburg over samenwerking  

 Robin Bleeker met een gedicht voor het jarige EHC. (Zie kader hieronder) 

 Ron König over de betekenis van het EHC voor Deventer.  

http://www.inmijnbuurt.org/
https://inmijnbuurt.org/archief/thema/oorlog-in-mijn-buurt/school/de-zonnewijzer?archief
https://inmijnbuurt.org/archief/thema/oorlog-in-mijn-buurt/school/de-zonnewijzer?archief
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De viering was ook online te zien zodat de niet aanwezige vrijwilligers het na afloop konden bekijken.  

Etty 
 

Ik zie je voor me: ijverig studerend 
met nietsontziende ogen, klaar als glas, 

de stof doorgrondend, alles absorberend, 
het leven en de liefde explorerend; 

het meisje dat je vóór de oorlog was. 
 

Ik zie je voor me met een hoofd vol dromen, 
een krachtige vitale levenslijn, 

ik zie je van bezieling overstromen – 
en jou het allerergste overkomen: 

jouw liefde die niet wederzijds mocht zijn. 
 

Ten onder ging wat net was opgerezen. 
Wat jou – het te bevattene voorbij – 

gebeuren zou, stond in geen hand te lezen, 
maar hoe het ook ontspoorde, in jouw wezen, 

vanbinnen brak je uit en kwam je vrij. 
 

Ik zie je tegen duizend muren lopen, 
ik zie je redderen in de barak, 

maar met je ogen opener dan open. 
Ik zie je kijken, zonder blind te hopen, 
voorbij jezelf, voorbij het oppervlak. 

 
Jouw binnenwereld zou een rijkdom blijken. 

Misschien heb jij het mogelijk geacht 
dat jouw ideeën en manier van kijken 

nog ver voorbij die muren zouden reiken, 
nog lang nadat jouw hart was uitgedacht? 

 
De haat liep dood, jouw liefde zou beklijven. 

Dit centrum is ervan vervuld geraakt, 
gegrondvest op jouw denken en jouw schrijven. 

Jij schreef eens: ‘je moet zelf het centrum blijven.’ 
Dat is hier, denk ik, meer dan waargemaakt. 

 
 
 

Robin Bleeker - Stadsdichter Deventer 2019-2022 
www.deventerdichter.nl 

 
 

 

 

 

http://www.deventerdichter.nl/
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In het kader van 25 jarig bestaan hebben we ook een mooie kaartenbox laten maken. Met 101 

citaten van Etty. Om op je nachtkastje te leggen, en dagelijks een kaart te lezen, of als inspiratie bij 

dialogen.   

 

Ook heeft Wicher Naberman , die eerder voor het EHC ook veel films en foto’s heeft gerealiseerd een 

fotoboek gemaakt van foto’s en teksten van Etty. De presentatie van dit boek is geweest in 

november in hotel Gaia.  

 

Mensenrechten 

Het EHC, Centrum voor beter samenleven  heeft op veel manieren  mensenrechten als  speerpunt. 

Meldpunt Discriminatie is daar een voorbeeld van. 

De dag van de mensenrechten geven we graag aandacht. De actie om de Mensenrechten vlag op he 

Stadhuis te laten wapperen is gelukt. 

In plaats van 10 december – dag van de mensenrechten -  schoven we onze activiteiten naar 11 

december. Het aanbod van anderen en van ons werd daarmee evenwichtig  verdeeld. Overleg over 

een evenwichtig en uitnodigend  aanbod in de stad heeft 3 x plaatsgevonden met de relevante 

instellingen. 

Plannen door EHC zijn gemaakt om Kinderrechten aan te pakken en als thema voor de 

Mensenrechten te nemen.. Een dag met informatiemarkt waarvoor veel relevante instellingen waren 

uitgenodigd  Lezing, gesprek en Informatiemarkt was het plan. Corona deed ons besluiten alleen de 
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lezing te handhaven en wel door Huri Sahin, voorzitter Nederlands Kinderrechtencollectief, ook lid 

van de Raad van het openbare bestuur. 

Huri Sahin heeft contacten met mensen die zeer actief zijn inzake kinderrechten en met politieke 

figuren. De situatie omtrent kinderrechten in Nederland behoeft dringend aandacht. Nederland staat 

op de vijftiende plaats wanneer het gaat om naleving  van het VN – kinderrechtenverdrag. Huri Sahin 

noemde onderwijs, jeugdzorg,  asielbeleid, gezondheidszorg, bijstandsrechten. De bijeenkomst in het 

EHC werd goed bezocht. 

Nederland moet werk maken van de naleving van de kinderrechten. EHC  zal dit item op haar manier 

benadrukken in de komende jaren. 

Vredesweek, vredesactiviteiten 

In Deventer is een Vredesnetwerk dat activiteiten organiseert vooral in de jaarlijkse Vredesweek 

(september). EHC is onderdeel van dit Vredesnetwerk: een vrijwillige medewerker is contactpersoon 

voor de activiteiten bv de walk of peace en de vredesmaaltijd. 

In 2021 maakte het centrum weer deel uit van de kunstroute – foto. Het kunstwerk hing er drie 

weken en was uitnodigend voor mensen het EHC te gaan bezoeken. 

Keti Koti   

De Tentoonstelling Slavernij op de Antillen van Julio Martina heeft in het voorjaar in het EHC 

gehangen. Een mooie beeldende kleurrijke schilderijententoonstelling met teksten van Julio erbij die 

het verhaal van de slavernij op de Antillen vertellen.     

Legacy talkshow en samenwerking met Mimik.  

Op 23 juni is de talkshow legacy georganiseerd. Kim Dankoor interviewde daarin Lucien Creebsburg 

en Jeffrey Lesley over de beginjaren van de Surinaamse gemeenschap in Deventer en de start van de 

vereniging Tai Hori. Ilja den Blanken heeft opgetreden met een spoken word over opgroeien 

tussenblank en zwart. Het gebeuren is opgenomen en komen bekeken worden via YouTube.  

LHBTi   

Vanuit de regenbooggelden zijn in 2021 twee activiteiten georganiseerd: De Tentoonstelling Queer 

heeft in het EHC gestaan. Deze fototentoonstelling verteld het verhaal van mensen uit Overijssel die 

tot de LHBTi groep behoren. De tentoonstelling is georganiseerd samen met 113, om aandacht te 

vragen voor het relatief hoge aantal mensen uit de LHBTi gemeenschap die kampen met 

zelfmoordgedachten.   

Kathenka Woudenberg heeft samen met Lex Rutgers een 4 tal theaterworkshops tgeorganiseerd 

voor en met LHBTi vluchtelingen.   

Diversiteitsprijs Het Verschil  

De eerste dinsdag van oktober is de diversiteitsprijs Het Verschil uitgereikt. Verslag van deze 

gebeurtenis wordt nog separaat opgestuurd.  

Filosofie 

Begin september is er een filosofie driedaagse gehouden onder begeleiding van Petra Bolhuis over 

Sporen van Transcendentie. Er waren 12 deelnemers.  
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Etty Hillesum  

Online lezingenreeks over Etty.  

Samen met het Etty Hillesum huis in Middelburg zijn in 2021 lezingen rondom Etty Hillesum 

georganiseerd. Deze serie was erg succesvol en gaan we ook na de coronatijd continueren samen. De 

lezingen zijn gegeven door:  

 Manja Pach en Frits Grimmelikhuizen, over de rode draad die Etty door hun leven is.  

 Marijke Dijkstra over Etty en de liefde en over schilderijen  

 Julika Marijn over haar theatervoorstelling dat onverwoestbare in mij.  

 Interview door Gerja Meima met Judith Koelemeijer over de biografie die zij aan het 

schrijven is.   

 Gert Jan Smit en Anna de Bruyckere over Etty een mystica?  

 Alexandra Nagel, over de spirituele Etty   

 Klaas Smelik en Gerja Meima  over de inspiratie van Etty  

Etty leeskring  

De cursus lezen en schrijven met Etty is gestart en met onderbrekingen voltooid in 2021  

Boek Etty en het IJssellandschap  

Wicher Nabermann fotografeerde in de jaren 80 van de vorige eeuw het IJssel landschap nabij 

Deventer. Etty schreef in haar dagboeken regelmatig over dit landschap. De foto’s en de teksten zijn 

met elkaar gecombineerd en nu uitgegeven in een fotoboek. Etty Hillesum en het IJssel landschap. In 

november is dit boek gepresenteerd en aangeboden aan Jan Terlouw aan de IJssel bij Hotel Gaia.  

 

Joodse geschiedenis van Deventer  

Brieven project met Joodse ouderen in samenwerking met Het Stormink (ISK klassen) is doorgegaan 

en ook nog te zien geweest in de documentaire film wiedergut, die op Tv is geweest en in het EHC 

vertoond.  

Struikelstenen zijn  in november gelegd  voor 24 Joodse slachtoffers en 8 verzetshelden.   

De Open Joodse Huizen waren in 2021 online te zien met interviews in huizen.  

Het EHC heeft meegewerkt aan onderzoek onteigening Joods erfgoed in samenwerking met de 

gemeente Deventer en de Radboud universiteit Nijmegen.  

De Kristallnachtherdenking is op 7 nov geweest met een lezing en een optreden van Hanneke Evink.  

Slechts de helft van de Joodse wandelingen, altijd op de  tweede zondag van de maand, heeft plaats 

gevonden.   

De Boekpresentatie Botanicus in oorlogstijd is op   26 nov door Michiel Bussink gedaan.  

Alle bereikcijfers van activiteiten staan op pagina 14 
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Samenwerking in de stad 

Taalfestival  

In 2021 werd voor het eerst het taalfestival Woordwaarde georganiseerd. Het EHC heeft meegedaan 

met schrijven over Etty.  

Vredesweek, vredesactiviteiten 

In Deventer is een Vredesnetwerk dat activiteiten organiseert vooral in de jaarlijkse Vredesweek 

(september). EHC is onderdeel van dit Vredesnetwerk: een vrijwillige medewerker is contactpersoon 

voor de activiteiten bv de walk of peace en de vredesmaaltijd. 

In 2021 maakte het centrum weer deel uit van de kunstroute – foto. Het kunstwerk hing er drie 

weken en was uitnodigend voor mensen het EHC te gaan bezoeken. 

Erfgoedlezingenreeks.  

Op initiatief van het Deventer Verhaal is een serie erfgoedlezingen gestart. Het EHC doet daaraan 

mee met in april 2022 een lezing over de grote synagoge.   

Open Monumenten Dagen 

Het EHC doet jaarlijks mee met extra openstelling en info over synagoge en Joodse begraafplaats.  

Verder heeft het EHC afgelopen jaar samengewerkt met :  

 Amnesty international 

 COC Deventer  

 Kunstcircuit 

 Deventer Verhaal  

 Historisch centrum Overijssel  

 Centrum voor diversiteit en samenleving  

 Vrouwen voor elkaar  

 Deventer wereldlokaal  

 Bibliotheek Deventer 

 Saxion 

 Aventus 

 Etty Hillesum Lyceum  

 Etty Hillesum Huis Middelburg 

 Gemeente Deventer  

 Stichting Man en muis  

 Inclusive Wave Voorst  

 Vluchtelingenwerk 

 Het Penninckshuis 

 De Vrije academie  
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Bereikcijfers Activiteiten 2021  

datum  activiteit  aantal deelnemers 

wo 5 mei  25 jaar EHC  70 

wo 26 mei  joodse wandeling  2 

do 27 mei  lezing Etty  140 

JUNI      

zat 5 juni  EHC open  5 

zon 6 juni  EHC open  10 

za 12 juni  EHC open  1 

zon 13 juni  EHC open  5 

zo 13 juni Joodse Wandeling 4 

do 17 juni Lezing met Middelburg  43 

za 19 juni  EHC open  5 

zon 20 juni  EHC open  7 

woe 23 juni  Talkshow Surinaamse erfenis  12 

zat 26 juni  EHC open  3 

zon 27 juni  EHC open  3 

JULI      

za 3 juli EHC open  2 

zo 4 juli EHC open  4 

za 10 juli EHC open  4 

zo 11 juli EHC open  2 

zo 11 juli Joodse Wandeling 4 

di 13 juli Ambassadeurs 8 

do 15-juli Lezing door Marijke Dijkstra  41 

za 17 juli EHC open  5 

zo 18 juli EHC open  2 

za 24 juli EHC open  9 

zo 25 juli EHC open  2 

di 27 juli  Taalfestival  4 

di 27 juli  Taalfestival  5 

za 31 juli EHC open  16 

AUGUSTUS     

zo 1 aug. EHC open  3 

za 7 aug. EHC open  5 

zo 8 aug. EHC open  12 

Zo 8 aug. Joodse Wandeling 9 

za 14 aug EHC open  4 

zo 15 aug EHC open  4 

za 21 aug EHC open  7 

zo 22 aug EHC open  6 

za 28 aug EHC open  2 

Zo 29 aug EHC open  10 
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SEPTEMBER     

do 2 sept  Lezing Julika Marijn  52 

do 9 sept  Filosofie driedaagse  12 

vr 10 sept Filosofie driedaagse  12 

zat 11 sept  Filosofie driedaagse  12 

zat 11 sept  OMD opening EHC  62 

zat 11 sept  OMD opening synagoge  71 

zo 12 sept    OMD opening EHC  43 

zo 12 sep 
OMD 13.00-14.30-16.00 rondleiding joodse begraafplaats  
John en Lex/Betty gastvrouw aldaar 100 

Zo 12 sept Joodse Wandeling 8 

Zo 12 sept Synagoge open 35 

za 18-09 ehc open  11 

zo 19 sept EHC open  4 

do 23 sept. Interview Judith Koelemeijer  53 

za 25 ehc open 4 

zo 26-09 ehc open  4 

ma 27 sept Etty Leeskring 8 

di 28 sep Workshop Kathenka Woudenberg  10 

OKTOBER     

za 2 okt  ehc open  4 

zo 3 okt  ehc open  4 

ma 4 okt Gastcollege + Joodse Wandl. Saxion        Lex 42 

di 5 okt  Workshop Kathenka Woudenberg  10 

di 5 okt  Uitreiking Het Verschil / diversity day 98 

vrij 8 okt Joodse Wandeling 4 

zat 9 okt  Groepsbezoek Ali de  Boer  12 

zat 9 okt. Groep Achtereekte 8 

zat 9 okt. ehc open  5 

zon 10 okt  ehc open  3 

zo 10 okt. Joodse Wandeling 5 

di 12 okt Workshop Kathenka Woudenberg  10 

za 16 ehc open  2 

zo 17  ehc open  11 

di 19 okt Workshop Kathenka Woudenberg  9 

woe 20 okt Info avond Joodse onteigening 14 

do 21 okt  online lezing Alexandra Nagel  32 

za 23  ehc open  8 

zo 24 ehc open  4 

ma 25 okt Etty Leeskring 8 

za 30 okt EHC open  2 

zo 31 okt EHC open  4 

NOVEMBER     

do 4 nov Wij Deventer (ca. 12 pers.) 12 

zat 6 nov Open Spreekuur MDD 1 
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zat 6 nov EHC open  4 

zo 7 nov EHC open  4 

zo 7 nov Kristallnachtherdenking 35 

do 11 nov  Struikelstenen 41 

vrij 12 nov Struikelstenen 32 

za 13 nov EHC open  7 

zo 14 nov Joodse Wandeling 4 

zo 14 nov EHC open  2 

woe 17 nov  Hotel Gaia boekpresentatie Etty en het IJssel landschap  41 

za 20 nov EHC open  2 

zo 21 nov EHC open  7 

vrij 26 nov Boekpresentatie Michiel Bussink 35 

za 27 nov EHC open  5 

DECEMBER     

za 4 dec Open Spreekuur MDD 2 

za 4 dec EHC open  3 

zo 5 de  EHC open  2 

ma 6 dec  Online presentatie voor EHC van Profielwerkstukken 24 

di 7 dec Spaanse delegatie Etty 7 

za 11 dec Leeskring  7 

za 11 dec EHC open  2 

zo 12 dec Joodse Wandeling 4 

zo 12 dec EHC open  5 

za 18 dec EHC open  4 

TOTAAL bereik     1587 

 

 

Bereikcijfers Educatie 2021 

 

datum  aantal leerlingen  school naam les.  

28-jun 28 Vrije School De Kleine Johannes Een foto uit 1942 

17-27 sept  190  EHL Boerhaave Zoektocht en Beter Samen Leven 

5-okt 75 5 havo Nuborgh College Elburg Les op maat (bezoek in kader excursie) 

27-okt 12 groep Aventus Hybride leren Beter Samen leven 

Totaal  305     

 

 

 

 

 


