Nieuwbrief nr. 8 Joods Monument Zandvoort, juli 2020.

Wij zijn met de laatste loodjes bezig, we zijn er bijna.
U heeft geruime tijd niets van ons gehoord. De laatste Nieuwbrief, nr. 7, verscheen in
februari. Daarin stond te lezen dat er nog een aanzienlijk financieel tekort was van
zo’n € 45.000,-.
Over financiële steun van de gemeente Zandvoort heeft op 15 april een overleg
plaats gevonden met onze burgemeester David Moolenburgh. Gelet op de situatie en
de daarmee gepaard gaande financiële problematiek waren wij enorm verrast toen
de burgemeester ons meedeelde dat hij een voorstel aan de gemeenteraad wilde
voorleggen om € 30.000,- beschikbaar te stellen voor het nieuwe monument. In de
raadsvergadering op 26 mei stemde de gemeenteraad unaniem in met dit voorstel.
Er is inmiddels ook een toezegging gedaan door de provincie Noord-Holland om een
bijdrage aan het monument te leveren en ook diverse particulieren hebben
bouwstenen gekocht om het monument financieel haalbaar te maken. Genoemd
moet worden de bijdrage van de “Babbelwagen” van ruim € 500,-.
Door omstandigheden moet het monument iets verplaatst worden. In goed overleg
met de Omgevingsdienst IJmond en onze architect George Polman zijn alle
noodzakelijke werkzaamheden afgerond om de aangepaste vergunning te verlenen.
Voordat alle partijen vakantie hebben zal er een opstartvergadering plaats vinden
van het bouwteam. Het is dan de bedoeling dat door het bestuur van de Stichting
Joods Monument Zandvoort opdracht zal worden gegeven aan de aannemer
“Bouwbedrijf Overdevest” en aan “Swaalf Natuursteen”. Door partijen zal o.a. een
planning en de definitieve begroting worden opgesteld en verdere afspraken
gemaakt om te komen tot de bouw van het monument.
Dit jaar was er een bijzondere dodenherdenking op het televisiekanaal van de
Zandvoortse radio ZFM. De indrukwekkende film “Redeeming Angel” is toen
uitgezonden. Deze documentaire gaat over Ether Frank, de dochter van de
voorganger van de Zandvoortse synagoge in de periode 1925-1942. Op 88 jarige
leeftijd keert zij terug naar Zandvoort, Amsterdam en Edam en verder bezoekt zij
Westerbork en de stad Groningen. Zij overleefde als enige van de familie de Tweede

Wereldoorlog. De documentaire is te zien op onze website
https://www.joodsmonumentzandvoort.com onder het kopje ‘Educatie’.
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De Nieuwbrief ‘Namenmonument Zandvoort’ wordt digitaal verstuurd naar donateurs, potentiele
donateurs, belangstellenden, de betrokken gemeentemedewerkers, het gemeentebestuur, de lokale
politiek en de pers. Voor wie dit wil wordt de Nieuwsbrief per post verstuurd.

