
NIEUWSBRIEF MAART 2021 

 

Stichting Synagoge Coevorden 

Museum en centrum waar het verhaal over het Joodse  

leven in Drenthe en omgeving te horen, te zien en te beleven is. 

 

Bezoekadres: 

Kerkstraat 36, 7741 JC Coevorden 

Openingstijden (op dit moment gesloten wegens Corona):  

Mei-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur. 

November-april: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur. 

Mondmasker verplicht, afspraak via: info@synagoge-coevorden.nl 

 

Vijfde Jaargang, nr.3   
 

Internationale vrouwendag 2021 

 

De voormalige synagoge Coevorden mag nog niet zijn deuren openen voor het 

publiek, maar dat betekent niet dat we stil zitten. Op 8 maart is het Internationale 

Vrouwendag en deze dag is in het leven geroepen omdat vrouwen opkwamen voor 

hun rechten. In 1912 werd Vrouwendag voor het eerst in Nederland gevierd.  

Dit jaar is het thema ‘Invloed met Impact’ en ook in Coevorden worden een aantal 

vrouwen die impact hebben of hebben gehad, in de schijnwerpers geplaatst. SSC heeft 

voor dit thema twee sterke Joodse vrouwen uit het verleden onder de aandacht 

gebracht: Marianne Sanders-Frank en Sara Zilverberg-Krammer. Er is een film 

gemaakt over de sterke vrouwen uit Coevorden die te zien is op de Facebookpagina 

van Vrouwendag Coevorden, via onze eigen facebook-pagina en op onze website 

www.synagoge-coevorden.nl bij het kopje activiteiten.  

De sterke vrouwen van Coevorden die in de film 

worden getoond, krijgen ook ‘op straat’ een podium. 

Op de Weeshuisweide, een groot veld naast het 

Kasteel van Coevorden, is vanaf 1 maart een 

tentoonstelling te zien over negen sterke vrouwen uit Coevorden. Bezoekers 

kunnen zo, volgens de corona-regels, het verhaal van de vrouwen lezen. 

Om ook het weekendprogramma toegankelijk te maken voor veel 

belangstellenden is het aangepast. Op zondag 7 maart kan om 14:00 gekeken 

worden naar een online TV-programma via ZO!34 (herhaling op 8 maart).  

De uitzending duurt ongeveer een uur.  

Overzicht van het programma  

* Lezing over Sterke Joodse Vrouwen door drs. Judith van Weperen 

* Interview door Esselien de Groot met schrijfster Judith Koelemeijer 

* Flamenco dansoptreden van Conchita Boon 

* Korte interviews met een aantal hedendaagse sterke vrouwen door Esselien de Groot 

* Lezing over Frida Kahlo door hoofdconservator van het Drents Museum Annemiek Rens 

ZO!34 kunnen je bekijken via kabelexploitant Ziggo. Analoog: kanaal 7 (189,250) en digitaal: kanaal 45. 

Overige aanbieders: KPN/XS4ALL/Telfort: kanaal 1384. T-Mobile: kanaal 782. TriNed: kanaal 506. Tele2: 

Marianne Sanders-Frank 
als vroedvrouw van 
Coevorden. 

Sara Zilverberg-Krammer zette  
zich in voor de vrouwenafdeling 
van de SDAP in Coevorden. 

http://www.synagoge-coevorden.nl/


via het hoofdmenu ‘Lokale zenders bekijken’ selecteren. Bovenstaande activiteiten zijn mede mogelijk 

gemaakt door een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Coevorden. 

Om in de Overwinning te Geloven 

 

Volgens de planning zou op maandag 5 april, om 15.00 uur, de voorstelling  

Om in de Overwinning te Geloven van Thirsa van Til plaatsvinden in de 

voormalige synagoge. De solovoorstelling gaat over twee vrouwen: over Traudl 

Junge; de persoonlijke secretaresse van Adolf Hitler en over Truus Menger; een 

verzetsheldin uit Haarlem die samen met Hannie Schaft vocht tegen de Duitse 

bezetter in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De voorstelling is 

gebaseerd op interviews en de autobiografieën van beide vrouwen. Traudl Junge 

schreef 'Tot het laatste uur', waar ook de film Der Untergang van Oliver 

Hirschbiegel op is gebaseerd. Truus Menger schreef 'Toen niet, nu niet, nooit'. 

 

Indien de theaters weer open mogen in april, zal de voorstelling worden verplaatst naar De Fabriek, Sint 

Jansstraat 4 te Coevorden. Dit is een dependance van Theater Hofpoort. Kaarten kunnen alvast worden 

gereserveerd via www.theaterhofpoort.nl . Betaling is pas nodig als de voorstelling doorgaat.  

Entree € 7,50, vrienden van de synagoge betalen € 5,00 op vertoon van de vriendenpas. 

 

Tentoonstelling ‘Mystiek van de Hebreeuwse letters’ 

 

De lente is alweer regelmatig voelbaar buiten en dit gaat gepaard met zon en 

frisse, opkomende kleuren. Maar ook binnen willen we graag genieten van mooie 

vrolijke kleuren. Zodra de musea weer open mogen, kunt u uw hart ophalen aan de 

prachtige schilderijententoonstelling van Ruud Bartlema uit Amsterdam over 

‘Mystiek van de Hebreeuwse letters’. De tentoonstelling is ingericht en staat klaar 

om door u bekeken te worden. Houd dus de berichten van het kabinet in de gaten 

en zodra dit mag, staan de vrijwilligers van het Synagoge Museum Coevorden 

klaar om u te ontvangen. 

 

 

 

 

Colofon 

 

De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden (SSC). 

Redactieadres: Barend Faddegon (secretaris), E-mail: secretaris@synagoge-coevorden.nl  

Zie voor actuele informatie ook onze website: www.synagoge-coevorden.nl of  

Facebook.com/synagogecoevorden. 

 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dat doorgeven via: secretaris@synagoge-coevorden.nl  
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