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Jaarverslag  2013 
 
■ Bestuur 
- In 2013 kwam het bestuur van de Stichting Struikelstenen Assen 22 keer bijeen. Bij toerbeurt werd 
bij de bestuursleden thuis vergaderd. 
- Het bestuur bestond in 2013 uit mevr. M. Visser-Honijk, voorzitter; M. Hiemink, secretaris; mevr. A. 
Hoekman, penningmeester; mevr. Y. Vos, lid en mevr. H. Többen-Marx, lid. 
- Tot de belangrijkste te realiseren taken behoorden het leggen van de struikelstenen op 18 april en 30 
oktober. Dit gebeurde i.t.t. het vorige jaar niet door de kunstenaar zelf, maar werd verzorgd door 
medewerkers van de gemeente Assen. Op donderdag 18 april was dat wederom in het centrum, waar 
die dag bij 17 (voormalige) adressen 57 stenen werden onthuld. Op woensdag 30 oktober in de wijk 
Oud-Zuid de derde serie van 36 stenen onthuld. 
- Nabestaanden en belangstellenden werden gedurende het jaar enkele malen via de digitale 
Nieuwsbrief over actualiteiten en de laatste ontwikkelingen geïnformeerd. De nieuwsbrief werd in een 
enkel geval (op verzoek) per post verstuurd. 
- Met mevr. A. Thomas, contactpersoon voor Stolpersteine buiten Duitsland, was over planning en 
uitvoering regelmatig e-mailcorrespondentie. 
- In alle gevallen werd geprobeerd nabestaanden op te sporen. Waar mogelijk werd nabestaanden 
en/of direct betrokkenen gevraagd een In Memoriam uit te spreken. 
- Op 18 april 2013 was de ontvangst van genodigden en nabestaanden in de raadszaal aan de 
Noordersingel. Er waren inleidingen door dhr. S. Heldoorn, burgemeester van Assen, en dhr. D. 
Mulder, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  Het muzikale deel werd verzorgd door 
Heeren Oud-Zuid, die o.a. ‘De muur die alles zag’ (première) ten gehore bracht. Leden van de Asser 
Film Club maakten een videoregistratie, die later in het jaar op DVD te koop werd aangeboden. 
- Sake Elzinga en Harry Cock maakten op resp. 18 april en 30 oktober foto’s, die zij de stichting 
kosteloos ter beschikking stelden.   
- Op 25 april waren twee bestuursleden op uitnodiging van obs De Vuurvogel aanwezig bij de 
jaarlijkse herdenking op de Joodse begraafplaats. 
- Eind april werd, om het aantal struikelstenen te kunnen bekostigen, door bestuurslid A. Hoekman 
een begin gemaakt met een te houden kunstveiling in 2014 met werk van (oud)Assenaren.  
- In mei werd gestart met het werven van vrijwilligers, die willen assisteren bij het uitzoeken van 
gegevens van slachtoffers waar nog een struikelsteen voor gelegd wordt.  
- N.a.v. een schrijven 20 juli over vereiste opgave van gegevens als Algemeen Nut beogende 
Instelling (ANBI) werd de Belastingdienst de gevraagde informatie op 8 augustus verstrekt.  
- Op 30 oktober 2013 werden nabestaanden en genodigden ontvangen in de Zuiderkerk aan de 
Zuidersingel. Er waren toespraken van dhr. M.A.W. Gerding, provinciaal historicus; dhr. F. Tuinstra, 
zoon van de omgekomen verzetsman Pieter Tuinstra en van mevr. C. Abbenhuës, burgemeester van 
Assen. De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door mevr. Nicolette Leenstra (viool) en dhr. Marinus 
Scholten (accordeon).  Ook nu werd de middag door leden van de Asser Film Club integraal op 
film/video vastgelegd.  
- Meerdere malen bereikten het bestuur verzoeken om informatie. Waar mogelijk werd die verstrekt. 
- Controle van de jaarrekening deed dhr. H. ten Brink van accountantsbureau Sabanoord. 
- Eind november werden de namen en overige gegevens, voor de te leggen vierde serie 
struikelstenen in de Oranjebuurt in april 2014, aan mevr. A. Thomas (medewerker dhr. G. Demnig) 
gestuurd. 
 
■ Gemeente Assen 
- Met mevr. A. Woldman (gemeente Assen) en haar opvolger was er constructief overleg over de 
bijdragen en inzet van de gemeente Assen.  
- Bij incidentele (noodzakelijke) controle van adresgegevens op woningkaarten waren dhr. M. Moek en 
zijn collega’s ons steeds behulpzaam.  
- Als start- en eindpunt van de op 18 april te lopen route was de raadszaal beschikbaar.  
- Met dhr. R. de Weerd (gemeente Assen, Dienst Werk) was beide keren contact over de te leggen 
struikelstenen. Met hem werd daartoe de route gelopen om adressen te checken, waarna in de week 
voorafgaand aan de leggingen de stenen door dhr. E. Jager werden geplaatst.  
- Voor het vaststellen van enkele moeilijk te traceren plekken/adressen werd dankbaar gebruik 
gemaakt van de expertise van dhr. H. Douwma (gemeente Assen). 
- Met mevr. A. ter Veld (gemeente Assen) werd besproken hoe de stichting beter over het voetlicht te 
brengen en wat aantrekkelijke activiteiten zijn om ons te profileren.  
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■ Publiciteit en promotie 
- Onderhoud van de website www.struikelstenen-assen.nl gebeurde door webmaster Arjan Koops. 
- Gedurende het jaar was er frekwent contact met de schrijvende pers, de radio en tv. 
- Op 31 oktober 2012 kwamen tijdens de beursvloer ‘Assen voor Assen’ een drietal matches tot stand. 
Met de Stichting Welzowijs werd overeengekomen 30 uur (€ 1500) te investeren in een onderzoek 
naar integrale fondswerving voor ons project. Nadat was gebleken dat Stichting Welzowijs haar belofte 
niet nakwam, werd zij door ons in een aangetekende brief van 4 juni 2014 meegedeeld, dat de 
stichting de samenwerking heeft beëindigd. Theatergroep NIZNO werd bereid gevonden voor 
leerlingen van Dr. Nassau College/Penta in 2014 voor € 600 een voorstelling rond het thema Vrijheid 
te verzorgen. En met GGZ-Drenthe werd overeengekomen dat zij voor € 800 het drukwerk van 100 
setjes historische ansichtkaarten zullen vervaardigen. De verkoopprijs wordt later vastgesteld op € 10 
per mapje.    
- Op 12 maart werd een lezing verzorgd voor buurtvereniging Oud-Zuid met als titel ‘Nieuwe stenen 
voor OZ’. 
- Op 12 maart werden de eerste mapjes ansichtkaarten (€ 10 per tien kaarten) verkocht. 
Verkooppunten waren de VVV en boekhandel Iwema. Alle 100 mapjes werden verkocht. 
- Door bestuurslid Y. Vos werd op de informatiemiddag van HC kamp Westerbork aan leerlingen van 
DNC Penta uitleg gegeven over het project.   
- Op maandag 8 april werd voor leden en bestuur van de Vereniging Oranjebuurt over het project een 
lezing gehouden. 
- Op 5 mei werd tijdens het Bevrijdingsfestival bij de Baggelhuizerplas door bestuurslid H. Többen en 
een enthousiast familielid informatie over de stichting verstrekt. 
- Op 30 september ontving het bestuur het echtpaar Wolf uit de VS. Zij kwamen speciaal naar Assen 
voor een bezoek aan Burg. Jollesstraat 12, de voormalige woning van de familie ter Berg. Door 
bemiddeling van het bestuur kon later die dag op het Drents Archief het dagboek van hun neef Benno 
ter Berg worden ingezien. Daarna werden de heer en mevrouw Wolf door het Dagblad van het 
Noorden geïnterviewd.  
- De officiële uitnodiging van beide bijeenkomsten dit jaar werd kosteloos verzorgd door Grafisch 
Bureau Alberts/Kleve.  
- Voor belangstellenden werden door Grafisch Bureau Alberts/Kleve kosteloos van de eerste drie 
steenleggingen flyers ontworpen, waarop namen en adressen/locaties op een plattegrond te vinden 
zijn. Deze zijn via de website van de stichting te downloaden én verkrijgbaar bij de VVV.  
- Aan regionale en landelijke media werd voorafgaand aan elke steenlegging/-onthulling een 
algemeen persbericht verzonden. 
 
■ Project Educatie 
- Op 29 januari, 30 mei en 7 november was er overleg met Dr. Nassau College/Penta, 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Drents Archief over de vooruitgang van het educatief 
project. Het protocol rond het uitspreken van het In Memoriam werd aangescherpt. In juni werd door 
mevrouw S. Poelman, docent geschiedenis DNC Penta, t.b.v. een meer gerichte inzet van leerlingen 
een draaiboek gepresenteerd  
- Met obs Theo Thijssenschool was op 7 februari en 25 juni contact over het schoonmaken van 
struikelstenen door leerlingen. Van leerlingen van groep 7 en 8 werd € 175 in ontvangst genomen.  
- In het kader van het project leverde fotograaf Ineke Heijting foto’s van de activiteiten rond en op 
beide dagen dat stenen werden onthuld.   
- Leerlingen van DNC/Penta droegen zorg voor de geluidsversterking op 18 april. 
- Leerlingen van Drenthe College/consumptief verzorgden zowel op 18 april als op 30 oktober bij de 
officiële ontvangst (incl. presentielijsten) en deden de catering in resp. de raadszaal en de Zuiderkerk. 
Leerlingen van DNC/Penta en Quintus zorgden resp. op 18 april en 30 oktober voor geluidsversterking 
en het leggen van bloemen per adres. 
- Van het VSB-fonds werd de tweede tranche voor het Project Educatie op de rekening van de 
stichting overgeschreven, waarmee voortzetting van het project werd gegarandeerd.    
 
■ Partners 
- In samenwerking met HC Kamp Westerbork (mevr. C. Tijenk), Drents Archief (mevr. M. Schokker) en 
Dr. Nassau College Penta (dhr. R. Hut) werd door leerlingen te schrijven ‘Westerborkportretten’ voor 
de website van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Relevante informatie werd op de 
smartphoneroute van www.annodrenthe.nu geplaatst. 
- Twee maal was er dit jaar overleg van de landelijke comités en organisaties. Op 6 maart in Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort en op 9 oktober in Oorlogsmuseum Kamp Vught. 

● 
Assen, maart 2014 

http://www.struikelstenen-assen.nl/
http://www.annodrenthe.nu/

