
 

                                  
  NIEUWSBRIEF 26 
   mei 2017 
 
  Nieuwe secretaris 
  We hebben afscheid genomen van bestuurslid Martin Hiemink. Zie ook Nieuwsbrief 25. 
  Als nieuw bestuurslid en secretaris hebben we Michiel Gerding welkom mogen heten. 

Hij was als lid van het Comité van Aanbeveling en als Provinciaal historicus nauw betrokken 
bij diverse activiteiten van de stichting. Nu draagt hij als secretaris een steentje bij. 

  Ons bestuur is met zijn toetreding weer op volle kracht. 
 
  Planning 

We hebben tot nu toe voornamelijk één steenlegging per jaar kunnen realiseren. 
Dat had te maken met de leveringsmogelijkheden van de stenen door de kunstenaar Gunter 
Demnig. Inmiddels hebben we 225 slachtoffers kunnen gedenken. 
Aangezien er nog circa 200 slachtoffers zijn waarvoor we stenen willen leggen, gaan we het 
tempo van de steenleggingen versnellen en vanaf 2018 over tot twee leggingen per jaar.  
Ten behoeve van de nabestaanden willen we deze stenen uiterlijk in 2020 gelegd hebben. 
Katja Demnig, verbonden aan de Stolpersteine organisatie van Gunter Demnig, heeft toegezegd 
ons hierin te ondersteunen door meer struikelstenen te laten maken, zodat we deze doelstelling 
kunnen behalen. 

 

                             
                                         De Vaart Z.Z.1903, collectie Drents Archief 

 
Steenlegging op 18 oktober 
Dit wordt een steenlegging met gedenkstenen voor 26 Joodse slachtoffers en twee 
verzetsmensen. 
Deze legging omvat de Kanaal- en Vaartbuurt bestaande uit de straten: Vaart N.Z., Het Kanaal, 
Kanaalstraat, Sluisstraat en Alteveerstraat. De gedenkstenen zullen op 10 adressen worden 
gelegd. Naast o.a. het Dr. Nassau College, afdeling Penta, het Drents Archief en het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, is de Pedagogische Hogeschool Stenden als 
samenwerkingspartner toegevoegd. 
Hier zullen we de steenlegging met een bijeenkomst starten en afsluiten.   
Voor de namen en andere gegevens van de slachtoffers verwijs ik graag naar de website waar  
u onder de rubriek Oorlogsslachtoffers, de Joodse slachtoffers en de verzetsmensen kunt 
vinden. 
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  Alteveerstraat 1946 -1947         collectie Martin Hiemink                                    Sluis 1 1930  
                                
Op zoek naar nabestaanden  
Helaas hebben we van een aantal slachtoffers nog steeds geen nabestaanden gevonden. We 
hebben hiervoor o.a. een oproep geplaatst in de Nieuwsbrief van Elah in Tel Aviv, Israël.  
Maar we zijn natuurlijk ook op zoek naar nabestaanden van de verzetsmensen.  
Kent u nabestaanden? Wilt u dan zo vriendelijk zijn de namen door te geven aan Jannie Tonkes, 
j.tonkes@struikelstenen-assen.nl, tel. 0592 408 415/ 06  319 08 268. 

 
Adoptie 
Er is nog steeds gelegenheid struikelstenen (financieel) te adopteren. Dat kan per hele steen  
maar ook een deel daarvan. Een struikelsteen kost € 120,-. U kunt dus ook met bijvoorbeeld 
4 personen een steen adopteren. Ieder betaalt dan € 30,-. Voor meer informatie hierover kunt  
u contact opnemen met Jannie Tonkes. 

 

 
   
Voorlichting, lezingen en gastlessen 
De afgelopen maanden hebben we diverse gastlessen gegeven voor basis- en middelbare scholen. 
Zie ook deze link http://obstheothijssen.nl/struikelstenen-‐groep-‐6-‐7-‐en-‐8/ 
Het geven van lezingen behoort ook tot de mogelijkheden, bv. voor verenigingen.  
We proberen deze verzoeken waar mogelijk te honoreren. We vragen hiervoor wel een 
tegenprestatie voor de bekostiging van een struikelsteen. 
Verzoeken kunt u indienen bij onze secretaris Michiel Gerding, email 
m.gerding@struikelstenen-assen.nl, tel. 0592 300 450/06 547 84 741. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
Marjory Visser-Honijk, voorzitter 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                    

 
 

 
Kanaalstraat in 1960. 
 
Deze straat is inmiddels 
geheel afgebroken en 
vervangen door 
nieuwbouw. 
 
Collectie Jaap Tel 
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