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■ Bestuursvergaderingen 
- Het bestuur van de Stichting Struikelstenen Assen kwam in 20 keer bijeen. Bij toerbeurt werd bij de bestuursleden 
thuis vergaderd. 
- Het bestuur bestond in 2012 uit mevr. M. Visser-Honijk, voorzitter; M. Hiemink, secretaris; mevr. A.Hoekman, 
penningmeester; en mevr. Y. Vos, lid. In augustus kwam mevr. H. Többen-Marx het bestuur versterken. 
- De meeste aandacht tijdens de vergaderingen ging uit naar de organisatie en het leggen van de 1e serie struikelstenen 
op woensdag 20 juni in Assen. Als locatie was gekozen voor plekken op en rond de Brink, rekening houdend met de 
in Assen verschillende groepen omgekomen slachtoffers: joods en verzet. Aan de hand van een regelmatig 
geactualiseerd draaiboek werd toegewerkt naar de datum van 20 juni. 
- Om nabestaanden en belangstellenden te informeren werd 6 maal een digitale Nieuwsbrief verspreid. Incidenteel (op 
verzoek) werd deze per post verzonden. 
- Door het bestuur werd een 8-tal objectieve criteria opgesteld waaraan Asser slachtoffers van de nazi-terreur worden 
getoetst om in aanmerking te komen voor een struikelsteen.  
- Met mevr. A. Thomas, contactpersoon voor Stolpersteine buiten Duitsland, was regelmatig uitwisseling van e-
mailverkeer over planning en uitvoering. De stenen werden gratis bezorgd. 
- Voor elk van de 8 adressen (samen 26 stenen) werden nabestaanden en/of betrokkenen benaderd en gevraagd een In 
Memoriam uit te spreken. 
- Tijdens de ontvangst in de raadszaal kreeg elke slachtoffergroep een korte introductie. Leerlingen van Chr. 
Scholengemeenschap Vincent van Gogh/lokatie Lariks verzorgden een muzikaal intermezzo. 
- De middag werd op foto en film vast gelegd door ArmeeDesign in samenwerking met leden van de Asser Film 
Club.  
- Meerdere malen bereikte het bestuur het verzoek om informatie hoe een dergelijk project op te starten. Bijna altijd 
kon relevante informatie worden verstrekt. 
- De 2e steenlegging in oktober werd om organisatorische redenen verplaatst naar april 2013. 
- Een ontbrekende letter ‘D’ op een steen aan de Brink werd in oktober door de kunstenaar zelf bijgestempeld.  
- De heer H. ten Brink van accountantsbureau Sabanoord te Assen deed kosteloos de controle van de jaarrekening van 
de stichting. 
 
■ Gemeente Assen 
- Contactpersoon bij de gemeente was mevr. J. Terlouw, later in het jaar opgevolgd door mevr. A. Woldman. Met 
laatstgenoemde was veelvuldig contact ter voorbereiding van 20 juni.  
- Bij de controle van adresgegevens op woningkaarten door A. Hoekman en Y. Vos was dhr. M. Moek (gemeente 
Assen) ons steeds behulpzaam.  
- Via dhr. Samallo (gemeente Assen) werden nabestaanden van slachtoffers getraceerd en worden geïnformeerd. In 
een aantal gevallen kwam het bestuur in contact met nabestaanden. 
- De uitnodigingen voor 20 juni werd op kosten van de gemeente Assen geprint en aan circa 150 adressen verzonden. 
- Als start- en eindpunt van de 20 juni te lopen route stelde de gemeente de raadszaal beschikbaar.  
- Met dhr. M. Uitvlugt (gemeente Assen, Dienst Werk) werden afspraken gemaakt over de locaties van de te plaatsen 
struikelstenen. De steenlegging had, mede door voorbereidend werk van de Dienst Werk (voor elke struikelsteen was 
tot op de halve centimeter een gat uitgegraven), een soepel verloop. Dat ontlokte bij kunstenaar Gunter Demnig de 
uitspraak: “Hat es noch niemals gegeben.”  
- Op 11 oktober kwam Gunter Demnig naar Assen om op de Brink in de tekst een ontbrekende letter bij te stempelen.  
- De samenwerking met een voormalig gemeente-ambtenaar, die had aangeboden moeilijk te traceren 
plekken/adressen voor de stichting op te sporen, werd in de loop van het jaar beëindigd. Ter vervanging werd dhr. H. 
Douwma (gemeente Assen) bereid gevonden ons hiermee te helpen. 
 
■ Publiciteit en promotie 
- Onderhoud en actualisering van de website www.struikelstenen-assen.nl was in handen van webmaster Arjan 
Koops. 
- Gedurende het jaar was er frekwent contact met de schrijvende pers, de radio en tv. 
- Op 8 februari gaf M. Visser-Honijk een lezing voor Probus. 
- Op 23 februari had M. Visser-Honijk een interview voor RTV-Assen. 
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- Op 7 maart was de officiële overhandiging van een door leerlingen van het Dr. Nassau College/locatie Quintus 
bijeengebracht  bedrag op een kerst Fancyfair. Als tegenprestatie verzorgde M. Hiemink op 12 april twee gastlessen 
voor 3e en 4e klassers.  
- Op 3 mei maakt Menno Reemeijer voor Radio 1 i.s.m. met de stichting en o.a de familie Stern een kort nieuwsitem 
over de plekken van 20 juni. De uitzending was te beluisteren op 4 mei.   
- Grafisch bureau Alberts/Kleve en MultiCopy Assen hebben de uitnodiging voor 20 juni kosteloos ontworpen en 
gedrukt. 
- Tijdens de manifestatie ‘Paradox van de vrijheid’ op 5 mei in Warenhuis Vanderveen gaf M. Hiemink een 
toelichting op het project. 
- Y. Vos en A. Hoekman gaven op 14 mei een presentatie voor Shalom Cultuur in Groningen. 
- Aan de regionale en landelijke media werd op 14 juni een algemeen persbericht over de 1e steenlegging van 20 juni 
2012 verzonden. 
- Op 18 juni had M. Visser-Honijk een interview voor RTV Assen. 
- Op 31 oktober werd deelgenomen aan de beursvloer ‘Assen voor Assen’ dat een aantal matches opleverde. 
 
■ Partners 
- Om de activiteiten van de stichting ruim onder de aandacht te brengen werden door het bestuur in 2012 diverse 
activiteiten ondernomen. Zo was er een presentatie op de Open dag van Dr. Nassau College (Penta) op 25 januari. 
- Door Best Western Hotel de Jonge werd voor kunstenaar Gunter Demnig een kosteloze overnachting op 20 juni 
aangeboden. Later bleek dat daar geen gebruik van hoefde te worden gemaakt. 
- Op 13 februari werd het Convenant met de gemeente Assen ondertekend. Namens de gemeente ondertekende 
wethouder dhr. M. Hoogeveen, namens de stichting voorzitter mevr. M. Visser-Honijk. 
- I.v.m. wederzijdse afstemming en wensen werd op 17 januari door twee bestuursleden de bijeenkomst van de 
Projektgroep Stolpersteine Stichting Synagoge Enschede bezocht. 
- In nauwe samenwerking tussen HC Kamp Westerbork (mevr. C. Tijenk), Drents Archief (mevr. M. Schokker) en 
Dr. Nassau College Penta (dhr. R. Hut) werd gewerkt aan uitwisseling van gegevens om te komen tot door leerlingen 
te schrijven ‘Westerborkportretten’ voor de website van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Ook werd een begin 
gemaakt met het plaatsen op de smartphoneroute van www.annodrenthe.nu van door leerlingen geschreven teksten en 
een foto. 
- Op 20 september was in HC Kamp Westerbork de tweede bijeenkomst van ‘Stolpersteine Netwerk’,  een 
samenwerkingsverband van comités en stichtingen die zich bezig houden met het leggen van struikelstenen in 
Nederland. De coördinatie van toekomstige bijeenkomsten werd overgenomen door mevr. C. Tijenk (HC Kamp 
Westerbork). 
 
■ Project Educatie 
- Op 21 maart werd van het VSB-fonds de toezegging van een donatie van maximaal € 35.000 voor het Project 
Struikelstenen Assen (projectnummer 20120087) ontvangen. In mei werd een voorschot van € 20.000 ontvangen 
- Van 14 mei t/m 22 juni was er een door leerlingen van DNC Penta met eigen werk ingerichte expositie ‘Struikelen 
over Kunst’ in de expositieruimte van het stadhuis. 
- Fotograaf Ineke Heijting werd gevraagd het werkproces van DNC Penta (Westerborkportretten, Consumptief, 
expositie en activiteiten op 20 juni) vast te leggen.  
- Leerlingen van DNC/Penta leverden op 20 juni bijdragen in de vorm van een persoonlijk in memoriam, verzorging 
van de geluidsinstallatie, het leggen van een witte roos bij elke gelegde struikelsteen. De afdeling 
DNC/Penta/Consumptief verzorgde voorafgaand aan en na afloop van de steenleggingen de catering in de raadszaal. 
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