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Jaarverslag  2016 
 
■ Bestuur 
- In 2016 kwam het bestuur van de Stichting Struikelstenen Assen officieel vijftien keer bij elkaar. 
Afwisselend werd bij bestuursleden thuis vergaderd. 
- Het bestuur in 2016 bestond uit mevr. Marjory Visser-Honijk, voorzitter; Martin Hiemink, secretaris; 
mevr. Jannie Tonkes, penningmeester; mevr. Henny Többen-Markx en mevr. Yolande Vos, leden. 
Laatstgenoemde trad in het voorjaar af en werd vervangen door mevr. Connie Vanderveen. 
- Het bestuur kon ook nu weer in het najaar een zogeheten zelflegging realiseren. Dit keer beperkte 
de legging zich tot één straat in het centrum, de Javastraat. Opnieuw in goed overleg met de 
gemeente Assen, die de stenen kort van tevoren plaatste, konden deze op woensdag 26 oktober 2016 
worden onthuld. Het ging dit keer om tien adressen waar in tezamen 33 struikelstenen kwamen te 
liggen. Bewoners en aanwonenden werden vooraf geïnformeerd. 
- Via de digitale Nieuwsbrief werden nabestaanden en belangstellenden enkele malen over 
actualiteiten en laatste ontwikkelingen geïnformeerd. 
- Met mevr. A. Thomas, contactpersoon voor Stolpersteine buiten Duitsland, was over planning en 
uitvoering meerdere malen e-mailcontact.  
- Ook dit jaar werden nabestaanden en/of direct betrokkenen opgespoord en uitgenodigd bij de 
steenlegging aanwezig te zijn. Enkelen spraken op 26 oktober een In Memoriam uit voor de 
omgekomen familieleden. 
 
■ Steenlegging 
- Op 26 oktober 2016 was, voorafgaand aan het officiële programma, in de Doopsgezinde kerk in de 
Oranjestraat een ontvangst van de nabestaanden. De aanwezigen werd een eenvoudige lunch 
aangeboden, die door leerlingen van Dr. Nassaucollege, afdeling Penta/Consumptief werd verzorgd. 
Aansluitend was in de raadszaal aan de Noordersingel de officiële bijeenkomst voor nabestaanden, 
genodigden en belangstellenden. Daar hielden wethouder M. Hoogeveen (wethouder gemeente 
Assen), mw. Chr. Tijenk (coördinator educatie Herinneringscentrum Kamp Westerbork) een inleiding. 
Het muzikale intermezzo werd verzorgd door Klarinetensemble Meppel o.l.v. Wout Zilverberg. 
Dhr. David Nicholson gaf een toelichting op het kaddisj en sprak dat bij het eerste adres voor alle 
slachtoffers uit.  
- Leerlingen van Dr. Nassau College, afdeling Penta lazen de namen van de 33 slachtoffers. 
- Vervolgens werden per adres de stenen onthuld. Tijdens het lezen van elk In Memoriam werden de 
stenen onthuld door leerlingen van DNC Penta, door een hoopje zand van de stenen te vegen. 
Aansluitend werd voor elk slachtoffer een witte roos gelegd. Tijdens dit ceremonieel verzorgde een 
andere groep leerlingen de geluidsversterking.  
- Ook dit jaar werd de Asser Film Club bereid gevonden de bijeenkomst in de raadszaal en 
aansluitend de onthullingen op video vast te leggen.  
- Door fotograaf Bert Jippes werden de activiteiten gefotografeerd. De foto’s werden kosteloos aan de 
stichting ter beschikking gesteld.  
- Na afloop was er voor nabestaanden en direct betrokkenen een nazit in Podium Zuidhaege.  
- Op uitnodiging van obs De Vuurvogel werd in het voorjaar de herdenking op de Joodse 
begraafplaats bijgewoond. 
- Door vrijwilligers is gewerkt aan het opstellen van In Memoriams. Tijdens een speciaal belegde 
vergadering op 5 oktober werden actuele en lopende zaken uitgewisseld. Tevens werd de inzet van 
de vrijwilligers op 26 oktober besproken. Evaluatie zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden. 
- Ook dit jaar werd de stichting regelmatig benaderd voor informatie over struikelstenen. In de meeste 
gevallen konden de vragen naar wens worden beantwoord. 
- Achteraf bleken vier stenen bij een onjuist adres te liggen. In goede samenwerking met de gemeente 
Assen werden deze in december herplaatst.  
- De jaarrekening werd gecontroleerd door accountantsbureau Sabanoord. 
 
■ Gemeente Assen 
- In een onderhoud met wethouder M. Hoogeveen en mw. G. Woud op 29 augustus werden aan de 
hand van het bestaande Convenant diverse relevante onderwerpen besproken. Enkele zaken konden 
worden bijgesteld of opnieuw onder de aandacht worden gebracht.   
- Met dhr. R. de Weerd (gemeente Assen, Dienst Werk) was contact over de route en bijbehorende 
adressen, zodat in de week voorafgaand aan de legging de stenen konden worden geplaatst.  
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- Dankzij de inzet en medewerking van dhr. H. Douwma (gemeente Assen) konden ook dit jaar de 
zeer lastig te vinden locaties in de Javastraat worden vastgesteld. 
- Met de heren M. Uitvlugt en P. Veldman (gemeente Assen) werd de verkeersdrukte in de Javastraat 
tijdens de onthulling van de struikelstenen op woensdag 26 oktober besproken. In goed overleg werd 
ter plekke gekozen voor het gedeeltelijk afzetten van de rijbaan met dranghekken en het inschakelen 
van verkeersbegeleiders. 
 
■ Publiciteit en promotie 
- Onderhoud van de website www.struikelstenen-assen.nl was in handen van Arjan Koops. In overleg 
met het bestuur is aan vernieuwing van de website gewerkt, die voor de zomer operationeel was. 
- Voor actuele ontwikkelingen werd zo nodig contact gezocht met de (regionale) media. Begin oktober 
werd een algemeen persbericht over de steenlegging/-onthulling verzonden. 
- Evenals de voorgaande vijf keren werd de uitnodiging voor 26 oktober 2016 door Grafisch Bureau 
Alberts/Kleve pro deo geleverd. Met hulp van de vrijwilligers Chaja Goldberg en Thea Mourik werden 
de verzendlijsten geactualiseerd, waarna de uitnodigingen op een soepele wijze konden worden 
verstuurd.  
 
■ Project Educatief 
- Met de partners Dr. Nassau College/Penta, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Drents 
Archief werd in enkele bijeenkomsten de voortgang van het Educatief Project besproken. 
- In april werden door leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Theo Thijssenschool struikelstenen 
schoongemaakt. Voorafgaand werd het project door het bestuur op school aan de leerlingen 
uitgelegd. De leerlingen kregen na afloop van hun schoonmaakwerkzaamheden een ‘certificaat van 
waardering’ uitgereikt. 
- Op woensdagavond 13 mei presenteerden leerlingen van DNC/Penta, in het bijzijn van ouders en 
belangstellenden, op het terrein van HC Kamp Westerbork hun Westerborkportretten. 
- In oktober werd in overleg met Sabanoord een begin gemaakt met het opmaken van de 
controleverklaring door een extern accountant bestemd voor de subsidieverstrekker van het project 
Educatief, het VSBfonds. Het project Educatief werd dit jaar formeel afgesloten. 
- Leerlingen van DNC/afdeling Penta/Consumptief assisteerden bij de activiteiten rond de 
steenlegging op 26 oktober. Een andere groep leerlingen bediende de twee geluidsinstallaties en 
legde bloemen tijdens het uitspreken van de In Memoriams. 
 
■ Partners 
- Leerlingen van Dr. Nassau College, afdeling Penta werkten onder leiding van Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork (mevr. Chr. Tijenk), Drents Archief (mevr. M. Schokker) en hun leerkracht (dhr. R. 
Hut) aan zogeheten ‘Westerborkportretten’, bestemd voor de website van het herinneringscentrum. 
Deze informatie werd op de smartphone-route van www.annodrenthe.nu (Drents Archief) geplaatst. 
- Met het comité Stolpersteine Schilderswijk (stad Groningen) was enkele keren contact over de door 
hen al daar te leggen struikelstenen in de Wassenberghstraat. Ook was het bestuur in april op 
uitnodiging aanwezig bij de derde steenlegging in de gemeente Midden-Drenthe.  
- De in oktober jl. 33 gelegde struikelstenen aan de Javastraat inbegrepen, is het totaal nu gekomen 
op 225 stenen, 212 voor joodse slachtoffers en 13 voor slachtoffers van het verzet. 
 
 
Assen, december 2016 


