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Steenlegging op 17 oktober 
Op 17 oktober worden struikelstenen onthuld voor 40 Joodse slachtoffers. 
Zij woonden in de Groningerstraat, de Groningerdwarsstraat, Venestraat en Molenstraat. 
Helaas zijn praktisch al hun huizen afgebroken en vervangen door nieuwbouw. 

  Woningen zijn alleen behouden gebleven in de Venestraat en de Molenstraat.  
  Deze laatste straat is qua naamgeving veranderd in de Oldenhofstraat. 
  Gezien de bouw- en bestratingsactiviteiten hebben we de gemeente verzocht spoed te  

zetten achter het in kaart brengen van alle steenposities met gps. Mochten stenen er  
tijdelijk uitgenomen moeten worden, dan kunnen ze op exact op dezelfde plek weer 
worden terug geplaatst. 

 

 
 

In de ochtend worden op twee adressen stenen onthuld voor de familie Stoppelman bij de 
Venestraat 101 en voor de familie Brommet bij de Oldenhofstraat 24. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan zijn de tijden: fam. Brommet om ca. 11.00 uur en fam.  
 Stoppelman rond 11.30 uur. 
’s Middags is de bijeenkomst voor genodigden in de voormalige synagoge, de huidige 
Bethelkerk aan de Groningerstraat. 
          

                                                            

De kaart links is 
uitgegeven ter herinnering 
aan de opening van de 
nieuwe synagoge in 1901. 
De Hebreeuwse tekst, die 
tevens boven de entree is 
aangebracht, luidt:  
- op deze plaats, in dit 
Huis zult u bidden en 
smeken  en Zijn Naam 
belijden - 
 
Rechts: voormalig glas-in-
lood raam synagoge.  
 
Foto: T. Visser 
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Vanaf 14.30 uur worden de overige stenen onthuld waarvan de eerste stenen direct rechts 
naast de voormalige synagoge liggen.  

 

 
                               

 
 
 

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de route mee te lopen en de steenonthullingen 
bij te wonen. Op elk adres wordt stil gestaan bij het leven van de slachtoffers door het 
lezen van het in memoriam. Leerlingen van het Dr. Nassau College leggen bloemen.  
Cor Többen en Luc Oostra verzorgen de muziek op de locaties. 
 
Gegevens van de slachtoffers kunt u vinden op onze website bij Joodse slachtoffers 2018. 
 
Komt u met de auto dan raden wij u aan te parkeren onder het stadhuis of in de 
parkeergarage bij de Citadel aan de Kloekhorststraat. 
De parkeerplaats naast de kerk is van beperkte omvang en is bestemd voor de 
nabestaanden. 
 
 

Op deze plattegrond van 1945 is te zien 
welke veranderingen zich in het centrum van 
Assen hebben voltrokken. 
Nieuwe straten als Zaagmolen en Omloop 
ontbreken.  
De Venestraat is goed te volgen: hij begint 
bij de Varkensmarkt en loopt door over Het 
Kanaal. 
De zwarte blokjes geven de posities van de 
toenmalige huizen weer. Het enige gebouw 
dat tot op heden fier overeind is gebleven is 
de voormalige synagoge aan de 
Groningerstraat.  
Deze is gearceerd op de foto.  
Het is een monument, dus beschermd. 
 

De looproute begint bij nr. 3 op de kaart, 
waar de opperrabbijn Binyomin Jacobs 
Kaddisj zal zeggen. 
 
Vervolgens lopen we naar de Oude 
Molenstraat (4), Ceresstraat (5), 
enzoverder. 
 
De laatste steenonthulling vindt plaats in 
de Groningerstraat bij de nrs.12 en 13. 
Dat is het huis met het huidige nr.18 dat 
direct links naast de Bethelkerk staat. 
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Volgende struikelstenen in 2019 en 2020 
De volgende steenlegging is gepland op woensdag 10 april 2019.  
Deze zal plaatsvinden in de Stationsbuurt met de straten Paul Krugerstraat, Nijlandstraat, 
Prins Hendrikstraat, Stationsstraat en Oostersingel. 
De laatste steenlegging zal plaatsvinden in het hart van het Joodse kwartier, namelijk de 
Rolderstraat. 
Deze steenlegging is gepland in april 2020. 
 
Nieuwe films op website 
Er staan weer nieuwe filmpjes op de website. Nu van de steenlegging in de Kanaal- en 
Vaartbuurt in 2017. Zie bij submenu Steenleggingen. De film van de bijeenkomst is in 
bewerking. 

 
  Rabo Clubkas Campagne 

We noemen het maar weer een keer, want de inkomsten uit deze Clubkas Campagne zijn 
voor ons erg belangrijk. Vorig jaar hebben we hier ruim 4 stenen van kunnen bekostigen. 
We hebben namelijk nog een belangrijk traject te gaan: het leggen van 65 stenen in de 
Rolderstraat in 2020. 
Wij doen dus weer mee, u ook?  
De leden die vóór 1 augustus lid zijn ontvangen drie stemmen in het najaar, waarvan er 
maximaal twee op dezelfde stichting of vereniging mogen worden uitgebracht. De 
stemkaart met de unieke stemcode wordt begin september met de post bezorgd.  
Stemmen kan van 4 t/m 19 september 2018. 
 
Hartelijk dank! 
Aan allen die ons de afgelopen maanden financieel hebben ondersteund.  
Elk bedrag was en is zeer welkom! 
Wilt u bij storting s.v.p. uw adres/ telefoonnummer of emailadres vermelden?  
Wij willen onze gulle gevers namelijk graag persoonlijk bedanken. 
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