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E-MAIL secretariaat@struikelstenen-assen.nl
WEBSITE www.struikelstenen-assen.nl
BAnk IBAn    nL 80 RABO 0159 5665 25       BIC    RABOnL2U

Op 18 oktober is de Joodse begraafplaats van 9.00 tot 18.00 uur te 
bezoeken. Adres: Oude Haarweg 394.

Met dank aan de samenwerkende partners: Dr. Nassau College, 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Drents Archief,  
Hogeschool Stenden, gemeente Assen en alle vrijwilligers

P  Parkeren, Hogeschool Stenden

nAAM     

AdRES   

POSTCOdE / PLAATS

TELEfOOn 

E-MAIL

geeft zich op voor de bijeenkomst op woensdag 18 oktober 2017       

met    1    2    3    personen (s.v.p. aantal omcirkelen)

Ik maak als nabestaande wel / geen* gebruik van de aangeboden 
lunch. (* s.v.p doorstrepen wat niet van toepassing is)

Wilt u deze strook s.v.p. uiterlijk 22 september 2017 in een 
voldoende gefrankeerde enveloppe opsturen naar Stichting 
Struikelstenen Assen, Parkstraat 4, 9401 LJ Assen, nederland 
of mailen naar secretariaat@struikelstenen-assen.nl onder 
vermelding van ‘bijeenkomst 18 okt. 2017’ – het aantal personen – en 
eventuele lunchdeelnemers.                

Opgave ✃

Uitnodiging
Plaatsing van
struikelstenen in de 
kanaal- en Vaartbuurt 
in Assen



U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst 
voorafgaand aan het leggen van 28 struikelstenen op

woensdag
18 oktober 2017
De bijeenkomst is in de aula van Hogeschool Stenden, 
Zeemanstraat 1 te Assen.

na beëindiging hiervan gaan we te voet naar het 
eerste adres, waar de eerste struikelstenen worden 
onthuld.

De bijeenkomst begint om 13.00 uur met een inloop.                                                                                                                             
                                                                         
                                                                                                                            

Programma

O
n

tw
er

p:
  A

lb
er

ts
K

le
v

e 
bn

O

                                                     
13.00 Inloop/ontvangst met koffie en thee

13.30  Welkom door de voorzitter mw. Marjory Visser
 Bijdrage door dhr. Bertus Boivin, historicus
 Muzikaal intermezzo
 Toelichting op Kaddisj door mw. Chaja Goldberg
 Het lezen van de namen van de slachtoffers door  

leerlingen dr. nassau College, afdeling Penta
 Toelichting op de te lopen route.

14.30 Gezamenlijk vertrek naar het eerste adres.

Bij elk adres is er een moment van bezinning. Zie hiervoor 
ook de plattegrond met de route en de adressen. 
Kijk voor het laatste nieuws op de website.

Tegen 17.00 uur keren we terug naar Stenden voor een hapje 
en een drankje.

18.00 Officiële sluiting van de middag                                                         
                                                        
   


