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       NIEUWSBRIEF nr 1. 
       augustus 2017 
 

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Stichting Struikelstenen Sliedrecht. U ontvangt deze nieuwsbrief 
omdat u op een of andere manier betrokken bent bij ons mooie project: het realiseren van zo'n 40 
Struikelstenen in Sliedrecht! 

 

► De eerste elf Struikelstenen zijn inmiddels een feit! 

 

 
 

Op 6 februari jl. heeft Gunter Demnig de eerste 11 stenen gelegd.  

Hij deed dit aan de:  
Adriaan Volkersingel 22   zes stenen voor de Joodse familie Kleinkramer; 

Adriaan Volkersingel 25   vier stenen voor de Joodse familie Hartog den Hartog; 

Molendijk, nabij nummer 160  een steen voor Merwedegijzelaar Klaas Görtemöller. 

De andere 29 stenen zullen in 2018, 2019 en 2010 gelegd gaan worden. Daarbij zijn we wel 
afhankelijk van de planning van de heer Demnig. 
 

De ceremonie werd – zeker voor een kille winterse maandagochtend – zeer goed bezocht! 

U kunt via de volgende link een filmpje bekijken van het leggen van de stenen op 6 februari: 

https://www.youtube.com/watch?v=i_0GntiqziI&feature=youtu.be 

 

► We zijn er (maar het werk gaat door)! 

 
Zoals het er nu dus uitziet, zullen er in Sliedrecht ongeveer 40 Struikelstenen geplaatst worden. 
Mogelijk worden dat er nog wat meer. Eén Struikelsteen kost € 120,- en in totaal is dus ca. € 4.800,- 
nodig.  
 
Minder dan 1,5 jaar na onze officiële oprichting is in die zin het gestelde doel bereikt dat we het geld 
voor de 40 Struikelstenen bij elkaar hebben. Er is zelfs sprake van een kleine financiële reserve om 
een eventuele prijsverhoging in de komende jaren op te kunnen vangen. Naast het geld voor de 
stenen hebben we ook middelen bij elkaar gebracht voor wat we de algemene kosten noemen. Het 
merendeel van de stenen moet per slot van rekening nog worden gelegd.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i_0GntiqziI&feature=youtu.be
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Voor wat betreft de algemene kosten moet u denken aan de volgende zaken: 
 

 de verblijfskosten van de heer Gunther Demnig; 

 de kosten voor het (half)jaarlijks onderhoud van de stenen; 

 het doen van onderzoek (o.a. via advertenties) naar nabestaanden van (in het bijzonder) de 
acht Joodse vrouwen en mannen die werden opgepakt op hun onderduikadres aan de 
Stationsweg; 

 het doen van onderzoek naar achtergrondverhalen van de in Sliedrecht opgepakte en 
gedeporteerde inwoners en (Joodse) onderduikers; 

 het onderhoud en up-to-date houden van onze website; 

 het organiseren van een of meerdere bijeenkomsten met bewoners van woningen waar 
stenen worden gelegd, mogelijke nabestaanden en ter aankondiging/voorbereiding van het 
leggen van een nieuwe serie stenen; 

 het uitgeven van voorlichtingsmateriaal; zo staat er bijvoorbeeld een wandelroute langs de 
stenen op de wensenlijst met een routebeschrijving, waarin verhalen en achtergronden van 
de herdachte mensen worden opgenomen; 

 het verzorgen van lessen op de basisscholen en het voortgezet onderwijs, waarin de met 
Struikelstenen herdachte mensen centraal staan; 

 het verzorgen van informatie aan groepen geïnteresseerden, zoals de Historische Vereniging 
Sliedrecht of instelling/organisaties die ons vragen een bijeenkomst of avond te verzorgen en 
niet te vergeten; 

 het uitbrengen van Nieuwsbrieven;  

 de vaste kosten, zoals die van de bank. 

 

Allerlei activiteiten , die verband houden met waar we als Stichting voor staan: 
–  de herinnering aan Joodse en andere medeburgers die vanuit Sliedrecht door de Nazi’s in de
 Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en zijn omgekomen levend te houden; 
–  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
 verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Voor deze activiteiten is inmiddels ruim € 2.300, - beschikbaar, maar ook in de toekomst is uw steun 
zeer welkom! Zo kunt u bijvoorbeeld nog steeds een of meerdere stenen (die nog in de planning 
staan om gelegd te worden) op naam adopteren. 
U kunt daarvoor uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL11 RABO 0304824879 t.n.v. 
Stichting Struikelstenen Sliedrecht. Vermeldt u – als het gaat om de adoptie van een steen – de naam 
van de betrokkene (u vindt ze in het hoofdstukje “Planning”). 
De kosten van het adopteren van een steen zijn gelijk aan de kosten van de steen (€ 120, -). 
 
 
NB: Vergeet u bij uw donatie uw postcode en huisnummer niet te vermelden. We kunnen u dan op 
de hoogte houden van wat er zoals gaande is rondom onze Stichting.  
 
 
Door het plaatsen van Struikelstenen houden we de namen van de betreffende omgekomen 
Sliedrechtse medeburgers in respectvolle herinnering. 
 
De Stichting Struikelstenen Sliedrecht is ANBI geregistreerd met  
RSIN/fiscaalnummer 856295966. 
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► Planning. 

 
Ons streven is er op gericht ook in de komende drie jaar steeds een aantal stenen te (laten) leggen. 
We hebben daarvoor het volgende schema opgesteld: 
 
2018: Joodse familie Simon den Hartog – 5 mensen; daarvan zijn op dit moment 2 stenen 

geadopteerd, 

                               Joodse Onderduikkinderen: Marleentje en Bertje Sanders; 
                                  beide stenen geadopteerd,  

 De Merwedegijzelaars Teunis Ceelen, Arie de Kluijver en Pieter van Hemert. 
 Bij elkaar 10 stenen op 5 verschillende plekken in Sliedrecht. 
 
2019:  Joodse familie Jacques van Gelderen – 3 mensen; alle stenen zijn geadopteerd, 
  8 Joodse onderduikers:  Rozette van Aals, 

David de Goede, 
Julia de Goede-Salomons,  
Hester Kattenburg-Fles,  
Martha Kattenburg-Goldstein;  
Joseph de Raaij;  
Vrouwtje de Raaij-de Jong en  
Antoinetta Rosenau-Fles. 

  Mejuffrouw Leentje Nederlof (onderduikgeefster); deze steen is geadopteerd. 
  De Merwedegijzelaars Pieter Harkema; deze steen is geadopteerd en 

Steven Gerrit van der Kreeft; deze steen is geadopteerd.  
  Bij elkaar 14 stenen op 3 verschillende plekken in Sliedrecht. 
 
2020:  De Merwedegijzelaars Gerrit de Bruin, Arie Kors Groeneveld, Jacob van der Knaap en  

Cornelis de Rek.  
Bij elkaar 4 stenen op 4 plaatsen. 
 
Nabestaanden van Merwedegijzelaar Barend de Bruin hebben te kennen gegeven het 
plaatsen van een Struikelsteen voor Barend niet op prijs te stellen.  
 

► Op zoek. 
 
Al een poosje wordt bij het overmaken van geld niet meer het adres vermeld van degene, die het 
bedrag overmaakt. Ook onze Stichting heeft daarmee te maken en hoewel we steeds onze uiterste 
best doen om toch de gegevens van donateurs te achterhalen, loopt dat niet altijd even soepel. Soms 
lukt het helemaal niet om de adressen te achterhalen. Ten gevolge hiervan horen deze donateurs 
niets meer van onze Stichting, wat natuurlijk jammer is. Dit tenzij ze zelf initiatief nemen en de 
facebookpagina (https://www.facebook.com/struikelstenensliedrecht/) of onze website 
(https://www.struikelstenensliedrecht.nl/) te bezoeken. 
 
Tegenwoordig vragen we daarom bij een donatie de postcode en het huisnummer te vermelden. We 
sturen dan een briefje met het verzoek een eventueel e-mailadres aan ons beschikbaar te stellen.  
Als dat er is kunnen we u namelijk kosteloos informeren. Is dat er niet dan komt de informatie met de 
post.  
 

https://www.facebook.com/struikelstenensliedrecht/
https://www.struikelstenensliedrecht.nl/
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We zijn al een tijdje op zoek naar de volgende donateurs: 
L.L.C. Goedhart;  
J. de Groot; 
T. de Groot eo G. de Groot-Oskam; 
F. H. v/d Have en J. v/d Have-Vroegindeweij; 
J. ten Hoeve; 
E. Honkoop eo; 
H.J. Kaaks eo; 
A. Nederlof van Wijngaarden CJ; 
S. Riske-Koppelaar; 
T. Romeyn eo, 
H. Vlot eo en   
M.G.L.M. Vermeeren 
 
Mocht u één van hen kennen, dan zouden wij het op prijs stellen indien u hem/haar op onze 
speurtocht wilt attenderen.  
Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw medewerking! 
Men kan zich via info@struikelstenensliedrecht.nl aanmelden. 
 
► Voor alle duidelijkheid. 
 
De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  
Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in uitvoering van hun functie gemaakte kosten, 
maar daarvan is tot op heden geen sprake geweest.  
 
 

► U wilt iets weten?  
 
Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht (https://www.struikelstenensliedrecht.nl/).  
Of stuur een mailtje aan: info@struikelstenensliedrecht.nl 
 
 
 

 

mailto:info@struikelstenensliedrecht.nl
https://www.struikelstenensliedrecht.nl/
mailto:info@struikelstenensliedrecht.nl

