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Dit is de tweede nieuwsbrief van 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!  

 

 

 

Eind april worden er opnieuw tien stenen gelegd, daarmee komen we op ongeveer de helft 

van het totale aantal Struikelstenen dat onze stichting in Sliedrecht wil realiseren. Op 

vrijdag 27 april (Koningsdag) en zaterdag 28 april zal de kunstenaar Günter Demnig 

Sliedrecht aandoen om de stenen te plaatsen. U bent uiteraard van harte uitgenodigd om 

deze plaatsingen bij de wonen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over het programma. 

 

 

Foto: Günter Demnig plaatst de eerste stenen in Sliedrecht op 6 februari 2017 
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Vrijdag 27 april (Koningsdag) 

13.00 – 13.45 

Locatie: Rivierdijk 414. 

Plaatsing van de stenen voor de Joodse familie Simon den 

Hartog, bestaande uit Simon den Hartog, Mietje den Hartog – 

den Hartog, Hendrijntje den Hartog, Betje Kleinkramer–den 

Hartog, en Sophia den Hartog. 

De stenen worden aangereikt door leerlingen van de Pr. Willem 

Alexanderschool. 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.45  

Locatie: Hugo de Grootstraat 70. 

Plaatsing van de stenen voor Bertje en 

Marleentje Sanders, twee Joodse 

onderduikkinderen.  

De stenen worden aangereikt door leerlingen 

van de Oranje Nassauschool. 

 

 

 

 

Na afloop zijn geïnteresseerden van harte welkom in de Sliedrechtse Synagoge om even na 

te praten onder het genot van een kopje koffie. Hier is ook het boekje van Dick Verkijk te 

koop dat over de familie Sanders gaat:  

"Bertje was zo'n lief jongetje". De tragische ondergang van de familie Sanders. 
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Zaterdag 28 april 

10.00 – 10.30 

Locatie: Molendijk 25 (toenmalig adres C211). 

Plaatsing van de steen voor Merwedegijzelaar Arie de Kluijver. 

 

 

 

 

10.45 – 11.15 

Locatie: Parallelweg 8 (toenmalig adres D481). 

Plaatsing van de steen voor Merwedegijzelaar Pieter van Hemert. 

 

 

 

 

11.30 – 12.00 

Locatie: Stationsweg 196 (toenmalig huisnummer 198). 

Plaatsing van de steen voor Merwedegijzelaar Teunis Ceelen. 

 

 

 

 

Van deze drie Merwedegijzelaars zullen familieleden bij de steenlegging aanwezig zijn. 

Na afloop zijn geïnteresseerden van harte welkom in de Bibliotheek om even na te praten 

onder het genot van een kopje koffie. De bibliotheek sluit deze dag om 13.00. 
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Kistjes 

Ons werk houdt niet op na het plaatsen van de stenen, want deze moeten uiteraard ook 

onderhouden worden. Speciaal hiervoor hebben wij een aantal onderhoudskistjes 

samengesteld, die wij aan de zeven basisscholen in Sliedrecht zullen schenken met de vraag 

of zij ons willen helpen bij deze taak. Elk kistje is gevuld met koperpoets, poetsdoeken, 

voegenkrabbers voor het onkruid tussen en rondom de Struikelstenen en een veger en blik. 

De kosten per kistje bedragen € 13,25. 

 

Wilt u een onderhoudskistje sponsoren? Dan 

kunt u uw bijdrage overmaken op 

rekeningnummer NL11 RABO 

0304824879  t.n.v. Stichting Struikelstenen 

Sliedrecht, onder vermelding van 

‘Schoonmaakkistje Struikelstenen’.  

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. 

 

 

 

 

 

 

Wij hopen u te ontmoeten bij de eerstvolgende steenleggingen op 27 en 28 april in 
Sliedrecht. 

Meer informatie over de mensen waarvoor stenen gelegd zijn/gaan worden vindt u op 
onze website: www.struikelstenensliedrecht.nl. 

Met vragen en/of opmerkingen kunt u ons mailen: info@struikelstenensliedrecht.nl. 

 

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

