
Wandeling: MOED 

Deze wandeling of fietstocht, die je gewoon vanuit je eigen huis kunt doen (zelfs vanuit je 

stoel als je niet naar buiten kunt) , gaat over “moed”, of “lef” zoals we ook wel zeggen. Lef 

komt uit het Hebreeuws en betekent “hart” 

 

Terwijl je onderweg bent kun je nadenken wat “moed” betekent. Ben je met iemand samen 

onderweg dan kun je je gedachten met elkaar uitwisselen: 

 

Voor de kinderen:   

Wat doe je als je iets eng vindt of moeilijk? Bijvoorbeeld: je zit net op zwemles en vindt dat 

best eng. Probeer je iets te verzinnen waardoor je niet hoeft te zwemmen, of probeer je je 

angst te overwinnen? En hoe doe je dat dan? (voor zwemmen kun je natuurlijk ook iets 

anders invullen dat je eng vindt) 

 

Voor de volwassenen: 

Bij welke gebeurtenis of in welke periode in je leven had je (extra) moed nodig? Hoe zag die 

moed er uit?  En vond je die moed? En zo ja, waar of hoe? 

 

Bestemming: 

De weg leidt naar struikelstenen, waarvan er verschillende gelegd zijn in Assen. 

Struikelstenen zijn herinneringsstenen. Je kunt er de namen op lezen van joodse mensen die 

gewoond hebben op de plek waar de stenen gelegd zijn. Deze mensen zijn in de Tweede 

Wereldoorlog opgepakt en via Westerbork op transport gesteld naar een concentratiekampen 

ergens in Europa. Ze zijn nooit meer teruggekomen. Door die stenen vergeten we hen niet. 

 

We concentreren ons op de struikelstenen die 

op de Brink bij nummer 26 te vinden zijn. Hier 

woonde de familie Denneboom: vader Heiman, 

moeder Estella, oudste zoon Abraham van 13 

en de tweeling Berend en Betje van 10 jaar 

oud. Moeder Estella was de tante van Marga 

Minco.  Marga heeft de oorlog overleefd. Ze 

schreef daarna een boek, “Het bittere kruid”. 

In dat boek gaat het over een Joodse familie 

die in de oorlog ten onder gaat.   

Meer informatie over het gezin Denneboom is 

te lezen via deze link: 

https://www.openhuisassen.nl/wp-

content/uploads/2020/10/Geschiedenis-familie-

Denneboom-Brink-26-te-Assen.pdf 

 

Veel Joodse mensen zijn weggevoerd en kwamen niet meer terug. Maar er zijn ook Joodse 

mensen die konden onderduiken. Ze werden verborgen in huizen en boerderijen waar 

mensen woonden die in verzet kwamen.  Dat was heel veel moed voor nodig. 

 

In de buurt liggen nog meer struikelstenen. Ga maar kijken op bijvoorbeeld Marktstraat 11, 

Markt 13, of Forum 4, Gedempte Singel 10 of Kloosterstraat 5. Je kunt ook kijken bij het 

monument dat bij Scapino op de Oude Singel staat, of het gedenkteken bij het 

gemeentehuis.  

https://www.openhuisassen.nl/wp-content/uploads/2020/10/Geschiedenis-familie-Denneboom-Brink-26-te-Assen.pdf
https://www.openhuisassen.nl/wp-content/uploads/2020/10/Geschiedenis-familie-Denneboom-Brink-26-te-Assen.pdf
https://www.openhuisassen.nl/wp-content/uploads/2020/10/Geschiedenis-familie-Denneboom-Brink-26-te-Assen.pdf


Wandeling: Vriendschap 

 

Deze wandeling of fietstocht, die je gewoon vanuit je eigen huis kunt doen (zelfs vanuit je 

stoel als je niet naar buiten kunt), gaat over “vriendschap”.  

 

Terwijl je onderweg bent kun je nadenken wat “vriendschap” betekent voor jou. Ben je met 

iemand samen onderweg dan kun je je gedachten met elkaar uitwisselen: 

 

Voor de kinderen:   

Wie is je beste vriend of vriendin? Waarom? Wat vind je het leukste om samen met je vriend 

of vriendin te doen? Maken jullie wel eens ruzie? Hoe maken jullie het daarna weer goed? 

 

Voor de volwassenen 

Wie is een belangrijke vriend of vriendin voor je?   Voor wie ben jij een goede vriend(in)? 

Waaruit blijkt die vriendschap?  Wat doe je wel/ niet of anders dan bij gewone ‘bekenden’? 

  

 

Bestemming:  

De weg leidt naar een kunstwerk dat de 

naam “Dialoog” heeft. Te vinden op de 

rotonde van het Parkplein. Het is in 2008 

gemaakt door kunstenaar Hugo 

Duchateau.  Wat roept dit kunstwerk bij 

je op. Waarom zal het een dergelijke 

naam hebben gekregen denk je? Waar 

hebben die vogels het volgens jou over?  

 

 

 

 

 

Extra uitdaging:  

Voer een dialoog met elkaar over een 

onderwerp dat je samen kiest. De kunst 

is om elkaar te laten uitpraten en je mag 

geen ‘ja’, geen ‘nee’ en geen ‘eh’  

zeggen. 

 

  



Wandeling: Geld maakt (niet) gelukkig 

 

Deze wandeling of fietstocht, die je gewoon vanuit je eigen huis kunt doen (zelfs vanuit je 

stoel als je niet naar buiten kunt) , gaat over “geld” en over de vraag of geld gelukkig maakt 

of juist niet.  

 

Terwijl je onderweg bent kun je nadenken wat “geld” voor jou betekent. Ben je met iemand 

samen onderweg dan kun je je gedachten met elkaar uitwisselen: 

 

Voor de kinderen:  

Wat zou je (ermee) doen als je  100.000 euro zou winnen? 

 

Voor de volwassenen: 

Ben je het eens of oneens met de stelling “Geld is de wortel van alle kwaad”. Waarom? 

 

 

Bestemming:   

De weg leidt naar heet Duurzaamheidscentrum in het Asser bos. Een uitstekend plek om 

informatie te krijgen over duurzaam omgaan met de natuur. Als het info.centrum tenminste 

open is.  

 

Maak sowieso 

een wandeling in 

het bos, geniet 

van de lente.  

 

Ga op een 

bankje zitten en 

tel 15 minuten 

lang de vogels 

die je ziet.  

 

Oh ja, neem een 

zak mee en ruim 

al het afval op 

dat je onderweg 

tegenkomt.  

 

 

Voor meer informatie over het Duurzaamheidscentrum: 

https://duurzaamheidscentrumassen.nl/over-ons 

  

https://duurzaamheidscentrumassen.nl/over-ons


 

Wandeling: Geloven in delen 

 

Deze wandeling of fietstocht, die je gewoon vanuit je eigen huis kunt doen (zelfs vanuit je 

stoel wanneer je niet naar buiten kunt) gaat over ‘geloven’, en over ‘delen’ en over ‘geloven 

in delen’. 

 

Terwijl je onderweg bent kun je nadenken wat ‘delen’ voor jou betekent. Ben je met iemand 

samen onderweg dan kun je je gedachten met elkaar uitwisselen: 

 

Voor kinderen én volwassenen:  

Wat deel ik makkelijk met anderen? En wat juist niet? Hoe komt dat?  

Wat is het meest bijzondere dat iemand ooit met jou heeft gedeeld? 

 

  

Bestemming: 

De weg leidt naar de Martin Luther Kingweg op hoogte van nummer 6. Daar staat een 

kledingcontainer van Sympany, die veel stof tot nadenken geeft en meteen een mooie 

gelegenheid biedt om op te ruimen.   

  

Wil te weten wat er met de 

verzamelde kleding gebeurt, lees dan 

de website van Sympany:  

https://www.sympany.nl/circulair-

textiel/ 

 

 

 

 

 

 

 

In de kledingindustrie werken veel 

kinderen onder slechte 

omstandigheden. De organisatie SAVE, 

waar de Diaconie van de Protestantse 

Kerk Assen deze 40 dagentijd 

aandacht voor vraagt probeert 

kinderen (en hun ouders) een ander, 

beter perspectief te bieden.  Op de 

website lees je hoe:  https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/geen-kinderarbeid-in-

de-textielindustrie/  

 

  

https://www.sympany.nl/circulair-textiel/
https://www.sympany.nl/circulair-textiel/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/geen-kinderarbeid-in-de-textielindustrie/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/geen-kinderarbeid-in-de-textielindustrie/


Wandeling: Loslaten 

Deze wandeling of fietstocht, die je gewoon vanuit je eigen huis kunt doen (zelfs vanuit je 

stoel wanneer je niet naar buiten kunt) gaat over ‘loslaten’. Ook in de betekenis van 

‘opofferen’ of ‘op geven’. 

 

Terwijl je onderweg bent kun je nadenken wat ‘loslaten’ voor jou betekent. Ben je met 

iemand samen onderweg dan kun je je gedachten met elkaar uitwisselen: 

 

Voor de kinderen 

Als je zou moeten kiezen tussen iets dat jij zelf heel leuk vindt en iets dat heel goed is voor 

een ander, wat doe je dan?   Bijvoorbeeld: je hebt 1 euro gekregen om er een ijsje mee te 

kopen. Maar je komt iemand tegen die geld inzamelt voor een goed doel. Wat doe je dan?  

 

Voor de volwassenen:  

Kun je je herinneren dat iemand iets voor jou heeft opgeofferd? Tijd, energie, spullen, 

aandacht etc. Wat voor gevoel geeft dat je? Gewaardeerd, geliefd, ongemakkelijk, schuldig, 

gegeneerd? 

                         

 

Bestemming:  

De weg leidt naar het monument voor de Franse Parachutisten aan de Balkenweg 3.  

   

Dit monument werd in 1985 opgericht, ter nagedachtenis aan de 33 gesneuvelde Franse 

parachutisten die tijdens "AMHERST" (7-14 april 1945) hun leven gaven voor onze 

bevrijding. Tijdens deze operatie landden ruim 700 para's op 47 verschillende locaties, die 

hoofdzakelijk in Drenthe lagen. In felle gevechten met de Duitsers hebben zij de weg 

voorbereid voor het Canadees-Poolse offensief, dat enkele dagen later volgde.  

 

 

Het monument 

bestaat uit een 

gemetselde 

gedenkmuur die 

onderbroken 

wordt door een 

geslagen bres. 

Dit staat 

symbool voor de 

bres die destijds 

in de Duitse 

verdediging 

werd geslagen. 

 

Er zijn meer oorlogsmonumenten in Assen te bezoeken. Wil je weten waar? Kijk maar op 

deze website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_oorlogsmonumenten_in_Assen 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_oorlogsmonumenten_in_Assen


Wandeling: Hoogtepunt?  

Deze wandeling of fietstocht, die je gewoon vanuit je eigen huis kunt doen (zelfs vanuit je 

stoel wanneer je niet naar buiten kunt) gaat over ‘hoogtepunten’. En misschien ook wel over 

dieptepunten. 

 

Terwijl je onderweg bent kun je nadenken wat voor jou de betekenis van een  ‘hoogtepunt’ 

in je leven is (geweest). Ben je met iemand samen onderweg dan kun je je gedachten met 

elkaar uitwisselen: 

 

Voor de kinderen: 

Wat was het leukste vandaag? En wat vond je super stom? Waarom? 

Welke is de mooiste dag van je leven geweest tot nu? 

 

Voor de volwassenen: 

Wat zijn hoogtepunten (of juist dieptepunten) geweest in je leven. Hoe bepaalden ze je 

verdere weg? Ook vandaag nog? Welke hoogtepunten hoop/denk je in je leven nog mee te 

maken. Leef je daar naartoe? 

 

 

Bestemming: 

De weg leidt naar de zogenaamde ‘Toetertoren’. Te vinden bij de sluis bij Peelo aan het 

Noord Willemskaneel.    

 

 

Het is een aluminium geluidsinstrument voor de 

sluiswachter, ontworpen door Alphons ter Avest. 

De 5-tonige hoorn reageert op de waterstand in de 

sluis. Het verval in de sluis is 5meter. De 5 toeters 

vormen het C akkoord. Als het water in de sluis 

zakt, klinkt bij iedere meter een lagere toon. Gaat 

het water stijgen dan klimmen de toonhoogtes. 

Een sluis regelt de balans in hoogte en diepte van 

de waterstand, om doorgang van het ene kanaal 

naar het andere mogelijk te maken.  

   

 


