
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

