stolpersteine v_oor Deldense slachtoffers
van het naziregime
Delden
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Bedenker van de Stolpersteine is de Duitse
kunsteqaar c unrer odmni g. 2i3; ;à."ö;;
SS'er. om het leed van oe"gru#ëtoààài, ïrà
de nazi-s voor zover mogEiijÈ i;;;;;r;ï:
ten..bedacht hij de Stotpe"rridin.. O. .Ëiï.
srnrlKelsteen werd gelegd in de Berliinse
yrJk tte'Lzberg. In Nederland werd iniOOl
ge eerste Stolperstein gelegd in de gemeente

F.oT., De stíchting f.u.fia ï.ii.?ÉïöËri
Nederland ( LVONï zorgOè-er màià;.-i;:
Kale.werkgroepen al voor. dat Stolpersteine
werden geplaatst in Almelo, Heiselo en

Enschedà. De LVoN ireJ
no.n-proFit organisari e. aie

orutfrï"ïËrlir.ïl
utriiuitèïà
vruwlllgers werkt. Ook ontwikkeltinJi
«le

stlchtlng educatieve programma,s voor het
onoerwus.
Stolpersteine nu ook in Delden
!en keer perjaar rond Bevriidinssdas wor_
oen de. ste-nen plechtig onthuld ríet eën ce_
re^monle. In Hengelo liggen er ondertussen

39..Enschede he"eft er'ft6 ;; Àl;;i;"iï.
DrtJa€r rs ook Delden aan de beurt. Vriiwil_
nge-r ype de Jong zet zich in om een aàntal
Sto.lpersteine in Delden te tàieíótààiiËr.' jï
stuKs maar hetst. Het initiatief Ë.omt van de
Raad van Kerken in Detdé;, Ëil;]à;;;
de vroegere joodse medebrrÀ.ii. àË,unïï
ueroen zun getransporteerd. Het oroiect
neeÍt enorm reel positieve reacties hoi"n
ontvangen. U wordt van harte uireenodïsd
yoo] qe ceremonie voor het plaaisen ràn
oe Jtolpersterne op maandaq j0 seotember
v,anaï t5.Íi0 uur in de Oude Blasiuskerk,
Kerkplein 3 te Delden.
De heer Gunter Demnig zal er zelf bii ziin
om oe eer_ste steen te plaatsen aan de Mar[t_
straat 9. Verv-olgens gaat de route via de
Langestraat. de Zuidwal. weer Langestraat
-t

en etndrgt rn

Kipwegje. Aansluitend is

rond. 1&00 uur nog een informeel samen_
zrJn tn Restaurant De Sevenster in Delden.
Iedereen is welkom.

Programma ceremonie Stolpersteine

Nlaandag 30 september
vanat J5.00 uur Oude Blasius kerk,
lI99C
Kerkplein
LerKpleln Delden.
Delden.
15.30 - 15.35 rlrr: Welkom door ype de

l;;"s:'

e

i;Ë;' ïild ï;ï"dli.,i.ïb.',

EE,

éí-verart*ooià-g ïiör_
F:l Jg_el" ithrpls
perstelne
Delden.

15.35^- 15.45 uur: Beeld en geluid presen_
tatie. Productie Sioerd KulDers.
Jood.se gedenk- en woonplàatsen te Delden

worden verbeeld. ondeisteund door

Z1CK.

mu_

15.+5 - 15.50 uur: Toespraak door bur_
gemeester Hof van Twente mevrouw E.
Nauta-van Moorsel.
15.59-- 15.55 uur: De heer Fred Menko zal
een Kaddisj uitspreken riooOs sèUèà.'vauk
tlltggproke.n

een begiafeni sl
eerste steenles_
de.heer Cunrer Dèmnig
Ë,19,q9o,.
G_eplande tijd en route:
b i.i

l).)5.uur :Vertrek naaide

ló.U0 uur Marktstraat 9
I 6.20 uur Lanqestraat 24
I 6.40 uur Langestraat 3g
17.C)0 uur Zdlwal22
17.30 uur Langestraat 99
17.50 uur Kipivesie 1

Ongeveer

t8.00ïur informeel

samenziin

m restauranr De Sevenster. Marktstraai OiË
Delden.
u_ dit initiatiel mer een seldeIl.o.h!
.
lURe bUdrage willen ondersteunenï dan
[a-ll dat op rekeningnummer NLI0RA_
80031.33.50,809 ren"name van C. Smii_
penningmeester. onder vermelding urn Ciii
Stolpersteine.

