1 | Panelen Groninger Verhalen en Herdenkingscomité ’40-‘45

5 | Verzetsmonument Julianapark

Bibliotheek Stadskanaal, Continentenlaan 2, Stadskanaal

Julianapark, Stadskanaal

Langs de ramen van de Bibliotheek Stadskanaal staan panelen
tentoongesteld. De verhalen en foto’s geven een levendig beeld over de
Tweede Wereldoorlog. Op dit punt start de route.

Het verzetsmonument in het Julianapark houdt de herinnering levend aan
de burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Stadskanaal. Het is
onthuld in 1949.

2 | Stolpersteine; de Joodse familie De Leeuw

6 | Joods Oorlogsmonument Stadskanaal

Stationslaan 25, Stadskanaal

Tegenover Navolaan 23, Stadskanaal

Deze route gaat langs vier herdenkingsplekken met Stolpersteine. Deze
betonnen stenen van 10 x 10 cm met aan de bovenkant een messing
plaatje met o.a. de naam van een slachtoffer uit de Tweede Wereldoorlog
zijn geplaatst in het trottoir voor de huizen waar de slachtoffers woonden.

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan de mannen, vrouwen en
kinderen van de Joodse gemeente die in de jaren 1940-1945 om het leven
werden gebracht.

3 | Stolpersteine; de Joodse families Stoppelman en Gudema

7 | Pools Oorlogsmonument

Burgemeester Reijndersstraat 86-88 en 72, Stadskanaal

Gen. Maczekplein, Stadskanaal

De letterlijke vertaling van Stolpersteine is ‘struikelstenen’ en staat ook
voor ‘stenen van de confrontatie’. Ze zijn bedoeld om de voorbijganger
figuurlijk te laten struikelen en aan te zetten tot nadenken.

Dit monument is de herinnering aan de bevrijding van Stadskanaal op
12 april 1945 door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van
generaal S.W. Maczek. Het is onthuld op 5 mei 1993.

4 | Stolperstein; Cornelis Hoving

8 | Monument 21*

Julianastraat 8, Stadskanaal

De Vloeivelden 1 (Kromme Wijk), Stadskanaal

De steen is gelegd ter nagedachtenis aan Cornelis Hoving, voormalig leraar
aan de HBS in Stadskanaal, voorloper van het Ubbo Emmius Lyceum (later
Ubbo Emmius Scholengemeenschap). Hij was een verzetsstrijder in de
Tweede Wereldoorlog.

Nabij De Vloeivelden 1, destijds de Kromme Wijk, stond tijdens WO II het
boerderijtje van de familie Drenth. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielpen zij
16 onderduikers aan vervolging te ontkomen. Ze hebben het allen overleefd.

Voor meer wandelroutes of informatie over het project Stolpersteine Gemeente Stadskanaal: de apps Struikelstenen Gids of
Stolpersteine Guide en www.Stolpersteinegemeentestadskanaal.nl. Meer informatie over Monument 21: www.monument21.nl
Herdenkingsroute Stadskanaal is een initiatief van Biblionet Groningen en is tot stand gekomen dankzij de samenwerking
met: Streekhistorisch Centrum Stadskanaal, Comité Stolpersteine Gemeente Stadskanaal, Comité Joods Oorlogsmonument,
Gemeente Stadskanaal en Herdenkingscomité '40-'45.

*Dit monument is niet opgenomen in de wandelroute maar ligt op 2,4 kilometer (ongeveer
30 minuten lopen) afstand vanaf het beginpunt en is de moeite waard om ook even te
bezoeken.

