Beste sponsor herdenkingsmaand “Vier de Vrijheid Wierden Enter” 2020.

De dorpen en buurtschappen van de gemeente Wierden vieren in 2020 75 jaar vrijheid. De
bevrijding van de gemeente Wierden vond plaats in de periode van 7 tot en met 9 april 1945. Er
zijn, naast het feit dat het een jubileumjaar is, diverse redenen om dit jubileum groots te vieren.
Inwoners uit de gemeente Wierden, die nog kunnen getuigen over de oorlogsjaren en de bevrijding,
zijn op leeftijd. In relatie hiermee dringt de tijd om te kijken hoe we de herdenking van de
verschrikkingen uit de jaren 40-45 en de viering van de daarna verworven vrijheid kunnen
doorgeven aan de volgende generaties: "Opdat het niet weer gebeure".
De stichting stimuleert en ondersteunt burgerinitiatieven. Momenteel mag de stichting zich al
verheugen op een groot aantal aanmeldingen vanuit de bevolking van gemeente Wierden. Mede
hierdoor zal een groots herdenkingsprogramma worden opgezet. Hieronder ziet u een overzicht van
de aanmeldingen die samen een voorlopig programma vormen.

Voorlopig programma per 1 oktober, volgens projectplan (plan waarin de aanmeldingen
zijn verwerkt en aanmeldingen zijn gekoppeld tot één programmaonderdeel).
Programmalijn 4 en 5 mei
Oecumenische Kerkdienst
Stille Tocht
Gedenken en 2-minuten stilte bij de oorlogsmonumenten
Lichtjes plaatsen bij de oorlogsgraven
Historische Tocht Enter
Bevrijdingsvuur halen in Wageningen
Bevrijdingsvuur op 5 mei ontsteken op div plaatsen in de gemeente
Klokken luiden
Vanaf 08.00 uur vlaggen in de gemeente
Bevrijdingsontbijt voor 1000 personen met specifieke aandacht voor onze ouderen (ook in
verzorgingshuizen) en vluchtelingen
Bevrijdingsconcert in Dorpskerk
Afsluitende activiteiten voor jeugd en volwassenen o.a. kinderactiviteit, maaltijd,
terrasconcert
Afsluitende vuurwerkshow (nog onder voorbehoud)
Programmalijn buiten periode 7 april-5 mei 2020
Openluchtspel Bericht voor Groote Jan 13 september 2019
Onthulling gedenksteen Lancaster 24 september 2019
Lezingencyclus 75-jaar Vrijheid vanaf november 2019
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Programmalijn publicaties
Bevrijdingskrant
Website en Facebook Vier de Vrijheid Wierden Enter
Overige media-kanalen
HKW-Magazine Wederaardigheden
Programmalijn monumenten en markeringen
Onthulling monument Short Stirling Enter
Plaatsen infoborden bij crash-locaties en V1-baan Haarbos
Programmalijn belevingsroutes
Lichtroute; inclusief het versieren van buurtschappen en wijken in de gemeente
Een route in en door de gemeente, er worden o.a. gebeurtenissen vanuit de tweede
wereldoorlog uitgebeeld
Keep them Rolling – bevrijdingsroute 9 april 2020
Keep them Rolling historische route Enter (zie programma 4 mei)
Keep them Rolling langs markante plekken met verhalen voor schooljeugd
Route langs oorlogsmonumenten en crashlocaties
Wandel-Fiets-Autoroute
Wandeling Oorlog en Vrede, verhalen langs de route van de Stille tocht Wierden
Programmalijn lezingen
Lezing Ad van Liempt
Programmalijn exposities
Expositie HKW
Mini-exposities op div. lokaties in Wierden, Enter, Hoge Hexel, Ypelo, Notter-Zuna
Programmalijn muziek
Maestro
Terrasconcert (zie programma 5 mei)
Vrijheidsconcert (zie programma 5 mei)
Bevrijdingsfestival Hoge Hexel
Programmalijn spel
Bevrijdingsquiz
Programmalijn senioren
Bevrijdingsmiddag op locatie voor kwetsbare ouderen
Bevrijdingstentfeest voor senioren op het Binnenhof
Veteranen en nabestaanden (doorlopend)
Programmalijn educatie basisscholen en voortgezet onderwijs
Lessenpakket HKW basisscholen
Lessenpakket Expeditie Vrijheid (HCO)
Gastlessen o.a. veteraan in de klas
Wandelroute oorlog en vrede (zie routes)
Bezoek aan exposities
Theatervoorstelling “Vrij Land” bovenbouw (groep 8) basischolen
Ooggetuigen in beeld: digitale gesprekken met ooggetuigen WO2
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Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. R. Broeze, voorzitter Stichting Vier de Vrijheid
Wierden Enter, tel. 06-12842382, mail info@vrijheidwierdenenter.nl
b.g.g. dhr. J. Bosch, penningmeester, tel. 06-36069988, mail info@vrijheidwierdenenter.nl

Met vriendelijke groet,
R. Broeze
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