
 

 

Programma 75 jaar bevrijding Wierden bekend 
In 2020 hopen we in de gemeente Wierden samen met de gehele bevolking 75 jaar bevrijding te 

herdenken en te vieren. De gemeente Wierden bestaat uit de dorpen Wierden, Enter, de kern Hoge 

Hexel, de buurtschappen Notter-Zuna en Rectum-Ypelo. De activiteiten om de bevrijding te 

herdenken en vieren worden geconcentreerd in de periode tussen 7 april 2020 (bevrijding Hoge 

Hexel) en 5 mei 2020.  

Als kerncomité zullen we alle activiteiten agenderen en het openbare karakter van de evenementen 

bewaken. Als kerncomité sluiten we ook zoveel mogelijk aan bij landelijke, provinciale en regionale 

activiteiten om de Wierdense bevolking waar mogelijk van alles mee te laten beleven en herdenken.  

 

  



 

Activeiten  

In de gemeente Wierden zijn de volgende festiviteiten i.v.m. 75 jaar Vrijheid: 

Datum Activiteit en locatie 

20 december 2019 Lezing door Kees Kroon “De kersttrein van Wierden” in het 
Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat. 

24 december 2019 Er worden kaarsen geplaatst bij oorlogsgraven in de gemeente Wierden 
(aansluiten bij landelijk initiatief). 
 

 

 

25 december 2019 Kerst herinneringsdienst ter herinnering aan de kersttrein, 75 jaar na dato, 
om 11.30 uur op het Stationsplein te Wierden bij het monument. 

22 januari 2020 Lezing door Kees Kroon  ”Neergestorte vliegtuigen in de gemeente 
Wierden” in het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat. 

10 februari 2020 Multimedia theaterprogramma “Vrij Land” voor leerlingen van groepen 8 
van de basisscholen in het Theaterhotel. 

11 februari 2020 Wandelroute van het Kulturhus Hoge Hexel naar het monument van 
Kapitein Lancker (met informatieborden onderweg). Dit is de dag dat 
Kapitein Lancker is omgekomen. Na afloop een lezing in Kulturhus door Kees 
Kroon, thema ”Lancker en/of de Dudley groep”. 
 

 

 



 

30 maart 2020 Lezing door Cees Hoogendijk: “V-1 baan in het Haarbos” in het 
Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat. 

Maart-april-mei 
2020 

Lespakketten voor alle basisscholen in de gemeente Wierden, inclusief aan 
te vragen gastlessen, wandeling “Oorlog en vrede”, groepsbezoek aan 
expositie over de Tweede Wereldoorlog bij de Historische Kring Wederden. 
Aanmelden: secretariaat@historischekringwierden.nl.   

28 maart t/m 30 mei Expositie Historische Kring Wederden over de Tweede Wereldoorlog. 

8 april 2020 Lezing door Kees Kroon “De bevrijding van Wierden, het Algonquin 
Regiment”. 
 

 
 

9 april 2020 Dag van bevrijding van 
Wierden en Enter. 
Herdenkingstocht, route die 
destijds is gereden door de 
bevrijders met een aantal 
voertuigen van Keep them 
Rolling samen met veteranen.  
 
Tussen de middag optreden 
van het Semi Militair 
Tamboerkorps Liberation. 
 

9 april 2020 Wierdense Kwis met als thema: wereldoorlog en bevrijding. Voor jong en 
oud. Deelname door  teams scholen en 75 teams volwassen. 

Vanaf 9 april Vanaf 9 april kunt u een wandel-, fiets- of autotocht maken langs alle 
monumenten in de gemeente, als ook alle crash-locaties van vliegtuigen. Bij 
elke plek informatie over wat er op die plek destijds is gebeurd. 

9 en 10 april 2020 Bevrijdingsfeest voor jong en oud te Zuidbroek Wierden (’s avonds) 

April 2020 Leerlingen van 13 basisscholen mogen mee in legerauto’s langs 
monumenten om daar het verhaal van de gebeurtenissen destijds te horen. 

11, 18, 25 april en  
2 mei 

Wandeling “Oorlog en vrede”; route stille tocht met verhalen onder 
begeleiding van een gids van de hist.kring vanaf het monument bij de 
Dorpskerk, aanvang 14.00 uur. 

21 april Lezing Ad van Liempt. Hij publiceerde, als journalist van het NOS journaal, 
boeken over de Nederlandse historie (met name de oorlog). In het het 
Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat. 



 

25 april 2020 Seniorenmiddag op het Binnenhof (in de tent) in Wierden. Herinneringen 
aan vroeger. Optreden van “The Andrew Sisters” 

25 april 2020  Maestro-concert met bekende muziek uit de periode 1940-1945. 

28 en 29 april 2020 Houtdorp te Hoge Hexel extra aandacht voor de bevrijding. 

April-mei Bevrijdingsmiddagen voor (kwetsbare) ouderen op diverse plekken in de 
gemeente. 

26 april s middags Oecumenische viering, thema “75 jaar bevrijding” in de tent op het 
Binnenhof in Wierden. 

27 april Koningsdag te Enter:  ‘s morgens een optocht, met het thema “Oorlog en 
vrede/vrijheid” en ‘s middags een fietstocht door Enter langs vele 
historische plekken. 

2 mei 2020 Onthulling monument Short Stirling, ter nagedachtenis aan de neergestorte 
bommenwerper, in het bijzijn van familieleden van bemanning en overige 
belangstellenden aan de Goorseweg te Enter. 
 

 
 

2 mei 2020 Bevrijdingsfestival Hoge Hexel (rondom Kulturhus), zowel ‘s middags als 
 ’s avonds, met terugblik op de jaren 40-45, danswedstrijd in stijlen op 
muziek 40-45, incl. afbeeldingen Groote Jan en bevrijding Hoge Hexel.  

4 mei 2020 Historische tocht door Enter. Legerauto’s rijden een tocht langs alle 
monumenten in Enter. Belangstellenden mogen meerijden (tegen betaling). 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 mei 2020 Voorafgaande aan de stille tocht te Enter: kerkdienst in de RK Kerk te Enter 

4 mei 2020 Voorafgaande aan de stille tocht te Hoge Hexel: een oecumenische 
bijeenkomst en een maaltijd. 

4 mei 2020 Stille tocht ‘s avonds in de dorpen Wierden en Enter, kern Hoge Hexel en 
buurtschap Notter-Zuna. 



 

 

 
 

4 mei 2020 Om 21.00 uur kaarsen plaatsen bij oorlogsgraven (in heel Twente). 

5 mei 2020 Om 8.00 uur luiden kerkklokken in de hele gemeente Wierden om de 
bevrijding te herdenken. 

5 mei 2020 ‘s Morgens vrijheidsontbijt (landelijk initiatief) voor 1000 personen. Eerst 
voor ouderen (ook in verzorgingstehuizen) en vluchtelingen. Verder op 
aanvraag op meerdere plekken naar rato voor alle bewoners gemeente 
Wierden. 

5 mei 2020 Lopers van Loopgroep Wierden, Loopgroep Hoge Hexel en Völle Wille  
brengen het Bevrijdingsvuur binnen in Wierden, Enter, Hoge Hexel en Zuna. 
 

 
 

5 mei 2020 Aansluitend aan het vrijheidsontbijt spelen oud en jong samen bij het 
Akkerhus te Ypelo, Oud-Hollandse spelletjes. 
 

5 mei 2020 Bevrijdingsfestiviteiten in het centrum van Wierden: ‘s Middags voor 
kinderen. Einde middag, begin avond:  samen aan tafel “Rats, kuch en 
bonen”.. ‘s Avonds terrasconcert “Vier de Vrijheid”. 

 



 

 
 

5 mei 2020 Twentse Keep Them Rolling Liberty Tour door dorp Wierden, met 
 100 à 150 voertuigen, doorkomst verwacht tussen 15.00 uur en 16.30 uur. 
 

 

5 mei 2020 Bevrijdingsconcert Dorpskerk te Wierden 

5 mei Bevrijdingsvuurwerk in Wierden en Enter op 5 mei ’s avonds (twee locaties).  

9 mei 2020 Muziekvereniging Enter Bevrijdingsconcert in RK Kerk te Enter 

 

  



 

Lichtroute en straatversiering 

Naast de bovengenoemde activiteiten komt er een lichtroute door de gemeente Wierden. Deze rit 

kan gereden worden in de weekenden tussen 7 april tot en met 5 mei. De lichtroute gaat door dorp 

Wierden, kern Hoge Hexel , buurtschap Notter-Zuna, Rectum-Ypelo.  

Als de route klaar is, worden de startpunten bekendgemaakt. Voorlopige data van de lichtroute zijn 

onderstaande. Starttijden 20.30 uur tot 24.00 uur. 

• maandag 13 april 2020 (2e Paasdag) 

• vrijdag 17 april 2020 en zaterdag 18 april 2020 

• vrijdag 24 april 2020 en zaterdag 25 april 2020 

• vrijdag 1 mei 2020 en zaterdag 2 mei 2020 

• woensdag 5 mei 2020 

De route loopt langs uitgebeelde gebeurtenissen vanuit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast worden 

straten versierd in thema’s rondom Tweede Wereldoorlog, bevrijding en vrede. Er worden ook 

diverse bogen nagemaakt, die oorspronkelijk gemaakt zijn na de bevrijding 1945. 

Verder worden er in diverse buurten thema’s uitgebeeld: 

Buurt Thema 

Buurt Centrum plein Gerard Niezink, verzetsman “de kleine muis”, woonde aan de 
Nijverdalsestraat 21. 

Buurt ten Cateweg Nabouwen van project onderduikers, project Vredesbrug en Canadezen 
in het Palthebos. 

Hoge Hexel Uitbeelden wapendropping aan de Loomsweg, Kapitein Lancker, het stil 
verzet en de neergestorte vliegtuigen. 

Buurt de Huurne Nabouwen van de gesaboteerde ontspoorde goederentrein. 
 

 
 

Huurne II Verhaallijn bezetting-vrijheid 

Buurt de Lage Egge Theater verhalen uitbeelden en spelen die zich in de Lage Egge 
afspeelden in de oorlog en rondom bevrijding. 

Buurt Notter-Zuna Schuilkelder Heijkampsweg, Hongerwinter, fusilleren van 10 mannen 
aan de Rijssenseweg, op Nieuwe Hoeksweg uitbeelden gevolgen 
bombardement: krater en  boerderij in vlammen. 



 

Rectum Maken een wagen met V1,  die langs de route komt te staan.  
 

 
 

Rectum (buurtschap) Legertent met voertuigen 

Rijssensestraat 
(Kruising Huurnerweg) 

Neergestort vliegtuig en allerlei parachutes. 

Schietbaan/1e en 2 
Meijerinkshoekweg 

Tank bouwen,  Schietbaan verlichten en aankleden met 
soldatenpoppen. 

Centrum Station Treinbeschieting 1944, vliegtuigen maken, die bij de beschieting 
Kerkstraat / Oude Zwolseweg betrokken waren, vluchtende mensen 
met koffer in Stationsstraat, act opvoeren live in de Stationsstraat . 

Wierdense Veld NAD werkkamp: Duwarbeiders met kipkarretjes van destijds.  Tevens 
uitbeelden van de ontginning : melkvee, akkerbouw enz. 

Wierden West 
(Jalinkstraat) 

“Het Verzet Kraakt”: de plannen voor de grootste bankroof ooit werden 
in deze wijk gemaakt, treinstaking (de kinderen van Versteegh moeten 
onder de wol), overleg bij Slager Eshuis, bankgebouw, Vrachtwagen en 
Duitse patrouille, gepakte verzetsstrijder, gedenkteken met namen van 
de overvallers (de gevallenen).  

Wierden west (Sav. 
Lohmanstraat) 

Jong en oud bevrijding en Canadezen 
 

Aadorpsweg Canada / vrijheid 

Appelhofstraat Bevrijdingsboog 

Het Loo Gevangenen Kersttrein 

Hexelseweg  Oorlog en vrijheid 

Hooiland (89-101 48-
64) 

Dropping 

Hooiland (203-163) EHBO Leger 

Iepenlaan Road 2 Freedom 

Kerkhofstraat Trees is getrouwd met een Canadees 

Klokkendijk ?? 

Kluinveen Wat is vrijheid? 

Korianderhof  Canadezen  

Kruissteenweg ?? 

Lindelaan ?? 

Meidoornlaan De parachutisten 



 

Nijverdalsestraat Bevrijdingsboog 

Scheermolen De vluchtroute 

Stamanstraat Bevrijdingsboog 

Venkellaan/Kamillelaan Vrijheidsbogen 

Wilhelminastraat Kamp Canadezen 

Ypelo ME 262 crash 

Zuidbroek 75jr bevrijding Zuidbroek 

Zuna Lancaster (Tallboy) 

 


