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Versie 12 januari 2020

VIER DE VRIJHEID WIERDEN - ENTER
INLEIDING
De dorpen en buurschappen 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 gemeente Wierden wil zich onderscheiden en heeft daarom in het kader van 75 jaar vrijheid
gekozen voor het ondersteunen van burgerinitiatieven. Om hieraan ruimte te geven is er door
inwoners uit de gemeente Wierden een stichting opgericht die zorgdraagt voor het aanjagen,
bundelen en ondersteunen van de diverse projecten in het kader van 75 jaar vrijheid. Het
stichtingsbestuur van ‘Vier de Vrijheid Wierden – Enter’ maakt deel uit van een kerncomité waarin een
brede vertegenwoordiging zit uit de lokale samenleving.
Inwoners van de gemeente Wierden die het hebben meegemaakt herinneren zich nog de
feestelijkheden rondom de viering van 50 jaar bevrijding. Toen pakten de dorpen en buurtschappen
groot uit. De herdenkingen en vieringen in het kader van de Tweede Wereldoorlog genieten dan ook
een grote belangstelling onder de bevolking. Daarnaast zijn er veel markeringen in de gemeente daar
waar een voorval heeft plaatsgevonden in de periode 40-45. Deze betrokkenheid is ook zichtbaar in de
vorm van de Stolpersteine waarmee in de openbare ruimte de laatste verblijfplaats is gemarkeerd van
de vermoorde Joodse inwoners.
Ook aandacht wordt er besteed aan de helden van weleer, namelijk zij die verzet pleegden en de
bevrijders. Jaarlijks vindt er een herdenking plaats bij de graven van de omgekomen geallieerden.
Bijeenkomst 5
september
2019. Aanwezig zijn
vertegenwoordigers
van de
buurtschappen
en buurtverenigingen
Wierden - Enter

De projecteigenaren van de projecten zijn verantwoordelijk voor de realisering en, indien van
toepassing, benodigde vergunningen en aanvullende verzekeringen. Op ieder onderdeel kunnen zij de
hulp inroepen van het kerncomité. Het kerncomité draagt zorg voor andere geldstromen, zoals
subsidie en sponsoring.
Het zwaartepunt van het programma 75 jaar vrijheid Wierden-Enter ligt in de periode van 7 april 2020
tot en met 5 mei 2020. Het projectplan 75 jaar vrijheid in Wierden-Enter beschrijft de activiteiten, de
communicatie en de financiën.
Ria Broeze
voorzitter Stichting Vier de Vrijheid Wierden - Enter

2

PROGRAMMA
Inhoudsopgave
INLEIDING .................................................................................................................................................... 2
Programmalijn 4 en 5 mei ............................................................................................................................ 5
Oecumenische Kerkdiensten ................................................................................................................... 5
Stille Tochten ........................................................................................................................................... 5
Gedenken en 2-minuten stilte bij de oorlogsmonumenten..................................................................... 5
Lichtjes plaatsen bij oorlogsgraven .......................................................................................................... 5
Bevrijdingsvuur halen in Wageningen en ontsteken in de gemeente op 5 mei....................................... 5
Klokken luiden ......................................................................................................................................... 6
Vanaf 08.00 uur vlaggen in de gemeente ................................................................................................ 6
Vrijheidsontbijt ........................................................................................................................................ 6
Bevrijdingsconcert in Dorpskerk .............................................................................................................. 6
Afsluitende activiteiten voor jeugd en volwassenen: Vier de Vrijheid..................................................... 7
Afsluitende vuurwerkshow ...................................................................................................................... 7
Programmalijn Publicaties: .......................................................................................................................... 8
Bevrijdingskrant ....................................................................................................................................... 8
Wederaardigheden .................................................................................................................................. 8
Website en Facebook .............................................................................................................................. 8
Columns in regio weekblad De Wiezer .................................................................................................... 8
Programmalijn buiten periode 7 april-5 mei 2020 ....................................................................................... 9
Openluchtspel Bericht voor Groote Jan ................................................................................................... 9
Onthulling steen Lancaster ...................................................................................................................... 9
Kerst-herdenkingsdienst ter herinnering aan de kersttrein ..................................................................... 9
Herdenking Kapitein A.F. Lancker ............................................................................................................ 9
Lezingencyclus 75-jaar Vrijheid .............................................................................................................. 10
Programmalijn Monumenten en Markeringen .......................................................................................... 11
Monument Short Stirling ....................................................................................................................... 11
Infoborden bij crashlocaties en V1-baan ............................................................................................... 11
Hoge Hexel informatiepanelen .............................................................................................................. 11
Programmalijn belevingsroutes: ................................................................................................................ 12
Lichtroute (incl. versieringen) ................................................................................................................ 12
De Lage Egge verbeeld ........................................................................................................................... 13
Keep them Rolling – De vrijheidsexpres................................................................................................. 13
Fietstocht en Optocht Enter .................................................................................................................. 14
Keep them Rolling Enter ........................................................................................................................ 14
Schooljeugd en Wierdense Oorlogsmonumenten ................................................................................. 14
Wandel-, fiets-, autoroute langs de oorlogsmonumenten en crashlocaties .......................................... 14
3

Wandeling oorlog en vrede ................................................................................................................... 14
Programmalijn lezingen ............................................................................................................................. 15
Lezing Ad van Liempt ............................................................................................................................. 15
Programmalijn exposities .......................................................................................................................... 16
Expositie HKW........................................................................................................................................ 16
Mini Exposities in o.a. kulturhusen en verzorgingscentra ouderen ....................................................... 16
Programmalijn Festival – Muziek - Spel ..................................................................................................... 17
Maestro ................................................................................................................................................. 17
Vrijheidsconcert 5 mei (zie programma 5 mei) ...................................................................................... 17
Terrasconcert als afsluiting (zie programma 5 mei) ............................................................................... 17
Bevrijdingsfestival Hoge Hexel ............................................................................................................... 17
Bevrijdingskwis ...................................................................................................................................... 17
Houtdorp Hoge Hexel ............................................................................................................................ 17
Programmalijn Ouderen ............................................................................................................................ 18
Bevrijdingsbijeenkomst voor (kwetsbare) senioren .............................................................................. 18
Seniorenmiddag op Koningsdag in het teken van bevrijding ................................................................. 18
Veteranen en nabestaanden (zie ook Keep them Rolling – De vrijheidsexpres).................................... 18
Programmalijn Educatie............................................................................................................................. 19
Gastlessen basisscholen......................................................................................................................... 19
Gastlessen voortgezet onderwijs (o.a. de veteraan in de klas) .............................................................. 19
Lessenpakket van HKW voor de Basisscholen ....................................................................................... 20
Lessenpakket gemaakt door Expeditie Vrijheid (HCO)........................................................................... 20
Wandelroute Oorlog en Vrede (zie routes)............................................................................................ 20
Bezoek aan exposities (zie exposities) ................................................................................................... 20
Theatervoorstelling “vrij land” ............................................................................................................... 20
Ooggetuigen in beeld:............................................................................................................................ 20
Communicatie............................................................................................................................................ 21
Financiën.................................................................................................................................................... 21

4

Programmalijn 4 en 5 mei
Oecumenische Kerkdiensten
Datum:
Projecteigenaar:

4 mei 2020
Wierden - Werkgroep WIO
Enter - Oranjecomité Enter en Gezamenlijke kerkcommissie Enter
Locatie:
nader te bepalen kerk
Tijdstip:
18.30 uur
Doelgroep:
breed
In een gezamenlijke viering wordt met gebed en zang stilgestaan bij het herdenken van de slachtoffers
de gestorven zijn voor onze vrijheid. In dankbaarheid wordt de vrijheid herdacht.

Stille Tochten
Datum:
Projecteigenaar:

Locatie:
Tijdstip:
Doelgroep:

4 mei 2020
Wierden - gemeentelijk 4-5 mei comité
Enter - Oranjecomité Enter en Gezamenlijke kerkcommissie Enter
Hoge Hexel – Plaatselijk Belang Hoge Hexel
route Appelhofstraat, Dikkensweg, Stationsplein, Stationsstraat,
Burgemeester van den Bergplein
19.30 uur
breed

Gedenken en 2-minuten stilte bij de oorlogsmonumenten
Datum:
Projecteigenaar:
Locatie:
Tijdstip:
Doelgroep:

4 mei 2020
gemeentelijk 4-5 mei comité
dorp Wierden, Enter, Hoge Hexel, Notter-Zuna
20.00 uur
breed

Lichtjes plaatsen bij oorlogsgraven
Datum:
4 mei 2020
Projecteigenaar:
St. Vier de Vrijheid Wierden -Enter
Locatie:
oorlogsgraven op de begraafplaatsen in de gemeente
Tijdstip:
21.00 uur
Doelgroep:
breed
Twente-breed zal bij oorlogsgraven lichten worden ontstoken. Bij voorkeur de jeugd (16 – 24)
betrekken bij het plaatsen van de lichtjes.

Bevrijdingsvuur halen in Wageningen en ontsteken in de gemeente op 5 mei.
Datum:
4 en 5 mei 2020
Projecteigenaar:
Loopgroep Wierden, dhr. A. Boshoeve
Locatie:
Wierden – Hoge Hexel
Tijdstip:
nader te benoemen
Doelgroep:
sport
Het bevrijdingsvuur wordt gehaald uit Wageningen. De lopers vertrekken op 4 mei naar Wageningen
en zullen zich aanvankelijk aansluiten bij de lopers uit de andere Twentse gemeenten om het vuur te
halen. Terug met het vuur zal het aan de gemeentegrens wordt doorgegeven en verspreid naar
Wierden en naar Hoge Hexel. Op meerdere plaatsen zal het vuur worden ontstoken tijdens de
Vrijheidsontbijten.
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Klokken luiden
Datum:
9 april en 5 mei 2020
Projecteigenaar:
St. Vier de Vrijheid Wierden Enter
Locatie:
Gemeentebreed (alle kerkgenootschappen)
Tijdstip:
08.00 uur
Doelgroep:
breed
In een gezamenlijk overleg hebben de vertegenwoordigers van de Twentse gemeenten afgesproken
om op de dag van de lokale bevrijding en de Nationale Bevrijdingsdag in alle gemeenten om 8.00 uur
de klokken te luiden. Het streven is om dit op 5 mei samen te laten vallen met het binnenhalen van het
bevrijdingsvuur uit Wageningen.
Tijdens de oorlog werden zijn er duizenden Nederlandse carillons en kerkklokken door de Duitsers uit
de torens gestolen. De meeste klokken werden omgesmolten voor gebruik in de Duitse
oorlogsindustrie. Na 1945 werden de torens weer voorzien van klokken. Daarom staat klokgelui ook
symbool voor de herwonnen vrijheid.

Vanaf 08.00 uur vlaggen in de gemeente
Datum:
Projecteigenaar:
Locatie:
Tijdstip:
Doelgroep:

5 mei 2020
St. Vier de Vrijheid Wierden -Enter
gehele gemeente Wierden
08.00 uur
breed

Vrijheidsontbijt
Datum:
5 mei 2020
Projecteigenaar:
St Vier de Vrijheid Wierden Enter
Maximale dln.:
1000 in gemeente Wierden
Locatie:
Wierden, Enter en de drie buurtschappen
Tijdstip:
nader te bepalen
Doelgroep:
breed
Inwoners uit de gemeente Wierden kunnen op de ochtend van 5 mei genieten van een Vrijheidsontbijt.
Het is de bedoeling dat men in gesprek gaat met elkaar met als thema “Vrijheid & Verzoening”. Het streven
is dat een grote diversiteit uit de Wierdense bevolking hieraan deelneemt. Met name zullen ouderen en
vluchtelingen worden uitgenodigd. Tijdens het Vrijheidsontbijt is er muziek en zullen er sprekers zijn die een
persoonlijk verhaal vertellen. Het Vrijheidsontbijt wordt gestart met het binnenhalen van het Bevrijdingsvuur
dat uit Wageningen wordt gehaald.

Bevrijdingsconcert in Dorpskerk
Datum:
5 mei 2020
Projecteigenaar:
Hervormd Wierden
Locatie:
Dorpskerk Wierden
Tijdstip:
nader te benoemen
Doelgroep:
breed
Een orgelconcert met o.a. vaderlandse muziek.
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Afsluitende activiteiten voor jeugd en volwassenen: Vier de Vrijheid
Datum:
5 mei 2020
Projecteigenaar:
Johan Grooten (namens o.a. WiWi, horeca)
Locatie:
dorp Wierden (mogelijk ook op andere locaties)
Tijdstip:
nader te benoemen
Doelgroep:
breed
Afsluiting van Vier de Vrijheid - periode met activiteiten voor (primair) alle inwoners van Wierden (jong
en oud). Dit met als uitgangspunt het bewust worden en bewust zijn van de betekenis van vrijheid, in
al zijn hoedanigheden, met respect voor anderen. Dat wil tevens zeggen: verbinding zoeken. Al te
noemen activiteiten zijn: 1. Voor de jeugd stoepkrijttekenwedstrijd. 2. Gezamenlijke maaltijd voor alle
Wierdenaren met het thema “Samen aan tafel – kuch, rats en bonen”. 3. Een afsluitend terrasconcert
met de naam “Vier de vrijheid”.

Afsluitende vuurwerkshow
Datum:
5 mei 2020
Projecteigenaar:
St. Vier de Vrijheid Wierden -Enter S
Locatie:
nader te benoemen in Wierden en Enter
Tijdstip:
nader te benoemen
Doelgroep:
breed
Bevrijdingsvuurwerk in Wierden en Enter op 5 mei ’s avonds (twee locaties).
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Programmalijn Publicaties:
Bevrijdingskrant
Datum:
maart 2020
Projecteigenaar:
St. Vier de Vrijheid Wierden - Enter
Locatie:
gemeente Wierden
Tijdstip: n.v.t.
Doelgroep:
breed
Huis-aan-huis informatie over het totale programma 75-jaar vrijheid in de gemeente Wierden in
samenwerking met de diverse Oranjeverenigingen binnen de gemeente.

Wederaardigheden
Datum:
editie april – mei 2020
Projecteigenaar:
Historische Kring Wederden
Locatie:
gemeente Wierden
Tijdstip: n.v.t.
Doelgroep:
donateurs HKW
Aangepaste editie in teken van 75-jaar vrijheid in Wierden.

Website en Facebook
Datum:
doorlopend vanaf september 2019
Projecteigenaar:
St. Vier de Vrijheid Wierden – Enter
Locatie:
n.v.t.
Tijdstip:
n.v.t.
Doelgroep:
breed
In de hedendaagse tijd moet gebruik worden gemaakt van deze media om een breed publiek te
bereiken en te informeren.

Columns in regio weekblad De Wiezer
Datum:
elke tweede week vanaf november 2019 tot april 2020
Projecteigenaar:
St. Vier de Vrijheid Wierden – Enter
Locatie:
n.v.t.
Tijdstip:
n.v.t.
Doelgroep:
breed
Bewoners uit de gemeente Wierden verwoorden in een column wat het begrip “vrijheid” voor hen
betekent
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Programmalijn buiten periode 7 april-5 mei 2020
Openluchtspel Bericht voor Groote Jan
Datum:
13 september 2019
Projecteigenaar:
Wim Bremmer
Locatie:
Hoge Hexel – Daarle
Tijdstip:
18.00 uur
Doelgroep:
breed
In een openluchtspel wordt m.m.v. veteranen en Keep them Rolling de gebeurtenissen rond “Bericht
voor Groote Jan” en de droppings door het Dudley Team uitgebeeld.

Onthulling steen Lancaster
Datum:
23 september 2019
Projecteigenaar:
Historische Kring Wederden
Locatie:
gemeentelijke begraafplaats Appelhofstraat
Tijdstip:
10.00 uur
Doelgroep:
breed
Ter nagedachtenis aan de omgekomen niet geïdentificeerde omgekomen bemanningsleden wordt een
gedenksteen met infobord geplaatst.

Kerst-herdenkingsdienst ter herinnering aan de kersttrein
Datum:
25 december 2019
Projecteigenaar:
WIO (Wierdens interkerkelijk overleg)
Locatie:
Op het Stationsplein, bij slecht weer in de Gereformeerde Kerk
Tijdstip:
vanaf 11:30
Doelgroep:
breed
Een korte kerstviering die bij goed weer op het Stationsplein plaats vindt, bij het monument dat
herinnert aan deze bijzondere gebeurtenis. Met een herdenking. Bij slecht weer kunnen we voor de
viering uitwijken naar de gereformeerde kerk, aan de Spoorstraat en aansluitend naar het monument
voor de herdenking.

Herdenking Kapitein A.F. Lancker
Datum:
11 februari 2020
Projecteigenaar:
Plaatselijk Belang Hoge Hexel
Locatie:
Hoge Hexel
Tijdstip:
nader te bepalen
Doelgroep:
breed
Wandelroute van het Kulturhus Hoge Hexel naar het monument van Kapitein Lancker (met
informatieborden onderweg). Korte herdenking bij het monument. Na afloop een presentatie over
Lancker en /of de Dudley groep.
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Lezingencyclus 75-jaar Vrijheid
Datum:
november 2019 tot en met april 2020
Projecteigenaar:
Historische Kring Wederden
Locatie:
Ontmoetingscentrum, Spoorstraat te Wierden
Tijdstip:
20.00 uur
Doelgroep:
volwassenen
Kees Kroon en Cees Hoogendijk verzorgen een lezingencyclus. Naast dat de lezingen plaats vinden in
het Ontmoetingscentrum Spoorstraat kunnen derden ook gebruik maken van dit aanbod. Dit is
Twente-breed gecommuniceerd.
Programma:
1. “Het verzet kraakt”
De bankroof in Almelo, inclusief een klein gedeelte over Lancker en team Dudley.
Vrijdag 22 november 2019
2. “De kersttrein van Wierden”
De beschieting van de trein met dwangarbeiders op eerste kerstdag.
Vrijdag 20 december 2019
3. “Neergestorte vliegtuigen in de gemeente Wierden”
De crashes van 8 vliegtuigen.
Woensdag 22 januari 2020
4. “Lancker en team Dudley”
Het verzet in/rond Wierden.
Dinsdag 11 februari 2020, de dag dat Lancker sneuvelde.
5. “V-1 baan in het Haarbos”
Komst en doel van de V1 voor de Duitsers
Maandag 30 maart 2020, de dag dat de baan in het Haarbos werd opgeblazen.
6. “De bevrijding van Wierden”
Het Algonquin Regiment
Woensdag 8 april 2020, de dag voordat Wierden werd bevrijd.
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Programmalijn Monumenten en Markeringen
Monument Short Stirling
Datum:
2 mei 2020
Projecteigenaar:
Stichting Short Stirling Enter
Locatie:
Enter
Tijdstip:
nader te benoemen
Doelgroep:
breed
Festiviteiten met nabestaanden en belangstellenden rondom plaatsing monument bij de plek waar de
Short Stirling is gecrasht.

Infoborden bij crashlocaties en V1-baan
Datum:
plaatsing uiterlijk 7 april 2020
Projecteigenaar:
St. Vier de Vrijheid Wierden - Enter
Locatie:
meerdere locaties in de gemeente Wierden
Tijdstip:
n.v.t.
Doelgroep:
breed
Er zullen 10 informatieborden worden geplaatst op/bij de locatie waar in WO2 een vliegtuig is gecrasht
en bij Het Haarbos, de locatie van de V1-baan. De herinnering wordt een blijvende herinnering aan hen
die vielen voor onze vrijheid.

Hoge Hexel informatiepanelen
Datum:
plaatsing uiterlijk 7 april 2020
Projecteigenaar:
Plaatselijk Belang Hoge Hexel
Locatie:
meerdere locaties in Hoge Hexel
Tijdstip:
n.v.t.
Doelgroep:
breed
Borden bij belangrijke plekken uit de oorlog. Als voorbeeld: droppingsgebied Loomsweg, Monument
Lancker, woning fam Nieboer, Stil verzet, etc.
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Programmalijn belevingsroutes:
Lichtroute (incl. versieringen)
Datum:
7 april tot en met 5 mei 2020
Projecteigenaar:
Stichting Vier de Vrijheid Wierden - Enter
Locatie:
Wierden-breed
Tijdstip:
meerdere opties
Doelgroep
breed
Een hoogtepunt tijdens de viering van 50-jaar Vrijheid in de gemeente Wierden was de lichtroute.
Daarom wordt dit idee herhaald tijdens de viering van 50-jaar Vrijheid. Het betreft een lichtroute door
Wierden met o.a. het uitbeelden van thema’s uit de Tweede Wereldoorlog, zoals de ontspoorde trein,
v1 installatie, vliegtuig-crashes, etc. Dit project wordt uitgevoerd door de buurtcomités, dorpsraden en
individuen. In het project is opgenomen het versieren van dorpen, buurtschappen, buitengebieden door
bewoners.
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
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De Lage Egge verbeeld
Datum:
7 april tot en met 5 mei
2020
Projecteigenaar:
Buurtvereniging Lage Egge
Locatie:
Wierden-breed
Tijdstip:
meerdere opties
Doelgroep
breed
We voeren gesprekken met ouderen die in onze buurt opgegroeid zijn, hun verhalen over de
gebeurtenissen in de oorlog en met de bevrijding zijn de leidraad. Zij waren toen kind, kregen de grote
verhalen wel mee maar werden meestal weggestuurd wanneer de volwassenen met elkaar spraken.
Hoe beleefde het kind de bominslag, wat was er te eten, opeens heel veel vreemden die ergens
moesten slapen. Niet naar school, dwalen over de heide, hoe spannend het was om onder een schot
een schuilplaats te vinden. Maar ook schuilen voor een razzia, de bewoners van Wierden die
wegvluchten naar de Lage Egge of zelfs weer verder trokken, het neerschieten van J. Koers vlak voor
de bevrijding. Kortom verhalen uit de Lage Egge. Oude gebouwen gebruiken waar dat nog kan, met
behulp van plaatmateriaal decors bouwen, schilderen. Een aantal verhalen centraal stellen en
uitbeelden langs de Lichtroute. Dat kan dus een scène uit de film zijn.
Voorstellingen in de Lage Egge maar ook de Kluinveenschool zal zich daar goed voor lenen. Bij het
ontbijt ook laten zien hoe het ontbijt anno 1945 eruitzag.

Keep them Rolling – De vrijheidsexpres
Datum:
9 april 2020
Projecteigenaar:
Historische Kring Wederden
Locatie:
Van Buuren Stee, dorp en omgeving
Tijdstip:
nader te benoemen
Doelgroep:
breed
De route die de bevrijders volgden tijdens de bevrijding van de Wierden, Rijssen Nijverdal. Wierden,
Rijssen Nijverdal zijn op 9 april 1945 bevrijd. Daarom rijdt de vrijheidsexpres van RTV Oost door deze
gemeenten. Keep them Rolling volgt deze vrijheidsexpres. De route gaat langs de monumenten,
interessante punten en crashlocaties. Speciaal voor de veteranen is er een lunch bij de Historisch Kring
Wederden.
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Fietstocht en Optocht Enter
Datum:
27 april 2020
Projecteigenaar:
Oranjecomité Enter
Locatie:
Enter
Tijdstip:
nader te bepalen
Doelgroep:
breed
Fietstocht langs vele historische plekken in de omgeving van Enter. Optocht gelopen door de kinderen
van Enterse basisscholen.

Keep them Rolling Enter
Datum:
4 mei 2020
Projecteigenaar:
Oranjecomité Enter
Locatie:
Enter
Tijdstip:
nader te bepalen
Doelgroep:
breed
Een historische tocht met oude legervoertuigen langs de WO2 monumenten en plekken waar zich
belangrijke gebeurtenissen hebben afgespeeld. Er worden bloemen gelegd bij de monumenten en
plekken en belangstellenden kunnen meerijden in de voertuigen (tegen betaling).

Schooljeugd en Wierdense Oorlogsmonumenten
Datum:
april / mei 2020
Projecteigenaar:
Stichting Schietbaan
Locatie:
Wierden
Tijdstip:
nader te bepalen
Doelgroep:
leerlingen basisscholen
Kennisoverdracht van de oorlogsmonumenten in Wierden aan de basisschooljeugd van Wierden.
Rondrit in voertuigen van Keep them Rolling, uitleg bij ieder monument en achtergrondverhalen.

Wandel-, fiets-, autoroute langs de oorlogsmonumenten en crashlocaties
Datum:
9 april tot en met 4 mei 2020
Projecteigenaar:
St. Vier de Vrijheid Wierden - Enter
Locatie:
gemeente Wierden
Tijdstip:
n.v.t.
Doelgroep:
breed met bijzondere aandacht voor jeugd
Route met verhalen langs monumenten en crashlocaties. Tevens storytelling met kinderen. De route
zal eventueel aansluiten op routes van de buurgemeenten.

Wandeling oorlog en vrede
Datum
Projecteigenaar:
Locatie:
Tijdstip:
Doelgroep:

11, 18, 25 april en 2 mei 2020
Historische Kring Wederden
route stille tocht 4 mei in Wierden
n.v.t.
Leerlingen van de Wierdense en Enterse scholen.
Op aanvraag: scholen regio via project Expeditie Vrijheid. Individuele
deelnemers jongeren en volwassenen.
Wandelroute langs de route van de stille tocht met bezoek op de gemeentelijke begraafplaats
Appelhofstraat geheel met verhalen en ondersteund door HKW-gids. De route is opgenomen in het
project Expeditie Vrijheid provincie Overijsel, waardoor op aanvraag de route ook kan worden gelopen
met basisschoolleerlingen buiten Wierden. Op de zaterdagen kan de route worden gelopen met
belangstellenden.
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Programmalijn lezingen
Lezing Ad van Liempt
Datum:
21 april 2020
Projecteigenaar:
Culturele Raad Wierden
Locatie:
Ontmoetingscentrum
Tijdstip:
20.00 uur
Doelgroep:
jongeren en volwassenen
Na een loopbaan in de dagbladjournalistiek en bij de televisie (NOS-Journaal, Studio Sport, NOVA) was
Ad van Liempt (1949) een van de grondleggers van het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Ook
was hij eindredacteur van talloze uitzendingen over politiek en actuele evenementen, en van de
succesvolle tv-serie De Oorlog. Vanaf 1994 publiceerde hij regelmatig boeken over historische
onderwerpen, vooral over de tweede wereldoorlog. De bekendste zijn Kopgeld, De Oorlog, Na de
Bevrijding en Aan de Maliebaan. Voor zijn televisiewerk kreeg hij een ere-Nipkowschijf, voor zijn werk
als auteur en programmamaker een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.
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Programmalijn exposities
Expositie HKW
Datum:
Projecteigenaar:
Locatie:
Tijdstip:

28 maart tot en met 30 mei 2020
Historische Kring Wederden (HKW)
Expositieruimte Van Buuren Stee
openingstijden historische kring Wederden en voor (school) groepen op
aanvraag
Doelgroep:
jongeren en volwassenen
De expositie over de oorlogsjaren in Wierden en Enter. Vrijwilligers van HKW verzorgen de
rondleidingen. Ook geschikt voor de schooljeugd.

Mini Exposities in o.a. kulturhusen en verzorgingscentra ouderen
Datum:
7 april tot en met 5 mei 2020
Projecteigenaar:
beheerders en activiteitenbegeleiders
Locaties:
Kulturhusen en het Reggedal Enter
Tijdstip:
n.v.t.
Doelgroep:
breed en m.n. de oudere inwoners
Er wordt in samenwerking van beheerders en activiteitencommissies een mini-expositie worden
gerealiseerd in de kulturhusen van Ypelo, Hoge Hexel en Notter-Zuna. Verder in Het Reggedal Enter en
verzorgingshuizen De Botterhof, Het Wedervoort, De Holtinck. Ondersteuning kan worden gevraagd
bij o.a. Stichting historische Kring Wederden en Oudheidskamer Enter.
De expositie zal worden georganiseerd in combinatie met een ouderenmiddag.
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Programmalijn Festival – Muziek - Spel
Maestro
Datum:
25 april 2020
Projecteigenaar:
Culturele Raad Wierden
Locatie:
Katholieke Kerk Wierden
Tijdstip:
nader te benoemen
Doelgroep:
breed
Maestro is een format waarbij inwoners uit de gemeente Wierden zonder dirigeerervaring dirigeren.
Deze ‘prominenten’ strijden om de titel “beste dirigent Wierden”. Het orkest is de Harmonie Sint Jan.
De muziek staat in het teken van de bevrijding en het begrip vrijheid.

Vrijheidsconcert 5 mei (zie programma 5 mei)
Terrasconcert als afsluiting (zie programma 5 mei)
Bevrijdingsfestival Hoge Hexel
Datum:
2 mei 2020
Projecteigenaar:
Stichting Oranje Comité Hoge Hexel
Locatie:
Hoge Hexel
Tijdstip:
middag- en avondprogramma
Doelgroep:
Breed
Middag en avondvullend programma met o.a. pub quiz (op basis van terugblik op Wierden/ Hoge
Hexel in de jaren 40-45 en link naar het nu), danswedstrijd in stijlen/ op muziek uit de jaren 40-45.
Verder presentatie met collages ‘keniemie - kenikoe’ (presentaties van de inwoners met hun visie op
75 jaar bevrijding – incl ooggetuigenverslagen).

Bevrijdingskwis
Datum:
9 april en 23 april 2020
Projecteigenaar:
De Wierdense Kwis (DWK)
Locatie:
meerdere
Tijdstip:
nader te benoemen
Doelgroep:
jongeren en volwassenen
In het kader van 75 jaar bevrijding Wierden zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente (zowel jong
als oud) deel te laten nemen aan de DWK (thema 2e wereldoorlog + bevrijding) waarbij in de
vragen/opdrachten aandacht besteed wordt aan de 2e wereldoorlog en 75 jaar vrijheid en het naast
het spelelement ook een educatief karakter heeft. Onze missie is er voor zorgen dat in het kader van
75 jaar bevrijding Wierden alle basisscholen in Wierden en 75 volwassenteams deelnemen aan DWK.

Houtdorp Hoge Hexel
Datum:
mei 2020
Projecteigenaar:
Plaatselijk Belang hoge Hexel
Locatie:
Kulturhus Hoge Hexel
Tijdstip:
nader te benoemen
Doelgroep:
jeugd
Vijfde editie van het reguliere Hexels Houtdorp. Dit jaar met extra aandacht voor de bevrijding door
het verbinden van generaties: Vieren van de vrijheid en doorvertellen van de verhalen.

17

Programmalijn Ouderen
Bevrijdingsbijeenkomst voor (kwetsbare) senioren
Datum:
Projecteigenaar:
Locatie:

per locatie te bepalen
Geke Tempert (Carint Reggeland)
Ouderencentra (Reggedal, Botterhof, Holtinck, Wedervoort, enz.) en
dagbestedingen
Tijdstip:
nader te bepalen
Doelgroep:
kwetsbare ouderen
Een middag (of ochtend) op locatie waarin voor de ouderen een bijeenkomst wordt georganiseerd in
het thema 75 jaar vrijheid. Er wordt een pakket met activiteiten samengesteld voor alle groepen. De
begeleiding maakt een passend programma voor de gasten.

Seniorenmiddag op Koningsdag in het teken van bevrijding
Datum:
25 april 2020
Projecteigenaar:
Oranjecomité Wierden
Locatie:
Feesttent op Binnenhof
Tijdstip:
15.00 uur
Doelgroep:
senioren van de gemeente Wierden
Een gezellige middag. Het moet een herinnering zijn aan vroeger. Op een positieve manier terug naar
de jaren van de oorlog met muziek van o.a. The Andrew Sisters.

Veteranen en nabestaanden (zie ook Keep them Rolling – De vrijheidsexpres)
Datum:
Projecteigenaar:
Locatie:
Tijdstip:
Doelgroep:

9 april 2020
Historische Kring Wederden
Van Buuren Stee
n.v.t.
veteranen (breed) en familie
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Programmalijn Educatie
Gastlessen basisscholen
Datum:
maart tot en met mei 2020
Projecteigenaar:
Historische Kring Wederden
Locatie:
basisonderwijs
Tijdstip:
nader te bepalen
Doelgroep:
jeugd basisonderwijs
Informatie en doorgeven van het verhaal WOII. De scholen kunnen een keuze maken uit meerdere
thema’s.

Gastlessen voortgezet onderwijs (o.a. de veteraan in de klas)
Datum:
maart tot en met mei 2020
Projecteigenaar:
Historische Kring Wederden
Locatie:
voortgezet onderwijs
Tijdstip:
nader te bepalen
Doelgroep:
jeugd voortgezet onderwijs
Informatie en doorgeven van het verhaal WOII, aangevuld met het verhaal van de veteranen: zij die na
45 deelnamen aan Vredesmissies.
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Lessenpakket van HKW voor de Basisscholen
Datum:
maart tot en met mei 2020
Projecteigenaar:
Historische Kring Wederden
Locatie:
Basisscholen
Tijdstip:
n.v.t.
Doelgroep:
jeugd basisonderwijs
Lesbrief voor leerkrachten in het basisonderwijs. Het doel is het informeren van de leerlingen en het
doorgeven van het verhaal. De lessen zijn gericht op Wierdense onderwerpen. Deze lesbrief is
samengesteld onder verantwoording van Stichting historische Kring Wederden ter gelegenheid van 70jaar vrijheid.

Lessenpakket gemaakt door Expeditie Vrijheid (HCO)
Datum:
maart tot en met mei 2020
Projecteigenaar:
HCO
Locatie:
basisscholen
Tijdstip:
n.v.t.
Doelgroep:
jeugd basisonderwijs
Digitale lessen gemaakt in samenwerking met Rijnbrink met extra aandacht voor burgerschap en lokale
gebeurtenissen in WO2. Aan de lessen wordt en mogelijkheid geboden om het project te eindigen met
een excursie.

Wandelroute Oorlog en Vrede (zie routes)
Bezoek aan exposities (zie exposities)
Theatervoorstelling “vrij land”
Datum:
10 februari 2020
Projecteigenaar:
Vfonds
Locatie:
Theaterhotel Almelo
Tijdstip:
11.00 tot 12.00
Doelgroep:
bovenbouw basisscholen
Multimedia theatervoorstelling “Vrij Land” voor groepen 8 van de basisscholen (aanmelding verplicht).
Deze voorstelling bestaat uit een muzikaal deel verzorgd door een militair orkest, een videopresentatie
en een gesprek met de kinderen. Het laat zien hoe trots wij mogen zijn op Nederland. Een holo-screen
brengt historische en hedendaagse veteranen op het podium tot leven. Meer informatie op de website
https://www.veteranendag.nl/concerten/vrijland
Deze voorstelling komt tot stand in samenwerking met comité Almelo.

Ooggetuigen in beeld:
Datum:
april – mei 2020
Projecteigenaar:
Gerard Libbers
Locatie:
n.v.t.
Tijdstip:
n.v.t.
Doelgroep:
jeugd op basisscholen en v.o.
Gefilmde interviews met laatste ooggetuigen WO-2, digitaal project.
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Communicatie
De algemene communicatie 75 jaar vrijheid in Wierden zal worden gecoördineerd door de Stichting
Vier de Vrijheid Wierden - Enter. Naast de gemeentebrede communicatie moeten de projecteigenaren
zelf zorgen voor content. De publicaties vinden plaats in de weekbladen, website van de stichting, een
huis-aan-huis-krant, facebook, twitter en als inleg bij het provinciaal blad dat onder
verantwoordelijkheid valt van Marketing Oost.

Financiën
Om dit projectplan te realiseren zijn naast inhoudelijke plannen ook financiële kaders opgesteld. Voor
ieder deelproject dat is opgenomen in dit plan, is een eigen kostenbegroting opgesteld. De meeste
van deze begrotingen zijn gebaseerd op eerdere ervaringen van de betrokken organisaties en
sommige kosten zijn ingeschat met behulp van expertise van o.a. Eléon de Haas, cultuurmakelaar.
Om de kosten de financieren, heeft de gemeente Wierden € 10.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast
wordt er € 5.000 aangevraagd bij provincie Overijssel, vanuit het programma ‘75 jaar vrijheid in
Overijssel’ en € 5.000,-- bij het V-fonds. Voor dekking van overige kosten worden bedrijven en
particulieren benaderd voor sponsoring en bijdragen in natura.
Er is voor gekozen om eigen investeringen in de vorm van uren, materialen en financiële middelen van
de betrokken organisaties niet op te nemen in de begroting, zodat we een ‘netto’ begroting hebben
die gefinancierd moet worden middels externe inkomsten. Reden hiervoor is dat de betrokken
organisaties niet allemaal dezelfde structuur hebben (verenigingen met leden, stichtingen met
vrijwilligers, culturele organisaties met professionals en private-personen) die allemaal hun eigen
systematiek en financieringsvormen hebben.
Streven is om in 1 december 2019 de definitieve beslissingen te maken welke projecten financiële
bijdrage ontvangen, als de fondsen zijn aangesproken die in het dekkingsplan zijn opgenomen.
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