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Na 79 jaar eindelijk
een monument

Beste inwoner van de gemeente Wierden
Op 5 mei vieren we in Nederland 77 jaar vrijheid. Een Bevrijdingsdag die we dit jaar misschien wel
grootser vieren dan voorheen. Grootser omdat onze vrijheid langere tijd werd ingeperkt door de
coronapandemie. Al bijna twee jaar voert corona regie op ons dagelijks handelen. Op het moment
dat ik dit voorwoord schrijf, komen media berichten binnen over een volledige heropening van de
samenleving en het mogelijk loslaten van alle beperkende coronamaatregelen. Ik hoop oprecht
dat met het verschijnen van deze bevrijdingskrant de berichten invulling hebben gekregen en dat
verplichte lockdowns en vrijheid beperkende maatregelen tot het verleden behoren. Dat we na twee
jaar dit tijdperk achter ons kunnen laten. Twee jaar is een lang tijdperk, maar zeker niet zo lang als
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vrijheidsbeperking duurde toen maar liefst vijf jaar.
Een vergelijking tussen de
coronapandemie en de Tweede
Wereldoorlog wil ik niet maken.
Ik kan deze ook niet maken omdat
ik na de Tweede Wereldoorlog
geboren ben. Natuurlijk was en is
de impact van de coronapandemie
groot. Het zorgde voor zichtbaar
en onzichtbaar leed, onzekerheid,
onrust en verdeeldheid in de
samenleving. Toch denk ik niet
dat dit in de buurt komt van de
angst en het leed dat de Tweede
Wereld oorlog hee�t veroorzaakt.
De vrijheidsbeperkingen tijdens
de coronapandemie staan in
schril contrast met de tijd die
bijvoorbeeld Anne Frank in het
achterhuis zat. Vergelijkingen
gaan niet op, maar de pandemie
hee�t waarschijnlijk het besef
doen toenemen dat de bevrijding
op 5 mei jaarlijks wordt gevierd.
Zeker bij de generaties die na de

Tweede Wereldoorlog werden
geboren, zal dit besef door de
coronapandemie zijn toegenomen.
Ik hoop dat het bevrijdingsfeest
in de gemeente Wierden dit jaar
groots en in gezamenlijkheid
gevierd kan worden. Stichting
Vier de Vrijheid Wierden Enter
hee�t haar draaiboek, dat eerder
was opgetuigd voor de viering van
75 jaar vrijheid, weer afgesto�t en
kan deze na een tweejarige pauze
waarschijnlijk volledig gaan
uitrollen. Het geduld van het
comité en al haar enthousiaste
vrijwilligers werd de afgelopen
jaren �link op de proef gesteld.
Gelukkig is de betrokkenheid
overeind gebleven. Erg ﬁjn dat
dat veel vrijwilligers en inwoners
hun handen uit de mouwen steken
om zo een steentje bij te dragen
aan een mooi en groots festijn.

Een bedankje aan alle ondernemers en instanties die via
sponsoring een bijdrage hebben
geleverd, is ook zeker op zijn
plaats. Dankzij deze ﬁnanciële
steun kon er een prachtig programma worden samengesteld.
Eén van de programma onderdelen is een unieke lichtroute die
met én voor inwoners invulling
krijgt en per ﬁets of auto kan
worden afgelegd.
Mooi ook dat de traditie van
het luiden van de kerkklokken
op de bevrijdingsdagen in ere
is hersteld. Een bevrijdingskwis
en het vrijheidsontbijt zijn ook
onderdeel van het programma.
Meer programma onderdelen ga
ik nu niet verklappen. Ik nodig u
van harte uit om deze prachtige
bevrijdingskrant van A tot Z
door te lezen om het volledige
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Spectaculaite
Lichtroute

programma te achterhalen.
Maar vooral ook om de verhalen
te lezen over de tijd die we nooit
vergeten mogen.
Ik wens Stichting Vier de Vrijheid
Wierden Enter en al haar
enthousiaste vrijwilligers veel
succes en plezier met alle voorbereidingen. Uit de grond van
mijn hart hoop ik dat we dit jaar
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Sponsors
75 jaar bevrijding

de vrijheid samen groots kunnen
vieren omdat we, misschien wel
meer dan voorheen, het belang
van vrijheid met zijn allen
erkennen.
Met vriendelijke groet,
Doret Tigchelaar
Burgemeester gemeente Wierden
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Ten geleide
In 2022 vieren we ons Bevrijdingsfeest in de gemeente Wierden! We maken we er samen met de
bevolking een groot herdenking- en bevrijdingsfeest van. Het programma kunt u lezen in deze
bevrijdingskrant. Allereerst een compliment aan iedereen die meewerkt om er een groots
bevrijdingsfeest van te maken! Onze sponsoren hebben door coronaperikelen lang moeten wachten,
maar het resultaat van de investeringen zijn dit jaar zichtbaar. Onze inwoners hebben van oudsher
enthousiasme in hun binnenste en daar kunnen we dit voorjaar allemaal volop van genieten!
Bij deze festiviteiten zijn nog mensen in leven,
die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.
Ze kunnen ons verhalen vertellen hoe het was.
Allemaal verhalen om nooit te vergeten en het
maakt bijzonder veel emoties bij ze los. Wij (de
opvolgende generatie) hebben als grote taak alles
door te geven aan de volgende generatie “Opdat
het niet weer gebeure” Er zijn de komende tijd veel
educatieve activiteiten voor onze schooljeugd om
ze het verhaal door te geven. Hiervoor is o.a. een
samenwerking met onze veteranen. Ook worden
jongeren betrokken bij het plaatsen van kaarsjes op
de oorlogsgraven.
Als we ons indenken hoeveel jonge jongens destijds
vertrokken uit hun eigen land om te vechten voor
onze vrijheid in Nederland. Wat een verdriet bij de
families ver overzee, als ze moesten horen dat hun
jongens omgekomen of vermist waren in een voor
hen onbekend land en niet in eigen geboortegrond
waren begraven. De vernietiging van zes miljoen
joden in de Tweede Wereldoorlog roept de vraag op
hoe de christelijke beschaving in Europa zo ver hee�t
kunnen komen om dit toe te laten… Wij herdenken
daarom ieder jaar op 4 mei uit diep respect allen die
voor onze vrijheid zijn gevallen. Iedereen, die voor
ons gestreden hee�t: ook mensen uit het verzet en
onze veteranen. En de onschuldigen, gestorven door
het oorlogsgeweld.
Er is een ﬁets- en autoroute uitgezet, waar u de vele
verhalen kunt horen bij de monumenten, bij de
crashlocaties van vliegtuigen en bij de Stolpersteine.
Het is een blijvende route. Niet alleen voor dit
herdenkingsjaar gemaakt. Meerdere jaren te
gebruiken met al die verhalen: om nooit te vergeten…

Op 5 mei vieren wij ieder jaar onze vrijheid.
Je kunt je afvragen, of
dit jaarlijks nodig is. Het
antwoord is volmondig:
ja! Onze vrijheid, onze
democratie, onze rechtsstaat en onze vrije pers
lijken zo normaal, maar
zijn dat allerminst. Ze zijn
fragiel en vergen daarom
dagelijks onderhoud door
ons als collectief en door
ieder van ons als individu.
Vrijheid is niet gebouwd
op grote mooie woorden.
Het komt vooral tot stand
door kleine concrete
daden. Daden in ons eigen
huis, onze eigen levens. Daden om con�licten,
groot of klein, te voorkomen. Daden om onrecht,
ongelijkheid en onderdrukking uit te bannen.
In ons land en gemeente verhardt het politieke en
maatschappelijke klimaat. Het gevolg is, dat de
maatschappelijke scheidslijnen scherper worden,
de samenleving minder tolerant en minder lee�baar.
We moeten daarom samen onze schouder eronder
zetten: “Opdat het niet weer gebeure”.

Gedicht VREDE van Leo Vroman:

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen
En herhaal ze honderd malen
Alle malen zal ik wenen
Wij hopen u vaak te mogen begroeten bij de vele
herdenkingen en festiviteiten, namens kerncomité
Stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter,
R. Broeze-van der Kolk
Voorzitter

Oorlog in Oekraïne
Bij het voorbereiden van de bevrijdingskrant
(lees 28 februari) is de oorlog in Oekraïne een paar
dagen geleden uitgebroken, We denken allereerst
aan de inwoners van Oekraïne en betreuren de
ernstige situatie waarin ze verkeren.
Het is een gevoelige situatie, maar wij als Stichting
Vier de Vrijheid zijn bezig om het gedenken van
onze vrijheid te vieren en dat is een groot goed om
op de agenda te houden.

●

Hoe kwam het kerncomité tot stand?
In februari 2019 is het kerncomité aangesteld door de gemeente
Wierden, een initiatief van voormalig Burgemeester Robben.
Als eerste is een stichting opgericht, waarvan in principe
meerdere jaren gebruik van kan worden gemaakt. Dit sluit aan
bij de wens van Burgemeester Tigchelaar: Een stichting, die
jaarlijks zorg draagt voor passende 4 en 5 mei herdenkingen en
vieringen in de hele gemeente.
De wet op de privacy hee�t voor het kerncomité belemmerend
gewerkt om verenigingen en buurten te benaderen. Toch is
het gelukt om velen te enthousiasmeren mee te werken aan
de straatversieringen, een grootse lichtroute en de vele, vele
activiteiten, zodat de gemeente Wierden in 2022 een groot
en mooi programma van herdenken en vieren hee�t voor haar
inwoners.

Kerncomité
In 2022 hopen we in de gemeente Wierden samen met
de gehele bevolking ons bevrijdingsfeest te vieren.
Het kerncomité 2022 bestaat uit:
Namens Wierden:
Ria Broeze, Jan Bosch, Leta Evers en Jolanda Haverkamp
Namens Enter:
Melanie Langenhof en Merle Pas
Namens Hoge Hexel:
Emiel Schoot Uiterkamp
Namens Notter/Zuna:
Jantina Berkhof
Namens Rectum/Ypelo:
Henri van der kolk
Ambt. Ondersteuning gemeente Wierden:
Michel van Sluis en Eleon de Haas
Dagelijks bestuur:
Ria Broeze (voorzitter), Melanie Langenhof (secretaresse)
en Jan Bosch (penningmeester)
Voor informatie kunt u een bericht sturen naar:
info@vrijheidwierdenenter.nl
U kunt over ons lezen op
www.vrijheidwierdenenter.nl
Natuurlijk is er ook nog FaceBook Vrijheid Wierden Enter

herdenkingen blijven houden om elkaar te
informeren over de achtergronden en bewust te
blijven van de actualiteit.
Als Stichting zijn wij verbonden met buurten die
de cultuurhistorische aspecten van de Tweede
Wereldoorlog uitbeelden en verenigingen die
oorlog, vrede en vrijheid benadrukken. Allen zijn
bezig de verbinding van historie, heden en
toekomst te benadrukken.
We ervaren juist in deze moeilijke tijd dat
“VRIJHEID” een groot goed is.

Foto: Henk Steen

Tijdens de recente Auschwitz herdenking werd
dit ook opgemerkt. Het is juist in deze tijd (waarin
nog steeds discriminatie en uitsluiten van mensen
aan de orde is) van belang dat we samen de

Stichting Vier de Vrijheid
Wierden Enter

Namens de Stichting Vier de Vrijheid
R. Broeze-v.d. Kolk, voorzitter

Wij volgen als bestuur de ontwikkelingen vanuit de (Nederlandse) politiek, overheid, provincies en/of gemeenten nauwlettend.

Op de foto ontbreken Merle Pas en Henri van der Kolk
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PROGRAMMA & ACTIVITEITEN

Programma: Stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter 2022
* Zie Informatietekst = elders geplaatst in deze bevrijdingskrant

5 februari 2022

1 april 2022

HKW Lezing: WIERDEN in staat van oorlog
Het dagelijkse leven tijdens de oorlog in Wierden
Gereformeerde Kerk Wierden, Spoorstraat te Wierden
Entree: € 3,50 en gratis donateurs HKW
Aanvang: 14.30 uur
Door: Cees Hoogendijk (HKW)
Lezing is te volgen via:
https://www.youtube.com/channel/UCuo60Ibh�yNpeVNQqn-AluA

PB HH Lezing: Hoge Hexel bevrijd
Kulturhus Hoge Hexel
Entree: € 3,50 en gratis donateurs HKW
Aanvang: 19.30 uur
Door: Kees Kroon

24 februari 2022
HKW Lezing: V-1 baan in het Haarbos
Komst en doel van de V1 voor de Duitsers
Het Ontmoetingcentrum, Spoorstraat te Wierden
Entree: € 3,50 en gratis donateurs HKW
Aanvang: 20.00 uur
Door: Cees Hoogendijk (HKW)
Lezing is te volgen via:
https://www.youtube.com/watch?v=GMGFqrPNEfQ

24 maart 2022
HKW Lezing:
De bevrijding van Wierden
Het Algonquin Regiment
Ontmoetingcentrum,
Spoorstraat Wierden
Entree: € 3,50 en
gratis donateurs HKW
Aanvang: 20.00 uur
Door: Kees Kroon (HKW)

7 april 2022
Klokken luiden in Hoge Hexel
De dag van de bevrijding in Hoge Hexel begint met het luiden
van de klokken
Aanvang: 08.00 uur

7 april 2022
CR-HKW Lezing: De grootste bankroof aller tijden
In samenwerking Culturele Raad, Historische Kring, Bibliotheek
en boekhandel Reterink
Het Ontmoetingcentrum, Spoorstraat te Wierden
Entree: € 5,00 Voorverkoop boekhandel Reterink
Aanvang: 20.00 uur
Door: Frank Krake

8 april 2022
De Wierdense Kwis
De eerste editie van deze Kwis voor 75 teams, thema WO2 en bevrijding
* Zie Informatietekst
Hoofdkwartier Het Anker
Aanvang: 19.00 uur
Deelname: € 30,00 per team

26 maart 2022

8 april 2022

HKW Expositie: “Wiej bint vriej”
Feestelijke opening
Van Buuren Stee, Appelhofdwarsstraat 2, Wierden
Entree: gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
Aanvang: 13.30 uur
Door: Commodore Albert ‘Vidal’ de Smit

Langs de Stolpersteine Dorpsstraat-Zuid Enter
* Zie Informatietekst
Dorpstraat Enter
Deelname: bewoners Dorpsstraat Enter

26 maart 2022

HKW: Herdenkingstocht op de dag van de bevrijding van Wierden
* Zie Informatietekst
Met medewerking van KTR, Veteranen en Tamboerkorps Liberation
Aanvang: 8.45 uur
Vertrek vanaf: Van Buurenstee, Appelhofdwarsstraat 2
Lunch: 12.00 uur in de van Buurenstee
Aankomst op Stationsplein: plm. 15.30 uur

HKW: Onthulling crashlocatie Kippershoekweg
Er zijn borden geplaatst bij crashlocaties neergestorte vliegtuigen en
de V1-baan in Het Haarbos eind maart 2020
De borden geven informatie over de crash of de V1-baan
Ondersteund door een FLY-BY, vliegtuig van de Historische Vlucht van
de Koninklijke Luchtmacht
Aanvang: 14.45 uur
Onthulling door: Commodore Albert ‘Vidal’ de Smit

9 april 2022

9 april 2022
Klokken luiden in de gemeente Wierden
De dag van vrijheid in Wierden en Enter begint met het luiden
van de klokken
Aanvang: 08.00 uur
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16 april 2022

20 april 2022

HKW: Wandelroute oorlog en vrede
De route van de Stille Tocht (4 mei) met verhalen vertelt door een gids
* Zie Informatietekst
Start oorlogsmonument bij Dorpskerk
Deelname: € 2,00, kinderen t/m/12 jaar gratis
Aanvang: 14.00 uur

LICHTROUTE
* Zie Informatietekst

19 april 2022

21 april 2022
LICHTROUTE
* Zie Informatietekst

22 april 2022

LICHTROUTE de feestelijke start.
* Zie Informatietekst
O�ﬁciële start: locatie Bartels, Stegeboersweg 19 te Wierden
Toegang: Genodigden
Aanvang: 19.00 uur

De Wierdense Kwis, de uitslag
De prijsuitreiking.
Tent Oranjevereniging op het Binnenhof
Aanvang: 20.00 uur

19 april 2022

22 april 2022

LICHTROUTE
* Zie Informatietekst
De startpunten: ??????????
Aanvang: 20.30 uur tot 23.00 uur

LICHTROUTE
* Zie Informatietekst

23 april 2021
HKW: Wandelroute oorlog en vrede
De route van de Stille Tocht (4 mei) met verhalen vertelt door een gids
* Zie Informatietekst
Start oorlogsmonument bij Dorpskerk
Deelname: € 2,00, kinderen t/m/12 jaar gratis
Aanvang: 14.00 uur

Herdenkingsrit Historische Kring Wederden
en Keep Them Rolling
Op zaterdag 9 april 2022, exact 77 jaar nadat Wierden bevrijd werd, houdt de Historische Kring Wederden
een herdenkingsrit in en om Wierden in samenwerking met Keep Them Rolling. Er rijden meerdere
voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog mee, met aan boord o.a. de Wierdense en Enterse veteranen.

Hier worden de betre�fende verhalen verteld en wel:
●
Over de luistersteen en het monument van de
eilanders ter herinnering aan de vier dwangarbeiders
die omkwamen en de velen die wisten te ontsnappen
uit “de Kersttrein van Wierden”. Deze trein werd op
eerste Kerstdag 1944 vlak bij het station beschoten;
●
Over het monument ter nagedachtenis aan de
Joodse dorpsgenoten die gedeporteerd werden en
de Holocaust niet overleefden;
●
Over het monument ter ere van het Canadese
Algonquin Regiment, dat een felle strijd voerde
tussen 5 en 9 april 1945 om Wierden te bevrijden.
Daarna gaat het geheel via de Dikkensweg naar de
parkeerplaatsen bij de HKW.

Onderweg wordt gestopt bij een aantal locaties,
waar tijdens de Tweede Wereldoorlog markante
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Op elke locatie
geven leden van de HKW een toelichting op hetgeen
zich daar destijds afspeelde. Het zou fantastisch zijn
als er het nodige enthousiaste publiek langs de route
staat om de kolonne toe te juichen.
Rond 08.45 uur komen de voertuigen aan op de
parkeerplaatsen naast en tegenover de HKW aan de
Appelhofdwarsstraat. Na ko�ﬁe/thee en informatie voor
de deelnemers wordt om ca. 09.15 uur koers gezet naar
het Haarbos aan de Ypeloweg (aankomst ca. 10.00 uur).
Hier bevond zich aan het eind van de oorlog een V-1
lanceerbaan van waaruit honderden ‘vliegende bommen’
richting de havens van Antwerpen werden gelanceerd.
Van het Haarbos wordt naar de Kippershoekweg (even
ten westen van de Enterweg) gereden (aankomst ca.
10.30 uur). Hier bevindt zich de crashlocatie van een
Halifax bommenwerper van de Royal Air Force die
neergeschoten werd door een Duitse nachtjager en
daar op 14 mei 1943 neerstortte.

Tegen 14.30 arriveren de voertuigen op de Violenhoeksweg, waar ze worden opgewacht door het Semi Militair
Tamboerkorps ‘Liberation’. Met dit korps voorop gaat het
geheel via de Spoorstraat naar het Stationsplein, waar om
ca. 14.45 uur gestopt wordt bij de vier oorlogsmonumenten.

Van de Kippershoekweg voert de rit vervolgens naar het
monument aan de Rijssensestraat (nabij Sluizendijk,
aankomst ca. 11.10 uur) waar op 29 maart 1945, als
represaille, door de Duitsers 10 mannen werden
gefusilleerd (evenals aan de Almelosestraat).
Hierna keert de kolonne terug naar de HKW waar rond
11.45 uur wordt gearriveerd. In overleg met de betre�fende
bestuurders krijgen geïnteresseerden de gelegenheid
om de voertuigen van Keep Them Rolling nader te
bewonderen.
Na de lunch wordt om ca. 12.45 uur gestart voor het
tweede deel van de rit en wel naar de Monumentweg in
Hoge Hexel, naar het monument voor kapitein Lancker
(aankomst ca. 13.45 uur). Deze markante verzetsman
(schuilnaam “Evert”) verloor vlak bij deze plek op
11 februari 1945 zijn leven.
Iets verder, aan de Loomsweg (aankomst ca. 14.15 uur),
wordt een toelichting gegeven over de drie geallieerde
commando’s van Jedburghteam Dudley die daar in de
nacht van 11 op 12 september 1944 per parachute
werden gedropt.

ATTENTIE: De parkeerplaatsen naast en tegenover
de HKW zijn die dag niet toegankelijk voor andere
voertuigen. Houdt u hier a.u.b. rekening mee. Ook
kan de kolonne voor enig ongemak zorgen, met name
tijdens de delen van de route die door het dorp voeren.
Alle betrokkenen rekenen op uw begrip en hopen op
veel belangstelling voor deze herdenkingsrit.
Bij voorbaat heel hartelijk dank.
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Onthulling monument Short Stirling

Na 79 jaar eindelijk
een monument
Het is een koude gure avond, 3 februari 1943. Veel inwoners van Enter slapen al. Ze zijn inmiddels wel
gewend aan het nachtelijk dreunen dat vanuit de hemel klinkt. Het betekent dat de bezetter thuis in
Duitsland weer op zijn falie krijgt.
Plotseling wordt de duisternis en het monotone dreunen
verstoord door ratelende machinegeweren. Even later
worden de bewoners de Goorseweg opgeschrikt door
het gieren van een neerstortend vliegtuig en een enorme
knal als het gevaarte de grond raakt en de brokstukken
in de rondte vliegen. Op een haar na een paar woningen
missend…
Het blijkt de Short Stirling BK604 te zijn die onderweg
was naar Hamburg. Commandant McCullough had met
zijn ploeg bestaande uit Nieuw Zeelanders en Engelsen
de opdracht om als zogenaamde pathﬁnder de doelen
te markeren met brandbommen. Maar als ze boven oost
Nederland zijn en willen a�buigen richt Hamburg slaat
het noodlot toe. Een Messerschmidt Bf110 nachtjager
nadert hen ongezien van onderen. De piloot Hauptman
Wolfgang Thimmig richt zijn mitrailleurs en vuurt op de
Short Stirling.
Door de aanwezige
brandbommen staat
het toestel binnen een
paar tellen in brand en
begint neer te storten.
O�ﬁcier McCullough
roept over de intercom “I can’t do anything about this. I’m
sorry. I can’t do anything about this. It’s virtually every man
for himself.” Zo vlug mogelijk gespt de bemanning hun
parachutes vast en probeert de uitgang te vinden. Door
de enorme krachten die het toestel tijdens de duik naar
beneden te verduren krijgt en de verstikkende rook in
de romp, is het voor de bemanning bijna onmogelijk
om het toestel te verlaten. Toch weten McCullough,
Henderson, Gibbes, Murphy, Smith en Kimberley nog
tijdig het toestel te verlaten. Helaas voor de andere
bemanningsleden sgt. Allen en sgt. Trevayne is het laat.
Trevayne is al gedood door kogels uit de Duitse
nachtjager en voor Allen is het niet meer mogelijk te
ontsnappen en zij crashten met het toestel.

Van de zes mannen die het toestel wel hebben weten te
verlaten overleven er maar vier het drama. De parachutes
van O�ﬁcier McCullough en Sgt. Murphy gingen niet
open i.v.m. de geringe hoogte van waar zij moesten
springen. Beide piloten smakten met hoge snelheid
tegen de grond en overleden. De parachute van Sgt.
Smith opende pas op circa 200 meter boven de grond
en hij kwam met een te hoge snelheid neer, waardoor
hij gewond raakte aan zijn rug en benen. Henderson,
Kimberley en Gibbes landden wel veilig op de grond en
kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, maar werden
later opgepakt.
Enternaar Diederick ten Brinke doet al jaren onderzoek
naar de geschiedenis van de Short Stirling BK604. In
de afgelopen jaren hee�t hij meerdere malen contact
gehad met de familieleden en sommige van hen rondgeleid op de plek waar het toestel is neergekomen. Elk
jaar doet ook de inmiddels bekende Historische tocht de
onheilsplek aan de Goorseweg in Enter aan, maar daar
is niets meer dat nog herinnert aan de fatale avond in
februari 1943. Tijdens het organiseren van de jaarlijkse
tocht ontstond het idee om een blijvende herinnering
aan de crash in de vorm van een monument op te richten.
Samen met Frank Bokkers, Henk Robben en Ben ter
Haar hee�t Diederick in 2019 de Stichting Short Stirling
Memorial Enter opgericht. Al snel werden de benodigde
ﬁnanciën bij elkaar verzameld (o.a. door een forse gi�t
van de Enterse Haringparty, subsidie van de gemeente
(via het comité Vrijheid Wierden-Enter) en andere
bronnen) en kon het realiseren van het monument
daadwerkelijk beginnen.

Het toestel ontplo�t tijdens haar razende tocht naar
de aarde en verbindt even later met een enorme knal
voor eeuwig haar geschiedenis aan die van het Twentse
plaatsje Enter.

De stichting vond via een kennis een mooie veldkei in
Drenthe. Met behulp van RK-straatwerken uit Enter is
afgelopen maart het monument aangelegd. Op 30 april
a.s. zal het monument worden onthuld in aanwezigheid
van vertegenwoordigers van de ambassade van Nieuw
Zeeland, onze burgemeester en wethouders en vele
nabestaanden van de familie van de Short Stirling crew.

Programma 30 april:
10.30 uur: Ontvangst gasten en belangstellenden bij
het monument aan de Goorseweg ter
hoogte van nr. 35
10.45 uur: Welkom van gasten en belangstellende door
Ben ter Haar
10.50 uur: Verhaal van de crash van de Short Stirling
door Diederick ten Brinke
11.15 uur: Onthulling ceremonie door o.a. B&W van
Wierden en familieleden van de bemanning
Aansluitend: Toespraken
11.45 uur: Toast op de vrede
12.30 uur: Einde plechtigheid
U bent op 30 april van harte uitgenodigd om deze
ceremonie bij te wonen.

23 april 2022

24 april 2022

OV Senioren middag
Gevarieerd programma met zang en cabaret voor ouderen
* Zie Informatietekst
Tent Oranjevereniging op het Binnenhof
Toegang: gratis
Aanvang: 15.00 uur

OV Oecumenische Viering
Een viering met als thema “Vrijheid”
* Zie Informatietekst
Tent Oranjevereniging op het Binnenhof
Toegang: gratis
Aanvang: 15.00 uur

23 april 2022

26 april 2022

Sponsorenborrel
Een hartelijk dankjewel aan de sponsoren van Oranjevereniging
en Bevrijdingsfestiviteiten
Tent Oranjevereniging op het Binnenhof
Toegang: Genodigden
Aanvang: 18.00-20.00 uur

LICHTROUTE
* Zie Informatietekst

23 april 2022
LICHTROUTE
* Zie Informatietekst

27 april 2022
OVE Fiets- en autopuzzeltocht
Al puzzelend langs historische WO-11 plekken in Enter en omstreken
Zie Informatietekst
Informatie en opgave: Oranje Vereniging Enter

27 april 2022
LICHTROUTE
* Zie Informatietekst
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28 april 2022

1 mei 2022

Filmavond
Films, waaronder vele nog ooit vertoond, worden gedraaid
* Zie Informatietekst
Tent op Binnenhof Wierden
Toegang: € 5,00, inclusief een kopje ko�ﬁe/thee
Aanvang: 20.00 uur

OV Enter Tourtocht
Tourtocht met familieleden van de bemanning Short Stirling. In legervoertuigen bezoek aan o.a. het kerkhof aan de Appelhofstraat, Canadese
kerkhof te Holten en aantal andere historische plekken in de regio.
Toegang: Besloten gezelschap

28 april 2022

3 en 4 mei 2022
PB HH Houtdorp voor de kinderen van de basisschool
Het thema is Vier de vrijheid, oorlog en vrede.
Speelveldje aan de Oude Schoolweg te Hoge Hexel
Opgave: Via circulaire en (info@hoge-hexel.nl)

LICHTROUTE
* Zie Informatietekst

29 april 2022
Kerkdienst in RK Kerk te Enter
Prijsuitreiking objecten lichtroute
Tent Oranjevereniging op het Binnenhof
Toegang alleen voor genodigden
Aanvang: 20.00 uur

29 april 2022
LICHTROUTE
* Zie Informatietekst

30 april 2022
Vrijheidsontbijt
Op meerdere locaties worden voor 1000 personen in de gemeente
Wierden
Informatie en opgave vanaf 15 april op website www.vrijheidwierdenenter.nl
(Verzorgingshuis Reggedal en Binnenhof Wierden en kulturhusen)

30 april 2022
Oud-Hollandse spelletjes voor de jeugd
Voorafgaande aan de stille tocht
Kulturhus Rectum-Ypelo “Akkerhus”
Aanvang: tijdens en na het vrijheidsontbijt

30 april 2022
St. Short Stirling. Onthulling monument Short Stirling
Ter nagedachtenis aan de neergestorte bommenwerper

* Zie informatietekst grote activiteiten

Goorseweg te Enter
Aanvang: 10. 30 uur

3 mei 2022
LICHTROUTE
* Zie Informatietekst

4 mei 2022
OVE Historische Tocht
Met legervoertuigen langs
monumenten in Enter
* Zie Informatietekst
Dorpsplein Enter
Deelname: € 10,00
Aanvang: 10.00 uur

4 mei 2022
PB HH en GC HH Oecumenische bijeenkomst en maaltijd
Voorafgaande aan de Stille Tocht in Hoge Hexel
* Zie Informatietekst
Kulturhus Hoge Hexel
Aanvang oecumenische dienst: 19.00 uur

4 mei 2022
Oecumenische viering in Wierden
Voorafgaande aan de Stille Tocht
Zie Informatietekst
Locatie: RK kerk St. Jan de Doper
Aanvang: 18.30 uur

4 mei 2022
Stille tocht met herdenkingsbijeenkomst en 2 minuten stilte
Gedenk om nooit te vergeten. Dank voor hen die voor onze vrede vielen
* Zie Informatietekst
Dorp Wierden, dorp Enter, kern Hoge Hexel, buurtschap Notter-Zuna

4 mei 2020
30 april 2022
HKW: Wandelroute oorlog en vrede
De route van de Stille Tocht (4 mei) met verhalen vertelt door een gids
* Zie Informatietekst
Start oorlogsmonument bij Dorpskerk
Deelname: € 2,00, kinderen t/m/12 jaar gratis
Aanvang: 14.00 uur

30 april 2021
Terrasconcert in Wierden
Concert met o.a. Wierden Night live Band, Moluks koor, Paul Salakory
en vele andere artiesten
* Zie Informatietekst
Binnenhof Wierden
Aanvang: 19.00 uur

30 april 2022
LICHTROUTE
* Zie Informatietekst

30 april 2022
HAC Pubquiz in het kader van het bevrijdingsfestival
Een quiz met vragen o.a. over Hoge Hexel in oorlog en bevrijding
* Zie Informatietekst
Kulturhus Hoge Hexel
Deelname: € 10,00 per team
Aanvang: 20.00 uur

Kaarsjes plaatsen bij de graven van
oorlogsslachto�fers WO-2
In heel regio Twente worden kaarsjes
geplaatst die de nacht van 4 naar 5 mei.
Op de begraafplaatsen Appelhofsstraat
en Stationsstraat in Wierden en
Weitakkersweg in Enter
* Zie Informatietekst
Deelname: gratis
Aanvang: 21.00 uur (Verzamelen rond 20.45 uur)

4 mei 2022
Een kaars voor het raam van elke woning
Inwoners van de gehele Gemeente Wierden wordt gevraagd een kaars
te branden voor het raam van elke woning.
Zie Informatietekst
Aanvang vanaf: 20.00 uur

4 mei 2022
LICHTROUTE
* Zie Informatietekst
Deze avond moet rekening worden gehouden met de duur van
de 4 mei herdenkingen.

5 mei 2022
Klokken luiden in heel de gemeente Wierden
De dag van vrijheid begint met het luiden van de klokken in heel Nederland
Aanvang: 08.00 uur

OPDAT HET NIET WEER GEBEURE
5 mei 2022

Speciaal door de hele periode

PB HH Wandelroute naar Monument Kapitein Lancker
* Zie Informatietekst
Vertrek: Schaapskooi, Piksenweg
Aanvang: 10.30 uur

Basisscholen
Aangepaste lessenprogramma’s voor de basisscholen.
Aanvullende mogelijkheden: HKW gastlessen, bezoek expositie HKW,
wandelroute Oorlog en Vrede Scholen hebben een educatief programma
ontvangen

5 mei 2022
Bevrijdingsconcert
Traditioneel orgelconcert
in de Dorpskerk
Dorpskerk te Wierden
Entree: vrije gi�t
Aanvang: 20.00 uur

5 mei 2022
LICHTROUTE
* Zie Informatietekst

5 mei 2022
Vuurwerk op 2 locaties
Wierden: Locatie de Passie te Wierden
Aanvang: 22.00 uur
Enter:
Locatie de Lee bij het botenhuis te Enter
Aanvang: 22.00 uur

7 mei 2022
PB HH 4-Vrijheid-Festival
Een gevarieerd programma voor iedereen
* Zie Informatietekst
Rond het Kulturhus te Hoge Hexel
Aanvang: 15.00 uur tot 22.00 uur
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HKW Expositie “Wiej bint vriej”
* Zie Informatietekst
Van 26 maart t/m 11 juni 2022
Van Buuren Stee, Appelhofdwarsstraat 2, Wierden
Openingstijden: wo-do 14.00-17.00 uur, vr 14.00-20.00 uur, za 11.00-16.00 uur
Entree: vrije gi�t
Wandel-, ﬁets- en autoroutes
De routes komen langs vele plekken van herdenkingen
Routes te koop: Primera, Middenplein 1 in Enter
Boek- en kantoorvakhandel Reterink, Stationsstraat 3A in Wierden
(tijdens openingsuren). Te koop bijhorend boekje met omschrijvingen en
foto’s bij bovenstaande adressen.
Kosten: € 3,99
Programma voor ouderen
Activiteiten aangeboden aan woonoorden ouderen en dagbestedingen
aangesloten bij Carint Reggeland.
Plaats, data en tijd worden bepaald door de woonoorden en dagbestedingen
Lichtroute en straatversieringen
Met routes door de hele gemeente op.
Data, behalve op zondag en maandag
De lichtroute is:
op 19, 20, 21, 22 en 23 april
op 26, 27, 28, 29 en 30 april
3, 4 (met in achtneming van 2 minuten stilte) en 5 mei 2022
Start elke route vanaf: 20.30 uur

7 mei 2022
Bevrijdingsconcert
Muziekvereniging Enter verzorgt
bevrijdingsconcert
RK H. Antonius Abt kerk te Enter
Entree: vrije gi�t
Aanvang: 20.00 uur

O N T H U L L I N G C R A S H L O K AT I E
KIPPERSHOEKWEG
Op zaterdagmiddag 26 maart 2022 wordt de
tentoonstelling ‘Wiej bint vriej’ (wij zijn vrij) van de
Historische Kring Wederden (de oude naam van
Wierden) geopend, met een aantal thema’s uit de
Tweede Wereldoorlog en tal van unieke voorwerpen,
documenten en foto’s. De opening zal geschieden
door de burgemeester van Wierden mevrouw Doret
Tigchelaar en de heer Kees Kroon (bestuurslid HKW),
indien mogelijk samen met Commodore Bert de Smit
(Directeur Operaties Koninklijke Luchtmacht).
Dit vindt plaats om 13.30 uur in de Van Buuren Stee,
Appelhofdwarsstraat 2, 7641 BX in Wierden.
Tevens wordt die middag een gedenkplaquette onthuld
onder auspiciën van de Stichting Vier de vrijheid
Wierden-Enter, met medewerking van de Stichting
Historische Kring Wederden. De onthulling van deze
plaquette is representatief voor de negen plaquettes
in onze gemeente, die bij de crashlocaties van alle
neergestorte vliegtuigen (geallieerd en Duits) en bij de
voormalige V-1-lanceerbaan zijn geplaatst in het kader
van 75 jaar bevrijding.

De onthulling zal rond 15.00 uur ondersteund worden
door enkele passes (Fly By) van twee vliegtuigen uit
de Tweede Wereldoorlog van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Beide toestellen van het type
Harvard zullen in formatie enkele keren over komen
vliegen.

De onthulling vindt plaats aan de Kippershoekweg
(nabij de Enterweg) en zal geschieden door de heer
Alastair Byres (Schotland, zoon van de vlieger van de
betre�fende Halifax bommenwerper) en door
Commodore Bert de Smit (zie foto).

Ook de veteranen uit onze gemeente zullen deze
ceremonie ondersteunen. Wij hopen dat weer en
vliegtuigtechniek plus alle andere omstandigheden ons
op 26 maart goed gezind zijn en dat alles doorgang kan
vinden, zoals we hebben gepland.
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Wandel- fiets- en autoroutes
Dit jaar is het 77 jaar geleden dat Wierden
bevrijd werd door de geallieerden. In veel gevallen
is er in het huidige landschap geen spoor meer
terug te vinden van bijvoorbeeld de vliegtuigen
die in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort en de locaties waar het Wierdens
verzet haar plannen smeedden. Om deze
historische punten te markeren worden
er vanaf april 2020 informatieborden
WEGEN TUSSEN
geplaatst, zodat wij niet vergeten dat velen
HEDEN EN VERLEDEN
hun leven riskeerden voor onze vrijheid.
Voor de viering van 77 jaar vrijheid zal er een routeboekje uitkomen met
verschillende routebeschrijvingen, plattegronden en achtergrondinformatie.
Zo kunt u op drie manieren kennismaken met het oorlogsverleden van
Wierden: met de auto, op de ﬁets of te voet.

Autoroute
De autoroute van ca. 70 km leidt u niet alleen langs alle oorlogsmonumenten
van de gemeente, maar laat u ook zien waar de vliegtuigen van de Duitse
Lu�twa�fe en de Engelse Royal Air Force zijn gecrasht. De start van de autoroute
is bij het NS Station in Wierden. Vandaar gaat de tocht naar Hoge Hexel.
Op de weg daarnaartoe passeert u o.a. het voormalige werkkamp Vossenbos.
In 1940 werden er Nederlanders gelegerd in het kader van de Nederlandse
Arbeidsdienst. Ook werd het kamp tijdelijk gebruikt om Joodse arbeiders te
huisvesten en door Duitse militairen die belast waren met de verdediging van
Wierden. Kapitein Lancker was één van de leiders van het regionale verzet.
Het monument ter ere van hem ontbreekt uiteraard niet in de route.
Aan de Schietbaanweg kunt u uitstappen bij het Monument Schietbaan.
De Duitsers gebruikten deze schietbaan in de WO II als oefenbaan. In juni 2017
is de schietbaan na een ingrijpende restauratie in oude luister hersteld en als
monument heropend. Via de buurtschappen Notter/Zuna rijdt u door naar
Enter. Wist u dat de Duitsers aan het einde van de oorlog een startbaan voor
V-1’s hebben gebouwd in het Haarbos tussen de Ypeloweg en Enterweg? Net
buiten Enter staat het mooie kapelletje Hendrik de Vries. Hij en zijn gezin
zaten in het verzet en bewaarden o.a. wapens van de ondergrondse. Via diverse
crashlocaties leidt de autoroute u terug naar Wierden. We noemen nog even
dat naast de monumenten en crashlocaties ook de Stolpersteine in beide
dorpen ons herinneren aan de holocaust. Deze betonnen stenen hebben aan
de bovenkant een messingplaatje waarin de naam, geboorte- en overlijdensdatum en de plaats van overlijden wordt gestanst. Ze worden geplaatst in
het trottoir voor het woonhuis van mensen die in de Tweede Wereldoorlog
verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord zijn gedreven.
Fietsroute
U ﬁetst, veelal over ﬁetspaden, door het mooie buitengebied van onze
gemeente langs een aantal crashlocaties en monumenten. De route bestaat
uit een noordelijke lus van 22 km en een zuidelijke lus van 32 km, die u ook in
zijn geheel kunt ﬁetsen. Bijzonder in de zuidelijke lus is het Joods monument
aan de Bornerbroekseweg. Hier worden de Joodse inwoners van Enter herdacht,
die zijn omgekomen in WOII. Elf joden zaten vanaf augustus 1942 in een
oud kippenhok tussen dichte houtwallen in de driehoek Bornerbroekseweg,
Huttemansweg en Entelerweg. In mei 1943 werden ze verraden door de
NSB-er Schuurhuis. (Schuurhuis wordt met zijn dochter door verzetsmensen
geliquideerd aan de Proodsweg Deldenerbroek). De joden zijn afgevoerd naar
de vernietigingskampen Sobidor en Auschwitz.
Wandelroutes
De wandelroute Wierden leidt u rond in het centrum van Wierden. In Enter
wandelt u deels in het centrum en deels in het buitengebied. U bezoekt de
oorlogsmonumenten, -graven en Stolpersteine. Op de Begraafplaats aan de
Appelhofstraat ligt sinds kort tegenover de drie bestaande graven een gedenksteen met informatiebord ter nagedachtenis aan de vier bijgezette vliegeniers.
Joodse slachtoffers
De joodse gemeenschap in onze gemeente betaalde haar tol in de oorlogsjaren.
Van de totaal 17 joodse personen in Wierden, overleefden 10 de bezetting. In
Enter overleefden slechts 6 van de 23 Joden de oorlog. De Wierdenaar Meier
Pagrach verblij�t 32 maanden in een klein kippenhok, maar hij overlee�t de
oorlog. 62 leden van zijn familie zijn omgebracht in diverse concentratiekampen.
Salie Lindeman overleefde de oorlog door onder te duiken nadat hij door
Hendrik Lodeweges was geholpen om te ontsnappen uit kamp Westerbork.
De wandel- ﬁets en autoroutes “Wegen tussen heden en verleden” zijn te koop
bij Boekhandel Reterink te Wierden en Primera te Enter. Prijs: € 3,99
Vanaf 24 maart zijn een aantal van de routepunten terug te vinden op de routeapp “Tijdreis Overijssel”. Een route kan hiermee zelf worden samengesteld.
Meer informatie over deze nieuwe route-app elders in deze Bevrijdingskrant.

Programma 2022

ORANJEVERENIGING
WIERDEN
Zaterdag 23 april: in de feesttent
15.00 uur: Seniorenmiddag met ‘the Andrew Sisters’ (Double2singers) en het
Wierdens cabaret door Mans en Hennik met het thema 77-jaar bevrijding, geschreven
door Johan Mensink. 20.30-01.00 uur: Feestavond m.m.v. de dj’s van G&D met om
22.00 uur: De Twentse Toppers en om
23.30 uur: Super Zeroes (dj’s)
Zondag 24 april: in de feesttent
15.00-16.00 uur: Oecumenische dienst
Dinsdag 26 april: in de feesttent
20.30-01.00 uur: Feestavond m.m.v. de dj’s van G&D en de band JetSet Live
Woensdag 27 april: KONINGSDAG
09.00 uur: Aubade bij het gemeentehuis
8.00-13.00 uur: Kinderrommelmarkt
10.00-13.00 uur: Kinderspelletjes
10.00-18.00 uur: Remko de cartoonist & sneltekenaar
10.00-17.00 uur: Diverse attracties op het Binnenhof
11.00 uur: Demonstratie Tai-chi chuan en Kungfu op Binnenhof
14.00 uur: Kindershow van Tommie en Soﬁe in de feesttent
12.00-19.00 uur: Live muziek op het Binnenhof. De band Factory East speelt van 12.00
tot 14.00 uur en zanger Richard Duinkerken neemt het over ná de kindershow.

ENTER
Woensdag 27 april: KONINGSDAG
09.30 uur: Aubade bij Het Reggedal
12.00-20.00 uur: Pleinfeest. Traditiegetrouw feest met livemuziek, barretjes,
eettenten en attracties voor jong en oud. Entree: gratis
Fietspuzzeltocht inclusief lunch
Fietstocht met puzzels langs historische plekken uit WO-2
Autopuzzeltocht inclusief lunch
De autoroute waar aan de hand van puzzels ontdekt wordt wat er in en rondom
gemeente Wierden zich hee�t afgespeeld in de jaren 40-45
Woensdag 4 mei: NATIONALE HERDENKINGSDAG
Historische tocht WO-ll monumenten
Een prachtige rit in originele oorlogsvoertuigen langs de WO-ll monumenten en
andere plekken met gebeurtenissen uit de oorlogsjaren in Enter
19.25 uur: Stille Tocht. Vertrek vanaf RK kerk
19.45 uur: Dodenherdenking
Oorlogsmonument bij de Brandput, Rijssensestraat
Voor opgave en meer informatie ﬁetspuzzeltocht, autopuzzeltocht en historische
tocht WO-ll monumenten: www.oranjeverenigingenter.nl

HOGE HEXEL
Woensdag 27 april: KONINGSDAG
09.00 - 09.15 uur: Vlag hijsen en gezamenlijk zingen van het Wilhelmus.
09.15 uur: Hexels ontbijt in het Kulturhus. Opgave kan tot 20 april 2022 a.s. via
info@oranjefeesthogehexel.nl. of telefonisch/app bij Margreet Dubbink,
telefoonnummer 06-30600451 tussen 18.15 en 19.15 uur. Kosten: € 5 voor volwassenen,
€ 3 voor kinderen (t/m 12 jaar). Graag gepast betalen!
10.15 uur: Poppenkast voor onze kleine Hexelaars. Op het plein staat een springkussen.
10.30 uur: Kijken naar de activiteiten van Koning Willem-Alexander en Koningin
Maxima onder het genot van een kop ko�ﬁe/thee en iets lekkers, aangeboden door
het Oranjecomité.
12.15 - 13.30 uur: Pauze
13.30 - 14.00 uur: Start Oranje wandeling voor het hele gezin van ongeveer 5 km.
Onderweg zijn 3 rustpunten waar even gezellig bijgepraat kan worden. Het 2e rustpunt is bij de “Boshoeve” waar een optreden zal zijn van de Stroatkearls en waar je
tegen een kleine vergoeding wat lekkers kunt kopen. Ook “niet Hexelaars” zijn
uiteraard van harte welkom om mee te wandelen.
15.30 uur: Wandelaars zijn terug bij het Kulthurhus.
16.00 uur: Oranjeloop (1,2 en 5 km.). Kosten volwassenen € 3,50. Kinderen tot en met
12 jaar mogen gratis meelopen. Inschrijven kan via www.inschrijven.nl.
17.30 uur: Uitreiking prijzen Oranjeloop door Burgemeester Tigchelaar.
20.00 uur: Lampionoptocht. Deze start op de parkeerplaats van het Kulturhus
(zelf een lampion meenemen). Bij terugkomst kan er (tegen betaling) nog gezellig
nagepraat worden in het Kulturhus onder het genot van een kop ko�ﬁe of een borrel.

Het Oranjecomité wenst iedereen een ﬁjne en gezellige Koningsdag toe!
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Herinneringen
van een meisje
Tegenover ons huis aan de Nijverdalsestraat, was, al voor de
oorlog, de ingang naar het werkkamp in gebruik als het NADkamp Westervenne. We hadden daar weinig last van gehad.
De mannen werkten overdag allemaal in het Westerveen. Ze
marcheerden naar het werk en weer terug met de schop “op de
nek”. En ondertussen zingen. Mooi was dat. Van “Hoog op de
gele wagen” en zo. Het waren lange dagen voor deze mannen.
Er zaten ook jongens bij, die nog nooit een schop in de handen
hadden gehad. En ze kwamen ook overal vandaan, uit Limburg,
Amsterdam. Maar een paar jonge mannen kwamen hier uit de
buurt. De ouders kwamen ook wel eens en brachten die jongens
brood en spek. Ze waren bang dat ze niet genoeg te eten kregen.
Waarom al die jongen mannen bij de arbeidsdienst waren,
hebben we nooit geweten. Het was een soort van dienstplicht.
En wie niet wilde, moest onderduiken.
In de oorlog hee�t er heel wat gezeten daar op het kamp. Zo
waren er de mannen van het NSKK (Nationalsozialistische
Kra�tfahrkorps). Dat waren Hollanders. Geen beste lui. En vóór
de Duitsers. Het waren natuurlijk niet van die hele hoge lui.
Ze zaten soms te huilen bij ons aan de tafel. Ze woonden in
het Westen. Daar was �link gebombardeerd. Zij kregen geen
bericht van thuis. Ze kregen beklag met zichzelf: die krieg
wilden ze ook niet, enz. Zo zaten die van de NSKK eens bij ons
in de keuken. Moeder was erbij. Allemaal zel�beklag. Een van
hen had de eigen kinderen al zo lang niet meer gezien. Moeder,
helemaal niet bang, zei: “Wat doe je hier dan eigenlijk. Je hoe�t
niet” Dat durfde ze allemaal zo te zeggen. Die van de NSKK
moesten immers niet, het was eigen keus.
Daarna zijn de Duitsers in het kamp gekomen. Het zal zo in het
derde oorlogsjaar zijn geweest, toen een aantal van hen bij ons
thuis waren. Deze mannen hadden het bericht gekregen, dat
ze de volgende dag moesten vertrekken naar het oostfront. Ze
hadden allemaal foezel gekregen. En zo kwamen ze bij ons.
De foezel bij zich. In de keuken hing een rekje met kopjes. De
kopjes werden op tafel gezet en allemaal foezel erin. En toen
hebben ze gedronken totdat ze “dikke” waren. Ze bleven maar
drinken en zeggen: “Ich bin nicht blau, ich bin nicht blau!”
Ze waren zo ontzettend bang. Ze wilden absoluut niet naar
het front. Een lag uiteindelijk dronken op z’n knieën voor de
kalveren. Een ander hield zijn portemonnee op de kop en zei:
“We gaan toch naar het front!” Nog een ander vroeg vader om
een blauwe overall. Vader hee�t er een achter bij de put gelegd.
Deze is meegenomen en een van hen is erin weg gegaan. Het
waren allemaal nog jonge jongens. Er was er één, die noemden
we “Spekkie”. Hij was een beetje dik. En dat was ook niet zo’n
prettige. Ja, als er 10 waren dan waren er 9 goed en 1 een
“slimme”. Als de anderen bijvoorbeeld waarschuwden dat er
een razzia kwam, dan kwam er een. Maar Spekkie wilde ze
liever zelf pakken. Zo was hij. Onze vader hee�t nooit last gehad
met razzia’s. Meestal werden we wel even gewaarschuwd.
Onze Henk was te jong voor razzia’s. Maar onze Evert en Herman,
een neef van vader, moesten wel oppassen.
Onze Henk , het was nog zo’n jongen, liep nog wel eens het
kamp op. Op een dag kwam hij thuis en vertelde: “Oonse radio
steet doar bie de Duutsers”. Vader had de radio in een juten
zak verstopt en zo in het achtereind gelegd. Natuurlijk met de
bedoeling het later weer op te halen. De Duitsers moeten het
hebben gezien. En hebben de radio meegenomen. De Duitsers
hebben er bij ons thuis niets over verteld en de radio in de eigen
barakken gezet. En Henk kwam thuis met het verhaal van de
radio. Vader hee�t hem gezegd, dat hij zich stil moest houden.
Henk durfde wel het kamp op. Hij ging er niet eens stiekem
naar toe. Hij kon daar zo rondlopen. Wij, als meisjes, kwamen
er niet. Henk hee�t van de laatste
Duitsers nog de hond gekregen. Het
was een witte hond en heette Rolf.
De Duitsers wilden de hond niet meenemen toen ze moesten vertrekken
naar het Russische front. Dat waren
ook zo ongeveer de laatste Duitsers die
op het kamp waren. Op het einde van
de oorlog was er niemand meer.
Tine Bremmer-Voortman, 92 jaar
(Met fragmenten uit interview met de zussen
Voortman d.d.17 januari 2020)

DODENHERDENKING
Dodenherdenking Wierden 4 mei
Op 4 mei vindt landelijk de jaarlijkse
dodenherdenking plaats, ook in Wierden.
Wie wil, kan een bloem meenemen en na de
herdenking neerleggen bij het gemeentelijk
monument.
Viering in RK Kerk St.Jan de Doper
18.30 uur Viering, georganiseerd door
de werkgroep oecumenische
diensten/WIO.
Stille tocht
19.20 uur Verzamelen bij parkeerplaats aan
de Tichelgaarde.
19.25 uur Start stille tocht eindigend bij het
gemeentelijk monument bij de
Dorpskerk.
Herdenking bij gemeentelijk monument
19.45 - 20.00 uur Het Algemeen Wierdens
Mannenkoor zingt enkele liederen.
Aansluitend kransen leggen.
20.00 uur Twee minuten stilte. Zingen van
het Wilhelmus. Vervolg programma
met o.a. toespraak van
Burgemeester Tigchelaar.

Dodenherdenking 4 mei Enter
Op 4 mei zijn we twee minuten stil voor hen
die het ultieme o�fer gaven voor onze vrijheid.
Ook in Enter herdenken we. De gevallenen in de
Tweede Wereldoorlog, Indonesië, Korea en in
de missies van de afgelopen dertig jaar. Zonder
politiek, zonder oordeel, zonder discussie, maar
met respect voor die individuen die deden wat
ze konden voor de vrede en veiligheid van Nederland en haar bevolking. Niet omdat anderen
dat niet konden, maar omdat zij er voor kozen
het te doen. We herdenken samen. Niet alleen
omdat het nu weer kan, maar zeker ook omdat
wij niet willen vergeten.
Aanvang Stille Tocht:
19.25 uur Vanaf het Dorpsplein.
Aanvang Dodenherdenking:
19.45 uur Bij het oorlogsmonument op de
Brandput, Rijssensestraat.

Bijeenkomst en stille tocht i.v.m.
Dodenherdenking Hoge Hexel
Op woensdag 4 mei 2022 om 19.00 uur
organiseert de Goudsclub een herdenkingsbijeenkomst in het Kulturhus van Hoge Hexel.
Aansluitend organiseert Plaatselijk Belang een
Stille Tocht. Deze vertrekt om 19.40 uur vanaf
het Kulturhus naar het monument van Kapitein
Lancker.
Aansluitend is gelegenheid om een kop ko�ﬁe
of thee te drinken.

Dodenherdenking Notter-Zuna 4 mei
Programma:
19.15 uur Verzamelen bij fam. Woolderink,
Grimbergerweg 1a, Notter.
19.30 uur Stille tocht met tamboer naar
monument “29 maart 1944” aan de
Rijssensestraat.
19.45 uur Aankomst bij monument: zingen
lied, kranslegging door kinderen,
kranslegging bewoners Notter-Zuna,
kranslegging raadslid gemeente
Wierden.
20.00 uur 2 minuten stilte met Last Post,
Wilhelmus, bloemen leggen bij
monument.
Na a�loop terug richting Grimbergerweg 1a.

Hoge Hexel:

4 Vrijheid Festival
Nederland is dit jaar 77 jaar bevrijd! Om dat te vieren vindt op 7 mei
2022 het 4-Vrijheid-Festival plaats bij het Kulturhus in Hoge Hexel.
We vieren de vrijheid met Twentse speciaal-bieren, lekker eten van
lokale foodtrucks, livemuziek en natuurlijk genoeg vermaak voor de
kinderen.
Meer weten?
Je kunt ons vinden op facebook (4 Vrijheid Festival), Instagram
(@4vrijheid) en via onze website: www.4vrijheid.nl. Houd onze
facebookpagina ook in de gaten voor een gave winactie van
fotograaf Stefan Schipper. Lijkt het je leuk om een handje te helpen
tijdens dit festival? Meld je via onze website aan als vrijwilliger!
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GEDENKBORDEN
BIJ CRASHLOCATIES
Nabij de acht crashlocaties van vliegtuigen, neergekomen in WO-II,
én nabij Het Haarbos aan de Ypeloweg, als herinnering aan de VI-baan,
zijn informatieborden geplaatst met de wetenswaardigheden.
Junkers 88 bommenwerper Lu�twa�fe:

Hexelseweg t.h.v. de
Bekkenhaarszijweg
Vickers Wellington bommenwerper Royal Air Force:
nabij Saamsweg 2
Handley Page Halifax bommenwerper Royal Air Force: Kippershoekweg nabij Enterweg
Handley Page Halifax bommenwerper Royal Air Force: Blokkendijk Zuna nabij
Provincialeweg
Focke Wulf 190 jachtvliegtuig Lu�twa�fe:
Klokkendijk Notter
Messerschmitt 110 nachtjager Lu�twa�fe:
Vriezenveenseweg t.h.v. nr. 48
AVRO Lancaster bommenwerper Royal Air Force:
Smeijersdijk Zuna
Messerschmitt 262 straalvliegtuig Lu�twa�fe:
Voorbroeksweg
Op zaterdag 26 maart 2022 is de onthulling van het gedenkbord aan de Kippershoekweg.

Column

Wat betekent
vrijheid voor mij
Wat betekent vrijheid voor mij en hoe kijk ik er, als actief
dienend militair, tegenaan? In de huidige samenleving is het
belangrijk dat men vrijheid van handelen hee�t en vrijheid
van meningsuiting. Aan deze vormen van vrijheid zitten ook
grenzen. De afgelopen jaren is er een toenemende mate van
polarisatie. Doordat men bewust grenzen op gaat zoeken is het
belangrijk dat er respect wordt getoond voor elkaars mening,
maar het stimuleren van polarisatie moet worden voorkomen
om grote mate van vrijheid te waarborgen. Ten tijde van de
2e wereldoorlog waren de 2 bovenstaande aspecten, vrijheid
van handelen en vrijheid van meningsuiting, letterlijk
levensgevaarlijk. Als je in het openbaar liet merken dat je een
andere gedachte had dan de bezetter, was de kans groot dat je
het er niet levend vanaf bracht. Dit boezemt een enorme mate
van angst in de samenleving. Als ik kijk naar mijn eigen
uitzendingen in Irak, Afghanistan en Mali, dan besef ik des te
meer hoe goed wij het hebben in onze vrije samenleving.
In mijn periode in Afghanistan, 2007, was de dreiging van de
taliban duidelijk merkbaar. Ondanks het feit dat er veelvuldig
werd gevochten hebben wij als Task Force gepoogd de lokale
bevolking te helpen. Doordat de lokale bevolking maximaal
werd onderdrukt door de taliban was het duidelijk zichtbaar
dat de locals niet graag met ons in gesprek gingen.
Dit is ook niet raar als je nagaat dat de kans groot is dat de
persoon, of een familielid, de volgende dag aan een boom
hangt om een statement te maken. Mede door bovenstaande
ervaring denk ik dat een ieder moet bese�fen hoe waardevol
het is dat je, tot een bepaalde hoogte, vrijheid van handelen en
meningsuiting hebt. Ondanks het feit dat wij het goed hebben
staat er ook een bepaalde druk op de bovenstaande vrijheden.
In mijn optiek speelt de sociale media een negatieve rol in dit
geheel. Het is heel makkelijk en veilig om je mening te
verkondigen achter een scherm. Op deze manier hoef je geen
confrontatie aan te gaan en gelijkgestemden zoeken elkaar op
in groepen op sociale media. Helaas is het tegenwoordig niet
uitzonderlijk dat er bedreigingen worden geuit middels bepaalde
platformen. Voor de ontvanger
van deze bedreigingen kan
het lastig zijn om hier goed
mee om te gaan, helemaal als
je ook een thuisfront hebt die
zich veilig hoort te voelen in je
eigen huis. Dit doet iets met
je gevoel van vrijheid!
Let op elkaar en laat
een ieder in zijn waarde.
Sander Vos

Nieuwe
fo
Sander to

DE WIERDENSE
BEVRIJDINGSKWIS
Vrijdagavond 8 april staat de Wierdense Bevrijdingskwis
op het programma. Aan deze kwis nemen 75 teams,
elk bestaande uit minimaal 10 personen, het
tegen elkaar op. Het spelelement voert de
boventoon. Vol enthousiasme en onder tijdsdruk
worden diverse unieke opdrachten uitgevoerd in
de huiskamers maar ook in het centrum van
Wierden. Naast deze opdrachten moeten er ook
vragen worden beantwoord rondom het thema
Tweede Wereldoorlog en bevrijding. De bekendmaking,
welk team tot winnaar gekroond wordt en een speciale
bokaal in handen krijgt, is op vrijdagavond 22 april
‘s avonds in de feesttent op het Binnenhof in Wierden. Dit wordt
een gezellige en spannende avond die na de prijsuitreiking wordt opgeluisterd door DJ Paul Salakory.

PROGRAMMA VOOR OUDEREN
CARINT REGGELAND
Op 9 april is het 77 jaar geleden dat Wierden is bevrijd. Vele ouderen kunnen zich dat nog herinneren
omdat zij de oorlog hebben meegemaakt. Veel ouderen zijn niet in staat om het bevrijdingsfeest
elders te vieren. Daarom wordt een feestweek binnen de zorginstellingen en dagvoorzieningen van
Carint Reggeland georganiseerd. Het programma is geheel aangepast aan deze kwetsbare groep.
Met optredens, lekkers en feestelijke maar ook creatieve activiteiten hopen we dat het een
fantastische week vol herinneringen gaat worden. We vieren met elkaar de vrijheid!

Lessenprogramma voor de scholen
Historische Kring Wederden hee�t in samenwerking met externe instanties een lessenpakket aangeboden
aan de basisscholen in de gemeente Wierden. Leerkrachten kunnen gebruik maken van het aanbod, passend
binnen de eigen doelstellingen. Speciaal is het aanbod van gastdocenten. Het aanbod is in 2022 uitgebreid
met o.a. de kinderen van Meier Pagrach, de onderduiker in het kippenhok, die in gesprek willen gaan met
kinderen.Naast een gastdocent in de klas is een groepsbezoek aan de expositie “Wie bint vriej” en/of de
verhalenwandeling “oorlog en vrede” onder begeleiding van een gids aan te vragen.
Informatie en aanvraag gastlessen, wandelroute, expositiebezoek: secretariaat@historischekringwierden.nl
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“WIEJ BINT VRIEJ”

EXPOSITIE BIJ DE HISTORISCHE KRING

Van 26 maart t/m 11 juni is een tentoonstelling
van de Historische Kring Wederden te
bewonderen in het kader van de bevrijdingsfeesten, zoals gebruikelijk in de Van Buuren
Stee aan de Appelhofdwarsstraat 2.
Deze tentoonstelling hee�t als hoofdthema’s: de
meidagen van 1940 (Friese bataljon in Wierden),
distributiebonnen (problemen onderduikers),
verzet in en om het dorp (o.a. Lancker en de Kleine
Muis), de bevrijding van Wierden (Canadese
Algonquin Regiment), de V-1-lanceerbaan in het
Haarbos en de negen neergestorte vliegtuigen.
Daarnaast zijn enkele diorama’s te bewonderen
en tal van (deels unieke) voorwerpen en foto’s met
betrekking tot de tweede wereldoorlog.

Bevrijdingsconcert
op 75 jarig orgel
Op 5 mei wordt in de Dorpskerk het inmiddels traditionele
Bevrijdingsconcert alweer voor de 8e keer georganiseerd.
Ook dit jaar mogen de bezoekers van het Bevrijdingsconcert zich
weer verheugen op een zeer afwisselend programma. De uitvoerende
organisten, Gerard Bartels, Marco Borkent en Jan Willem Timmerman,
putten uit ruim drie eeuwen muzikale hoogtepunten. Natuurlijk zijn
er klassieke werken geprogrammeerd, maar er is ook ruimte voor
heerlijk meeslepende muziek.

Samenkomst kerken van Wierden
rond thema B E V R I J D I N G
Datum:
Plaats:
Tijd:
Toegang:

Toegang is gratis, ko�ﬁe/thee voor niets,
maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.
Openingstijden: wo. & do.: 14.00-17.00;
vr.: 14.00-20.00; za.: 11.00-16.00 uur.
Groepen op afspraak via
secretariaat@historischekringwierden.nl.

Plaats een kaars voor je raam op de
avond van 4 mei

Het programma, wat om 20.00 uur begint, zal een uur duren.
De toegang is vrij, er wordt gecollecteerd voor de Oorlogsgravenstichting.
Na a�loop wordt u een kop ko�ﬁe aangeboden.

Belangrijke thema’s met elkaar vieren en delen en
elkaar ontmoeten, dat is het doel van de jaarlijkse
samenkomst van de Wierdense kerken in de tent
van de Oranjevereniging. Helaas kon in 2020 het
op grootse wijze vieren van de bevrijding, toen 75
jaar geleden, niet doorgaan. Nu het wel weer kan
zijn we blij dat we met de kerken van Wierden
ons kunnen aansluiten bij het vieren van onze
vrijheid! Het thema van de oecumenische viering
is: VRIJHEID. We uiten onze dankbaarheid,
bezinnen ons op wat vrijheid voor ons betekent
en vragen Gods zegen om met elkaar die vrijheid
ook in stand te houden. De samenkomst wordt
voorbereid door vertegenwoordigers van de
Evangelisch Molukse Kerk, de Sint Jan de Doper,
de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kapel, de
Hervormde Gemeente, de Baptisten Gemeente
Ichtus en de Oranjevereniging van Wierden.
De muzikale begeleiding wordt dit jaar verzorgd
door Jongerenkoor Power uit Wierden.
Voorganger is Ds. Kees Benard van de Hervormde
Gemeente “De Kapel”.

1945 Canadese drumband op het v.d. Bergplein.

Alle inwoners van de Gemeente Wierden
worden gevraagd om op 4 mei na de
dodenherdenking een brandende kaars te
plaatsen voor het raam. Een teken van
verbondenheid met de oorlogsslachto�fers.

Filmavond op 28 april 2022
in feesttent Binnenhof

zondag 24 april 2022
oranjetent op het Binnenhof
15:00 uur
gratis

Er wordt tijdens de samenkomst een collecte
gehouden voor de stichting Open Doors. Deze
stichting steunt christenen die om hun geloof
worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt
Bijbels en christelijke lectuur naar landen die
daarvoor gesloten zijn. Daarnaast gee�t Open
Doors training en verleent de organisatie
praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
Tijdens de samenkomst wordt er een korte
informatie gegeven over dit goede doel. Na
a�loop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kop ko�ﬁe/thee met een
heerlijke plak krentenwegge. Voor de kinderen
is er ranja. Rond het
koningsfeest samen onze
vrijheid vieren! Mogen
we u/jou ook begroeten?

Stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter organiseert een ﬁlmavond.
De HKW hee�t ﬁlms van wijlen fotograaf Kolkman gedigitaliseerd,
waarvan ook een deel wordt vertoond. Unieke ﬁlms!
Het aanbod is groot en gevarieerd met beelden van o.a. Turfsteken in
het Westervenne, NAD kampen Westervenne en Het Vossenbosch.
De mobilisatie met het Fries bataljon. Roggebrood snijden en in
pakketten verpakken voor het goede doel. Dit alles wordt aangevuld
met authentieke ﬁlmbeelden uit het leven in het Wierden van toen.
De HKW verzorgt de presentatie van deze avond.
Entree: € 5,00, incl. een gratis kopje ko�ﬁe/thee. Aanvang: 20.00 uur

Bevrijdingsconcert door
NIEUW: Route-app TIJDREIS OVERIJSSEL Muziekvereniging Enter
Op 24 maart 2022 wordt de nieuwe route-app voor de provincie Overijssel, gekoppeld aan MijnStadMijnDorp
gelanceerd: Tijdreis Overijssel. Een unieke app waarbij de gebruiker eigen routes samenstelt binnen diverse
historische thema’s. Bezoek al wandelend, ﬁetsend of met de auto verrassende historische locaties.
De bijzondere locaties, die vertellen over WO-2 in Wierden-Enter, zoals alle crashlocaties van neergestorte
vliegtuigen, oorlogsmonumenten en meer, kun je vinden in deze route-app.
Kies zelf welk thema’s jij interessant vindt en bekijk op de kaart waar je hierover meer te weten kunt komen.
Wil je een locatie bezoeken? Klik deze dan aan en navigeer er direct
naartoe: te voet, ﬁetsend of met de auto. Je kunt ook vooraf een route
langs meerdere locaties samenstellen. Op alle locaties die je bezoekt
krijg je informatie over de (verborgen) geschiedenis.

Op zaterdag 7 mei 2022 besteedt Muziekvereniging Enter aandacht aan
77 jaar bevrijding middels een bevrijdingsconcert. Het concert stond
in mei 2020 op de agenda maar moest worden geannuleerd i.v.m. de
richtlijnen omtrent het Corona-virus. Omdat herdenken belangrijk blij�t,
is dit bevrijdingsconcert weer op de agenda gezet. Het is een gevarieerd
programma met onder andere de muziek van Vera Lynn en een Radio
Oranje Medley. Ook Brand New Day en On Wings of Liberty mogen
niet ontbreken. Dit is slechts een
deel van een breder repertoire.
Het concert vindt plaats op
zaterdag 7 mei, aanvang
20.00 uur in de
H. Antonius Abt kerk te Enter.
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Historische Tocht Enter
op 4 mei

Op 4 mei wordt in en rond Enter weer de populaire tocht met
oude legervoertuigen georganiseerd. Deze historische tocht voert
langs plekken waar in WO-II bijzondere dingen zijn gebeurd.
Op deze plekken worden de verhalen verteld die zich daar hebben
afgespeeld. Bloemen worden gelegd bij monumenten. Dit jaar
ook bij het nieuwe monument aan de Goorseweg.
De tocht start om 10 uur vanaf het Dorpsplein en duurt ongeveer
3,5 uur. Onderweg is er een ko�ﬁestop.Om ervoor te zorgen dat er voor
iedereen een plekje in de voertuigen is, verplicht opgave via de mail:
uw naam, het aantal personen en uw telefoonnummer.
Opgave tot uiterlijk 28 april: kattelsboer@live.nl
U krijgt per mail t.z.t. verdere informatie.
De kosten zijn € 10,-- per persoon, te voldoen tijdens de tocht.
De Historische Tocht wordt georganiseerd onder de vlag van de
Oranjevereniging Enter i.s.m. de Stichting Short Stirling Enter.

Vrijheidsmaaltijdsoep
Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag met een Vrijheidsmaaltijd.
Door samen een maaltijd te delen, staan we op deze bijzondere dag stil
bij onze vrijheid. In 2021 is een alternatief moest worden gezocht voor
de vrijheidsmaaltijd, omdat door de corona-beperkingen wederom geen
festiviteiten konden doorgaan. Yvette van Boven bedacht in 2021 deze
Vrijheidsmaaltijdsoep speciaal voor het 4en5mei comité. In 2021 hebben
restauranthouders in Wierden de soep gemaakt. Deze kon worden gekocht
en afgehaald. Maak nu in 2022 zelf een portie voor je familie, vrienden en/of buren. Geniet van de
soep tijdens een goed gesprek over vrijheid en deel het. Zo zijn we toch een beetje samen.
Recept
Het recept is ook te vinden op:
www.vrijheidsmaaltijdsoep.nl

Kaarsen plaatsen

BIJ OORLOGSGRAVEN EN MONUMENTEN
In Twente zullen kaarsjes branden in de nacht van 4 op 5 mei,
ten teken dat we verbonden zijn in licht, omdat de gevallenen een
o�fer gaven voor ons. Op de avond van 4 mei om 21.00 uur worden
kaarsen geplaatst bij de graven van militaire- en burgerslachto�fers
op de begraafplaatsen Appelhofstraat in Wierden en
Weitakkersweg te Enter.
Op de begraafplaatsen zal onze jeugd vanaf 13 jaar tot en met
20 jaar worden uitgenodigd om de kaarsen plaatsen.
Kaarsen zijn aanwezig. Iedereen is hierbij uitgenodigd.
Verzamelen voor de begraafplaats om 20.45 uur.
Iedere inwoner kan aansluiten door die avond een kaars
te plaatsen voor het eigen raam.

Recept:
Ingrediënten: (4 personen)
60 ml olijfolie
150 gram prei, in ringen
2 tenen kno�look, ﬁjngehakt
1 eetl. kerriepoeder
300 gram bloemkoolrijst
200 gram vastkokende aardappel,
in blokjes
1 blik (400ml) kokosmelk
750 ml groentebouillon
150 gram doperwten
300 gram bladspinazie
150 gram klein gesneden
broccoliroosjes
3 bosui ﬁjngesneden in ringetjes
Zeezout en versgemalen
zwarte peper

Bereidingswijze:
⚫ Verhit de olie in een grote soeppan en fruit daarin op middelhoog
vuur de preiringen, kno�look en kerriepoeder, tot de prei glazig is
en felgroen.
⚫ Roer de bloemkoolrijst en aardappelblokjes erdoor en zet ze even aan.
⚫ Blus af met de kokosmelk, breng aan de kook en giet de bouillon
erbij. Laat de soep nu, zonder deksel, 20 minuten zacht koken tot
de aardappelmet een houten lepel langs de rand van de pan
makkelijk te breken is. De soep moet nu wat zijn ingedikt door de
bloemkoolrijst en aardappelblokjes. Is hij nog te dun kook hem dan
nog een minuut langer op hoog vuur in.
⚫ Voeg dan de doperwten,
bladspinazie en de broccoli
toe en gaar die nog 6 minuten
mee. Roer de bosui erdoor
en breng de soep op smaak
met zout en peper.
⚫ Maak de soep af met een
topping.
Tips: zie de website

Bevrijdingsvlag

van de gemeente Wierden
“We willen graag een nieuw vast gebruik in het
leven roepen”, zegt voorzitter Ria Broeze van
Stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter 2 jaar
geleden. “Daarom vragen we de inwoners van
onze gemeente elk jaar de bevrijdingsvlag op te
hangen in de periode van 7 april tot en met 5 mei
om stil te staan bij de bevrijding van de gemeente
Wierden in 1945”. Hoge Hexel werd destijds op
7 april ontzet, Wierden en Enter op 9 april.
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Herinneringen
aan voorjaar 1945
Ja, dat was echt wel vlak voor… ja, … de zaterdagmiddag voor Pasen 1945.
Toen stonden de Duitse auto’s stil op straat bij ons voor het huis. Ineens kwamen er
Engelse jagertjes aangevlogen. Zij kregen de Duitse auto’s in het vizier en begonnen
te schieten. Op dat moment waren Janna en ik buiten. Janna was de straat aan het
vegen vlak bij een gat, een schietgat, dat aan de kant van de weg was gemaakt. Zo’n
gat waar je in kon schuilen bij een beschieting. Janna stond daar met de bezem in de
hand, net voor de keuken bij het raam, toen ze een jagertje haar kant op zag komen.
Het vloog heel laag. Janna gooide de bezem aan de kant en vloog het huis in. En ik,
vlak naast haar, ook … snel naar binnen terwijl er al werd geschoten. En er werd raak
geschoten. Janna werd op meerdere plekken in haar been getro�fen en ik kreeg een
kogel in mijn voet. Het voelde alsof je een klap tegen je been kreeg. Een wat doof gevoel, meer niet. We hinkelden het huis in, door de keuken, door de voorkamer, naar
de slaapkamer. Daar stonden 2 bedden. Janna ging op een bed liggen, maar ik van de
schrik onder het bed tot helemaal bij de muur. En ik riep: “Ooh, Janna, ze scheet oons
dood, ze scheet oons dood!” Het was heel angstig. Het was zo dicht bij het huis. Ik
dacht nog: waren we maar in het schietgat gesprongen. En in huis was het een grote
puinhoop. De pannen waren van het fornuis af gevlogen. De tegels waren stuk. Dat
we naar de dokter, of zelfs naar het ziekenhuis moesten, was wel duidelijk. Maar de
beschieting was niet zo snel afgelopen. De buurt kwam natuurlijk polshoogte nemen.
Onze vader was aan het helpen bij Dollen, de schuur in brand stond en het vee moest
eruit. Natuurlijk kreeg hij te horen dat er een dokter moest komen. “Hendrik, rap
noar ‘t hoes hen. Ik goa wel noar de dokter.” Maar een dokter is er niet geweest, wel
met gevaar voor eigen leven mannen van de Eerste Hulp, want het schieten bleef
maar doorgaan. We moesten mee. Janna ging in een soort bakﬁets met een witte kap
over de bak. Ze voelde alsof ze in een soort doodskist lag. Ik ging mee in een bakﬁets,
een driewieler met een bak voorop. En ons jongere zusje Willy, geraakt door een
scherf, mee achterop een ﬁets. Eerst naar de Eerste Hulppost in het dorp. Dat was in
de Openbare Lagere School in de Stationsstraat. En daar de mensen maar roepen:
“Dood of gewond. Dood of gewond”. De kap is even open gegaan, gewoon buiten op
straat. Daarna naar het algemene ziekenhuis in Almelo. Een paar keer moest er worden
geschuild in zo’n diep schietgat langs de weg. De vliegtuigen bleven komen en er
werd nog steeds geschoten. De EHBO-ers deden het toch maar. Ik weet niet meer of
onze vader ook mee was. Wel waren Freek Noltus en Gerrit Bos erbij als EHBO-ers.
Door alle gebeurtenissen en de angst, was de pijn nog niet zo erg. Dat veranderde
in het ziekenhuis, toen jodium op de wonden werd gedaan. Gegild hebben we van
de pijn, dit was niet om uit te houden. Er zaten geen kogels meer in het been, wel
scherven. Janna hee�t nog een klein scher�e in haar been gehouden. Janna vindt dat
ze toch ook nog geluk hee�t gehad. Een kogel of een scherf is dwars door haar knie
gegaan. Ze prijst zich gelukkig dat er ze geen stijf been aan hee�t overgehouden.
Janna is op drie plekken aan haar been geraakt. Willy, die ook mee moest naar het
ziekenhuis, had een scherf in haar zij gekregen. Na de behandeling mocht zij weer
mee naar huis. In het zieken huis was een scherf in haar zij niet opgemerkt. Terug in
Wierden ging de wond zweren en ze kreeg hoge koorts. Willy kreeg in de villa van
de familie Palthe een plek om beter te worden. De bevrijding van Wierden hebben
Janna en ik niet meegemaakt. We waren nog steeds in het ziekenhuis. Ik bleef daar
14 dagen en Janna zelfs een maan in het ziekenhuis, waar zo ongeveer alle ramen
kapot en toen dichtgespijkerd waren. Ik weet dat de zusters van het ziekenhuis
klaagden over alle kousen, die kapot waren. We hadden de hele dag toch niets te
doen, dus hebben we aangeboden de kousen te stoppen. Dat hebben we geweten.
Elke avond: kousen stoppen. Op 5 april werd Almelo bevrijd. Wij, de patiënten,
werden naar de kelder gebracht. Toen de bevrijding een feit was, kwamen Canadezen
chocolade brengen. Op mijn verjaardag, 9 april, de dag dat Wierden was bevrijd
kwamen onze vader en moeder. Lopende waren zij naar het ziekenhuis gekomen.
Ze hadden het niet aangedurfd om op de ﬁets te komen. Eerder waren zij er nog niet
geweest, want bij het Twente-Rijnkanaal en in het Zuidbroek was het lang niet veilig.
IK mocht het eerst naar huis. Toen Janna naar huis mocht, is ze opgehaald met een
koets. De laatste dagen voor de bevrijding was een deel van het gezin bij de familie
Palthe. Niet alleen Willy, die nog moest herstellen, maar ook moeder, Henk en Evert.
Vader en neef Herman bleven thuis bij het vee. Om te eten kwamen ze wel bij Palthe.
Oma was gewoon nog op onze boerderij.
Ook bij ons was tegen het einde van de oorlog “inwoning”. In de schuur zaten mensen
uit Almelo. Gezin van Gerrit Binnenmars, een neef van vader. Een deel van de schuur
was een beetje ingericht. Wij vonden het heel gezellig. Als we ’s avonds voor die
gezelligheid naar de schuur gingen, verzuchtte
moeder wel eens dat iedereen maar weg liep en
zij alleen in huis zat. Deze familie durfde niet in
Almelo te blijven, omdat zij dicht bij een spoorlijn
woonden. Achteraf was daar niets gebeurd. Bij
ons is meer gevaar geweest.
Tine Bremmer-Voortman, 92 jaar
(Met fragmenten uit interview met de zussen Voortman d.d.17 januari 2020)

Foto: Tine Bremmer-Voortman met zus Willy Wevers-Voortman

VL AGPROTOCOL
Vlagprotocol op 4 mei
Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen
halfstok als teken van eerbied en respect voor
oorlogsslachto�fers. Het Nationaal Comité 4 en
5 mei roept alle inwoners op om net als vorig
jaar op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te
hangen (van zonsopgang tot zonsondergang).
De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse
driekleur zonder wimpel.
Dit in tegenstelling tot het vlaggen op de
hoofdgebouwen van de Rijksoverheid om op
4 mei dit jaar om 18.00 uur de vlag halfstok te
hijsen. Overdag mag alleen de Nederlandse
vlag halfstok worden gehangen. Tijdens de herdenking kunnen andere vlaggen,
zoals de gemeentevlag, eveneens halfstok worden gehangen.
Vlagprotocol op 5 mei
Op 5 mei mag de nationale vlag (zonder wimpel) van zonsopkomst tot
zonsondergang in top. De vlag ’s avonds wel laten Hangen? Dan is het goed gebruik
de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn. De vlag mag ook
gecombineerd worden met de gemeentevlag, provincievlag of vlaggen van de
andere landen die bij de bevrijding betrokken waren.
Algemeen vlagprotocol
Nederland kent geen wettelijke regels
voor het gebruik van de vlag. Burger,
bedrijf of organisatie mag op alle
dagen van het jaar de vlag uithangen.
Bijvoorbeeld bij een feestelijke
gebeurtenis als huwelijk of het slagen
voor een examen. Ook halfstok vlaggen
bij een overlijden mag. Er is geen wet
die vlaggen verbiedt of bepaalt hoe
u moet vlaggen.
Het toevoegen van de oranje wimpel is
alleen toegestaan bij gebeurtenissen
van het Koninklijk Huis.

DE HEXELSE ACTIVITEITEN COMMISSIE ORGANISEERT

*

Pubquiz

Zaterdag 30 april 2022

Welk team weet het meest over
Hoge Hexel e.o. in oorlogstijd?
Locatie
Aanvang
Inschrijving
Team
Kosten
Opgave

Kulturhus Hoge Hexel
20.00 uur
tot 24 april 2022, vol=vol
maximaal 6 personen
10 euro per team
via www.kulturhushogehexel.nl

*quiz met allerlei vragen die je als team beantwoordt via
een antwoordformulier, het team met de meeste goede
antwoorden wint de quiz

HOGE HEXEL
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Oorlogsherinneringen
Mijn eerste herinneringen zijn van 10 mei 1940. We moesten
’s morgensvroeg ons bed uit en samen met mijn ouders, zussen
en broers onze boerderij aan de Kattelaardijk in Enter verlaten.
Enkele ogenblikken later ging met een enorme knal de brug
over de Regge de lucht in. We woonden er zo’n 200 meter vanaf
en vanuit onze schuilplaats was een grote rook- en stofwolk te
zien. Ook herinner ik me nog dat diezelfde dag grote groepen
soldaten met paarden, wagens en voertuigen over de weg
marcheerden. Negen dagen later, op 19 mei 1940 werd ik zes jaar.
Als kind heb je nog niet zo’n besef van tijd en zijn de herinneringen
gebaseerd op je eigen waarneming en verhalen die je hebt
gehoord. Zo is mij verteld dat ik een paar dagen na het ontplo�fen
van de brug de kachel in onze keuken heb opgeblazen. Ik had
zogenaamde slaghoedjes gevonden en die stiekem in de kachel
gegooid. Buiten het feit dat de kop van de kachel eraf vloog
raakte gelukkig niemand gewond.
Toch zijn er ook veel dingen die ik me herinner als de dag van
gisteren omdat ze spannend waren en veel indruk hebben
gemaakt. Ik mocht over veel dingen niet praten. Bijvoorbeeld
dat onze auto verstopt was in de schuur. Best lastig want er
zaten lange tijd Duitsers bij ons ingekwartierd. Ze hadden
onder andere voorkamer gevorderd. En terwijl de Duitsers in
de voorkamer zaten, kwamen er regelmatig vreemden voor
een tijdje bij ons wonen. Onderduikers bleken dat te zijn.
Met één van hen, Benny van de Steeg, ben ik jarenlang bevriend
geweest. Heel spannend was ook de arrestatie door de SD van
twee van mijn broers. Ze werden verdacht van verzetsactiviteiten.
Gelukkig kwamen ze naar twee dagen in Enschede te hebben
gezeten weer vrij. Maar het meeste indruk hee�t toch wel de
arrestatie van mijn vader gemaakt. Hij werd in februari 1945
opgepakt. Ons huis was omsingeld door wel 30 Duitsers en
hij werd samen met twee onderduikers afgevoerd. Mijn vader
kwam in de gevangenis in Almelo terecht en één van de
onderduikers in kamp Erica in Ommen. Mijn zus Marie hee�t
samen met Dientje ten Berge (Krol) hem een tijdje later uit het
kamp gesmokkeld door hem te verkleden als vrouw toen ze op
bezoek kwamen om eten te brengen.
Wat ik me ook nog goed herinner dat mijn vader samen met
mijn broer en vele andere Enterse boeren gedwongen werden
voorraden te halen uit Millingen. Bij terugkomst had ik er plots
een paar zussen bij. Ze waren door mijn vader de IJssel over
gesmokkeld. De meisjes en later ook jongens kwamen uit het
westen en waren op hun hongertochten gestrand. Ze werden
door mijn moeder liefdevol opgenomen in ons gezin om weer
op krachten te komen.

Langs de Stolpersteine
Dorpsstraat-Zuid Enter
In juni 2012 zijn er in Enter in totaal 19 Stolpersteine (struikelstenen)
op acht locaties voor de huizen, waar destijds Joden woonden.
In Enter gaat het om de volgende personen: Marcus Samuël,
Gertrud Samuël-Grünewald, Emiel Samuël, Izak Samuël, Lena Gesina
Samuël-Rosendaal, Aron Samuël, Esther Samuël-Bamberg, Clara Anna
Samuël, Sophia Saartje Samuël-Zwarts, Izak Samuël, Dina Samuël,
Adolf Nathans, Amalia Nathans-Bamberg, Hartog Spanjar,
Bertha Spanjar-Salmagne, Israël Spanjar, Salomon Spanjar, Hartog
Sjouwerman en Hendrina Sjouwerman- Spanjar.
Allen werden vermoord in Sobibor of Auschwitz. In de Dorpsstraat-Zuid
liggen voor vier huizen/winkels Stolpersteine. Op vrijdag 8 april, de
dag voordat Enter werd bevrijd door de Polen, krijgen de bewoners
van de Dorpsstraat een rondleiding langs de locaties. Vooraf is er een
inleiding met algemene informatie over het project van Gunter Demig.
Daarna zal er een wandeling worden gemaakt door de Dorpsstraat en
zal bij elke locatie het verhaal van de Joodse slachto�fers worden verteld.

Vernietigingskamp Sobibor

Aron Samuel

Stolpersteine familie Samuël

Esther Samuel-Bamberg

SHERMAN TANK
Op zaterdag 30 april komt een Sherman tank
te staan in de Marktstraat bij voormalig
café Vloedbeld in Wierden. Deze authentieke
tank is van dichtbij te bekijken. Ondanks de
beveiliging rondom de tank (in de vorm van
een hek) kunnen foto’s gemaakt worden van dit
unieke exemplaar!

Ouderen welkom in de feesttent

Van de bevrijding weet ik nog dat er �link gevochten werd langs
het kanaal en dat terugtrekkende Duitsers beschoten werden.
Ik was inmiddels bijna twaalf en we gingen natuurlijk kijken.
Dat was heel gevaarlijk achteraf. Veel indruk hee�t ook de
enorme stoet geallieerde voertuigen gemaakt die door Enter
trokken. Op een gegeven moment zat er zo’n groot gat in de
weg op bij Dreijerink dat daar een hele tank in kon verdwijnen.
Ik heb nog veel meer herinneringen, het neerstorten van de
bommenwerper aan de Goorseweg, het brengen van eten naar
Enterse jongens die in het Enterbroek
zaten ondergedoken. De oorlog hee�t
op mij als jongen indruk gemaakt en
misschien komt het daardoor wel
dat ik al jarenlang meewerk aan
herdenkingsbijeenkomsten om de
waarde van vrijheid levendig te
houden.
Engelbert ter Haar
Enter

De Oranjevereniging Wierden nodigt alle
ouderen uit voor de ouderenmiddag in de feesttent, waarin de bevrijding centraal staat.

band met muziek als hun grootste passie. Liedjes
als “We’ll meet again” en “Bei mir bist du schön”
zullen beslist de revue passeren.

Op zaterdagmiddag 23 april vanaf 15.00 uur zijn
senioren welkom in de feesttent op het Binnenhof,
waar de Double2Singers als The Andrews Sisters
het podium betreden. Een sprankelende 4-women-

Wierdenaar Johan Mensink is verantwoordelijk
voor het cabaret dat hierna zal worden opgevoerd
door Mans en Hennik en voor het gezamenlijke
lied, waar de middag wordt afgesloten.
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Fietspuzzeltocht én
autopuzzeltocht in Enter
Op 27 april, Koningsdag, organiseert
de Oranjevereniging Enter een
ﬁetspuzzeltocht én een autopuzzeltocht.
Al puzzelend komen de deelnemers per
ﬁets of in eigen auto langs Stolpersteine
en andere historische plekken met een
gebeurtenis uit WO-2. De routes zijn in
Enter en tijdens de autopuzzeltocht
ook in en rondom gemeente Wierden.
De tochten zijn inclusief een lunch.
Voor opgave en informatie:
www.oranjeverenigingenter.nl

HKW Wandelroute

Oorlog & Vrede
De route van de Stille Tocht (op 4 mei) met plekken van herinnering.
Geen Stille Tocht, maar een tocht waar stil wordt gestaan bij plekken met een
gebeurtenis rond oorlog en bevrijding. Gidsen vertellen rond 30 verhalen.
De deelnemers horen over de oorlog en bevrijding dicht bij huis.
Aansluitend gratis ko�ﬁe/thee bij de Historische Kring.
De route is op zaterdag: 16 april, 23 april, 30 april
Kosten:
€ 2,00
Kinderen t/m 12 jaar: gratis
Start:
oorlogsmonument bij de Dorpskerk, Burg JC vd Bergplein
Aanvang:
14.00 uur
Aanmelden gewenst: secretariaat@historischekringwierden.nl
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Vrijheidsontbijt

30 april

Het is een landelijk initiatief: op 5 mei organiseren meerdere gemeenten een
vrijheidsontbijt. Wierden sluit zich dit jaar aan. Alleen is de datum aangepast,
nl. 30 april, omdat op 5 mei 2022 velen onder ons geen vrije dag hebben.
Iedereen moet de gelegenheid hebben zich aan te sluiten. Vrijheid is voor ons
allemaal. Er is een sponsor bereid gevonden (ORBYS fam.Holterman) om
1000 ontbijten in onze gemeente gratis ter beschikking te stellen, met dien
verstande dat ouderen in verzorgingshuizen een ontbijt ontvangen en waarnaast
ook vluchtelingen zich zoveel mogelijk kunnen aansluiten. De overige maaltijden
worden verdeeld over meerdere locaties in onze gemeente.
WIERDEN: In de tent op het Binnenhof zijn op 30 april meerdere vrije plekken
voor jong en oud om een gratis ontbijt te nuttigen. U kunt zich daarvoor opgeven
vanaf 15 april 2022. Zie onze website.
ENTER: Locatie: Reggedal. Hier zijn meerdere vrije plekken om een gratis ontbijt
te nuttigen, U kunt zich hiervoor opgeven vanaf 15 april 2022. Zie onze website.
HOGE HEXEL heeft gekozen voor een gratis ontbijt voor de Goudsclub. Deze
ouderen worden uitgenodigd op 30 april in het Kulturhus. Hier is voor gekozen,
omdat Hoge Hexel op koningsdag via de Oranjevereniging al een ontbijt heeft.
Mochten er inwoners zijn van Hoge Hexel, die op 30 april willen aansluiten voor
een gratis ontbijt in Wierden, dan kunnen ze zich aanmelden voor het ontbijt in de
tent op het Binnenhof te Wierden vanaf 15 april 2022. Zie onze website.
In het Akkerhus in Rectum-Ypelo worden de vaste deelnemers van
ouderenbijeenkomsten van RECTUM-YPELO en Enterbroek door het kulturhus
uitgenodigd. Er zijn nog vrije plekken voor jong en oud, wonende in
Rectum-Ypelo of Enterbroek. Ook deze mensen kunnen zich opgeven voor een
gratis ontbijt vanaf 15 april 2022. Zie onze website.
In Kulturhus Notter-Zuna worden de vaste deelnemers ouderenbijeenkomsten
uitgenodigd door het Kulturhus. Er zijn nog vrije plekken voor jong en oud,
wonende in de BUURTSCHAP NOTTER-ZUNA. Zij kunnen zich opgeven voor
een gratis ontbijt opgave vanaf 15 april 2022. Zie onze website.
Alle informatie over tijdstip, locaties en opgave kunt u vanaf 15 april 2022 vinden
op onze website www.vrijheidwierdenenter.nl

Lezing:

De grootste bankroof aller tijden
L E Z I NG E NC YC LU S
HISTORISCHE KRING
In aanloop naar de Bevrijdingsfestiviteiten in 2022 zijn door
de Historische Kring Wederden 4 lezingen georganiseerd:
5 februari 2022:

de a�trap met de lezing van Cees Hoogendijk “Wierden in staat van
oorlog”. Over het dagelijkse leven tijdens de oorlog in Wierden.

24 februari 2022:

de lezing van Cees Hoogendijk “V1-baan in het Haarbos”.
Komst en doel van de V-1 voor de Duitsers.

24 maart 2022:

de lezing “De bevrijding van Wierden” door Kees Kroon over
het Algonquin Regiment.

1 april 2022:

in Kulturhus Hoge Hexel is de lezing “Hoge Hexel bevrijd”
door Kees Kroon. Afwijkende locatie.
Entree: Donateurs gratis. Niet-donateurs € 3,50

De in Wierden opgegroeide schrijver Frank Krake (1968) komt op donderdag 7 april,
op uitnodiging van De Culturele Raad Wierden, Bibliotheek Wierden, Historische
Kring Wederden en boek- en kantoorvakhandel Reterink, een lezing geven over zijn
zojuist verschenen boek “De grootste bankoverval aller tijden”, het waargebeurde
verhaal van een groep heldha�tige verzetsvrienden.
De grootste bankoverval aller tijden vertelt
het waargebeurde verhaal van een groep
jonge mensen die zich verenigen in hun
verzet tegen de bezetters. Van ongekende
dapperheid, onvoorwaardelijke vriendschap en een ontluikende liefde, tegen de
achtergrond van een alles verscheurende
oorlog.
En het begon in Wierden:
Het is al weer meer dan
78 jaar geleden dat de
grootste bankroof in
Nederland aller tijden is
beraamd bij voorheen
Slagerij Eshuis aan de
1e Esweg in Wierden.
De buit 46 miljoen
gulden! Het geld was
bedoeld voor de
stakende spoorwegmedewerkers en hun
gezinnen.
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Wandeltocht
kapitein Lancker

Bij de familie Nieuwboer was een verzetsvergadering belegd,
maar een verrader had dit tegen de Duitsers gezegd.
Er volgde een arrestatie van het hele stel,
“meekomen” luidde ook voor Kapitein Lancker het bevel.

Aan de Monumentenweg in Hoge Hexel
staat een monument dat de herinnering
levendig houdt aan Kapitein Albert Ferdinand
Lancker, de man die het verzet in
Midden-Overijssel hee�t georganiseerd.
Op 11 februari 1945 kwam hij om het leven,
toen hij door de Sicherheitsdienst (SD) in
Hoge Hexel op de vlucht werd neergeschoten.
Op 5 mei 2022 lopen we de vluchtroute,
die Kapitein Lancker op die dag hee�t gelopen.
Tijdens de tocht zijn verschillende stops,
waar over hem wordt verteld.
Start: 9.30 uur
Vertrekpunt: Schaapskooi in Hoge Hexel

Hij vroeg of hij eerst nog zijn jas mocht pakken,
want daar zat nog een pistool in één van zijn zakken.
Twee van de Duitsers knalde hij neer,
en ging er vervolgens vandoor als een speer.
In het veld werd hij helaas dodelijk getro�fen,
maar hij zou zelf nooit informatie geven aan de “mo�fen”
Dus blij�t voor altijd de vraag bestaan,
hadden de Duitsers hem gedood of had hij dit zelf gedaan?
Dankzij hem waren de anderen bij Nieuwboer veilig weggerend,
en om Kapitein Lancker niet te vergeten staat er nu een monument.
(Geschreven door: Alfons Lubbers)

“Terrasconcert Vier de Vrijheid”
Na de vele interessante activiteiten vanuit het thema “Vier de Vrijheid” zal, als feestelijke afsluiting,
een concert worden georganiseerd in de tent op het Binnenhof in Wierden. Dat zal plaatsvinden op
zaterdag 30 april om 19.00 uur. Het concert is bedoeld om de inwoners van de Gemeente Wierden
een muzikale topavond te laten beleven, waarin een sfeer van vrijheid en saamhorigheid de insteek
zal zijn. Met, na een lange tijd, de enige echte bigband van Wierden, de “Wierden Night Live Bigband”,
kan men weer swingen en springen op hits, met ook een knipoog naar het verleden. De entreeprijs
zal laagdrempelig zijn. Dus kom naar het “Concert Vier de Vrijheid” en beleef een sfeervolle en
spetterende muzikale show. We zien u graag op 30 april!

Column

Vrijheid is niet
vanzelfsprekend
We kennen het allemaal in Nederland. Als je wat leuks wilt
gaan doen, dan mag dat. Misschien denk je zelf in de huidige
corona situatie dat jouw vrijheid wordt afgenomen, en wanneer
je in quarantaine zit je zelfs helemaal geen vrijheden meer
hebt. Tuurlijk kan er dan minder dan wat je graag wilt, maar
als je onze huidige situatie gaat vergelijken met de situaties
in tijden van oorlog zoals vroeger tijdens de Duitse bezetting
of in het heden in Afghanistan en andere Midden-Oosterse
landen, dan mogen we absoluut niet klagen. Ook niet als je
in quarantaine zit. Vroeger tijdens de Duitse bezetting was
vrijheid niet zo vanzelfsprekend. Als je om welke reden dan ook
in een kamp terecht was gekomen, dan was je niet zomaar weer
buiten. In de meeste gevallen zat je wel maanden of jaren in het
kamp. In de extremen gevallen kwam je zelfs nooit meer buiten
de hekken van het kamp. Er waren geen telefoons of andere
digitale middelen om contact met familie en vrienden te
hebben. En een TV zoals wij die nu kennen was destijds nog
ondenkbaar. Het enigste wat je had, waren de anderen in het
kamp. Zelf bepalen wat je wilde doen zat er destijds dus niet in.
Niet alleen vroeger, maar ook nu worden in sommige landen
de vrijheden enorm beperkt. In landen als Afghanistan, Syrië
en andere Midden-Oosterse landen heerst er een ideologie die
je vrijheden bepaalt. Op TV en sociale media worden berichten
die tegen deze ideologie ingaan gecensureerd. De mensen die
deze berichten tegen de ideologie plaatsen worden opgespoord
en gevangengenomen. Als je iets doet of bericht tegen deze
ideologie dan wordt dat dus bestra�t. Ook daar is dus weinig
vrijheid als je niet doet wat er van je verwacht wordt.
Wij in Nederland zitten alleen maar één weekje thuis als je in
quarantaine zit. Je kan in deze week met je familie en vrienden
bellen of facetimen en je kan ook gewoon je TV aanzetten en
een ﬁlm of serie opzetten. Buiten de quarantaines om mag je
naar familie, vrienden, werken en hoef je je maar aan een paar
regels te houden. En al hou je je niet aan deze regels, dan krijg
je niet een celstraf of zelfs een nog extremere straf zoals vroeger
tijdens de Duitse bezetting of nu in het Midden-Oosten.
Kortom, mocht je denken dat je in Nederland tijdens de
huidige coronasituatie al weinig vrijheid hebt. Denk dan eens
aan vroeger of aan andere
landen in de wereld. Want in
vergelijking met elk van deze
andere situaties hebben wij
geen reden om te klagen over
onze vrijheden. Vrijheid is
een mooie gi�t. Geniet van
de vrijheid die wij nog wél
hebben, want het kan nog
veel erger!
Job Hakvoort, 19 jaar

Nieuwe
f
Auswitcoto’s
h

Vuurwerk
Wie telt de meeste muizen in het dorp?
Het centrum viert 75 jaar vrijheid onder de naam: De Kleine Muis.
Waarom? Gerard Niezink woonde aan de Nijverdalsestraat en was
onder deze naam bekend in het verzet. Er zijn veel muizen gemaakt
en die zijn verstopt in de etalages in het centrum. Kinderen van de
basisscholen mogen ze zoeken en tellen.
Deelname formulieren kunnen opgehaald worden bij:
Home Sweet Home en de Wierdense Brilmode. Op de versiering in
het dorp staan de winkels vermeld waar de muizen te vinden zijn.

De festiviteiten rond 77 jaar
Vrijheid worden op 5 mei
afgesloten met een vuurwerkshow in Enter en in Wierden. Alle
inwoners zijn van harte welkom.
Denk wel aan uw veiligheid en
houd afstand. In ENTER is de
vuurwerkshow om 22.00 uur bij
de Lee te Enter. In WIERDEN is
de vuurwerkshow op het terrein
aan de Rijssensestraat waar
De Passie binnenkort gaat
bouwen. Ook hier begint het
vuurwerk om 22.00 uur.
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Spectaculaire Lichtroute
Als initiatiefnemers van de lichtroute hebben wij; Herman, Rick en Bart Beldman,
een oproep gedaan aan alle inwoners van de gemeente Wierden om in het kader
van 75 jaar vrijheid zoveel mogelijk de straten te versieren en deze in de avonduren te verlichten. Het idee komt voort uit de goede herinneringen aan de lichtroute van 50-jaar-vrij in 1995 waar nog steeds over gesproken wordt.
Helaas is de lichtroute, na de vele voorbereidingen in 2020 niet doorgegaan door het
uitbreken van de coronapandemie. In 2020 is het ons helaas ook niet gelukt om elke
inwoner van de gemeente te bereiken. Toch hebben genoeg buurtschappen, wijken en
straten zich aangesloten. Hierdoor hebben we een behoorlijke route kunnen samenstellen van wel 80 km lang. De route is vanwege zijn omvang opgedeeld in 4 routes welke
met de ﬁets of de auto te volgen zijn. De routes zijn opgenomen in een routeboekje die
in beperkte oplage vanaf 1 april bij Boek en Kantoorvakhandel Reterink in Wierden en
de Primera in Enter te verkrijgen zijn. Daarnaast zijn de routes te downloaden op de
website www.vrijheidwierdenenter.nl/lichtroute en via de app “OnRoute”.
Via deze app kan de route genavigeerd worden op smartphone of tablet.
Vanwege de ligging en inrichting van plaatselijke wegen zijn er 3 locaties waar alleen
de ﬁetsroute langs gaat. Dat zijn de schietbaan aan de Schietbaanweg, de crashsite
van de Lancaster bommenwerper in Zuna en het monument van de executie aan de
overzijde van de N350. Kunt u alleen met de auto langskomen dan verzoeken we u om
deze locaties buiten de openstellingstijden van de lichtroute te bezoeken. Dit om
verkeershinder en gevaarlijke situaties tijdens de lichtroute te voorkomen.
Mocht uw straat zich niet hebben opgegeven voor het versieren en/of de lichtroute,
maar zouden jullie toch graag mee willen doen? Bekijk dan even goed de route, want
misschien komt de route wel door of langs uw straat. In dat geval roepen wij u op samen
de handen ineen te slaan en uw buurt leuk aan te kleden.

De routes
Wanneer u tijdens het rijden van de route versierde en verlichte objecten ziet, kunt u
een QR-code tegenkomen. Deze QR-code kunt u scannen, waarna u wordt doorverwezen
naar de website www.vrijheidwierdenenter.nl. Op deze pagina zal tekst en uitleg staan
over wat er te zien is. Sommige thema’s zijn verspreid over meerdere locaties en via
dit systeem hee�t de bezoeker op elk moment de informatie tot zijn/haar beschikking.
Als voorbeeld: Het thema “Het verzet kraakt” van de grootste bankroof aller tijden
wordt uitgebeeld door 9 objecten in maar liefst 4 straten.
Tijdens het volgen van de route is de gewone wegenverkeerswet van toepassing. Laat
daarom de bijrijder de QR-codes scannen en lezen. En wanneer u per ﬁets onderweg
bent, stap even af. Wel zo veilig. En ook voor uw veiligheid en dat van anderen: ga niet
ﬁetsen zonder een goede verlichting. Want naast dat het per wetgeving verplicht is, is
het ook in uw eigen belang, omdat de wegen in het buitengebied niet overal verlicht zijn.

De versieringen en lichtroute
Verschillende straten, wijken en buurtschappen zijn al maanden bezig met de
voorbereidingen van de route. Er zitten ongelofelijk veel uren in het maken van de
bouwwerken. Dat zal ook te zien zijn, wanneer u de route gaat volgen. Er zijn grotere en
kleinere projecten te bewonderen en alles is gemaakt door de handen van vrijwilligers.
In Kluinveen zelfs puur door de kinderen.

“Familie Beldman, organisatoren van de lichtroute”

uitgebeeld. Om enkele voorbeelden te noemen: De beschieting van de kersttrein waar
aandacht aan geschonken wordt door de wijk rondom het station en de wijk het Loo. De
executies van de 10 mannen aan de Rijssensestraat, de originele locatie van de V-1 baan
in het Haarbos zal ook weer tijdelijk goed bewaakt worden. Ook aan de Canadezen die
Wierden bevrijd hebben, wordt met respect aandacht gegeven. Kijk voor alle deelnemers
en de thema’s op de website: www.vrijheidwierdenenter.nl/lichtroute en volg ons op
facebook: www.facebook.com/lichtroute en Instagram lichtroute_wierden.

Start van de lichtroute op 19 april 2022
Van dinsdag 19 april tot en met woensdag 5 mei is de lichtroute op elke dinsdag tot en
met zaterdag niet alleen overdag maar vooral ook ’s avonds te bewonderen. Op deze
dagen zullen de bouwwerken prachtig verlicht worden van 20:30 uur tot 23:00 uur.
LICHTROUTE de feestelijke start op 19 april 2022
O�ﬁciële start: locatie Bartels,
Stegeboersweg 19 te Wierden
Aanvang: 19.00 uur
Toegang: Genodigden
Korte lezing: Kees Kroon
Bevrijding van Wierden en Hoge Hexel
Openingswoord: Burgemeester Tigchelaar
Openingshandeling: Burgemeester Tigchelaar met een speciale gast

De versieringen hebben allemaal te maken met de oorlog en/of bevrijding. Vaak hebben
ze betrekking op gebeurtenissen die zich in de gemeente hebben afgespeeld. Sommige
bouwwerken zijn ook daadwerkelijk op d Spectaculaire Lichtroute ie historische plek

Lichtroute de prijzen
De inspanningen van de buurten en de straten worden beloond. Op 29 april worden
genodigde afgevaardigden van alle objecten/straatversieringen om 20.00 uur
verwacht in de tent op het Binnenhof.
Prachtige prijzen hee�t
het kerncomité ter
beschikking gesteld:

Objecten/straatversieringen met een
beschikking tot en met
999 euro:
1e prijs: 250 euro
2e prijs: 150 euro
3e prijs: 100 euro

Objecten/straatversieringen met een
beschikking vanaf 1000
euro en hoger:
1e prijs: 350 euro
2e prijs: 250 euro
3e prijs: 150 euro
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BEGELEIDENDE TEKST BIJ DE ROUTES:

Route Centrum
Deze route leidt u door de dorpskern van Wierden. Deze route
start aan de Wilhelminastraat en eindigt aan de Dikkensweg.
De route loopt op sommige punten wat uit elkaar, wat inhoudt dat
de auto’s een iets andere weg nemen ten opzichte van de ﬁetsers.
Gelieve hier rekening mee te houden.

Route Noordwest
Deze route leidt u door het buitengebied tussen Wierden en Hoge
Hexel en door de grote kern Hoge Hexel. De start van de route is
aan de Lage Eggeweg en de route stopt aan de Heerdinksschotweg.
Houd er wel rekening mee dat de lus ten westen van Hoge Hexel
zandwegen bevat voor zowel de auto’s als de ﬁetsers. Maak ter
plekke even een inschatting of de weg begaanbaar is. Wanneer het
zandpad te slecht is voor ﬁetsers kunt u ervoor kiezen om het ﬁetspad
aan de Oude Schoolweg naar de Loomsweg te blijven volgen.

Route Zuidwest
Deze route leidt u door het buitengebied ten zuidwesten van
Wierden door de buurtschap Notter Zuna. De route start aan de
Ten Cateweg en stopt aan de Kruissteenweg in Wierden. Door de
smalle wegen in Zuna is het helaas niet mogelijk om daar de
autoroute langs te laten rijden en is dit alleen voor de ﬁetsers
toegankelijk. Ook het monument aan de overzijde van de N350 is
alleen in de ﬁetsroute opgenomen aangezien de tunnel smal is
en de weg doodlopend.

Route Zuid
Route zuid leidt u door de wijk het Zuidbroek en buurtschap
Rectum Ypelo. De route start voor de auto’s aan de Akkerwal aan de
kant van Almelo en voor de ﬁetsers op het ﬁetspad langs de
Waterpoort. De route stopt aan de Klumpershoekweg.
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L I CH TROU T E
AADORPSWEG

ALSEMHOF

Dank bevrijders

Vredesduif

De bewoners hebben twee thema’s gekozen. Ten eerste de
dank die wij uitspreken naar de Canadese soldaten die een
�linke bijdrage hebben geleverd aan de strijd die hier geleverd
is. Wij herdenken de soldaten die hier gesneuveld zijn.
Zij zijn begraven op de Canadese begraafplaats te Holten.
Ook zullen er enkele spandoeken worden opgehangen met
de logo’s van de regimenten die hier gevochten hebben.
Het tweede thema is “wat betekent vrijheid”. Vrijheid om te
reizen naar alle continenten. De vrijheid om politieke partijen
te kiezen. En meer.De thema’s komen tot uiting middels
spandoeken op stellage’s en borden.

Bewoners Alsemhof hebben samen met
gedeelte Kruizemunthof en de kinderen van
basisschool De Morgenster samengewerkt.
Als onderwerp voor de straatversiering is de
Vredesduif gekozen. Dit naar voorbeeld van de
kunstenaar Escher: vogels die in letterlijke en
ﬁguurlijke zin met elkaar in vrede verbonden
zijn.Er is hard gewerkt door de grote, maar
zeker ook door de kleine mensen van onze
straten: samenwerken verbindt!!
Ook hebben de kinderen van basisschool
De Morgenster geholpen om een mooie
straatversiering te maken. We zijn heel blij met hun enthousiaste bijdrage.
We hopen er met elkaar een mooie en gezellige periode van te maken: het vieren
van de vrijheid verbindt!

BEKKENHAARSWEG

Voedsel produceren
door boeren
Tijdens de oorlog moesten de boeren in de
omgeving voor de Duitsers graan verbouwen.
De grond werd keurig geploegd maar een aantal
vertikte het om het land in te zaaien…

APPELHOFSTRAAT

Het was ter strengste verboden om zelf te slachten!
Het vee werd daarom stiekem de boerderij in
gesmokkeld. Een andere slimme oplossing was om
bij de dorpsslager stukken vlees mét keurstempel te
halen en deze te mengen met het vlees van de
illegale slacht, zodat alles legaal geslacht vlees leek…
Vlak voor de bevrijding bivakkeerden Canadezen op de hooizolder van een
boerderij maar het eten uit de gaarkeuken smaakte hen niet; zij schoven liever
aan tafel bij de boerin omdat zij veel lekkerder kookte!

CENTRUM

De Kleine Muis
Onze strijders
Elke buurt in onze gemeente hee�t zijn eigen verhalen en herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog. Dat geldt ook voor de Appelhofstraat. Een aantal huizen in

de Appelhofstraat draagt nog de littekens van de strijd bij de bevrijding van
Wierden en ter hoogte van nummer 14 liggen Stolpersteine ter herinnering aan
de Joodse familie Leeser.

Het gekozen thema is: “Onze Strijders”.“Onze Strijders” zijn de dappere vliegtuigbemanningen die boven de Gemeente Wierden zijn neergeschoten en hun laatste
rustplaats hebben gekregen op het kerkhof aan de Appelhofstraat. Dankzij deze
en talloze andere helden kunnen wij nu in vrijheid dit feest vieren. Daarom vragen
wij aan iedereen die van de Lichtroute geniet om ook even op het kerkhof aan de
Appelhofstraat te kijken en “Onze Strijders” te eren.

Gerard Niezink, verzetsman met de codenaam
“De Kleine Muis”, geboren en getogen op
Nijverdalsestraat 21. Dit huis, bekend als “Fort
de Blik”, werd de bakermat van een Wierdens
verzetsgroep.
In 1940 werd Gerard benaderd voor: Verspreiding
van het illegale blad “Vrij Nederland” en later
“Trouw” (in aantallen van 1000 stuks p/m
verspreid). Verzorging van persoonsbewijzen en
bonkaarten voor onderduikers. Ook decodeerde hij
radioberichten voor materiaaldroppingen.
Hij raakte erg actief betrokken bij verzet en illegaliteit.
Zijn naam viel bij de SD. Gerard besloot ’s nachts niet meer
thuis te slapen. Dat werd zijn redding. In Bergentheim
vond hij later een onderduikadres.
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L I CH TROU T E
CENTRUM STATIONSOMGEVING

DAHLIASTRAAT-HORTENSIASTRAAT

Kersttrein 1944 en meer

Vier de vrijheid

In de wijk Wierden-Centrum Stationsomgeving wordt
de treinbeschieting op eerste kerstdag 1944 op een
bijzondere manier uitgebeeld. Er hangen vliegtuigen
van papier-maché boven de Kerkstraat. Een a�beelding
van de trein staat levensgroot op de parkeerplaats
bij het station. Deze trein wordt met licht en geluid
e�fecten beschoten. In de Stationsstraat lopen
vluchtelingen vanuit de beschoten trein met ko�fers,
aan het eind van de straat en op het Stationsplein wordt een live-act opgevoerd
tijdens de lichtroute. Er zijn luidsprekers met verhalen uit WO-2. Er hangt een
parachutist in de boom. Ook is er bij de monumenten nog een staart van een
neergestort vliegtuig in de grond te zien. De woningen van diverse joodse
bewoners in deze wijk worden extra uitgelicht. De Oude Zwolsestraat en
Vossebeltstraat staan in het teken van de treinbeschieting. Hier zal een kanon
te zien zijn en miniatuurparachutisten. Laat je ook verrassen door oud Koningin
Wilhelmina. In vrijheid kijken naar wat een oorlog kan aanrichten.

De buurtgemeenschap, Dahliastraat en Hortensiastraat hee�t twee jaar geleden
de handen in een geslagen. Voor velen was dit een ontmoeting, soms een eerste
ontmoeting en gelegenheid om elkaar te leren kennen. Na een introductie avond,
de avond van ontmoeten en elkaar leren
kennen en waarbij het thema “vier de vrijheid”
is besproken ontstonden er al vele creatieve
ideeën bij jong en oud. Herinneringen werden
opgehaald en zelfs konden enkele buurtbewoners nog vertellen hoe de oorlog is
gegaan en wat dit voor invloed hee�t gehad op
Wierden en deze buurt. Uiteindelijk werden
meerdere soorten objecten samen gemaakt:
Van een neergestort vliegtuig, wachtershuisjes,
een kapot geschoten gebouw en diverse
parachutisten hangend in de bomen.
Het doel: een schouwspel van herinneringen
en thema’s die worden uitgelicht.

DIKKENSWEG

Versierd voor vrijheid
Wellicht is de Dikkensweg met 6 woningen en 4 deelnemende bedrijven de
kleinste straat, die meedoet met de lichtroute. Zo dicht bij het spoor en station
wonen, was het in de oorlogsjaren gevaarlijk: Meerdere luchtaanvallen van de
geallieerden op treinen van de Duitse bezetter. En op 24 oktober 1944 het
bombardement: De kleine boerderij van familie Boom wordt verwoest en zoontje
Wim is gedood (nu Dikkensweg 2-4). Velen hebben hun leven gegeven, waardoor
wij nu in vrijheid kunnen leven. Uit dankbaarheid daarvoor wordt nu een
bijdrage geleverd door de woningen en bedrijven vrolijk te versieren met vlaggen,
banieren, vlaggetjes en verlichte historische a�beeldingen uit WO-ll.

DE HUURNE

HEIJKAMPSWEG

Schuilkelder
Rond 1942/1943 is op deze locatie een schuilkelder
gebouwd door “de Noabers” (buurtbewoners).
Via een loopgraaf konden de dichtstbijzijnde
noabers de schuilkelder bereiken. Een geallieerd
kanon uit Zenderen had bij een aanval op een
Duits kanon aan de Nijverdalsestraat (nabij de
spoorlijn) de verkeerde coördinaten ingevoerd,
waardoor er diverse granaten rondom deze
schuilkelder terecht zijn gekomen.

Treinsabotage
De nacht van 5 op 6 mei 1943: Wierdense verzetsmensen Henk Michel,
Dirk van Harten en gebroeders Rein en Henk Heerdink pleegden de eerste
succesvolle treinsabotage in Nederland in de Huurne achter landgoed “De Koepel”.
Moeizaam en bijna twee keer ontdekt, werd een spoorstaaf losgewrikt en
verschoven naar het andere spoor. De sabotage lukte: chaos door de ontspoorde
trein, bestemming Duitsland, geladen met o.a. groente en spijkers. Het ruimen
door spoorwegmensen en tweehonderd mannen van de arbeidsdienst duurde
48 uur. Overvalcommando’s zochten dagenlang de daders. De broers Henk,
Marinus en Gerrit Kolkman werden gearresteerd. Door hardnekkige ontkenning
en gebrek aan bewijs werden zij na tien dagen vrijgelaten.
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L I CH TROU T E
HET HAARBOS

HET LOO

Lanceerbasis V-1

Kersttrein 1944

In het Haarbos bevond zich van januari t/m maart 1945 een V-1 lanceerbaan
van de Duitse bezetters. De V-1’s werden in de laatste jaren van de oorlog
ingezet als terreurwapen tegen de burgerbevolking (London en Brussel) en als
‘artilleriewapen’ tegen aanvoerlijnen van de geallieerden (met name de havens
van Antwerpen).

Eerste kerstdag 1944, een trein met ongeveer 1400 meest Zeeuwse dwangarbeiders
is onderweg naar Duitsland. Vlakbij het Wierdense station beschieten Engelse
gevechtsvliegtuigen de locomotief. Vier mannen worden gedood en bijna 300
mannen ontsnappen. In Wierden zijn kerkdiensten net afgelopen en vluchtende
mannen mengen zich onder de kerkgangers. Vele Wierdenaren vangen de
mannen thuis op en er wordt gezorgd voor veilige onderduikadressen.

De eenheid, die de baan bemande bestond uit ongeveer 60 militairen. Zij werden
voornamelijk ondergebracht in de woonhuizen rondom café ‘De Viersprong’
aan de Rijssensestraat (bij kruising met Huurner- en Ypeloweg), maar ook in de
ontruimde boerderijen vlak bij de lanceerbaan. De eerste V-1 vanuit het Haarbos
werd op donderdag 25 januari 1945 richting Antwerpen afgevuurd.

De overige ongeveer 1100 dwangarbeiders moeten naar de fabriek Scholten aan
de Violenhoeksweg. ’s Avonds is er een vervangende trein. 40 mannen keren nooit
terug. Een monument, geschonken door de overlevenden, toont de dankbaarheid
aan de Wierdense bevolking.

De laatste lancering was op 29 maart 1945.Kort daarna werd de lanceerbaan tussen
21.00 en 23.00 uur door de Duitsers grondig vernietigd met behulp van 50 kilo
zware vliegtuigbommen.

HEXELSEWEG

De bevrijding vieren
De aanwonenden van Hexelseweg hebben gezorgd voor een kleurige versiering
vanaf het spoor tot aan de afslag West Kluinveenweg. Aan het begin staan pilaren
versierd met jute en sto�fen roosjes van gerecycelde kleding. Op een paar gezellige
middagen zijn er roosjes met elkaar gemaakt. We vinden het belangrijk dat
duurzaamheid wordt uitgedragen door hergebruik van materialen.
Aan weerszijden van de straat staan er houten frames, waaraan een grote “V”
hangt. Deze “V” staat symbool voor “Vrijheid - Vrede - Vieren” in de kleuren
rood-wit-blauw en de Canadese vlag. Hiermee drukken we onze dank uit aan de
bevrijders die Wierden op 9 april 1945 van de Duitse bezetting hebben bevrijd.

HOOILAND 125-215

Veldhospitaal
Het beloo�t wat te worden op de Hooilanden. Bewoners van Hooiland (nr. 125-215)
doen enthousiast mee met de lichtroute in het kader van 77 jaar bevrijding Wierden.
Het zal een waar spektakel te worden, van een somber begin naar een sprankelend
einde. Laat u verrassen door verschillende licht en geluidse�fecten in onze straat.
Wij gaan o.a. “live” opereren in onze veldhospitaal. Kortom de moeite waard om
met uw auto, ﬁets of zelfs te voet, door onze straat te komen.

HOOILAND

Voedseldropping

In onze straat beelden we de voedseldropping uit.
Aan het einde van de oorlog was er in het westen te weinig eten. Dit noemen ze
de hongerwinter. Mensen aten van alles tegen de honger, zoals bloembollen,
behanglijm en afval. Ze maakten lange tochten naar de boeren en ruilden hun
dierbare spullen voor eten. In april en mei 1945 werd er voedsel vanuit laagvliegende
vliegtuigen naar beneden gegooid door de geallieerden. Ze gooiden vooral meel,
margarine, thee, sigaretten, eipoeder, bonen, chocola en scheepsbeschuit in de
weilanden. (Geschreven door Luuk-7, Yari-9 en Stijn-11)
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L I CH TROU T E
KAMILLELAAN-VENKELLAAN

Algonquin Regiment
Het Canadese Algonquin Regiment bevrijdde Wierden op 9 april
1945. De Algonquins ontlenen hun naam aan een indianenstam,
die enkele eeuwen geleden leefde in zuidoost Canada. Het regimentswapen was
de kop van een “Moose”, een eland die veelvuldig voorkomt in het betre�fende
gebied. De wapenspreuk luidt in de Algonquin-taal: “Neh Kah, Neh Tah”
(Wij leiden, anderen volgen). Na de capitulatie van Nazi-Duitsland keerden de
Algonquins terug naar Wierden ter voorbereiding op hun terugkeer naar Canada.
In de zomer en het najaar van 1945 ontstonden er veel en goede banden tussen
de Canadese bevrijders en de bevolking van Wierden en omgeving.

KORIANDERHOF

KLUINVEEN

Bewustwording oorlog en vrede
De buurt Kluinveen bestaat uit delen van West Kluinveenweg, Kupersweg,
Ambachtsweg en 2e Lageveldsweg.
De buurtbewoners hebben samenwerking gezocht met de Kluinveenschool en
Kinderopvang Casa Bambini. Een groot deel van de deelnemende groep is minderjarig en voor hen is dit de eerste grote viering van de vrijheid in hun leven. Met dat
in het achterhoofd, hebben wij als buurt het thema bedacht waarin oorlog, wederopbouw en vrijheid centraal staan. En hebben wij aan de kinderen gevraagd wat
vrijheid voor hen betekent. De antwoorden vind u tijdens de lichtroute in onze buurt.

LOOMSWEG

Brandende olietrein

Bericht voor Groote Jan

6 september 1944: Acht Engelse Thunderbolts
vlogen richting Wierden. Piloten van vijf
Thunderbolts zagen een doelwit: een enorm lange
olietrein. Deze stond stil vanaf de spoorwegovergang bij de Hexelseweg tot een paar honderd
meter verder, na de fabriek van Hö�kes.
De olietrein werd twee keer in de gehele lengte
beschoten. Na 30 minuten stonden 19 van de 27
tankwagons in brand. Stationschef Jan Sutherland
hee�t de brandende trein, met gevaar voor eigen
leven tot bijna de Aadorpswegweggeduwd. De
rookontwikkeling was tot voorbijEnschede en vlak
over de grens in Duitsland te zien. Drie dagen
hee�t deze brand gewoed.

De vertolking van de verzetsgroep bracht herinneringen aan de verzetsdaden
van weleer.

LAGE EGGE

ONZE WO-2 geschiedenis
Dit stukje Wierden zat in de laatste oorlogsdagen klem tussen Duitsers aan de
Wierdense kant en Canadezen, die vanaf Hoge Hexel oprukten naar Wierden.
Gesprekken van kinderen van nu met ouderen, opgegroeid in deze buurt en die de
oorlog meemaakten, zijn de basis van onze verhalen. U ziet in onze buurt beelden
en scènes uit de door ons gemaakte ﬁlm! Wij laten weten waar en wanneer u de
hele ﬁlm kunt kijken. Kinderen van toen maakten gevaar, angst en geweld mee.
De ﬁlm is bedoeld om ons nooit te laten vergeten, hoe we vrede en vrijheid
moeten koesteren.

⚫ De opsomming van namen van gesneuvelde verzetsmensen: een brok in vele kelen.
⚫ De lichtbundel van de drone: een extra dimensie aan de kranslegging op het

monument van kapitein Lancker.

⚫ Het Wilhelmus: intens klinkend over de immense vlakte.
⚫ De overvliegende Piper: oud en jong in extase als in de desbetre�fende

septembernacht.

⚫ De militaire voertuigen door een haag van rood- wit- blauw: enthousiasme.
⚫ De gevarieerde muziek uit vervlogen tijden: vrolijke mensen.

En dit alles tijdens een adembenemende en indrukwekkende zonsondergang.
Vrijdag de 13e september in 2019? Een avond om nooit te vergeten! Een goede
herinnering aan de vertolking in 2019!
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L I CH TROU T E
MEIDOORNLAAN

NIEUWE HOEKSWEG

Versierd

Bomkrater

Menig buurt/straat hee�t een thema gekozen n.a.v. wat er in die donkere
dagen daar is gebeurd of voorgevallen.Op deze plek niets gebeurd, want de
Meidoornlaan was alleen nog maar veel gras en hier en daar een boom, misschien
een verdwaalde kogel. Toch hebben we met de vele ideeën van enthousiaste
buurtbewoners de straat prima kunnen versieren, waarbij ook de buurtkinderen
zijn betrokken: zij hebben de glazen potten prachtig beschilderd. Ook zijn er
borden te zien waar op met lichtslangen a�beeldingen gemaakt zijn. En aandacht
voor de pam�letten, posters en ansichtkaarten aan het einde van de oorlog
gemaakt voor de bevrijders om op te hangen of te versturen naar familie.

In najaar 1944 is aan de Klokkendijk 44, nu Nieuwe Hoeksweg 8, een bom
ingeslagen. De inslag was tot in de verre omtrek te voelen en te horen. Van de
boerderij van de familie Kleinjan was het dak ingestort en de ruiten gesprongen.
De familie kwam gelukkig met de schrik vrij. Ook van het huis van de overburen
waren ruiten gesprongen en er zat een gat in de voorgevel. De familie Kleinjan
woonde enkele maanden in het zogenaamde “doorgangshuis” aan de
Klokkendijk 17.

Het kunstwerk aan de Nieuwe Hoeksweg bestaat uit een bom én bomkrater.

MEIJERINKSHOEK EN SCHIETBAANWEG

Hulp, vrede en schietbaan
Strijd en hulp van de Canadezen

Bij de bevrijding van Wierden door het Canadese Algonquin Regiment werden
ook tanks ingezet. Om dit te herdenken wordt er een tank gebouwd die geplaatst
wordt in de Meijerinkshoek.

NOTTER

Hongerwinter
Winter 1944 Transport kwam stil te liggen. Aan alles kwam gebrek.
Voedsel op de bon, geen gas, geen elektrisch.

Steun vanuit de lucht

Er wordt een behoorlijk aantal parachutes gemaakt die de voedseldroppings
tijdens de hongerwinter weergeven.

Oude Schietbaan

Rond de volledig in ere herstelde Schietbaan staan informatieborden die
de historie van deze in Nederland unieke baan aangeven.

“V” van Victory, Vrede of Vrijheid

Naast Canadese en Nederlandse vlaggen wordt bij
praktisch elk huis in de Meijerinkshoek een verlicht V-teken geplaatst.
HONGERTOCHTEN door vele landgenoten uit het westen op zoek naar voedsel.
Freek Lohuis, die als 16-jarige boerenzoon de bevrijding meemaakte, kan vol vuur
vertellen over het leven in Notter tijdens de hongerwinter: “Het was niet zo dat
er een hele stoet mensen langs trok op zoek naar voedsel, zo nu en dan kwamen
mensen langs met de meest uit een lopende transportmiddelen. Bij mijn vader
was ieder welkom en ieder kreeg wat mee. Niet elke bezoeker aan de boerderij
kwam uit de randstad. Ook uit Almelo en andere plaatsen kwamen mensen hier
voor eten. Voor boeren was het soms ook moeilijk. Er waren veel bepalingen en
controleurs noteerden de opbrengst. Sommige controleurs kregen `toevallig` wat
in de ogen. Even in de keuken in de spiegel kijken. Dat was dan het sein voor de
boer om iets voor de hongerende bevolking te kunnen doen.” Schattingen spreken
van twintigduizend slachto�fers omgekomen door uitputting en honger.
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NOTTERMORS

OUDE SCHOOLWEG-PIKSENWEG

Paardenvordering

2 Neergestorte vliegtuigen

Gedurende de oorlog werd van alles gevorderd, ook paarden. Het Nederlandse
leger vorderde tijdens de mobilisatie al 26.000 paarden van de burgers, veelal
tegen betaling. Toen materieel en brandstof schaars werden, stuurde Duitsland
een afzonderlijk commando om paarden op te eisen. Speciale patrouilles
inspecteerden stal na stal en organiseerden gestructureerde vorderingen.
Alle paardenhouders, boeren
en expeditiebedrijven
kregen een oproep naar
keuringen te komen,
waar de paarden moesten
worden getoond. Door
een strikte administratie
was er geen ontkomen aan.
Bij goedkeuring werden de
paarden meteen ingenomen
en gebrandmerkt met een
nummer. Zo ook met de
paarden van onze boeren
in Notter.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn er in de onmiddellijke omgeving van
Hoge Hexel twee vliegtuigen gecrasht. Op 25 mei 1940 een tweemotorige Duitse
bommenwerper/nachtjager van het type Juncker JU88 ten noorden van het dorp
en op 10 augustus 1942 een tweemotorige Britse nachtbommenwerper Vickers
Wellington MK3 op de Piksen. Een aantal bewoners van de Oude Schoolweg in
Hoge Hexel gaan voor de lichtroute beide vliegtuigen op schaal nabouwen en
plaatsen op de lichtroute langs de Oude Schoolweg.

SCHIETBAANWEG

RIJSSENSESTRAAT

Schietbaan sfeervol verlicht

Alles wat uit de lucht komt...

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was de Schietbaan het doelwit van de
bezetters met een toen gedeeltelijke verwoesting op 7 april 1945 tot gevolg. In
1947 is ze hersteld met bielzen poorten en in gebruik gebleven door de rijkspolitie
tot 1969. Daarna is ze in verval geraakt en op initiatief van de Historische Kring
Wederden door een werkgroep weer hersteld. De heropening was in juni 2017.
Tijdens diverse routes komen met name ﬁetsers langs de Schietbaan, die tijdens
de periode van de lichtroute ’s avonds sfeervol is verlicht.

Dit thema is gekozen om te herdenken hoe dankbaar de bevrijde Nederlanders
destijds waren. Door droppings kreeg men weer producten, waarvan velen tijdens
de oorlogsjaren verstoken waren geweest. Er waren voor en in de oorlog spanningen
aan de Rijssensestraat door een Fries Bataljon (mobilisatie), de aanwezigheid in de
buurt van een V1-lanceerbasis,
de beschietingen. En op korte
afstand passerende treinen als
doelwit. Gelukkig was er veel
“noaberschop”. Men verschanste
zich samen in provisorische
schuilkelders. Deze saamhorigheid wordt ook nu weer ervaren.
Jong en oud werken samen aan
de straatversiering voor
“Wierden 77-jaar bevrijd”.

Uniek en verlicht! Dat is een mooie gelegenheid om even te stoppen bij de
Schietbaan, over de baan te lopen, de informatie te lezen over de geschiedenis en
het herstel, of om even uit te rusten aan de picknicktafel.
Bij het weer in ere herstellen van de Schietbaan was de doelstelling om de
zichtbaarheid en de beleving van de Schietbaan voor omwonenden, sporters en
passanten te vergroten. De stichting is hier zeker in geslaagd, want de Schietbaan
staat er weer volgens de oorspronkelijke tekening. Uitgegraven en zichtbaar
gemaakt in de natuur. Beleven ook door er omheen te mountainbiken.
Wandelend is het beleven mogelijk door boven over de wal te lopen en de diepte
te ervaren, of door de Schietbaan te lopen en nog meer van de geschiedenis en
de herbouw te weten te komen.

RIJSSENSESTRAAT-GRIMBERGERWEG

Executie De Grimberg
Op 29 maart 1945 werden
op 2 plaatsen in Wierden
20 verzetsmensen als
vergeldingsactie door de
Duitsers gefusilleerd.
Eén van deze plekken was
aan de Rijssensestraat ter
hoogte van de Grimbergerweg. Ter nagedachtenis aan
deze vreselijke gebeurtenis
wordt er voor de lichtroute
een uitbeelding gemaakt
van deze executie.
Deze uitbeelding wordt geplaatst recht tegenover het herdenkingsmonument.
Via de parallelweg rijdt u er langs. Ons buurtcomité hee�t contact gezocht met de
nabestaanden opdat we zo zorgvuldig mogelijk te werk willen gaan. In het nabij
staande diepvrieshuisje worden foto’s getoond.
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SLIEPERSDIJK-HEXELSEWEG

STAMANSTRAAT

Hongertochten

Vrijheidsboog

In de winter van 1944-1945, die bekend staat als Hongerwinter, is er in het Westen
van het land een groot tekort aan voedsel. De rantsoenen zijn niet voldoende
om van te leven. Dus gingen iedere dag zo’n 50.000 mensen op “hongertocht”
om voedsel te kopen of te ruilen bij boeren.Eerst in de omgeving en later steeds
verder het land in. Het was een oververmoeide stroom van mensen met karren,
ﬁetsen, kinderwagen en alles wat maar rolt. Gelukkig waren de meeste boeren
hulpvaardig. De Duitsers lieten de mensenstroom met rust. Alleen bij controles
werd er regelmatig wat afgenomen.

Deze boog stond na de bevrijding van Wierden
aan de Rijssense kant van de Stamanstraat, de
soldaat die eronder poseert is van het Canadese
Algonquin Regiment die na de oorlog in een
pand aan de Wilhelminastraat verbleven in
afwachting van terugkeer naar Canada.
De boog zal herbouwd worden, niet op de plaats waar hij toen stond, maar op de
oprit recht tegenover de Smeijerskampstraat. Van deze oprit is de woning rechts
al van ver voor de oorlog tot 1978 een kruidenierswinkel van de familie Eshuis
(Seberinks Jan) geweest, de dochter Annie Eshuis ging destijds regelmatig naar
de Canadese soldaten aan de Wilhelminastraat om zeep voor sigaretten te ruilen
voor haar broers! Dat leverde haar de bijnaam “The soap lady” op.
Aan het begin van de Stamanstraat staat het huis waar de verzetshelden Henk
en Rein Heerdink woonden, zij maakten deel uit van de groep die de eerste
treinsabotage uitvoerden tussen Wierden en Rijssen.

TEN CATEWEG

De strijd naar vrijheid
Eind oktober 2019. Met dertig buurtgenoten in de bedrijfskantine brainstormen
over de lichtroute door onze buurt. Er waren verhalen over onderduikers,
verzetsmensen, militairen en gebeurtenissen in de buurt. Het meeste was “van
horen zeggen”. Soms waren er details, maar een compleet verhaal, dat zich ook
nog eenvoudig liet uitbeelden, was er niet. Duidelijk was wel dat zowel oorlog als
vrede in beeld moest komen. Gaandeweg de avond groeide het enthousiasme:
Wilde ideeën over militairen die oprukken in de ochtendnevel, versierde ﬁetsen
met gillende meiden en een brug. Een symbool van verbinding. Een VREDESBRUG.

WIERDEN WEST SJALOOM

Vrijheid is niet vanzelfsprekend
Op 5 april trokken tanks van het Canadese South Albertha Regiment samen met
infanteristen van Algonquin en gesteund door Almelose binnenlandse strijdkrachten
naar Aadorp om een doorbraak te forceren. Na 5 dagen en nachten onafgebroken
hevige strijd trokken de Duitsers zich terug.

Eindelijk vrij!

Wie het heeft meegemaakt, vergeet het nooit meer.
Iedereen moet bese�fen: vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid om te kunnen
zeggen wat je vindt en te zijn wie je bent zonder daardoor veroordeeld te worden.
Het vergt tolerantie: verschillen mogen er zijn. Maar wees nooit tolerant als jouw
vrijheid of die van een ander word bedreigd. Blijf strijden voor vrijheid, zonder wapens!

WESTERVENNE

De Witte Keet
Tijdens de oorlog werden Duitse militairen en later gedemobiliseerde Nederlandse
soldaten te werk gesteld vanuit NAD-kamp Het Vossenbosch met de erenaam
“Maarten Harpertzoon Tromp”. Meestal bleven deze soldaten een half jaar, waarna
ze werden vervangen door een nieuwe ploeg. Het Vossenbosch werd uiteindelijk
een relatief groot kamp met bijna 180 bewoners.
Om het “werkobject” (Wierdense Veld) te bereiken moest men een half uur over
een sto�ﬁge zandweg marcheren met de schoppen over de schouder. Ter plekke
stond een houten keetje “De Witte Keet” en vele rijen kiepkarretjes, die gevuld
met zand en plaggen afgevoerd moesten worden over de daartoe aangelegde rails.
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WIJK WIERDEN WEST

Het verzet kraakt

WILHELMINASTRAAT

Anker Noabers en Algonquin

November 1944: verzetslieden beramen bij slager
Eshuis, 1e Esweg Wierden, het plan de Nederlandse
Bank in Almelo te overvallen. Doel: geld voor o.a.
stakende spoorwegmedewerkers.
15 November 1944: Vanuit café Frielink
Harbrinkhoek wordt de bankoverval in
Almelo gepleegd. Herman Hö�ten leidt
toevallig langslopende Duitse soldaten af.
De buit, 46 miljoen guldens, wordt in een
hooiberg verstopt.
Twee weken later vertrekt Berend Bruynes
met valse persoonsbewijzen vanuit café
Frielink. Onderweg wordt hij opgepakt en
komen de Duitsers achter de bankroof. Het
geld wordt gevonden. Zeven verzetsstrijders
worden opgepakt en vervoerd naar kampen
in Duitsland, zes overlijden.

YPELO

Neergestorte MESSERSCHMITT 262
In de buurtschap Ypelo is op 10 december
1944 een Messerschmitt-262 neergestort. De
Duitse vlieger Feldwebel Herbert Lenk kwam
hierbij om het leven. Het vliegtuig was �link
gehavend. De bewoners van buurtschap
Ypelo beelden dit gehavende vliertuig uit en
maken de toenmalige situatie na.

ZUNA

De neergestorte bommenwerper
Op 25 september 1944 stortte om 23.30 uur in Zuna een AVRO Lancaster Mk 1
bommenwerper van de Royal Air Force neer met aan boord een “Tallboy” van
5500 kg (toen de grootste bom ter wereld) Het toestel was vanuit Linscore
Engeland opgestegen met als doel het aquaduct in het Dordmund- Emskanaal
nabij Ladbergen in Duitsland. Op de heenweg werd het neergeschoten door een
ME-110 Lu�twa�fe nachtjager. De Lancaster stortte brandend neer en het wrak bleef
op de grond fel doorbranden, waarna de Tallboy ontplo�te. Destijds werden
3 bemanningsleden geïdentiﬁceerd en begraven op de algemene begraafplaats
aan de Appelhofstraat in Wierden. In oktober 2005 werd het wrak geborgen
inclusief de sto�felijke resten van de vier vermiste bemanningsleden. Deze werden
in augustus 2008 bijgezet bij de voorgenoemde graven en in 2018 werd daar een
gedenkplaquette voor hen onthuld.

Veel initiatieven en enthousiasme voor het aankleden en het delen van een
verhaal aan de Wilhelminastraat omtrent de lichtjesroute voor de 77 jaar Vrijheid
van Nederland.
Thema van onze straat is de bevrijding door de Canadese militairen van de
Algonquin Regiment, welke tijdelijk rust vonden in de voormalige gereformeerde
basisschool waaraan nu de Wilhelminastraat ligt.
Het grasveld van het voormalige Coberco (kaasfabriek) kantoor zal plaats bieden
aan een legertent met Jeep waar “militairen” getoond worden, door de straat heen
enkele parachutisten en schuttersputjes, tevens zal de straat met rood, wit en
blauwe vlaggetjes feestelijk versierd worden.

WIJK ZUIDBROEK

Evacuatie
Begin april 1945 was een deel van Twente
al bevrijd. In Wierden duurde dat echter
wat langer. Helaas ging hier nog een
hevige strijd aan vooraf. Het Canadese
Algonquin Regiment stuitte op hevig
verzet van de Duitsers. Het Zuidbroek in
Wierden kwam in de vuurlinie te zitten.
Na hevige beschietingen besloten de bewoners, samen met de onderduikers,
actie te ondernemen, zodat iedereen veilig kon vluchten.
De wijk Het Zuidbroek hee�t daarom evacuatie als thema gekozen, gebaseerd op
ooggetuigen verslagen.

Canadese voertuig die door Wierden
trekt direct na de bevrijding (ter hoogte
van het voormalige Hotel De Zwaan)
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SPONSORING
Hoe is de sponsoring tot stand gekomen?
Stichting “Vier de Vrijheid Wierden Enter” hee�t via de Gemeenteraad van
Wierden een bedrag van 10.000 euro ontvangen. Via de coronagelden van de
Gemeente Wierden is geld voor de editie 2020 Bevrijdingskrant vergoed om
deze editie 2022 te kunnen betalen.
Dit bedrag kon gebruikt worden voor coﬁnanciering om bij de provincie en het
veteranenfonds elk 5000 euro aan te vragen. Totaal via gemeente, provincie
en V-fonds is toegekend 20.000 euro.
Buurten wilden wel een lichtroute en verenigingen wilden wel een activiteit
organiseren, maar geheel zelf betalen, zoals 27 jaar geleden, is niet meer van
deze tijd.
We hebben daarom als kerncomité ambassadeurs gevraagd om ons te helpen.
Met dank aan Freddy Nijhof, Gerben Homan, Henk Keizer en Olaf Weghorst.
Het mooie resultaat is een bedrag, groot 100.000 euro, aan sponsoring.
We hebben hiermee een geweldig mooi bedrag over vele initiatieven kunnen
verdelen, totaal 120.000 euro !
Dank aan alle sponsoren, die hebben meegewerkt op welke manier dan ook.

Hoofdsponsoren:

Dhr. B.G. Heutink*
Wierden
Orbys: Fam. Holterman

* IN MEMORIAM
Op 27 september 2020 is overleden dhr. B. G. Heutink. Hij was een van de hoofdsponsors van de Stichting
Vier de Vrijheid Wierden Enter. Bertus hee�t veel betekend in onze Gemeente Wierden, ondersteunde ﬁnancieel
veel goede doelen, waaronder onze stichting. Wij bewaren dierbare herinneringen aan Bertus.
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Overige sponsoren:

Commercion Wierden

Samitex Sto�fen | H&S Bouw Wierden | Niezink Schilders Wierden
Kole Automotive Raalte | Engberts& Olthuis | Bonvanie | Vimobu | Rick’s bloemen
Bert Sinnema | EOV Enter | Lammertink Wierden | Eissink Hengelo
Met dank ook aan elke sponsoring, niet hier benoemd, in welke vorm dan ook.

