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Inspiratieavond 23 april 2019 

PROJECTPLAN  
75 jaar Vrijheid & Verzoening Haaksbergen 

INLEIDING 
Haaksbergen viert in 2020 75 jaar vrijheid. Het is op 1 april 75 jaar geleden dat Haaksbergen werd bevrijd 
door de geallieerden. Er zijn, naast het feit dat het een jubileumjaar is, diverse redenen om dit jubileum 
groots te vieren. Inwoners uit Haaksbergen, die nog kunnen getuigen over de oorlogsjaren en de bevrijding, 
zijn op leeftijd. In relatie hiermee dringt de tijd om te kijken hoe we de herdenking 40-45, en de viering van 
de daarna verworven vrijheid, kunnen doorgeven aan de jongere generatie .  
Haaksbergen doet dit niet alleen. Op nationaal en provinciaal niveau worden veel initiatieven ontplooid om 
van 75 jaar vrijheid een bijzondere gelegenheid te maken. Het Jaar van de Vrijheid start op 31 augustus 2019 
met “75 jaar na de Slag om de Schelde” en eindigt “75 jaar op 24 oktober 2020”. Op die datum werd in 2020, 
75 jaar geleden, de Verenigde Naties opgericht.  
 
Haakbergen herdenkt al ruim 20 jaar samen met haar partnergemeente Ahaus en heeft daarom in het kader 
van 75 jaar vrijheid gekozen voor het thema Vrijheid & Verzoening. Haaksbergen grenst aan Duitsland en 
heeft al ruim 30 jaar een partnerschap met de gemeente Ahaus waar intensief vorm aan wordt gegeven. Op 
alle lagen binnen de gemeenschap zijn er contacten op zowel bestuurlijk als op inwonersniveau. Ook is er al 
decennialang een samenwerkingsverband tussen het Assink Lyceum en de Anne Frank Realschule Ahaus. Na 
de oorlog streefden de inwoners van deze grensgemeenten naar normalisering. Naast het feit dat zij dit zelf 
wilden, was het ook een voorwaarde om met elkaar in vrijheid te leven. Het verzoeningsproces dat zich na 
de oorlog heeft ingezet, heeft tot doel om grenzen te slechten, niet alleen fysiek maar ook in onze 
gedachten. Begrip voor culturen en wederzijds respect.  

Aan het thema Vrijheid & Verzoening wordt door de beide 
gemeenten vormgegeven.  
In Haaksbergen willen de inwoners zelf de viering van 
75-jaar vrijheid vormgeven. Daarom is er een breed 
kerncomité gevormd dat wordt ondersteund door enkele 
medewerkers van de gemeente en de cultuurmakelaar.  

Het kerncomité heeft tijdens inspiratieavonden ideeën 
opgehaald uit de lokale samenleving. Daarnaast streeft zij 
naar aansluiting bij landelijke en provinciale activiteiten in 
het kader van de viering 75 jaar vrijheid. Landelijk zijn dat 
de activiteiten die geïnitieerd worden door het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei en provinciaal door het Platform WO2 
Overijssel met als projectleider Mano Scherpbier.  

De projecteigenaren van de projecten zijn verantwoordelijk 
voor de realisering en, indien van toepassing, benodigde vergunningen, aanvullende verzekeringen en het 
eventueel aanboren van andere geldstromen (bijv. sponsoring). Op ieder onderdeel kunnen zij de hulp 
inroepen van het kerncomité.  
Het zwaartepunt van het programma ligt in de periode van 24 maart 2020 tot en met 5 mei 2020. Op 24 
maart 1945 vond er op Haaksbergen een vergissingsbombardement plaats, waarbij dodelijke slachtoffers 
vielen en Haaksbergen tot in haar diepste werd geraakt.  
 
Het projectplan 75 jaar vrijheid in Haaksbergen beschrijft de activiteiten, de communicatie en de financiën.  
 
Han Noordink 
voorzitter kerncomité Vrijheid & Verzoening 
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PROGRAMMA 
 

Auschwitz herdenking  
Datum:   26 januari voor scholen 
Projecteigenaar:  Gemeente Ahaus / Gemeente Haaksbergen 
Locatie:   Ahaus/Haaksbergen 
Tijdstip:  15.00 uur in Ahaus  
Doelgroep:  jeugd/jongeren/volwassenen 
Rondgang langs Stolpersteine in Ahaus.  

 

Auschwitz herdenking /planten Anne Frank boom 
Datum:   27 januari 2020  
Projecteigenaar:  Gemeente Ahaus / Gemeente Haaksbergen 
Locatie:   Ahaus/Haaksbergen 
Tijdstip:  10.00 – 11.00 Ahaus / 11.30-12.30 Haaksbergen 
Doelgroep:  jeugd/jongeren/volwassenen 
Planten van de Anne Frank boom in beide gemeenten 
De gemeentes Ahaus en Haaksbergen planten ieder een boom opgekweekt uit een ent van de boom 
die achter het Achterhuis stond. Het te betalen bedrag gaat naar een goed doel. 
 

Opening tentoonstelling Johanna Reiss “een leven om over te vertellen – 75 jaar vrijheid”  
Datum:   28 januari 2020  
Projecteigenaar:  Gemeente Ahaus 
Locatie:   Stadhuis Ahaus 
Tijdstip:   
Doelgroep:  genodigden 
Johanna Reiss-de Leeuw, voormalig inwoonster Winterswijk, woont momenteel in de VS.  

Johanna Reiss, (* 4. April 1932 in Winterswijk als Annie de Leeuw) is een Holocaustoverlevende, getuige, en 
een kinderboekenschrijfster. Zij is bekend van het boek De Schuilplaats waarin zij haar ervaringen  over 
vervolging en onderduiken in het dorp Usselo bij Enschede in de Tweede Wereldoorlog beschrijft.  
Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde zij naar de Verenigde Staten waar zij met de heer Reiss trouwde.  
Boeken: De schuilplaats (1974), Geen slecht jaar (1976), Die fatale nacht (1988), Een verborgen leven (2008) 
 

Tentoonstelling Johanna Reiss en Marga de Jong in stadhuis Ahaus   
Datum:   28 januari – 7 februari 2020  
Projecteigenaar:  Gemeente Ahaus 
Locatie:   Stadhuis Ahaus 
Tijdstip:  - 
Doelgroep:  jeugd – jongeren -volwassenen 
Tentoonstelling bestaat uit twee delen: 

a. Hoofdonderdeel: overleven in het Nationaal Socialisme - Johanna Reiss 

b. Daarnaast de tentoonstelling over Marga de Jong, Vluchten in Nederland 
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Projectkoor Haaksbergen    
Datum:   vanaf 7 februari 2020 (aanvang repetities) 
Projecteigenaar:  Lotte Sieverink en Haaksbergse Harmonie 
Locatie:   Harmoniegebouw 
Tijdstip:  19.45-21.15 uur 
Doelgroep:  breed 
Kosten:  éénmalig € 45,--   
Vanaf vrijdag 7 februari start Projectkoor Haaksbergen met het instuderen van muziek voor de 
herdenking van 4 mei en het bevrijdingsconcert op 5 mei. De muziek voor 4 mei is pure (moderne) 
koormuziek, die in de Pancratiuskerk ten gehore wordt gebracht. Op 5 mei vindt er een feestelijk 
concert plaats in samenwerking met de Haaksbergse Harmonie. In gezamenlijkheid wordt een aantal 
nummers uitgevoerd. Net als in 2015 staat het koor onder leiding van Lotte Sieverink.  
De repetities zijn vanaf 7 februari wekelijks op vrijdag in het Harmoniegebouw van 19.45-21.15 uur, 
met een kop koffie of thee vooraf. Iedereen die graag in een project wil zingen, kan zich aanmelden en 
meer informatie opvragen via  projectkoorhaaksbergen@gmail.com. Projectkoor Haaksbergen is te 
vinden op   facebook.com/projectkoorhaaksbergen  
 
 

Aold Hoksebarge  
Datum:   maart 2020  
Projecteigenaar:  Historische Kring Haaksbergen 
Doelgroep:  breed 
Een extra (dikke) oorlogsspecial in verband met 75 jaar bevrijding.  

 

Expeditie Vrijheid  
Datum:   april 2020  
Projecteigenaar:  Historisch Centrum Overijssel / Commissie Culturele Vorming Haaksbergen 
Samenwerking: Historische Kring Haaksbergen 
Locatie:   Basisonderwijs 
Doelgroep:  groep 7/8 
Bestond mijn school al in 1940? En mijn straat? Was er een Joodse gemeenschap in mijn plaats? Zijn 
hier razzia's geweest? En werden ook hier verzetskranten verspreid? Is hier gevochten, in april 1945? 
En wat betekent dat oorlogsmonument op de hoek van de straat eigenlijk? 
Ga mee op ontdekkingstocht! In Expeditie Vrijheid ontdekken kinderen de verhalen van de oorlog en de 
betekenis van vrijheid in hun eigen buurt. Zo krijgt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog betekenis. 
 

24 maart 2020 
Haaksbergen werd bevrijd op 1 april 1945. Maar de 
uitzinnige vreugde bij het binnentrekken van de tanks en 
manschappen van de "30e Engelse Legergroep" ging hand 
in hand met een diep verdriet over de gevolgen van het 
bombardement op zaterdag 24 maart. Bij deze misrekening 
van de geallieerden vonden 57 Haaksbergenaren de dood 
en raakten er tientallen gewond. Voor hen kwam de 
bevrijding 1 week te laat.  Hierna de activiteiten die in 
relatie staan met het vergissingsbombardement van 24 
maart 1945.  
 
 
 
 
 

Het huis van burgemeester Jhr. von 
Heijden veranderde in een ruïne. 

mailto:projectkoorhaaksbergen@gmail.com
http://facebook.com/projectkoorhaaksbergen
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Onthulling Plaquette  
Datum:   24 maart 2020  
Projecteigenaar:  Dhr. W. ten Voorde 
Locatie:  Buurserstraat 
Tijdstip:  11.00 
Doelgroep:  breed 
Inwoners hebben aangegeven de ramp, die de toenmalige 
bewoners van de Buurserstraat trof, lokaal te markeren 
door middel van een plaquette.  
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het 
seniorenorkest van de Haaksbergse Harmonie, The 
Evergreens.  

Pre-Fotobiënnale Haaksbergen  
Datum:   24 maart 2020  
Projecteigenaar:  Fotogroep Haaksbergen 
Locatie:  openbare ruimte 
Tijdstip:  12.20 uur
Doelgroep:  breed 

Centraal staat het thema Vrijheid & Verzoening. De Pre-Fotobiënnale is de opmaat naar de grote 
Fotobiënnale Haaksbergen die tot eind oktober in de openbare ruimte van Haaksbergen plaatsvindt.  
 

Met een bombardement op Haaksbergen kwam de bevrijding in zicht  
Datum:   24 maart 2020  
Projecteigenaar:  Historische Kring Haaksbergen 
Locatie:   
Tijdstip:  - 
Doelgroep:  volwassenen 
Een heruitgave van het boekje “Met een bombardement op Haaksbergen kwam de bevrijding in zicht” 
(24 maart 1945 - 24 maart 2020). Dit destijds gestencilde boekje verscheen in 1994. Het vertelt het 
persoonlijke verhaal van diverse familieleden van slachtoffers die vielen bij het grote bombardement 
op Haaksbergen, waarbij 57 mensen omkwamen. De tekst wordt grotendeels in tact gelaten en 
aangevuld met 5 á 10 nog niet eerder verschenen verhalen van mensen die hiervoor de komende 
maanden worden geïnterviewd. Er leven nu nog broers/zusters van jonge slachtoffers of kinderen van 
slachtoffers, waarvan enkele het bombardement als kind zelf hebben meegemaakt. De foto’s die 
destijds zijn gepubliceerd worden allemaal opnieuw verzameld. 
 

  

Liberation Route Europe: Plaquette 
vergissingsbombardement Nijverdal 
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Fietsroute Haaksbergen WO2   
Datum:   24 maart 2020  
Projecteigenaar:  Historische Kring Haaksbergen 
Locatie:  Het startpunt is het station van de Museum Buurt Spoorweg, maar ook kan 

men starten bij horecagelegenheden op de route.  
Tijdstip:   
Doelgroep:  alle leeftijden 
Een ontdekkingstocht in het donkere verleden van Wereldoorlog 2 door de gemeente Haaksbergen.  
De fietser krijgt naast de prachtige omgeving en de mooie natuur, indruk van plekken waar 
oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden.  
Natuurlijk worden deze plekken in de te downloaden brochure toegelicht. Naast menselijk leed zijn 
ook heldhaftige verzetsdaden beschreven.  
De fietsroute is te downloaden via de website van Landschap Overijssel: 
https://www.landschapoverijssel.nl/routes/haaksbergen-wereldoorlog-ii 
 
 

Bevrijding 1 april 2020 
Op Paaszondag 1 april 1945 werd Haaksbergen vanuit Eibergen door de Geallieerden bevrijd. Als 
eerste plaats in Overijssel mochten de inwoners juichen bij de aankomst van de bevrijders. De Engelse 
strijdkrachten bereikten Haaksbergen via de Eibergsestraat. 
 

Bevrijding van de Eibergsestraat  
Datum:   1 april 2020 
Projecteigenaar:  Het Assink Lyceum 
Deelname:  leerlingen Assink Lyceum,  
    revuegezelschappen, MBS en Keep  
    them Rolling, Steps Dansschool,  
    slagwerkers en seniorenorkest The  
    Evergreens, Haaksbergse Harmonie,  
Locatie:  Eibergsestraat 
Tijdstip:  10.00 u tot 12.00 u 
Doelgroep:  breed 
In de vroege ochtend van 1 april 1945 vertrokken de geallieerden vanuit Eibergen richting Haaksbergen. Het was de 
bedoeling om die dag de lijn Haaksbergen tot Oldenzaal te bevrijden. De geallieerden kwamen via de Eibergsestraat 
Haaksbergen binnen. Om dit voor de jeugd beleefbaar te maken organiseert het Assink Lyceum een levend verleden. 
Daarbij zullen de plaatselijke revuegezelschappen, MBS en Keep them Rolling aansluiten. De vreugdestoet zal zich 
bewegen vanuit de Eibergsestraat richting het terrein van de Museum Buurtspoorweg.  
 

KBO themamiddag: ervaringen van een Auschwitzoverlevende  
Datum:   1 april 2020  
Projecteigenaar:  KBO / Frans Bouwmeester 
Locatie:  De Oude Molen 
Tijdstip:  14.00 uur (zaal open om 13.30 uur)  
Doelgroep:  ouderen 
Ben Nijhuis, voorheen docent geschiedenis, is de schrijver van de boeken “Breekbaar, maar niet 
gebroken. Het verhaal van een Auschwitz-overlevende” en van “De geschiedenis van de Nederlandse 
Joden. Herdenken moet”. 
Het eerste boek, de biografie van Lenie Boeken-Velleman ( de Auschwitz-overlevende) is het resultaat 
van meer dan 20 interviews. 
Hij vertelt deze middag het fascinerende levensverhaal van deze dappere vrouw; haar onwrikbare wil 
om te overleven en haar geloof, ondanks alles, in het goede van de mens. 
 

https://www.landschapoverijssel.nl/routes/haaksbergen-wereldoorlog-ii
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In zijn vertellingen verweeft Ben gegevens uit het tweede boek die naadloos aansluiten op het verhaal 
van Leny. Dit boek behandelt onder andere de Holocaust, de vervolging en vernietiging maar ook hoe 
het in Haaksbergen heeft plaatsgevonden. 
 

St. Isidorushoeve herdenkt bevrijding 
Datum:   1 april 2020  
Projecteigenaar:  Dorpsgemeenschap St. Isidorushoeve / Jan Wielens 
Locatie:  Monument bij ‘t Meuken 
Tijdstip:  18.45 uur 
Doelgroep:  breed 
Om 18.45 u vertrekt een stille tocht vanaf de basisschool naar het monument  bij ’t Meûken. 

Aan de tocht voorafgegaan door leerlingen van de basisschool lopen mee nabestaanden van slachtoffers, 

het College van B&W, verenigingen en verdere belangstellenden. Bij het monument worden de 

slachtoffers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen en in St. Isidorushoeve 

woonachtig waren. Ook worden er bloemen gelegd. Leerlingen van groep 8 dragen de zorg voor het 

monument over aan groep 7. Na 2 minuten stilte en het Wilhelmus vertrekt de stoet via het kerkhof naar 

de kerk voor een gebedsdienst met het thema 70 jaar bevrijding. Op het kerkhof wordt bij de graven van 

de slachtoffers een bloemenhulde gebracht. 

 

Museum Buurtspoorweg  
Datum:   1 april 2020  
Projecteigenaar:  MBS 
Locatie:  Museum Buurtspoorweg, Stationsstraat 3 in Haaksbergen- 
Tijdstip:   
Doelgroep:  breed 
Op deze dag is er de onthulling spoorwegmonument en bevrijdingstrein  en daarnaast wordt de tentoonstelling  
“geallieerde spoorwegen” geopend. 
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Vrijheid-express: expo-trailers 
Datum:   april 2020 
Projecteigenaar:  Nationaal comité 4/5 mei  
Deelname:  Tenx9 i (Bennie  
    Wielens)   
Locatie:  Markt 
Tijdstip:  n.n.b. 
Doelgroep:  breed 
Veertien mobiele expo-trailers zullen in aanloop naar 5 
mei 2020 het land intrekken, gelijk aan het aantal 
Bevrijdingsfestivals. Zij doen binnen een maand – de 
maand van de vrijheid – zo’n zestig plekken aan, zoals 
scholen, verzorgingshuizen en stadspleinen. 
75 jaar na de bevrijding zijn er steeds minder mensen die 
verhalen over de oorlog en de bevrijding uit de eerste 
hand kunnen vertellen. De bedoeling is dan ook om juist 
deze mensen in de trailers een podium te geven, 
bijvoorbeeld voor een lezing, interview of informele 
ontmoeting. 
“De Vrijheid-express biedt de gelegenheid opa of oma te 
vragen naar verhalen over de oorlog, nu het nog kan”, zegt 
Barbara Boender, als educatiemedewerker van het Nationaal Comité 4 en 5 mei betrokken bij dit 
project. 
In Haaksbergen wordt gekeken of dit initiatief kan worden gecombineerd met een Tenx9. 
 

Anne Frankproject 
Datum of periode april 2020 
Projecteigenaar www.annefrank-project.nl  i.s.m. de onderwijswerkplaats  
    aangeboden door de Anne Frankwerkgroep 
    contactpersonen Jan ter Haar en Léon Klaczynski 
Locatie  Basisscholen en verschillende gebedsruimtes in Haaksbergen 
Tijdstip  Scholen ontvangen een uitnodiging om zich in te schrijven  
Doelgroep  bovenbouwklassen van alle basisscholen in en om Haaksbergen  
 
Al sinds vele jaren biedt een kleine werkgroep van (oud-
)onderwijzers en vrijwilligers jaarlijks een klein project aan, dit 
jaar rondom het thema Vrijheid & Verzoening. Dit project 
voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen bestaat uit het 
bezoeken van de verschillende kerken, synagoge en moskee in 
Haaksbergen en een rondgang door het dorp. Vrijwilligers 
vertellen en laten zien hoe zij vanuit hun perspectief om gaan 
met elkaar, verschillen in gedachten vormen juist het begin 
voor begrip voor elkaar. Juist in de periode van het herdenken 
van de ervaringen rond de 2e wereld oorlog past deze thematiek heel goed.  
Ook dit jaar krijgen de scholen weer een uitnodiging om mee te doen. De start wordt meestal gemaakt 
via de jaarlijks uitgegeven Anne-Frank-krant. Er wordt een vertaalslag gemaakt door het leven van 
‘Betsie Frankenhuis’, een Haaksbergs meisje dat gedeporteerd en vermoord is, in kaart te brengen en 
via een zelf op te bouwen tentoonstelling in de eigen school vorm te geven.  
  

http://www.annefrank-project.nl/
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Bernard Klaczynski, een Poolse soldaat betrokken bij de bevrijding van Nederland  
Datum of periode 7 april 2020 
Projecteigenaar Léon Klaczynski 
Locatie  Grand Café Centraal Haaksbergen 
Tijdstip   20:30 - 22:00 uur ( inloop vanaf 20:00 uur 
) 
Doelgroep   Volwassenen 
Naast de vele andere betrokken landen waren er ook enkele 
tienduizenden Poolse soldaten betrokken bij de bevrijding van 
Nederland en zeker ook in Twente, zelfs vlakbij Haaksbergen. 
Gestart als dienstplichtig soldaat vanaf 1938, zijn zij via vele 
omzwervingen door Europa uiteindelijk o.a. in Frankrijk geland met 
de geallieerde troepen tot en met midden in Duitsland .   
Bernard Klaczynski is (samen met zijn broer Roman) als soldaat betrokken geweest bij deze 
bevrijdingsacties.  Zijn zoon Léon Klaczynski vertelt aan de hand van origineel materiaal over de soms 
helse tocht die door de Poolse soldaten is gemaakt en hoe dicht bij Haaksbergen ook geholpen is met 
de bevrijding. Na de oorlog is hij als ‘stateloos burger’ in Nederland gebleven, omdat terugkeer naar 
Polen niet zomaar mogelijk was.  
 

Veteraan in de klas  
Datum:   2 april tot 25 april 2020 
Projecteigenaar:  Gerben Leferink 
Locatie:  basisscholen  
Tijdstip:  volgt- 
Doelgroep:  bovenbouw 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
Nederland heeft momenteel ongeveer 109.600 
veteranen. Iets meer dan de helft van hen 
heeft, in de jaren 1979 tot nu, deelgenomen 
aan één of meerdere vredesmissies in 
internationaal verband. Dit aantal blijft 
groeien, want de Nederlandse krijgsmacht 
blijft zich inzetten voor vrede en veiligheid 
wereldwijd. Dit doet zij onder meer door deel 
te nemen aan internationale missies. De 
militairen die hiervoor worden ingezet zijn, vanaf 
het moment van inzet, veteraan.  
Veteranen die o.a. in Haaksbergen wonen zullen vertellen over de vredesmissie waaraan ze hebben 
deelgenomen en de noodzaak van de peacekeeper.  
 

Radio Oranje  
Datum:   2 april tot 25 april 2020  
Projecteigenaar:  RTV Sternet 
Locatie:  basisscholen  
Tijdstip:  - 
Doelgroep:  bovenbouw basisonderwijs en senioren 
RTV Sternet begeleidt, in nauwe samenwerking met de verschillende basisscholen in Haaksbergen, 
leerlingen bij het maken van videoreportages (“vlogs”) over de evenementen die in de gemeente 
Haaksbergen worden georganiseerd rond 75 jaar vrijheid. 
De leerlingen worden zo direct betrokken bij de herdenkingsactiviteiten en schrijven letterlijk hun 
eigen belevingen van de geschiedenis. RTV Sternet bundelt de vlogs en publiceert ze gedurende de 
maand van de vrijheid in de vorm van een aantal weekjournalen.   
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Oorlogswinter  
Datum:   8 april 2020  
Projecteigenaar:  - 
Uitvoerenden:  Theatergroep De Jonge Honden 
Locatie:  Theater De Kappen 
Tijdstip:  20.00 uur 
Doelgroep:  gezinnen en jeugd 
Theatergroep de Jonge Honden heeft het boek Oorlogswinter van Jan 
Terlouw als basis gebruikt voor een gelijknamige theatervoorstelling. De 
Jonge Honden maken hiermee een tournee door Overijssel en zullen ook 
theater De Kappen aandoen.  
 

Concert Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’  
Datum:   10 april 2020  
Projecteigenaar:  HOV (Tim Kamphuis) 
Locatie:  Theater De Kappen 
Tijdstip:  20.00 uur 
Doelgroep:  breed 
De Koninklijke Militaire Kapel verzorgt een avondvullend 
programma met, in het kader van 75 jaar vrijheid, speciale 
aandacht voor de veteranen die na 1945 deelnamen aan de 
meer dan 100 vredesmissies waarbij Nederlandse defensie 
betrokken was.  
 

Herinneringen 1940-1945 door (oud-) Haaksbergenaren  
Datum:   28 april 
Projecteigenaar:  Historische Kring Haaksbergen (Peter Eijkholt) / KBO/PCOB 

Wittengroep(Harry Maathuis)   
Locatie:  Theater ”De Kappen”  
Toegangsprijs  7,50 incl. koffie/thee 
Tijdstip:  14.00 uur 
Doelgroep:  breed 
De intocht van de Duitse troepen op 10 mei 1940 leidde in het dorp tot grote verslagenheid. Langs de 
grens waren er ook toen veel verbindingen met het buurland. Boeren uit Buurse deden zaken met 
boeren uit Alstätte. Er werden 
"grensoverschrijdende" huwelijken gesloten. Zo 
woonden er bij het uitbreken van de oorlog in 
Haaksbergen meer dan 60 Duitse vrouwen. Zij 
hadden hier hun werk, vaak als dienstmeisje. Of 
waren met een Nederlandse man getrouwd. Ook 
waren er joodse Duitsers die naar Nederland waren 
gevlucht. Haaksbergenaren delen deze 
herinneringen over de periode 40-45 van de 1e en 2e 
generatie.  
Er worden filmbeelden vertoond, ter beschikking 
gesteld door het British Imperial War Museum. 
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Nationale Herdenking  
Datum:   4 mei 
Projecteigenaar:  4 mei comité 
Locatie:  Markt 
Tijdstip:  19.30 uur  
Doelgroep:  breed 
Een delegatie leerlingen van de Anne Frank Realschule Ahaus en het Assink Lyceum Haaksbergen zijn 
aanwezig en hebben een actieve rol tijdens de bijeenkomst. Een afvaardiging vanuit college en raad 
Ahaus wonen de herdenking bij en worden vooraf ontvangen door het college van de gemeente 
Haaksbergen. 
 

Gedichtenwedstrijd 
De 12 basisscholen in de gemeente Haaksbergen kunnen meedoen aan een gedichtenwedstrijd. De 
scholen bepalen zelf welke groepen deelnemen. Per groep wordt er een gedicht gemaakt rond het 
thema ‘Vrijheid & Verzoening’. Elke school kan één gedicht nomineren bij de Culturele Commissie. Uit 
de inzendingen wordt één gedicht gekozen om te worden voorgedragen op 4 mei tijdens de 
herdenking, voor de toespraak van burgemeester Welten. 
Het winnende gedicht zal worden gepubliceerd in ‘Rond Haaksbergen’ en op sociale media.  
 

Programma 
15.45 uur Vertrek vanaf gemeentehuis naar De Broeierd voor kranslegging door college, evt. 

leden 4 mei comité en evt. nabestaanden. 
16.15 uur Kranslegging bij De Broeierd. 
16.30 uur Vertrek naar Jordaanmonument (bij ’t Assink) 
17.00 uur Kranslegging bij het Jordaanmonument 
19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Pancratiuskerk m.m.v. het projectkoor  
19.30 uur Stille tocht waarbij bloemen worden gelegd o.b.v. omfloerste trom 
19.58 uur Last Post - 
20.00 uur Twee minuten stilte 
20.02 uur Orkest speelt en koor zingt Wilhelmus 
20.04 uur College legt krans en bloemstuk 
20.05 uur Winnaar gedichtenwedstrijd leest gedicht voor (basisonderwijs) 
20.08 uur Burgemeester Welten spreekt  
20.10 uur Uitnodigen voor kranslegging 
21.00 uur Ontsteken van kaarsen bij oorlogsgraven (Twents initiatief) 
 

Nationale Bevrijdingsdag  

Luiden van de kerkklokken (Twents initiatief) 
Datum:   5 mei 
Projecteigenaar:  - 
Locatie:  alle kerken 
Tijdstip:  08.00 uur  
Doelgroep:  breed 
Tijdens de oorlogsjaren was er een klokkenroof ten behoeve van het smeden van wapentuig. Het 
luiden van de klokken is daarom een symbool van de vrijheid. Alle gemeenten in Twente luiden de 
klokken op de ochtend van 5 mei.  
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Binnenhalen Bevrijdingsvuur Wageningen en Vrijheidsmaaltijd Haaksbergen 
Datum:   5 mei 
Projecteigenaar:  Gemeente Haaksbergen samen met 4/5 mei comité, sportverenigingen,  
    scouting en ondernemers 
Maximale deelname 750 
Locatie:  Markt 
Tijdstip:  11.00 uur  
Doelgroep:  breed 
Afgeleid van 75 kunnen 750 inwoners uit de gemeente Haaksbergen op de ochtend van 5 mei genieten van 
een Vrijheidsmaaltijd. Het is de bedoeling dat men in gesprek gaat met elkaar met als thema “Vrijheid & 
Verzoening”. Het streven is dat een grote diversiteit uit de Haaksbergse bevolking hieraan deelneemt. 
Tijdens de Vrijheidsmaaltijd is er muziek en zullen er sprekers zijn die een persoonlijk verhaal vertellen. De 
Vrijheidsmaaltijd wordt gestart met het binnenhalen van het Bevrijdingsvuur dat door leden van de Atletiek 
Vereniging Haaksbergen (en andere sportverenigingen) uit Wageningen wordt gehaald. Het wordt muzikaal 
ondersteund door de Clippers Crew en Crescendo Buurse. 
 

Bevrijdingsconcert  
Datum:   5 mei 
Projecteigenaar:  Haaksbergse Harmonie 
Locatie:  Markt 
Tijdstip:  - 
Doelgroep:  breed 
De Haaksbergse Harmonie zal samen met het Projectkoor Haaksbergen,   
Big Band Exposure een feestelijk bevrijdingsconcert verzorgen.  
Het Projectkoor Haaksbergen  is een gelegenheidskoor dat onder leiding staat van Lotte Sieverink. Het  is in 2015 
opgericht in het kader van de viering 70 jaar bevrijding. In 2020 zal het projectkoor weer optreden in het kader van 
75 jaar bevrijding. Het thema is Vrijheid & Verzoening.  
 

Wandeling (senioren) door Ahaus  
Datum:   mei 2020 
Projecteigenaar:  Heimatverein Ahaus en Historische Kring Haaksbergen 
Locatie:   
Tijdstip:   
Doelgroep:  senioren 
Inwoners uit Haaksbergen wandelen door Ahaus en bezoeken de herdenkingsplekken die een 
relatie hebben met de Tweede Wereldoorlog.  
 

Wandeling (senioren) door Haaksbergen 
Datum:   mei 2020 
Projecteigenaar:  Gemeente Ahaus en gemeente Haaksbergen  
Locatie:   
Tijdstip:   
Doelgroep:  senioren 
Inwoners uit Ahaus wandelen door Haaksbergen en bezoeken de herdenkingsplekken die een relatie 
hebben met de Tweede Wereldoorlog. 
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Tentoonstelling door scholieren gemeenschappelijk project “Tweede Wereldoorlog” 
Datum:   juni 2020 
Projecteigenaar:  Assink lyceum en Anne Frank Realschule 
Locatie:  ? 
Tijdstip:  ? 
Doelgroep:  scholieren 
 

Museum Buurtspoorweg  
Datum:   5 t/m 7 juni 2020  
Projecteigenaar:  MBS 
Locatie:  Museum Buurtspoorweg, Stationsstraat 3 in Haaksbergen- 
Tijdstip:   
Doelgroep:  breed 
Bevrijdings-spoorwegfestival. 
 

Oorlogsmonument Buurse  
Datum:   28 juni 2020  
Projecteigenaar:  Henri Scholten  
Locatie:  Buurse- 
Tijdstip:  10.30 uur  
Doelgroep:  breed 
Oorlogsmonument wordt onthuld in Buurse  
 

Oorlogsverhalen Arfgood Buurse, Heimatverein Alstätte, Lünten en Crescendo Buurse  
Datum:   28 juni 2020  
Projecteigenaar:  Henri Scholten 
Locatie:  Wennewickweg 13 in Buurse- 
Tijdstip:  13.00 uur  
Doelgroep:  breed 

  13.00 uur Brunch 
  14.30 uur Verhalen en muziek 
  15.00 uur Beelden laten zien van Radio Oranje van groep 8 
  16.30 uur afsluiting met muziek met een gepast Bandje 

 
 

Herdenkingsboek oorlogsslachtoffers gemeente Haaksbergen  
Datum:   eind 2021  
Projecteigenaar:  Historische Kring Haaksbergen 
Samenwerking: - 
Locatie:   - 
Tijdstip:  - 
Doelgroep:  Volwassenen 
Een nieuw boek over alle oorlogsslachtoffers van de gemeente Haaksbergen. Alle 115 
oorlogsslachtoffers krijgen, 75 jaar na dato, een gezicht. De slachtoffers worden in categorieën 
ingedeeld: militairen/mei 1940, verzet, holocaust, gedeporteerden, bombardement, ongevallen en 
beschietingen. Deze categorieën worden algemeen beschreven, waarna de beschrijving van de 
bijbehorende slachtoffers zal volgen.  
Naast de 115 slachtoffers worden ook de 23 ‘Haaksbergse’ geallieerden beschreven. 
Ook de drie slachtoffers van de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië krijgen aandacht. Daarnaast 
stierf een plaatsgenoot bij een vredesmissie in de recente geschiedenis. Ook voor hen zal er aandacht 
zijn. 
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Zinken kwartje tijdens de oorlogsjaren 

Communicatie 
De algemene communicatie 75 jaar vrijheid in Haaksbergen zal worden gecoördineerd door de 
afdeling communicatie van de gemeente Haaksbergen. Het Kerncomité 75 jaar vrijheid zal hiervoor 
content aanleveren. De publicaties vinden plaats in de weekbladen, website van de gemeente, 
facebook, twitter en als inleg bij het provinciaal blad dat onder verantwoordelijkheid valt van 
Marketing Oost. 
 

Financiën  
Om dit projectplan te realiseren zijn naast inhoudelijke plannen ook financiële kaders opgesteld. Voor 
ieder deelproject dat is opgenomen in dit plan, is een eigen kostenbegroting opgesteld. De meeste 
van deze begrotingen zijn gebaseerd op eerdere ervaringen van de betrokken organisaties en 
sommige kosten zijn ingeschat met behulp van expertise van o.a. Eléon de Haas, cultuurmakelaar. 
 
Om de kosten te financieren, heeft de gemeente Haaksbergen in de,  in november 2019 vastgestelde, 
begroting  € 7.500,-- opgevoerd. Onze partnergemeente Ahaus stelt € 7.500,- beschikbaar. Door deze 
bedragen is cofinanciering mogelijk. Er is € 5.000 beschikt door de provincie Overijssel, vanuit het 
programma ‘75 jaar vrijheid in Overijssel’. De aanvraag van € 5.000,-- bij het Vfonds loopt nog en in 
het kader van grensoverschrijdende ontmoetingen wordt er een bijdrage vanuit de Euregio 
verwacht. Echter, zonder de inspanningen van de vrijwilligers en sponsoren die bijdragen in natura en 
financiën is de realisering niet mogelijk.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


