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Beleidsplan 
 
Doelstelling 
De doelstelling van de Stichting 75 jaar vrijheid gemeente Hellendoorn is het in kaart 
brengen, stroomlijnen en afstemmen van activiteiten die betrekking hebben op het 
herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid gedurende het jaar 2020, zodat deze elkaar 
aanvullen en versterken. De Stichting doet dit mede door mogelijke betrokkenen te 
enthousiasmeren, het genereren van subsidiegelden en deze te verdelen onder de 
deelnemende organisaties. Verder beoogt de stichting dat er in alle kernen van de gemeente 
Hellendoorn activiteiten plaatsvinden en dat deze op enigerlei wijze met elkaar verbonden 
zijn. De stichting zoekt naar mogelijkheden om sommige activiteiten te verduurzamen, zodat 
deze ook na 2020 kunnen plaatsvinden.  
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Vieren en herdenken 75 jaar vrijheid in de gemeente Hellendoorn 
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter. Ook in de 
gemeente Hellendoorn laten de ingrijpende gebeurtenissen in de WOII tot op heden diepe 
emotionele sporen na. Daarom is het goed om te blijven herdenken en om de vrijheid te 
vieren. Vrijheid is ook in deze tijd niet altijd en overal vanzelfsprekend.  
 
In het kader van 75 jaar bevrijding is een kernteam in het leven geroepen dat met de 
inwoners van de gemeente Hellendoorn een activiteitenprogramma samenstelt rondom 
oorlog en vrede, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden. Het kernteam vormt tevens het 
bestuur van de Stichting 75 jaar vrijheid gemeente Hellendoorn.  
 



Het komende lustrum is bijzonder. Dit is het laatste lustrum waar nog mensen bij zijn die de 
oorlog zelf hebben meegemaakt. Een reden om extra stil te staan bij alle gebeurtenissen in 
WOII. Het samen met de inwoners van de gemeente samengestelde programma vindt 
grotendeels plaats in de periode vanaf de bevrijding 75 jaar geleden van de gemeente 
Hellendoorn (6-11 april) tot en met Bevrijdingsdag 2020. We trachten alle inwoners van de 
gemeente Hellendoorn bereiken, van kinderen in de basisschoolleeftijd en jongeren op het 
voortgezet onderwijs tot senioren die de bezetting en bevrijding hebben meegemaakt.  
 
 
Boodschap 

 In alle dorpen en kernen verhalen over oorlog en vrijheid – zowel historische als 
actuele – ophalen en brengen;             

 In alle dorpen en kernen en op alle scholen het gesprek op gang brengen over de 
betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid voor nu en voor de 
toekomst; 

 Vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds 
kwetsbaar en niet vanzelfsprekend is en inzet vraagt van iedereen; 

 Herdenken en vieren versterken door nieuwe tradities te stimuleren, passend bij de 
tijd en de nieuwe generatie. 
 
Het kernteam probeert alle mogelijke betrokkenen te enthousiasmeren en waar mogelijk 
financieel te ondersteunen. Om de bevolking te bereiken, worden veel middelen ingezet, 
zoals traditionele media, sociale media, het uitgeven van een eigen krant (huis-aan-huis 
verspreid) en het onderhouden van een website waar de gehele tijdlijn met activiteiten te 
vinden is. Daarnaast zijn er nauwe contacten met omroep RTV Oost, de Historische Kring 
Hellendoorn/Nijverdal, Oald Heldern De Noaberschap, het plaatselijke Memory en 
Oorlogsmuseum en Vluchtelingenwerk.  
 

Activiteiten 

In de aanloop naar de viering en herdenking worden meerdere brainstormsessies 
georganiseerd, waarbij organisaties, verenigingen en individuen worden uitgedaagd om 
samen met het kernteam na te denken over de invulling van het vieren van 75 jaar vrijheid in 
onze gemeente.  
Dit leidt tot een breed scala van activiteiten, sommige kleinschalig, andere gemeentebreed.  
 
Een greep uit het aanbod 
Herdenkingen en herdenkingsdiensten, bevrijdingsconcerten, bevrijdingsintochten, 
legerkampementen en een legerplaats, gecombineerd met scholenbezoek, kinderspelen, 
streek- en kunstmarkt, straattheater, dorpsontbijt, folklorefestival, diverse toneelstukken, 
documentaires, promsconcert, exposities, het uitgeven van enkele boeken, het planten van 
een Vredesboom en het aansteken van het bevrijdingsvuur.  
 
Op educatief gebied wordt veel georganiseerd om ook de jongere generatie te vertellen over 
het oorlogsverleden. In dit kader is een groot educatieproject met theatervoorstelling in 
voorbereiding, in samenwerking met een theaterschool. Ook wordt gewerkt aan exposities 
in de gehele gemeente Hellendoorn en excursies naar Westerbork. Daarnaast vertellen 
‘Veteranen in de klas’ en ‘Statushouders in de klas’ hun verhaal.  



 
 
Financiering 
Voor het financieren van de activiteiten wordt een beroep gedaan op fondsen, Provincie 
Overijssel, Gemeente Hellendoorn, particulieren en bedrijven. Tevens worden bedrijven en 
particulieren benaderd om projecten ‘in natura’ te steunen. Deelnemende organisaties 
worden gestimuleerd om zelf gelden te genereren en het bestuur dient ze daarbij waar 
nodig van advies. 
 
 
Waarborgen 
Een aantal activiteiten zijn eenmalig, zoals concerten, herdenkingsdiensten, 
bevrijdingsintochten en legerkampementen. Ander activiteiten kunnen na 2020 nog een rol 
spelen, zoals het educatieproject, ‘Veteranen in de klas’ en ‘Statushouders in de klas’. Het 
bestuur zal zich inspannen om deze activiteiten te waarborgen. 
 
 


