Activiteitenprogramma 75 jaar Vrijheid Gemeente Hellendoorn
Evenement

Locatie

Datum

Project Groote Jan
Daarle
Het project ‘Groote Jan’ is een initiatief in Daarle in
het kader van 75 jaar vrijheid. Het doel is het
doorgeven van verhalen van onderdrukking, verzet
en bevrijding. Om dit doel te bereiken heeft het
Plaatselijk belang, via de projectgroep Groote Jan,
het boek ‘Bericht voor Groote Jan’ opnieuw
uitgebracht, werd er een wapendropping
georganiseerd in september 2019, het keetbezoek
en een tentoonstelling in maart 2020. Deze zal in
2020 in de oude school in Daarle worden
gehouden.

Plaats

Oude school

1-3-2020

10-5-2020

Tentoonstelling Kind onder vuur
Nijverdal
Op 2 maart 2020 om 9.00 uur start de
tentoonstelling Kind Onder Vuur in het Memory
Vrijheidsmuseum. In deze tentoonstelling gaan
getrainde Rode Kruis vrijwilligers met kinderen in
gesprek over humanitair oorlogsrecht; over
verboden wapens en kindsoldaten. Op die manier
betrekken zij onze jeugd bij leeftijdgenootjes
elders, die in heel andere omstandigheden
opgroeien. En creëren ze begrip voor en besef
van de waarde van leven in vrede en veiligheid.
Van 2 tot en met 27 maart is de expositie te zien in
het Memory Vrijheidsmuseum. In die periode
bezoeken 1322 kinderen van 38 scholen de
tentoonstelling.

Memory
Vrijheidsmuseum

2-3-2020

27-3-2020

Herdenking bombardement 22 maart 1945

Nijverdal

22-3-2020

Herdenkingsvlucht met vliegtuigen uit WO II
Egmond Vintage Wings voert op 22 maart de
eervolle 'missing man formation' uit. Het militaire

Nijverdal

Huis voor Cultuur en
Bestuur
luchtruim

22-3-2020

eerbetoon dat al sinds de Eerste Wereldoorlog
bestaat. Een symboliek, ter ere aan alle
gesneuvelden tijdens de oorlog of conflict, zowel
militair als burger.
De Zwarte Dag Muziekstuk
Nijverdal
De herdenking van het bombardement op
Nijverdal, op 22 maart 1945, krijgt een speciaal
karakter. Muziekvereniging KSW verzorgt het
gecomponeerde werk ‘De Zwarte Dag van
Nijverdal’. Dit werk is speciaal voor de herdenking
van het bombardement in Nijverdal geschreven. 73
mensen werden dodelijk getroffen. Ook zal een
gelijknamige video worden vertoond, gemaakt door
René Eijsink, met live-muziek door het orkest van
Muziekvereniging KSW. Aansluitend aan het
concert vindt de herdenking plaats in de
binnentuin. Zie voor kaarten en eventuele
wijzigingen: www.75jaarvrijheidhellendoorn.nl.

ZINiN-theater

22-3-2020

De verhalen van Moshe en Jochen
Hellendoorn
Thema-avond: ‘75 jaar vrijheid? De verhalen van
Moshe en Jochen’. Op woensdag 25 maart om
20.00 uur in ’n Oalen Griezen (inloop met koffie en
thee vanaf 19.30 uur; ‘nazit’ vanaf 21.30 uur in de
Leerkamer);
– inleiders: Ineke E. Kievit-Broeze en Jochen
Walther;
– gratis toegang, collecte bij de uitgang voor de St.
Noabers van ’n Oalen Griezen.
Op 25 maart zal naar voren komen wat de oorlog
met Moshe en Jochen heeft gedaan. Hun beider
leven is erdoor getekend. Zij kunnen dan ook elk
vanuit hun eigen invalshoek, zonder in zwart-witdenken te vervallen, vertellen welke ingrijpende
ervaringen zij hebben doorstaan en wat vrijheid
vandaag de dag betekent.

n Oalen Griezen

25-3-2020

Herinneringen aan de oorlog
De jaarlijkse Noaberdag van Oald Heldern De
Noaberschop staat in het teken van het
herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het
vieren van 75 jaar vrijheid. Janny Dunnewind,
Hennie Dommerholt en Frits van Buren zullen
herinneringen ophalen uit hun jeugdjaren ten tijde
van WO II. Eigentijdse foto’s illustreren hun
verhalen en cultuurburgemeester Jaap Harmsen
zal het gesprek in goede banen leiden.
Daarna is er muziek van het close-harmony trio
iMAGine: mooie popmuziek, afgewisseld met
liedjes rond het thema vrijheid.

Hellendoorn

Noabers

27-3-2020

Vrijheidsmo(NU)ment
Nijverdal
Op 29 maart 2020 zingt Quo Vadis om 14.30 uur in
St. Antonius van Padua in Nijverdal.
Het optreden heet: Vrijheidsmo(NU)ment.
Toegang is deze middag GRATIS

Kerk Antonius van Padua

29-3-2020

Expositie Molen de Hoop
Expositie 75 jaar Vrijheid in de Molen in
Hellendoorn. Daarnaast maken ze feestelijke
koekjes, ter ere van 75 jaar vrijheid.

Molen de Hoop

1-4-2020

Vrijdag 27 maart 2020 ’s middags of ’s avonds bij
Noabers Twents Ribhouse & Partycentrum
Hellendoorn, aanvang 15.00 en 20.00 uur

Hellendoorn

Expositie Erve Hofman
Hellendoorn
In museum Erve Hofman in Hellendoorn is vanaf
zaterdag 4 april 2020 de tentoonstelling 'Dagelijks
leven in de Tweede Wereldoorlog' te zien. Hoe
hielden de inwoners van Hellendoorn het hoofd
boven water, hoe gingen ze om met de
beperkende maatregelen en de schaarste? Aan de
hand van originele documenten en voorwerpen
wordt een beeld geschetst van het leven tijdens de

Erve Hofman

Vanaf 4-4-2020

1-6-2020

bezetting. Thema’s die behandeld worden zijn
onder meer Jodenvervolging, onderduik, het verzet
en de bevrijding. Verder zijn er unieke foto’s te zien
van Canadese soldaten en tanks in Hellendoorn en
bij Hancate. Ter gelegenheid van de
tentoonstelling verschijnt de krant Hellendoorn in
oorlogstijd, die gratis verspreid wordt onder de
leerlingen van basisscholen.
Openingstijden zie www.oaldheldern.nl. Groepen
op afspraak, tel . 0548 655538.
Bevrijdingsconcert, Advendo/ New Valley
Nijverdal
Singers
Op 3 en 4 april 2020 ontvangen The New Valley
Singers en muziekvereniging Advendo Nijverdal
hun publiek in een sfeervolle setting in en rondom
de Vrije Evangelische Kerk voor een bijzonder
bevrijdingsconcert. Net als in 2010 en 2015
hebben zij de handen weer ineengeslagen voor
twee muzikale avonden waarin onze vrijheid zowel
herdacht als gevierd wordt. Natuurlijk met alle
aandacht voor een geweldig muzikaal programma,
maar ook het plein en de kerk zullen onderdeel zijn
van deze sfeervolle beleving.
Kaarten kosten €10.

Vrije evangelische kerk

3-4-2020

4-4-2020

Expositie en activiteiten Daarle
Daarle
In de periode van maart tot en met mei wordt er
aandacht besteed aan de oorlogsperiode en het in
toenemende mate inleveren van vrijheid in vijf
oorlogsjaren. We willen met de jeugd lijnen trekken
naar 2020. Welke vrijheden hebben we nu wel,
welke onze grootouders toen misten. En hebben
we daar besef van? En zijn er nu nog bedreigingen
voor onze vrijheid? Dit project vindt plaats op
verschillende plekken in Daarle, waaronder de
ZINiN bibliotheek.

Diverse locaties

1-3-2020

31-5-2020

Voorstelling Wie bint vrie
Nijverdal
“Wie bint vrie” is een voorstelling die zeer
herkenbaar is voor het oudere publiek en
aansprekend voor de jongeren. Film, toneel en
muziek wisselen elkaar af. De muzikale
begeleiding wordt verzorgd door gitarist en zanger
Jan Niewold, en percussionist Peter Deiman. Zij
zullen worden aangevuld met een aantal
muzikanten en een zangeres. De filmbeelden van
Johan Huis in ’t Veld ondersteunen de voorstelling
waarvoor Herman Kampman de teksten schreef en
waarin hijzelf acteert.

ZINiN Theater

4-4-2020

P.Rientjesstr./Kluversweg

6-4-2020

Kaarten zijn uitverkocht. Info via: www.zinin.com
Andere speeldata: 9 april en 9 mei.
Onthulling burgermonument Hellendoorn
(Drie) oorlogsslachtoffers uit de Hellendoornse
burgerij krijgen een gedenkteken. Hoek Pastoor
Rientjesstraat/Kluversweg.

Hellendoorn

Onthulling bord over Verzetsheld uit
Daarlerveen

Daarlerveen

5-4-2020

Theatervoorstelling ‘Vallende Sterren'
Hele
Muziektheatervoorstelling ‘Vallende Sterren’
Gemeente
(8+)wordt gespeeld door leerlingen uit groep 6-7-8
van basisscholen uit de gemeente Hellendoorn, die
hiervoor speciaal gecast zijn, in het ZINiN Theater.
Het stuk legt de verbinding tussen het heden en
verleden (WO2). Tijdens deze dagen zijn de
voorstellingen openbaar toegankelijk. De
kaartverkoop is inmiddels gestart: www.zinin.com (
online), bij de Theaterkassa op de begane grond in
de ZINiN Bibliotheek Nijverdal/Tourist Info (0548
624 489).
Speeldata en tijden ‘Vallende Sterren’
Vrijdag 10 april: 14.30 uur en 19.30 uur
Zaterdag 11 april: 14.30 uur en 19.30 uur

ZINiN Theater

10-4-2020

11-4-2020

Toegangsprijs: € 8,50.
Expositie Vrije Vogels
Expositie van de genomineerde werkstukken van
de basisscholen uit de gemeente Hellendoorn
rondom het thema ‘Vrije Vogels’ in de ZINiN
Bibliotheek in Nijverdal. Expositie van de
eindexamenwerkstukken rondom het thema ‘Vrije
Vogels’ van leerlingen van CSG Reggesteyn in de
hal van Het huis voor Cultuur en Bestuur in
Nijverdal. Zoals de titel al doet vermoeden, is de
uitwerking van dit beeldende thema vrij! Het is dus
een verrassing wat we te zien krijgen.
Exposities zijn gratis te bezoeken.
Daarnaast wordt een speciaal kunstwerk gemaakt
over dit thema door een aantal inwoners van onze
gemeente.

Nijverdal

Hal HvCB en ZINiN
Bibliotheek

7-4-2020

Filmavond Haarle
De Haarlese films: -‘1800 dagen oorlog’
- ‘wakker worden…wakker worden het is Oorlog’.
- ‘wat gebeurde er op 9 april 1945’.
Verder geeft Ron Besten in een korte film uitleg
over gevonden voorwerpen uit de Tweede Wereld
oorlog. Productie van de films: Henk Vloedgraven
en Willy Wolterink.
Zaal open om: 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Toegang boven de 13 jaar
Toegangskaarten € 5 (incl. koffie/thee)
Kaartverkoop vanaf 21 maart bij de Spar en bij
Spijkerman.

Haarle

De Veldkamp

8-4-2020

Haarle

De Veldkamp

9-4-2020

Presentatieboekje en herinneringsboom Haarle
10.00 uur: Presentatieboekje met 5 nieuwe
fietsroutes rondom de Sallandse heuvelrug.
Thema 1940-1945
10.30 uur: Planten van de herinneringsboom
‘Rode esdoorn’ bij De Veldkamp.

10-5-2020

Bevrijdingsdag gemeente Hellendoorn met
Hele
Programma van de provincie Overijssel en
gemeente
opnames RTV Oost en div. activiteiten van o.a. het
onderwijs.

centrum Nijverdal en
diverse plekken in de
gemeente met de
scholen in het bijzonder

9-4-2020

9-4-2020

Expositie WO II Hal Besten Machines
11.00 uur Opening van de expositie
75 jaar vrijheid Haarle.
te Haarle. Uniek oorlogsmateriaal van o.a. de V1
en V2. Foto’s en PowerPoint over
bevrijdingsfeesten in Haarle, voorwerpen uit de
oorlog enz.
Van maandag t/m zondag geopend
van 14.00-20.00 uur.
Expositie sluit 10 mei.
Entree € 2, kinderen tot 13 jaar gratis

Bloeme-Weide 25 te
Haarle

9-4-2020

10-5-2020

Rondrit oude legervoertuigen
10.30 uur: Rondrit oude legervoertuigen door
Haarle met stopplaats de expositie in Hal Beste
machines.

Haarle

11-04-2020

Celebrate FreedomParty
Op 18 april wordt een Celebrate FreedomParty
georganiseerd. Initiatiefnemers zijn de Lions,
Ronde Tafel en Rotary gemeente Hellendoorn.
Entree kost 75 euro. Entree is inclusief walking
diner & drinks.
Het goede doel voor deze avond is: bijdrage voor
75 jaar Vrijheid Volksfeest.
Locatie: de Bowlingboerderij in Nijverdal.
Inloop vanaf 19.30 uur.

Nijverdal

Bowlingboerderij in
Nijverdal

18-4-2020

Oecumenische Bevrijdingsdienst

Hele
gemeente

RK kerk Hellendoorn
Centrum Nijverdal

19-4-2020

Een Oecumenische Bevrijdingsdienst in diverse
kerken in de gemeente Hellendoorn.
Aanvang 19.00 uur.
Filmmiddag in Haarle
De Haarlese films: -‘1800 dagen oorlog’
– ‘wakker worden…wakker worden het is Oorlog’.
– ‘wat gebeurde er op 9 april 1945’.
Verder geeft Ron Besten in een korte film uitleg
over gevonden voorwerpen uit de Tweede Wereld
oorlog. Productie van de films: Henk Vloedgraven
en Willy Wolterink.
Zaal open om: 14.00 uur, aanvang 14.30 uur.
Toegang boven de 13 jaar
Toegangskaarten € 5 (incl. koffie/thee)
Kaartverkoop vanaf 21 maart bij de Spar en bij
Spijkerman.

RK kerk Haarle
Hervormd Daarle
De Schoof Daarlerveen
Haarle

Presentatie Land van vele bruggen
Nijverdal
Woensdag 22 april wordt het boek Land van vele
bruggen, herinneringen aan mijn vader
gepresenteerd. Bela Ruth Samuel Tenenholtz
(geb. 1946) schetst een aangrijpend beeld van de
vervolging en het verzet van de Joden in
Overijssel. Niet alleen de slachtoffers worden
gevolgd in hun fatale strijd, maar ook de helden die
zich niet willen laten wegvoeren, komen aan bod.
De schrijfster is er in geslaagd een uniek inzicht te
bieden in het leven van Joden tijdens en na de
holocaust. Wanneer de vader van de schrijfster na
de oorlog met zijn gezin herenigd wordt, begint
voor hem een nieuw gevecht. Tegen de overheid
die hem zijn huis en die van zijn vermoorde
familieleden ontzegt. Tegen het echtpaar dat
meent recht te hebben op zijn jongste dochter, die
zij enkele jaren als hun dochter hebben
beschouwd. Een strijd die David Simon Samuel

De Veldkamp

19-04-2020

Memory
Vrijheidsmuseum

22-4-2020

uiteindelijk wint, maar waarvoor hij een grote prijs
moet betalen.
22 april 2020, 20.00 uur, Memory Vrijheidsmuseum
Nijverdal
Bevrijdingsviering H. Sebastianuskerk
19.00 uur: Bevrijdingsviering o.l.v. diaken Gauthier
de Bekker en met koor Rythm of Faith.

Haarle

Swing de Mood Bevrijdingstour
Haarle
De Veldkamp, van 10.30 tot 14.00 uur
De Zingende Kapsters met: De Swing the Mood
Bevrijdingstour. Dit staat garant voor een ultieme
1940’s leger ervaring met uiteraard live gezongen,
herkenbare songs uit die tijd. Met de stoere Dodge
uit 1942 brengen zij het ‘gevoel’ van toen terug.
Compleet met fotomateriaal heeft deze Dodge niet
alleen een historische waarde, de ingebouwde
photobooth tilt de Bevrijdingservaring
tot een hoger niveau! Jullie worden getrakteerd op
livemuziek, direct-klaar-foto’s, interactie,
gezelligheid, nostalgie, emotie, historie en Militaria!
En: er mag gedanst worden!
Entree € 3. kinderen t/m 13 jaar € 1.
Mede mogelijk gemaakt door Haarmode Het
Schaartje

Thema avond ’n Oalen Griezen
’n Oalen
Thema-avond: ‘Het kerkelijk verzet in Nijverdal en Griezen
Hellendoorn’
Hellendoorn
– op donderdag 28 april om 20.00 uur in ’n Oalen
Griezen (inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur;
‘nazit’ vanaf 21.30 uur in de Leerkamer);
– inleiders: Jeroen Piksen en dr. Jan Dirk
Wassenaar;

H. Sebastianuskerk

De Veldkamp

25-4-2020

26-4-2020

28-4-2020

– m.m.v. Vocal Devotion;
– gratis toegang, collecte bij de uitgang voor de St.
Noabers van ’n Oalen Griezen.

Hellendoorn Bevrijd!
Van 30 april t/m 4 mei 2020 staat Hellendoorn in
het teken van 75 jaar Vrijheid. Om die reden wordt
in het dorp Hellendoorn alles uit de kast getrokken
om op indrukwekkende, onvergetelijke wijze
aandacht te besteden aan dit historische feit.
30 april
De eerste voertuigen komen aanrijden op de
Hofmansweide. Er worden militaire voertuigen
geparkeerd, tenten opgezet en diverse diorama’s
worden ingevuld. De veldkeukens worden
geïnstalleerd. Uiteraard is iedereen de hele dag
welkom om al de sfeer op te snuiven van het
kampement. In de avond, vanaf 20.00 uur is er
muziek in de nostalgische Spiegeltent om gezellig
samen te zijn, voor iedereen die wil. Een Big Band
geeft een concert in de spiegeltent en er zal
muziek uit de veertiger jaren zijn.

4-5-2020

Hellendoorn

30-4-2020

30-04-2020
Hofmansweide

Vrijdag 1 mei
14.30-16.30 uur “Ouderenmiddag” op de
Hofmansweide. Op deze vrijdagmiddag wordt er
speciaal een ouderenmiddag gehouden in de jaren
veertig stijl vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur in de
Hofmansweide
Spiegeltent op de Hofmansweide.
Deze tent ademt de sfeer uit van de veertiger
jaren. Er zal een optreden zijn van diverse koren,
de Star Sisters, de Folkloristische Dansgroep
Hellendoorn met dansen uit de veertiger jaren.
Tevens zullen er gedichten voorgedragen
worden en een aantal kinderen zullen kleding uit
de jaren veertig showen die de aanwezige
ouderen ongetwijfeld bekend voor zal komen.

01-05-2020

1 mei om 20.00 -24.00 uur “ Back To The
Fourtees” op de Hofmansweide. Een gezellige
avond helemaal gericht op de jaren veertig.
De speciaal hiervoor nostalgische Spiegeltent
ademt een bijzondere sfeer uit voor een mooi
feest. Met leuke zitjes aan de rand en de dansvloer Hofmansweide
in het midden wordt dit een heel
bijzondere ervaring. De Folkloristische Dansgroep
Hellendoorn zorgt ervoor dat de beentjes van de
vloer kunnen
met kleine workshops dan wel een speciaal
optreden. DJ Ray weet als geen ander
de sfeer erin te brengen. Met optredens van de
Starsisters is de avond compleet.
Om 24.00 uur sluiten we af met het lied “ We’ll
meet again” van Vera Lynn! Entree GRATIS
Zaterdag 2 mei 2020
10.00-24.00 uur. In het centrum van Hellendoorn
zal nu ook voornamelijk in ‘legergroen’ veranderen.
Groepjes militaire voertuigen staan op 2 en 3 mei
in het centrum. Tevens zullen er ook Classic Cars
uit WO2, fietsen, bakfietsen en karren uit deze
Hofmansweide
periode te vinden zijn.
10.00-18.00 uur Base Camp geopend op de
Hofmansweide
11.00 uur “Living Historie”.
Begin van een “Living Historie” in het centrum,
schetsjes uit WO2 opgevoerd door
figuranten, het dagelijks leven in de WO2 speelt
hier een grote rol. Kinderspelen uit de veertiger
jaren door het hele centrum!
11.00-11.30 uur Wapendemonstratie re-enactors
op de Hofmansweide
Voorstelling “Verbroken stilte” bij Noabers
Geen vragen stellen. Laat het verleden rusten. De
oorlog is voorbij. Vergeet wat er is gebeurd. Het is
te pijnlijk!

01-05-2020

02-05-2020

02-05-2020

Noabers
13.00 – 14.00 uur “Mock Battle”
Hellendoorn
De Mock Battle, schijngevechten, zal op en nabij
de Hofmansweide plaats vinden door reenactors. Re-enactors zijn personen in historische
kostuums de historische gebeurtenissen naspelen Hofmansweide
of uitbeelden. Ook zal er zwaar militaire voertuigen
meespelen, w.o. Tanks, Half Tracks ect.
14.00 – 15.00 uur Koningin Wilhelmina en Prins
Bernard hebben hun intrek genomen in een
koninklijke villa, zij zullen vanaf het balkon de
aubade afnemen, de optocht zal bestaan uit
legervoertuigen, muziek korpsen, Colchester Pipe
Band, kinderen op versierde kinderfietsjes,
versierde karren, vrouwen die hun
bevrijdingsrokken en -schorten die ze showen.

02-05-2020
Hofmansweide

15.30 -16.00 uur Wapendemonstratie reenactors op de Hofmansweide
15.30 -17.00 uur Tea Party in de Spiegeltent!
Heel Hellendoorn Bakt, met veel taart, koffie , thee,
bier, wijn, muziek, dans en heel veel
gezelligheid! Entree GRATIS
20.00 uur -24.00 uur “Casablanca Dance Party”
Avondprogramma voor de mensen die het
uitbundige Bevrijdingsfestival willen mijden, de
Casablanca Danceparty in de Spiegeltent, met
artiesten als Double2, Andre Lefèvre en DJ Ray.
Entree GRATIS

02-05-2020

02-05-2020
02-05-2020
Hofmansweide
Hofmansweide
02-05-2020

Hofmansweide
16.00-18.00 uur “Quatsch Pub Quiz” Feestterrein
aan de Reggeweg
20.00 uur Bevrijdingsfestival
De Oranjevereniging Hellendoorn organiseert op
het feestterrein aan de Reggeweg een fantastisch
Bevrijdingsfeest met Miss Montreal, The Fortunate

02-05-2020
02-05-2020

Sons, DJ Lars en de Feestdirecteuren. Entree
GRATIS
Zondag 3 mei 2020
Groepjes militaire voertuigen staan op 2 en 3 mei
in het centrum. Tevens zullen er ook
Classic Cars uit WO2, fietsen, bakfietsen en karren
uit deze periode te vinden zijn.

Feestterrein
aan de
Reggeweg
Feestterrein
aan de
Reggeweg

11.00 uur “Living Historie”.
Begin van een “Living Historie” in het centrum,
schetsjes uit WO2 opgevoerd door
figuranten, het dagelijks leven in de WO2 speelt
hier een grote rol. Op diverse plekken kunt u
luisteren naar indrukwekkende verhalen uit de
Tweede Wereldoorlog. Kinderspelen uit de
veertiger jaren door het hele centrum.
12.00-12.30 uur Wapendemonstratie re-enactors
op de Hofmansweide
Voorstelling “Verbroken stilte” bij Noabers
13.00 uur WO II huwelijksvoltrekking
In het Noabershuus aan de Dorpstraat wordt een
burgerlijk huwelijk voltrokken, vervolgens
zal het echtpaar zich met gevolg door het dorp
naar de RK Kerk begeven alwaar het huwelijk
kerkelijke ingezegend zal worden.

03-05-2020

Centrum
Hellendoorn
03-05-2020
03-05-2020
03-05-2020
Hofmansweide
Noabers

14.00 uur WO II kerkelijk huwelijksvoltrekking
Huwelijksvoltrekking in de St. Sebastianus Kerk in
Hellendoorn
Optreden van Andre Lefèvre en koor
14.00-14.30 uur Wapendemonstratie re-enactors
op de Hofmansweide
15.00 uur Receptie Bruidspaar
Gelegenheid het bruidspaar te feliciteren in de
Spiegeltent, we maken er een feestje van.

Noabershuus

03-05-2020

16.00-17.00 uur “Mock Battle”
20.00-23.00 uur programma in ontwikkeling
Maandag 4 mei 2020
Deelnemers en re-enactors op de Hofmansweide
Kampement open van 12.00-15.00 uur

Hofmansweide

04-05-2020
Hofmansweide

Excursie naar Westerbork
Op 1 mei 2020 organiseert het Jongerenwerk van
De Welle voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar
een excursie naar het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork in Drenthe. Er kunnen maximaal 50
jongeren mee, dus geef je snel op!
Opgeven kan bij Marijke Grutterink via
M.grutterink@stichtingdewelle.nl of 06-46540113.
Let op: opgeven kan tot 3 april.

Nijverdal

Place2be

1-5-2020

1-5-2020

Julika Marijn

Nijverdal

ZINiN Theater

2-5-2020

2-5-2020

Vijfenzeventig jaar na de WOII is het
gedachtegoed van Etty Hillesum (1914-1943) nog
altijd actueel. Haar indrukwekkende dagboeken en
brieven – genadeloos eerlijk, poëtisch en vol
zelfspot – spreken wereldwijd tot de verbeelding.
In ‘Etty Hillesum – Dat onverwoestbare in mij’ wekt
Julika de schrijfster tot leven. Zij deed dat eerder in
haar veelgeprezen voorstelling ‘In duizend zoete
armen’. Bij herlezing werd Julika opnieuw geraakt
door de manier waarop Etty omgaat met het lijden
en ondanks alles de schoonheid van het leven blijft
zien. Met een hernieuwde blik richt Julika spelend

en zingend een ontroerend monument op voor een
krachtige vrouw die zelfs in de diepste duisternis
een licht zag branden.
Aanvang: 20.15 uur
Kaarten via ZINiN theater.
Herdenkingsvlucht Egmond Vintage Wings
Dodenherdenking

Nijverdal
Alle kernen

Herdenkingsconcert Pajoko
In de RK Kerk Antonius van Padua aan de
Grotestraat wordt op 4 mei een herdenkingsdienst
gehouden, met medewerking van Koor Pajoko.
Aanvang: 21.00 uur.

Nijverdal

RK Kerk Antonius van
Padua

4-5-2020

Straat- en dorpsontbijtontbijt

Hele
gemeente

Diverse straten en
dorpen

5-5-2020

Centrum

5-5-2020

Bevrijdingsdag Nijverdal
Nijverdal
11.00 opening Café René (pand Oudelaar
optiek)
11.30 Aankomst bevrijdingsvuur op Henri
Dunantplein
11.45 Fakkeldragers en muziekkorpsen betreden
Dunantplein
12.00 Officiële ontsteking bevrijdingsvuur
13.00 Start festiviteiten centrum met kunstmarkt,
tussen 13.00 en 15.30 uur koren in de muziektent
met elk half uur een optreden van een andere
groep.
17.00 Aankomst Liberty Parade.
17.00 Start Liberty party met de Sofa Rockers
20.00 Einde

FIETSOPTOCHT KINDEREN
13.00 - 14.00 Verzamelen parkeerplaats Jumbo,

Nijverdal

4-5-2020
4-5-2020

5-5-2020

4-5-2020

14.00 - 14.30 Fietsoptocht vanaf jumbo:
Grotestraat , Maximastraat, W.Alexanderstraat –
ToiToi
16.00 - 17.00, afhankelijk van de aankomst van de
Liberty parade is de prijsuitreiking tussen 16.00 en
17.00
11.00 – 12.00 Alle 75 jarigen worden in het
zonnetje gezet.
Bevrijdingsfeest Haarle
Haarle
08.15 uur: Canadese Piperband speelt bij de
tijdelijke graven in de wei bij Nahuis.
De Veldkamp.
09.00 uur: Vrijheids-dorps-ontbijt, met
muzikaal welkom door Canadese
Piperband. Met amusement door ‘Ons
Genoegen’ Gratis entree voor Inwoners van Haarle
geboren in 1945.
11.00 uur: Pubkwis o.l.v. Perry Reimink
Tafels voor 5 á 6 personen. € 30 per tafel.
Deelname vanaf 18 jaar. Diverse activiteiten voor
de jongere kinderen in en om de sporthal.

div. locaties dorp Haarle

5-5-2020

KSW Cochester pipe's and drums
Een optreden van KSW met de Colchester Legion
Pipes & Drums. Het concert vindt plaats op het
Henri Dunantplein en begint om 19.30 uur. Ze
spelen enkele nummers samen en beide
verenigingen hebben ook zelf een programma.

Nijverdal

Henri Dunantplein

7-5-2020

Bevrijdingsconcert. Hellendoornse Harmonie
Een groots bevrijdingsconcert in sporthal De
Voordam. Met de Colchester Pipes and Drums
Band uit Canada. We vieren 75 jaar vrijheid met
een geweldige muziekuitvoering.
Aanvang: 20.00 uur.

Hellendoorn

Sporthal De Voordam

8-5-2020

Toneelstuk Nooit meer vergeten...
In het kader van 75 jaar bevrijding, zal op 15 en 17 Nijverdal
mei 2020 door Toneelgroep de Gagelspöllers een
muzikaal theaterstuk opgevoerd worden in het
openluchttheater te Nijverdal. Het stuk is
gebaseerd op ware gebeurtenissen en vertelt over
de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog in
Nijverdal en omgeving.
Centraal daarin staat het bombardement van 22
maart 1945.
3 voorstellingen:
15 mei première om 20.00 uur
17 mei om 14.30 uur
17 mei om 19.30 uur
De kaartverkoop loopt via de kassa van het ZINiN
Theater. In de voorverkoop is de entree 12,50 euro
voor volwassen en 5 euro voor kinderen. Aan de
kassa van het Openluchttheater liggen de
toegangsprijzen 2,50 euro hoger.
Oldtimermeeting ASVH en ONN
Nijverdal
In navolging van het grote succes in de afgelopen
jaren organiseert Op Naar Nijverdal in
samenwerking met de ASVH (Automobiel sport
vereniging Hellendoorn), zondag 17 mei 2020
wederom deze grote Old- & Youngtimer meeting.
Een unieke gelegenheid om een rijke verzameling
van klassieke auto’s te bewonderen.
Modelvliegtuigenshow WO2
Model Vliegclub Nijverdal organiseert op 27 en 28
juni een Modelvliegtuigenshow in het teken van de
WO2.
Expositie in De Smidse
In de Smidse wordt van 29 augustus tot en met
eind september een expositie gehouden. Het
thema is: 75 jaar vrijheid. Tevens een compilatie
van activiteiten die het afgelopen jaar hebben

Openlucht theater

15-5-2020

17-5-2020

centrum Nijverdal

17-5-2020

Nijverdal

Tempelweg, Hulsen

27-6-2020

28-6-2020

Nijverdal

De Smidse

29-8-2020

30-9-2020

plaatsgevonden rondom het thema ‘herdenken en
vieren van de vrijheid’ in de gemeente
Hellendoorn.
Promsconcert
Nijverdal
In de tent van Bruisend Nijverdal wordt op
donderdag 10 september een groots Promsconcert
gehouden. Om 20.00 uur. Het Promsconcert wordt
een samenspel van koor, orkest, combo en 2
solisten, onder het motto “Pop meets Classic”. Het
Nijverdals Mannenkoor, de KSW en de
Hellendoornse Harmonie zijn de kartrekkers van
het evenement geworden en doen in hun geheel
mee. Leden van andere koren of muziekgroepen
zijn van harte welkom zich aan te sluiten. En veel
hebben dat al gedaan.

Tent bruisend Nijverdal

10-9-2020

