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Kinderen en jongeren uit de gemeente Hellendoorn vieren 

de vrijheid! 

Hoe ga je hier als (groot)ouders/opvoeders mee om? 

 

De huidige generatie beleeft vrijheid op een andere manier dan de eerdere. De Tweede 
Wereldoorlog ligt immers ver achter ons en er zijn nog weinig mensen over met eigen 
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid wordt nu als een 
vanzelfsprekendheid ervaren. Het is belangrijk om elk jaar stil te staan bij deze zwarte 
maar belangrijke bladzijde uit de geschiedenis. Om de slachtoffers te herdenken en ons te 
realiseren dat in vrijheid leven niet altijd zo vanzelfsprekend is. Want vrijheid geef je door! 
  

Het belang van herdenken en vrijheid vieren 

 

Ieder jaar herdenken wij op 4 mei met zijn allen de oorlogsslachtoffers en vieren wij op 5 mei onze 
vrijheid. Dit jaar wordt er vanwege het lustrumjaar ‘75 jaar vrijheid’ en het feit dat er nu nog mensen 
in leven zijn die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, extra aandacht geschonken aan 
herdenken en vrijheid vieren: Het is onze verantwoordelijkheid om dat door te geven aan volgende 
generaties, maar hoe doe je dat zo goed mogelijk? Veel kinderen en jongeren van nu in Nederland 
kennen, gelukkig, geen oorlog en zullen zonder de verhalen niet begrijpen wat voor impact het heeft 
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gehad. Ook voor de meeste van ons is oorlog een abstract begrip. Er zijn delen in de wereld waar 
mensen nog steeds niet in vrijheid kunnen of mogen leven. Neem bijvoorbeeld de huidige 
vluchtelingenstroom; waar komen deze mensen vandaan en waarom is er oorlog? Het zijn 
belangrijke onderwerpen die spelen in onze maatschappij.  

Kinderen jonger dan 8 jaar zijn nog niet in staat om dit te begrijpen,  aangezien zij nog niet een feit 
van fictie kunnen onderscheiden. Het volstaat dan om te benoemen wat er herdacht en gevierd 
wordt. Met iets oudere kinderen, vanaf een jaar of 9, 10, 11, kun je prima praten over wat er 
gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog en hoe het komt dat er tegenwoordig nog steeds oorlogen 
zijn. 

Kun je bij jongere kinderen  geen aandacht besteden aan het leven in vrijheid? Jazeker kan dat!  
Maar dan zijn sociaal emotionele onderwerpen zoals: ‘Vriendjes maken’, ‘Iedereen hoort erbij’ en 
‘Elkaar helpen’ geschikter. 

Vijf tips om je (klein)kinderen te helpen om te gaan met 
oorlogsbeelden of verhalen via de media: 

1. Speel als (groot)ouder een positieve rol, bijvoorbeeld door zélf terughoudend te zijn met het 
kijken en delen van geweldsbeelden. 

2. Overvoer je (klein)kind niet met informatie. Geef eerlijke antwoorden, nuanceer, en ga niet 
overdreven in op details. Je zou bijvoorbeeld wel kunnen praten over hoe ze denken dat het is 
om in oorlog te leven, en het beeld dat je er zelf bij hebt. Kleine potjes hebben groten horen, en 
soms horen ze iets dat ze niet kunnen plaatsen of verwerken. Hierdoor kunnen ze angstig 
worden. Geef ze de context op het niveau waarop ze het kunnen begrijpen en stel ze gerust. 

3. Merk je dat je (klein)kind angstig wordt? Houd het kind een tijdje weg van het nieuws. Doe dat 
op een creatieve manier, want verbieden helpt niet; het wakkert interesse juist aan.  

4. Als kinderen geconfronteerd worden met onrecht, willen ze vaak in actie komen of hun stem 
laten horen. Moedig ze aan om in de klas of samen met vrienden/vriendinnen een verhaal te 
schrijven, of een ingezonden brief naar de krant. Dat helpt om aan die actiebehoefte te voldoen. 

5. Je kunt de (klein)kinderen laten meedoen aan een aantal feestelijke activiteiten die speciaal 
worden georganiseerd voor kinderen in de verschillende dorpen. ( Zie onderstaande 
vooraankondiging.) 
 

Wil jij je (klein)kind informeren over de Tweede Wereldoorlog? Bekijk dan informatieve 
filmpjes van SchoolTV   (CTRL-klikken) , geschikt voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. 
 

Alle basisscholen ontvingen in 

september van dit schooljaar een 

lespakket voor de groepen 1 t/m 8 

van HKH Koningin Wilhelmina over 

75 jaar vrijheid.  

http://www.schooltv.nl/zoekresultaten/?q=trefwoord%3A%22Tweede%20Wereldoorlog%22#%7B%22keyword%22%3A%22trefwoord%3A%5C%22Tweede%20Wereldoorlog%5C%22%22%2C%22filter%22%3A%7B%22agegroups%22%3A%5B%225-6%22%2C%227-8%22%2C%229-12%22%5D%7D%2C%22offset%22%3A0%2C%22max%22%3A30%2C%22sort%22%3A%7B%22_score%22%3A%22desc%22%7D%7D
http://www.schooltv.nl/zoekresultaten/?q=trefwoord%3A%22Tweede%20Wereldoorlog%22#%7B%22keyword%22%3A%22trefwoord%3A%5C%22Tweede%20Wereldoorlog%5C%22%22%2C%22filter%22%3A%7B%22agegroups%22%3A%5B%225-6%22%2C%227-8%22%2C%229-12%22%5D%7D%2C%22offset%22%3A0%2C%22max%22%3A30%2C%22sort%22%3A%7B%22_score%22%3A%22desc%22%7D%7D


3 
 

Vooraankondiging van jeugdactiviteiten die betrekking 

hebben op het vieren van de vrijheid in onze gemeente 

 9 april (Vieren van de bevrijding van onze gemeente) 

Programma 9 april  
Gehele dag 
Inwoners steken de vlag uit! 
 
Op de basisscholen in de gemeente wordt het thema Vrije Vogels uitgebeeld. Veel scholen zijn 
versierd in dit thema en mogelijk ook de omgeving rondom de scholen. Per school zijn 3 werkstukken 
genomineerd voor een prijs die ’s avonds door Burgemeester Anneke Raven zal worden uitgedeeld.  
Genomineerde werkstukken staan vanaf de bevrijdingsweek (3 t/m 11 april)tentoongesteld in de 
ZINiN Bibliotheek in Nijverdal.  
 
De eindexamenkandidaten van Reggesteyn exposeren hun werkstukken rondom het thema Vrije 
Vogels in de hal van Het Huis voor Cultuur en Bestuur. 
 
 
’s Morgens 
9.30 uur – 11.30 uur (besloten groep) 

Lezing/debat met Natascha van Weezel met leerlingen 3HAVO/VWO vanuit ZINiN i.s.m. 
Reggesteyn georganiseerd in het Memory Vrijheidsmuseum 
Burgemeester Anneke Raven en Wethouder Anja van den Dolder en een aantal veteranen en 
andere genodigden zullen het debat bijwonen. 
 
’s Middags 
12.00 uur-14.00 uur 
Live Radioprogramma RTVOost vanuit de Vrijheid Express. Inwoners komen verhalen vertellen over 
WO2. Daarna gaat de Vrijheid Express weer de regio in en kan mogelijk een bezoek brengen aan de 
basisscholen. 
 
Vanaf 17.00 uur 
Zesentwintig voertuigen van Keep them Rolling komen vanuit Wierden (16.00 uur) naar Nijverdal, 
hierna volgt een defilé waaraan ook diverse groepen veteranen en ‘vrije vogels’ (kinderen) zullen 
deelnemen.  
Vertrek: 17.00 uur. De tour gaat door het centrum van Nijverdal, rond 17.30 uur neemt 
Burgemeester Anneke Raven samen met ‘Koningin Wilhelmina’ het defilé af aan de Grotestraat ter 
hoogte van het Henri Dunantplein, waarna de voertuigen opgesteld worden in het centrum van 
Nijverdal. 
 
’s Avonds 
18.00 uur tot 22.00 uur 
Het podium van de Provincie Overijssel staat vanaf 17.00 uur gereed voor het avondprogramma op 
het Henri Dunantplein in Nijverdal. 
18.00 uur -18.45 uur 
Optredens deelnemende muziekkorpsen aan de tour. 
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19.00 uur-19.45 uur 
Prijsuitreiking wedstrijd Vrije Vogels door burgemeester Anneke Raven, start Muziekfonds 
Hellendoorn en overdracht vlaggetje ‘Meer Muziek in de Klas’, Lied  ‘Imagine’ door het koor van de 
basisscholen, Lied ‘Vrij’ door alle aanwezige kinderen i.s.m. een dansgroep van JoniConnect.  
19.45 uur-20.00 uur’ 
Optreden van een plaatselijke DJ 
20.00 uur-20.30 uur: 
Songs of freedom 
20.30 uur-20.45 uur: 
Optreden van een plaatselijke DJ 
20.45 uur-22.00 uur 
Optreden BlueBettes 
22.00 uur Einde show 
 
Vrijdag 10 april en zaterdag 11 april 
Vrije voorstellingen ‘Vallende sterren’ 
Muziektheatervoorstelling ‘Vallende Sterren’ (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: 19.30 uur 
Zaterdag 11 april: 19.30 uur 
Toegangsprijs: € 8,50 
Verhaal: Yinthe, Tess en Sophie helpen met inpakken nu oma naar een verzorgingstehuis moet. Alles 
verloopt zoals je dat zou verwachten maar dan gebeurt er iets geks. Herinneringen die bij oma's 
spullen horen komen tot leven. Voor ze het weten lopen de drie meiden tussen oma en haar vrienden 
in 1940. Ze beleven alles zoals oma dat ook deed en vragen zich af of zij dingen anders zouden 
hebben gedaan. Ze leren in het proces niet alleen gebeurtenissen in de oorlog beter begrijpen, maar 
leren ook hun oma beter kennen en komen erachter wat het betekent om elkaar echt te steunen. 

Volg de acteurs op weg naar de voorstelling: https://youtu.be/L3lzErpVZDU 

 

http://www.zinin.com/
https://youtu.be/L3lzErpVZDU
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Vooraankondiging jeugdactiviteiten in mei 

LET OP! Na de Pasen, in week 16, kunt u kinderen opgeven via een digitale link die onder 

andere via de school van uw (klein)kinderen wordt doorgestuurd. 

30 april t/m 4 mei in het dorp Hellendoorn 

Van 30 april t/m 4 mei staat Hellendoorn in het teken van 75 jaar bevrijding. 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. Het gehele centrum zal een uitstraling hebben van de 
40-45er jaren, we gaan er een bevrijdingsfeest van maken met veel muziek, zang en dans, militair re-
enactment en living historie (burger leven) in de sfeer van 1945. Het zou fantastisch zijn als kinderen 
meedoen in de kleding uit de jaren 40, patronen en stoffen voordelig te koop bij Marein Creatief in 
Hellendoorn, of kinderen gekleed in het wit met oranje sjerp, oranje strik in het haar of een 
rood/wit/blauwe feestmuts op. 
 
 

  
 
2 mei  
 

  11.00-17.00 uur  kinderspelen uit de veertigerjaren door het hele dorp 

  11.00- 17.00 uur kinderfiguranten door het gehele centrum, met of zonder een kleine rol  

  14.00-15.00 uur  kinderen staan in gepaste veertiger jaren kleding met vlaggetjes te    
zwaaien naar onze bevrijders die Hellendoorn binnen komen 

  14.00-15.00 uur Koningin Wilhelmina neemt vanaf de balustrade de aubade af, kinderen  
showen hun versierde fietsen en karren, meisjes hun prachtige bevrijdingsrokjes en -
schortjes 

 15.00 uur Koningin Wilhelmina begeeft zich onder de bevolking, kinderen bieden 
tekeningen of zelf geplukte boeketjes bloemen aan 
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3 mei 

 11.00-17.00 uur  kinderspelen uit de veertigerjaren door het hele dorp 

 11.00- 17.00 uur kinderfiguranten door het gehele centrum, met of zonder een kleine rol   
14.00-15.00 uur Koningin Wilhelmina neemt vanaf de balustrade de aubade af, kinderen  
showen hun versierde fietsen en karren, meisjes hun prachtige bevrijdingsrokjes en -
schortjes 

 15.00 uur Koningin Wilhelmina begeeft zich onder de bevolking, kinderen bieden 
tekeningen of zelf geplukte boeketjes bloemen aan 

Aanmelden: hellendoornbevrijd@outlook.com of via de digitale link die in week 16 verstuurd wordt. 

 

5 mei in het dorp Nijverdal 

In Nijverdal is het op 5 mei de hele dag feest. Natuurlijk willen we de kinderen ook hierbij betrekken 
en uitnodigen om dit samen te vieren. Voor iedereen die het leuk vinden om mee te doen, je kunt je 
opgeven voor het volgende; 

o 14.30 – 14.45 Met een grote groep het bevrijdingslied zingen op het podium 
o 13.00 – 16.00 kinderen mogen in kleine, zelfgemaakte groepjes het bevrijdingslied 

zingen in het centrum van Nijverdal 
o Opgave Fietsoptocht met versierde fietsen in het thema “vrijheid”. 

 Vanaf 13.00 verzamelen bij Jumbo in het centrum van Nijverdal 
 Elke (vooraf opgegeven) deelnemer krijgt een kleine verrassing 
 14.00 start optocht, Jumbo – Grotestraat – Maximastraat – Willem 

Alexanderstraat - ToiToi 
 15.00 Jurering versierde fietsen 
 Tussen 16.00 en 17.00 prijsuitreiking aan 3 mooist versierde fietsen 

We zouden het leuk vinden als de kinderen die mee doen verkleed zijn in thema 1945 (kleding te 
koop bij kringloop, Patronen via Marijn Creatief in Hellendoorn of via wish of AliExpress) 
 
Oproep! 
Daarnaast zoeken we nog iemand die deze kinderen kan begeleiden bij aankomst rond 14.00 en 
tijdens en na het zingen van het lied om 14.30. Zou jij het leuk vinden om dit te doen?  Meld je aan 
bij de contactpersoon van Nijverdal. 
 
Contactpersonen Nijverdal: Geertjan, Ineke en Saskia  

Aanmelden: nijverdal75jaarvrij@gmail.com of via de digitale link die in week 16 verstuurd wordt. 

 

mailto:hellendoornbevrijd@outlook.com
mailto:nijverdal75jaarvrij@gmail.com
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75 jaar vrijheid in de dorpen Haarle, Daarle en Daarlerveen 
 
Haarle: Houd de dorpskranten en overige plaatselijke (sociale) media  in de gaten voor de 
(kinder)activiteiten! 
 
Daarle: Van 13 maart tot eind april zijn er lezingen, exposities en tentoonstellingen voor en 

door jong en oud op verschillende plekken in Daarle! Meer informatie volgt in de lokale 

kranten en plaatselijke sociale media 

Daarlerveen: Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals het bevrijdingsontbijt op 5 
mei. Volg: http://www.oranjeverenigingdaarlerveen.nl/feestweek.html 
 

 

Volg het gehele programma rondom 75 jaar vrijheid gemeente Hellendoorn op: 

www.75jaarvrijheidhellendoorn.nl 

 

 

http://www.oranjeverenigingdaarlerveen.nl/feestweek.html
http://www.75jaarvrijheidhellendoorn.nl/

