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           3 april 2020 

Nieuwsbrief 4 

Voorwoord 

Beste inwoners van de gemeente Hellendoorn, 
 
75 jaar geleden zaten de mensen in onze gemeente in spanning. De Hongerwinter was nog 
maar net voorbij, er was aan alles tekort. Men zag reikhalzend uit naar het einde van de 
bezetting, een einde aan de ellende, aan de bombardementen, aan de dreigende dood.  
In de week van 6 tot en met 10 april was het eindelijk zover. Canadese troepen en tanks 
rolden door de straten. Eindelijk VRIJ! 
 
Vandaag zien we ook reikhalzend uit naar het einde van de coronacrisis.  
Hoe mooi zal het zijn als we weer echt vrij zijn, geen social distance meer, weer gewoon een 
hand mogen geven en een knuffel.  
 
Eens te meer zijn we ons bewust hoe kostbaar vrijheid is, ook vandaag de dag. Vrijheid is niet 
vanzelfsprekend.  
  
Nederlanders voelen zich juist op 4 en 5 mei maar ook op onze plaatselijke Bevrijdingsdagen,  sterk 
met elkaar verbonden. Juist die behoefte aan gezamenlijkheid wordt in deze moeilijke periode sterk 
in onze samenleving gevoeld.  
 

Om te herdenken roepen we iedereen op om op  4 mei de vlag halfstok te hangen en  op 6, 9  en  
10 april en op 5 mei de vlag uit te steken voor het vieren van de vrijheid.  
Maar uiteraard mag het vlaggen ook gedurende de gehele bevrijdingsweek (zie bijlage 
Banninksweg). 
 

We wensen iedereen sterkte en gezondheid in deze tijd van crisis.!  
 
Het kernteam 75 jaar Vrijheid gemeente Hellendoorn 
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Onze gemeente 75 jaar geleden bevrijd 
 
6 april - 10 april 1945 
 
Zeventien dagen duurt de bevrijding van Overijssel. Op 1 april 1945 kunnen de Haaksbergenaren de 
vlag uitsteken. Ruim twee weken later wordt Kampen als laatste bevrijd.  
Op 6 april kunnen de inwoners van Daarlerveen en Daarle feest vieren, zonder dat er 
noemenswaardig gevochten is. Wel vliegt er in Daarlerveen nog een boerderij in brand en sneuvelt 
verzetsman Gerrit Jan Kerkdijk een dag eerder in een gewapend treffen met de Duitsers. In Marle zijn 
dezelfde dag nog wat schermutselingen, waarbij zes Wehrmachtsoldaten omkomen. Vervolgens gaan 
enkele pantservoertuigen op weg naar Hulsen, maar na een schotenuitwisseling bij smid Broeze aan 
de Regge trekken de Canadezen zich weer terug.  
 
In de dagen daarna wordt er hevig strijd geleverd bij de brug over het Twentekanaal tussen Wierden 
en Almelo. Wanneer dit in het voordeel van de geallieerden is beslecht, trekken grote groepen Duitse 
soldaten zich terug in Nijverdal. Zij bereiden zich voor op een aanval uit het oosten, maar worden 
uiteindelijk op 9 april verrast door oprukkende Canadezen bij Haarle. Hier wordt opnieuw serieus 
gevochten. Er valt een burgerslachtoffer, tien Canadese militairen sneuvelen alsmede eenzelfde 
aantal Duitsers. Vanuit Rijssen bestoken de Canadezen Nijverdal met granaten. Hierbij zijn vier 
burgerslachtoffers te betreuren, een in Nijverdal, drie in Hellendoorn. Nadat een paar moedige 
verzetsmannen de legerleiding in Rijssen heeft ingelicht over het vertrek van de Duitsers, wordt 
Nijverdal zonder slag of stoot ingenomen, waarmee het dorp een ramp bespaard blijft.  
 

 
 
Een dag later, 10 april 1945, denderen de Canadezen door via Hellendoorn naar Hancate. Daar is de 
brug over het Overijssels Kanaal opgeblazen. Enthousiaste bewoners halen de ‘schoale’ tevoorschijn, 
een beweegbare brug, waarmee legervoertuigen 
worden overgezet.  
Heel Hellendoorn is nu bevrijd!  
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Berichten vanuit de verschillende kernen 

Mogelijk worden veel activiteiten rondom 75 jaar vrijheid verplaatst naar een ander 
moment. Het kernteam blijft u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de 
nieuwsbrief, de Facebookpagina en de website www.75jaarvrijheidhellendoorn.nl  
We streven ernaar om in elke nieuwsbrief  mooie acties en/of activiteiten te melden uit de diverse 
kernen van onze gemeente. Berichtjes, foto’s. gedichtjes, korte teksten (max 250 woorden) etc. 
kunnen gemaild worden naar 75jaarvrijheidhellendoorn@gmail.com  
 

 
Bericht uit Daarlerveen 
Een eigen vlag 

Kinderen uit de groepen 6, 
7 en 8 hebben meegedaan 
aan een ontwerpwedstrijd 
voor een vlag. Jelle 
Karsten uit groep 8 heeft 
deze wedstrijd gewonnen, 
omdat  dit ontwerp 
volgens de jury ‘de juiste 
uitdrukking geeft aan de 
geschiedenis, er 
vliegtuigen en juichende 
mensen op staan die de 
vrijheid weergeven’.  
De vlag wordt op 10 
augustus om 19.00 uur 
gehesen  in de 
vlaggenpaal aan het 
kanaal in Daarlerveen.  

 
Bericht uit Daarle 
Afgepakte en terugveroverde vrijheden 
Dit deelproject van Groote Jan is samen met de jeugdclubs van de 
kerken in Daarle opgezet.  
Er is verteld over vrijheden die Hitler ons ontnam om zelf voor 
altijd aan de macht te blijven. 
En er is verteld over bevrijders die het machtige Duitse leger 
uiteindelijk overwonnen. 
Er is nagedacht over onderdrukking toen en over vrijheden die we 
nu normaal vinden. 
Hun gedachten hebben de jongeren (met symbolen of een woord) 
vastgelegd in klei.  
Vrijdag 13 maart hebben we samen het resultaat bewonderd. 
Helaas in beperkte kring.  
Maar iedereen kan het, nu al vast, via deze nieuwsbrief, een beetje 
bekijken.  
Later is het, in het echt, te zien in de bieb in Daarle als die weer 
voor publiek toegankelijk is.   

http://www.75jaarvrijheidhellendoorn.nl/
mailto:75jaarvrijheidhellendoorn@gmail.com
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Bericht uit Haarle 
Vrijheid in Haarle 
Al een jaar zijn we als groep bezig met het begrip ‘vrijheid’. We noemen ons immers ‘Werkgroep 75 
jaar Vrijheid Haarle’. Naarmate we meer met de organisatie van de activiteiten in april en mei 2020 
bezig waren, realiseerden we ons steeds meer wat in de jaren 1940- 1945 gebeurde in ons land en 
ook in Haarle. Verhalen van nog oudere mensen raken ons. Bijvoorbeeld in een geplande  film waarin 
enkele oudere inwoners van ons dorp niet schromen om hun spannende belevenissen en emoties 
met anderen te delen. Een afsluitende zin van een van de dames is: “Vrijheid kun je pas goed ervaren 
als je ook het niet vrij zijn hebt ervaren”. Dat besef  is niet vanzelfsprekend bij de huidige generaties 
en daarom blijft educatie op dat gebied zo belangrijk. 
 
Bij de jaarlijkse herdenking 

van de gevallenen op 4 mei 

helpen steeds jongeren 

mee. Ook dit jaar zouden zij 

een bloem leggen en een 

kaars plaatsen op de plek  

waar de 10 gesneuvelde 

Canadezen  tijdelijk werden 

begraven in 1945.  Het 

begrip vrijheid wordt bij het 

monument ook verwoord in 

gedichten. Het dorpsontbijt 

en andere activiteiten 

zouden op en rond 5 mei 

een echt blij vrijheidsgevoel geven. Echter: het coronavirus  doorkruist al de mooie plannen. Voordat 

de regering het strikt oplegde hadden wij in vrijheid al  besloten het programma af te gelasten. 

We zullen in vrijheid beslissen hoe we op ander tijdstip de vrijheid gaan vieren in Haarle. 

Werkgroep ’75 jaar Vrijheid Haarle,Agnes van Lierop, Ron Besten, Herman Bloo, Henri Boerdam, 
Hennie Bouwhuis, Wim Kinds,  
Ron Vloedgraven 

 
Bericht uit Hellendoorn 
Strijdbaar en blijvend enthousiast 
In Hellendoorn is er het afgelopen jaar 
keihard gewerkt aan de 
voorbereidingen van allerlei activiteiten 
om op een onvergetelijke wijze 75 jaar 
vrijheid te herdenken en te vieren. 
Helaas blijkt dit allemaal voorlopig niet 
door te kunnen gaan. Maar ondanks de 
afgelastingen door de coronacrisis blijft 
het dorp Hellendoorn positief en 
strijdbaar. 
Vroeg of laat kan iedereen die dat wil 
zich onder dompelen in herdenkingen. 
lezingen, feesten, concerten en 
voorstellingen. 
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Bericht uit Nijverdal 
Het bevrijdingsvuur ontsteken 

Vooruitlopend op het 
bevrijdingsvuur  dat jaarlijks 
wordt ontstoken op het Henri 
Dunantplein was er, net voor 
de coronacrisis, al een klein 
vuurtje gaan branden op 
basisschool De Meander. 
Actieve verenigingen en 
comités in Nijverdal zorgen 
ervoor dat het vuur voor het 
herdenken en vieren van 
vrijheid  in de harten  van de 
mensen niet dooft, zodat er 
uiteindelijk gezamenlijk de 
vrijheid gevierd kan gaan 
worden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

          Uit het archief van 
          De familie Hekman 
 
 

Wat niet meer doorgaat  
De Vrijheidstour van de provincie Overijssel die op 9 april onze gemeente zou aandoen wordt op 
een alternatieve ingetogen wijze via RTV Oost en online platforms georganiseerd. (zie bijlage RTV 
Oost) 
Dat betekent dat er geen Songs of Freedom  worden gezongen op het Henri Dunantplein. 
U kunt het optreden alsnog zien via: 

https://wetransfer.com/downloads/9367343c38d1a5b883f4b551c4ed666920200331185902/26e4a

9cb50c3d35b2e17f7cd68fe110520200331185926/683b93 
 
Na de inspirerende verhalensessies in december is Lauringer aan het schrijven gegaan voor haar song. ’s 
Ochtends in de repetitieruimte met haar band en ’s avonds in haar studentenkamer. Ze heeft zich verdiept in 
diverse bevrijdingsverhalen en heeft lang naar het ‘perfecte’ onderwerp gezocht. Dit bleek voor Lauringer een 
uitdagend doel te zijn omdat ze als hoofddoel had gesteld om in zo’n breed onderwerp alsnog een persoonlijke, 
authentieke kern te vinden. Tot het opeens simpel werd! In elk verhaal werd wel gesproken over een 
onderwerp: nationaliteit, religie of etniciteiten. Maar in elk verhaal stond de mens centraal. Dat was haar 
uiteindelijke uitgangspunt voor de song. Toch bleef Lauringer nog met veel vragen zitten, waarop ze uiteindelijk 
geen antwoord heeft kunnen vinden, vragen als: Hoe leer je om te vergeven? Vind je ooit weer innerlijke 
vrede? Allemaal inspiratie voor Lauringer’s song ‘Aftermath’.  

Dit is haar Facebook pagina: 

https://www.facebook.com/lauringermusic/ 
 
De dodenherdenking op 4 mei zal op gepaste wijze, waarbij rekening gehouden wordt met de dan 
geldende maatregelen van het RIVM, plaatsvinden. Meer informatie volgt via de gebruikelijke 
kanalen.  
 

Op de website www.75jaarvrijheidgemeenteHellendoorn,nl  vindt u alle afgelastingen, 
voor zover bekend. Volg hiervoor ook de Facebookpagina, de overige (sociale) media en de 
nieuwsbrieven die de komende tijd door het kernteam verstuurd worden. 

https://wetransfer.com/downloads/9367343c38d1a5b883f4b551c4ed666920200331185902/26e4a9cb50c3d35b2e17f7cd68fe110520200331185926/683b93
https://wetransfer.com/downloads/9367343c38d1a5b883f4b551c4ed666920200331185902/26e4a9cb50c3d35b2e17f7cd68fe110520200331185926/683b93
https://www.facebook.com/lauringermusic/
http://www.75jaarvrijheidgemeentehellendoorn,nl/
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Wat  in ieder geval wel doorgaat  
 

Muziek op de stoep 
 

We maken moeilijke tijden door. Het wordt afgeraden om ouderen en andere kwetsbare groepen 

te bezoeken in verband met het coronavirus. Veel mensen brengen de tijd daarom alleen door. Om 

hen toch een hart onder de riem te steken, heeft Stichting Evenmens koren en zangers uit de 

gemeente Hellendoorn gevraagd om op de stoep van diverse seniorenflats en verzorgingshuizen 

een mini-concert geven.  

 

De mini-concerten worden gegeven op donderdag 9 april op diverse locaties. Dennis van Dam, Eric 

Hallink van de Sofa Rockers, Gertrud Prinssen van iMAGine en nog een aantal andere koren werken 

mee aan deze speciale activiteit. De bewoners kunnen via het raam of balkon genieten van de 

klanken van onze zangers/zangeressen en muzikanten.  

 

Evenmens is een informele zorgorganisatie die zich al bijna 40 jaar inzet voor mantelzorgers en 

mensen die in een zorgsituatie zitten. Dit met behulp van een fijn vrijwilligersteam en door samen te 

werken met partners in ons netwerk. Nu alle activiteiten, bijeenkomsten en ons ontmoetingscentrum 

voor mensen met geheugenproblemen helemaal stilliggen vanwege het coronavirus willen we ons 

toch blijven inzetten voor onze doelgroep. Ook de individuele mantelzorgondersteuning gaat zoveel 

mogelijk door. Heeft u behoefte aan ondersteuning, neem dan gerust contact op met de consulenten 

van Evenmens Hellendoorn. Bel. 0548 638 830 of mail: info@evenmens.nl.  

 

Feestelijke dag 

“Evenmens heeft bewust gekozen voor de datum 9 april, op deze dag is onze gemeente Hellendoorn 

precies 75 jaar geleden bevrijd. Veel activiteiten om deze bevrijding te vieren gaan niet door in 

verband met het coronavirus en op deze manier kunnen we er toch nog een feestelijke dag van 

maken voor onze kwetsbare doelgroep”, aldus Mirjam Diderich, directeur van Evenmens, informele 

zorg.  

 

Daarnaast zorgt ‘Ingenium’ talentontwikkeling  voor jongeren  op 6 april voor  drie  kleinschalige 

optredens in de verzorgingstehuizen in Hellendoorn  

De vlag gaat uit aan de Banninksweg. 

De Banninksweg in Nijverdal. Een van de oudere straatjes van 
dit nijvere dorp met 26 woningen. Een straatje met veel 
saamhorigheid en noaberschap. Het bevrijdingsfeest zou 
uitbundig gevierd gaan worden. Prachtige ideeën waren er 
voor de straatversiering. Met elkaar zouden ze op 5 mei 
ontbijten. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten. 
De feestweek t.g.v. de bevrijding in de gemeente Hellendoorn 
stond al tussen 3 en 10 april gepland. Daarom wapperen nu in 
deze periode bij alle huizen van de Banninksweg de collectief 
voor ieder huis aangeschafte  “75 jaar vrij” vlag. Later, begin mei, als er landelijk aandacht is vo  or 75 
jaar vrij, en zeker op 4 en 5 mei, zullen de vlaggen samen met onze driekleur opnieuw wapperen.  

mailto:info@evenmens.nl
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Bijlage RTV Oost 
 

Hang je vlag uit op jouw bevrijdingsdag; RTV Oost treedt in het voetspoor van 
de bevrijders 

 
Op het moment dat we stil staan bij het feit dat we 75 jaar in vrijheid leven, zijn we juist in 
onze vrijheid beperkt. RTV Oost treedt daarom van 31 maart  t/m 17 april op radio, 
televisie en online in het voetspoor van de bevrijders. Elke dag zie en hoor je  mini-
documentaires, vrijheidsjournaals, achtergrondverhalen en gesprekken met historici.  
 
Het coronavirus vraagt veel van ons land, maar brengt ons ook saamhorigheid, mensen letten op 
elkaar en iedereen die op dit moment zijn nek uit kan steken helpt mee. Samen staan we sterk en dat 
is waar vrijheid om draait. We moeten thuis blijven, maar toch kunnen we stil staan bij 75 jaar 
vrijheid. Daarom doen wij een oproep:  
 
Hang op jouw lokale bevrijdingsdag de vlag uit!  
Maak je een foto? Deel je foto met jouw vrijheidswens op Instagram of Twitter met 
#overijsselviertvrijheid. Zo vieren we samen, maar op afstand de vrijheid. Onder alle inzenders 
verloten we elke dag toegangskaarten voor het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal. De mooiste 
selfie met vrijheidswens wint een rondvlucht boven Overijssel zodat je het ultieme gevoel van 
vrijheid kunt ervaren. Op www.overijsselviertvrijheid.nl zie je op welke dag jouw woonplaats is 
bevrijd. 
 
‘In het voetspoor van de bevrijders’ op TV Oost 
In een dagelijks tv-programma keren we terug naar de oorlogsjaren met een mini-documentaire. 
Samen met het Historisch Centrum Overijssel verzamelde RTV Oost het afgelopen jaar bijzondere 
oorlogsverhalen en verfilmde deze. De verschillende verhalen geven een goed beeld hoe inwoners 
van Overijssel de Tweede Wereldoorlog destijds beleefden. Natuurlijk is er ook ruim aandacht voor 
de bevrijding van Overijssel. In de bevrijdingsjournaals hoor je welk stukje van de provincie werd 
bevrijd en hoe dat in zijn werk ging. En er is muziek met de speciale ‘Songs for Freedom’. ’s Middags 
duikt TV Oost in haar archieven met speciale oorlogsdocumentaires. 
‘In het voetspoor van de bevrijders’ zie je van 31 maart t/m 17 april dagelijks om 14.00 uur en 17.30 
uur op TV Oost. De uitzending wordt vanaf 18.30 uur elk uur herhaald. De oorlogsdocumentaires uit 
de archieven zie je elke dag om 14.30 uur. 
 
Radio Oost 
Ook Radio Oost staat dagelijks stil bij de bevrijding van Overijssel. Historici en gasten vertellen 
bijzondere en persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog en natuurlijk is er bijpassende 
muziek. 
‘In het voetspoor van de bevrijders’ hoor je van 31 maart t/m 17 april dagelijks om 08.15 en 13.00 uur 
op Radio Oost. 
 
Online 
Op RTVOost.nl kun je elke dag de mini-documentaires, bevrijdingsjournaals en ‘Songs for Freedom’ 
bekijken. Daarnaast lees je er nog meer achtergrondverhalen over de oorlog en bevrijding.  
  

http://www.overijsselviertvrijheid.nl/
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    As ’t lich oaverwint 

 
    ’t Is rechtevoort rondumme 
    Ellende en verdreet. 
    ’t Is of biej al den weedom 
    De vreulijkheid vergeet. 
    En toch, doar op ’t pööltien 
    Kot biej miej, zit en zink, 
    Net zoo as aand’re joaren 
    Nen zwatten getelink 

 
    Loaw bliej wèèn dan met Poaschen 
    Um ’t veurjoar, dew weer vint 
    Um ’t lich, det net as aaltied 
    Het duuster oaverwint. 
    Um Ene, den het duuster 
    Veur oons is deur egaoan, 
    Het Grote Lich, det wun en  
    Det oons hef wel edoan.  
 
    Johanna van Buren, maart 1940 
 
 


