
	
 
 
 
 
 
 
 

HEERDE REMEMBERS 
75 jaar vrijheid in Heerde 
 

 
Dit jaar vieren we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Ook in Heerde staan we hier uitgebreid bij stil. Er is 
een uitgebreid programma opgesteld. Hieronder vind u een overzicht. 

 
Wat Wanneer Waar Toelichting
Opvoering film 
Oorlogswinter 

11 januari, 17.45 
uur (inloop) 

De Heerd, Griftstraat 8 
te Heerde 

Vóór de uitvoering is er voedsel uit grootmoeders tijd. Hans 
van Ark vertelt over het thema Vrijheid, waarna de film (die 
zich in onze regio afspeelt) wordt vertoond. Entree € 12,50 incl 
eten. 

Veteraan voor de 
klas 

februari Basisscholen in de 
gemeente Heerde 
(groepen 7 en 8) 

Comité 4-5 mei verzorgt een over herdenken en vieren van de 
vrijheid. Een veteraan legt uit dat vrede niet vanzelfsprekend is 
en herdenken waardevol is.  

Expositie  
‘Dienst-plicht’ 

Februari – mei 
Opening 20 
februari, 16.00 
uur 

Heerder Historische 
Vereniging, Dorpsstraat 
55 te Heerde 

Jaarlijks organiseert het comité 4en5 mei Heerde samen met 
de Historische Vereniging een expositie in het kader van 
dodenherdenking en bevrijding. Het thema is dit jaar ‘Dienst-
plicht’. 

Project Helden van 
Heerde 

Februari – april 
Opening 16 april, 
11.00 uur 

De Heerd, Grifstraat 8 te 
Heerde 

Een project van Cultuurplein en de Noordgouw waarbij  
leerlingen hun held of heldin van nu verbeelden in woord, rap 
of beeld. De verbeeldingen vormen samen de expositie 
‘Helden van Heerde’ 

Lezing ‘75 jaar 
vrijheid’ 

29 maart,  
15.00 uur 

MFC De Verbinding, 
Kerkweg 19a te 
Vorchten 

In het kader van ‘Vorchten Vertelt’ houdt Henk Dijkslag deze 
dag een lezing over 75 jaar vrijheid. Hij heeft veel verhalen 
over de oorlog die hijzelf nog bewust heeft meegemaakt. 

Halifax herdenking 3 april, 15.00 uur Vriezes Erfgoed, Grote-
weg 54  te Wapenveld 

Herdenking voor Halifax DT 795 die op 3 april 1943 is 
neergestort. 

Herdenking bij de 
Klementbrug 

13 april, 07.00 uur Klementbrug te Heerde Deze bijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd door de 
stichting Vriendenkring, om de mensen te herdenken die op 13 
april 1945 op deze locatie zijn gefusilleerd 

Programma ‘Vrij’ 
voor middelbare 
scholieren 

15 t/m 17 april De Noordgouw te 
Heerde 

De leerlingen van de Noordgouw krijgen het lesprogramma 
‘Vrij’. Drie dagen lang besteed de hele school aandacht aan de 
oorlog met onder meer een bezoek aan een concentratiekamp 
en een bevrijdingsfestival. 

Onderduikersverhaal 
op de scholen 

17 april Basisscholen in 
Wapenveld 

Franklin de Liefer vertelt op de basisscholen zijn 
onderduikersverhaal. Hij doet dit ieder jaar 

Bevrijdingsconcert 18 april, 20.00 uur Faberhal, Postweg  37a 
te Heerde 

Op de datum dat Heerde werd bevrijd brengen locale zang- en 
muziekverenigingen een bevrijdingsconcert. Ter voorbereiding 
wordt op de scholen een lied ingestudeerd over 75 jaar 
bevrijding. Presentatie door Henk Mouwe. 

Bevrijdingsfietstocht Tweede helft april Gemeente Heerde Deze fietstocht, af te halen bij onder andere de TIP’s, voert 
langs gedenkwaardige locaties uit WOII.  

Verhalenroute 8 en 15 april, 
09.00-11.30 uur 

Basisscholen in de 
gemeente Heerde 
(groepen 7 en 8) 

Scholieren fietsen langs herdenkingsplaatsen van WOII. Op 
een aantal plaatsen wordt vertelt over de gedenkplaats door 
een betrokken Heerdenaar.  

Bevrijdingsoptreden 
‘Coba bevrijdt’  

2 mei, 20.15 uur De Heerd, Griftstraat 8 
te Heerde 

Liedjes uit roerige tijden die wat lucht brachten in allen 
onzekerheid en verdriet. Swingende jazz, notalgie en prachtige 
nummers vol melancholie. Entree € 12,50. 

Dodenherdenking 4 mei, 19.45 uur Oorlogsmonument bij 
het Raadhuis, 
Dorpsstraat 1 te Heerde 

Op 4 mei worden de reguliere dodenherdenkingen gehouden. 
’s Avonds is het nationale herdenkingsmoment om 20.00 uur, 
het programma hiervoor begint om 19.45 uur. Tijdens deze 
herdenking zijn er toespraken van burgemeester Koops-
Scheele van Heerde en van burgemeester Mühling van 
partnergemeente Balve. 
’s Middags zijn er herdenkingen om 16.00 uur (begraafplaats 
Wapenveld) en 18.00 uur (begraafplaats Heerde), gevolgd 
door een herdenkingsdienst in de Johanneskerk.. 

Ontsteken 
bevrijdingsvuur 

5 mei, 08.45 uur Raadhuis, Dorpsstraat 1 
te Heerde 

Het bevrijdingsvuur dat ’s nachts uit Wageningen wordt 
gehaald door atletiekvereniging De Gemzen, wordt ontstoken 
door burgemeester Koops-Scheele. 

Bevrijdingsconcert 5 mei, 19.30 uur Johanneskerk, 
Dorpsstraat 31 Heerde 

Meezing bevrijdingsconcert met oude en nieuwe liederen over 
vrijheid, gezongen door twee koren. Collecte voor de onkosten. 

Openluchtspel ‘Zo 
gaan we allemaal’ 

8 mei, 20 u 
9  mei, 15 en 20 u 
11 mei scholen 

Vriezes Erfgoed, Grote-
weg 54  te Wapenveld 

Een openluchtspel op basis van de brieven van de broers 
Snatager over hun leven als onderduikers in Wapenveld. 
Entree € 7,50. Schoolvoorstellingen op 11 mei om 10.30 en 
13.00 uur, inschrijven via 
onderwijs@cultuurpleinnoordveluwe.nl. € 3 per leerling. 

 
Rondom 75 jaar bevrijding zijn en worden meerdere boeken over oorlog en bevrijding in Heerde worden uitgegeven. Vorig jaar werd  
‘Schuilplaats de Veluwe’ van Wolter Noordman uitgegeven, dit jaar volgt een heruitgave van ‘Vertel mie oe verhaal’. 


