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- Projectplan t.b.v. fondsenwerving is geschreven

- Begroting is opgesteld

- Fondsen zijn aangeschreven

- Bekendheid verworven en netwerken aangeboord

- Website is in de lucht

- Evenementencommissies zijn gevormd en volop aan de slag

- Programma’s zijn (voorlopig) rond

- De app is volop in ontwikkeling

- Educatief programma is volop in ontwikkeling

Wat hebben we gedaan 

in 2019



- 7 dagen, 7 evenementencommissies 

- Doorlopend educatief programma

- App

- Jaarprogramma met rondleidingen, exposities, lezingen

- En ook op de menukaart……

2020, 75 jaar vrijheid:

wat gaan we doen?



- Evenementencommissies die onder de stichting hangen worden   

geleid door een bestuurslid.

- Alleen het bestuur kan opdrachten aannemen en geven, fondsen, 

subsidies of sponsoring aanvragen of afspraken maken over de 

evenementen, of het educatieve programma. 

- De invulling van de site, alle PR en de mediacommunicatie komen enkel 

vanuit stichtingsbestuur.

Wie doet wat, waar, wanneer 

en hoe dan?



- Iedereen is welkom en het programma moet aantrekkelijk zijn voor alle Ommenaren.

- Alle Ommenaren zijn welkom om mee te doen en om mee te helpen.

- Alle evenementen die door de evenementencommissies en het bestuur

worden georganiseerd zijn altijd vrij toegankelijk voor iedereen die daar

bij wil zijn. (Behoudens eten en drinken).

- Iedereen werkt vrijwillig mee. 

- Naast het programma vanuit Stichting 75 jaar Vrijheid Ommen is er een ‘menukaart’ 

waarop activiteiten staan die niet gratis bezocht of gedaan kunnen worden. 

Hieraan werkt het bestuur niet actief mee. 

Uitgangspunten



- Persberichten

- Posters en banners e.d.

- Website 

- Facebook

- Instagram

- App

Zichtbaarheid 

Online en offline

http://www.ommen75jaarvrijheid.nl/


27 januari 

Holocaust Memorial Day

De dag waarop wereldwijd alle slachtoffers van de Holocaust worden herdacht.

- Overdag zullen schoolkinderen in het kader van het educatieve programma 

tijdens een rondgang de Stolpersteine bezoeken. 

- Aan het begin van de avond is er een omgang langs de Stolpersteine door de 

bevolking van Ommen. 

- ‘s Avonds is er een herdenkingsbijeenkomst in de kerk aan de Bouwstraat met 

muzikale medewerking van Kamerkoor Salland. 



Startsein op 11 april voor:

- Expo 75 jaar vrijheid in voorbereiding

- Reconstructie onderduikershol Wolfskuil in voorbereiding

‘s Morgens:

- Optocht naar Kerkplein, Klokluiden, Ontsteken bevrijdingsvuur, Ontbijt

- Tonen van historische films en gesprekken op gang laten komen over de 

betekenis van vrijheid

11 april

Bevrijding van Ommen (1)



‘s Middags en ’s avonds:

- RTV Oost Vrijheidstour op de Markt. In het voetspoor van de bevrijder doet 

op 11 april 2020 de Vrijheidstour Ommen aan. 

- RTV Oost doet live verslag van lokale activiteiten. 

- Podium op de Markt met ‘s middags invulling door plaatselijke artiesten 

en ‘s avonds met onder meer een vrijheidsconcert van The Bluebettes. 

11 april

Bevrijding van Ommen (2)



4 mei

Dodenherdenking

- Herdenking bij monument Kamp Erika.

- Herdenkingen in diverse kernen in de Gemeente Ommen.

- Herdenking bij Gemeentehuis met o.a. kranslegging bij het monument. 

- Stille tocht van Gemeentehuis naar begraafplaats Hardenbergerweg. 

Voortzetting herdenking op deze begraafsplaats. 

- Herdenkingsbijeenkomst in de kerk aan de Bouwstraat waarin 

het Requiem van Fauré wordt uitgevoerd door het Vrouwenkoor Sarabande. 



5 mei

Nationale Bevrijdingsdag (1)

Vieren, feest, sport en muziek

Ochtend

- Opening door carillon

- Koetsentocht ‘De Vechtdalkoetsiers’, overlevenden van Kamp Erika rijden mee

Middag

- Bevrijdingsvuur Zwolle wordt naar Ommen gebracht, lopend, fietsend (Aco)

- Met kinderen over de brug naar de ‘Anjer aan de Vecht’ (Sportverenigingen)

- ‘Dans voor Vrijheid’ o.l.v. Debby Vliek van dansschool Studio85

- Keep them Rolling voertuigen

- Defilé koetsentocht ‘De Vechtdalkoetsiers’



5 mei

Nationale Bevrijdingsdag (2)

Vieren, feest, sport en muziek

Avond

- Bevrijdingsconcert Vocalicious & Crescendo, kinderkoor (Voormars)

- Doven van het bevrijdingsvuur 

- Bevrijdingsfeest aansluitend met de band ‘Bar & Booze’ (Voormars)



De Bootsman

- 12.00 uur Ontvangst van gasten en veteranen door Hans Vroomen en

aansluitend vertrek naar het droppinsterrein in Stegeren.

Droppingsterrein

- 12.00 uur Gebruik oude communicatiemiddelen - Keep them rolling 

Special forces en luchtlandingstroepen - Modern materieel Defensie

Werving en selectie Defensie - Wapen, gevecht en voertuigdemo

Tandemsprongen leerlingen - Dropping materieel en personeel

- 16.00 uur Vertrek voertuigen naar Ommen

4 juli

Veteranendag (1)



Markt Ommen

- 19.00 uur Optreden DJ met Thema Vrijheid/Freedom

- 20.00 uur Optreden militaire kapel  “Tour of Freedom in concert”.

- 22.00 uur Vervolgoptreden DJ met Thema Vrijheid/Freedom

4 juli

Veteranendag (2)



- 11.00-12.00 uur: Start van de dag op Vechtpodium met Krijgsdansgroep en muziek.

Opening door burgemeester Vroomen, sprekers over Nederlands Indië en kamp Laarbrug

- 12.30-15.00 uur: Hervormde Kerk: Bijeenkomst met Thema Nederlands Indië. 

Dans en muziek door Tifagroep, lezing historicus, sprekers over interneringskampen en 

spreker over de bom op Nagasaki en ervaringen dwangarbeiders

15.00-18.00 uur: Diverse locaties rondom de NH kerk sprekers/lezingen voor 

klein publiek en keukentafelgesprekken 

15.00-18.00 uur: Expositie in NH kerk met toelichting en optie voor vragen aan historicus

15 augustus Einde WOII en

Bevrijding Nederlands Indië (1)



15.00-21.00 uur: Pasar Malam rond Kerkplein met theater, dans en muziek

21.00-01.00 uur: Groot podium op Markt en Vechtpodium: muziekavond start met 

Molukse band op Vechtpodium, 

22.00 uur op grote podium coverband met thema Vrijheid wereldwijd

15 augustus Einde WOII en

Bevrijding Nederlands Indië (2)



- Groot Lagerhuisdebat met bovenbouw Vechtdal College en International School Eerde

- Landenmarkt: Op deze markt  worden eigen gemaakte en ingezamelde producten 

verkocht voor een goed doel. Elke school adopteert een land en laat aan de bezoekers 

zien wat er in dat land te koop is.

- Concert van Soli Deo Gloria en ?? in de Carrousel

24 oktober: 

Oprichting Verenigde Naties



Doel educatie:

De tweede wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. Kennis 

van die periode helpt de jongeren op een andere manier naar het heden te kijken. 

Door kennis van het verleden wordt de waardering van het heden vergroot. In het 

kader van goed burgerschap wordt er aandacht gevraagd voor de vrijheden die 

we nu kennen en de verantwoordelijkheid die dat met zich mee brengt. 

Lesprogramma (1)



Krant vullen: 

In maart wordt er een krant uit gegeven die vol staat met bijdragen van de scholen. Deze 

bijdragen kunnen bestaan uit gedichten, verhalen, interviews, enz. Daarnaast staat er 

informatie in over gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog. Ook wordt het gehele jaar 

programma opgenomen in de krant.

Lesprogramma (2)



Lesprogramma (3)

Onderduikershol

In de Wolfskuil wordt een onderduikershol gemaakt. Hier wordt informatie gegeven 

door vrijwilligers over de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog. 

Er is bijvoorbeeld informatie over de verzetsgroep die in Ommen actief is geweest.



Stolpersteine wandeling door Ommen:

Op 27 januari wordt er een wandeling langs de Stolpersteine georganiseerd. Het 

is de bedoeling om bij de Stolpersteine info te geven over de gezinnen die op 

die plaats hebben gewoond en door toedoen van de bezetter zijn omgekomen.

Lesprogramma (4)



Tentoonstelling:

De scholen organiseren een tentoonstelling die bestaat uit voorwerpen die de leerlingen 

hebben meegenomen, die voor hen de tweede wereldoorlog verbeelden. Het kunnen 

hulzen zijn, bonkaarten, allerlei voorwerpen uit die tijd maar ook een tekening, gedicht 

of interview. De tentoonstelling wordt op school gehouden. Vanaf begin april wordt een 

gedeelte van de tentoonstelling naar een centrale plaats in Ommen gebracht. Dit wordt 

gebruikt voor een grote tentoonstelling in samenwerking met de Historische kring. 

Lesprogramma (5)



De gastlessen:

Op school kan gebruik worden gemaakt van een gastles. Een aantal mensen die de 

tweede wereldoorlog hebben meegemaakt zijn bereid om daarover in de klas te 

vertellen. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de KBO-PCBO. Ook zijn 

veteranen bereid om te vertellen in de klas over hun ervaringen tijdens hun 

uitzending in vredestijd.

Lesprogramma (6)



Gedichtenwedstrijd:

Voor de herdenking op 4 mei is een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. 

De winnaar mag het gedicht tijdens de herdenking voordragen. 

Hieraan wordt een prijs verbonden. 

4 mei:

Aan alle scholen wordt gevraagd om een afvaardiging te sturen naar de herdenking. 

Zij leggen bij het monument de bloemen.

Lesprogramma (7)



Verhalenwedstrijd:

Voor de krant wordt een verhalenwedstrijd georganiseerd. Het verhaal dat als beste wordt 

uitgekozen wordt in de bevrijdingskrant gepubliceerd. Ook hier is een prijs aan verbonden.

Landenmarkt:

In het kader van 75 jaar Verenigde Naties wordt er een landenmarkt georganiseerd. 

Op deze markt  worden eigengemaakte en ingezamelde producten verkocht voor een goed 

doel. Elke school adopteert een land en laat aan de bezoekers zien wat er in dat land te 

koop is.

Lesprogramma (8)



Fietsexcursie:

Er worden routes ontwikkeld langs belangrijke plaatsen in de gemeente. 

Informatie over die plaatsen is te krijgen via een app op de telefoon. 

Sportdag:

Gekeken wordt of er binnen de scholen sportdag aanpassingen kunnen worden 

gedaan die met 75 jaar vrijheid hebben te maken. (Fairplaycup of iets dergelijks.)

Lesprogramma (9)



Museum bezoek:

In Westerbork en Nijverdal zijn herinneringscentra die kunnen worden bezocht.  In Ommen 

besteden de historische kring en het Tinnenfiguren museum aandacht aan de Tweede 

Wereldoorlog.

Lesmateriaal:

In het verleden is lesmateriaal ontwikkeld. (oorlog dicht bij huis) Dit materiaal wordt 

gedigitaliseerd en met een beeldbank ter beschikking gesteld aan de scholen. Daarnaast is 

er materiaal beschikbaar via het herinneringscentrum van Nijverdal en de landelijke sites. 

Lesprogramma (10)



En verder…

Nog steeds komen er ideeën binnen die het uitvoeren waard zijn. Wel zijn daar 

vaak kosten aan verbonden. Daarom zal moeten worden gekeken naar de 

mogelijkheid om bepaalde zaken te sponsoren. De stichting wil namelijk graag 

alle activiteiten gratis toegankelijk laten zijn. Denk hierbij aan een 

theatervoorstellingen of een vliegerfeest of…

Lesprogramma (11)



Nota bene:

Bij het opstellen van dit programma gaat de stichting uit van de medewerking 

van de scholen. De stichting is zich bewust van de druk die er op de scholen 

van alle kanten wordt uitgeoefend en hoopt dan ook op naast de medewerking 

van de leraren en leraressen, op de medewerking van de ouders.

Lesprogramma (12)



- Voor IPhone en Android, gratis te downloaden

- ‘Nieuwe’ info is te updaten

- Ook na 2020 blijft de app bestaan

- Inhoudelijk: plekken in de gemeente Ommen met hun verhalen uit WO2 in geschrift en 

voorgelezen, met foto’s, links en plaatsaanduiding op een kaart. 

- Routes lopen of fietsen met de app is mogelijk.

De App



En nu?

Geld en vergunningen!

Alle plannen zijn onder voorbehoud van voldoende fondsen. 

Pas als de financiële middelen voldoende zijn zal het bestuur 

definitieve toezeggingen kunnen doen en contracten 

afsluiten.



Vragen?




