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Bombardement op Goor d.d. 24 maart 1945
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Inleiding

De bevrijding van de Duitse bezetter na de Tweede Wereldoorlog begon in Hof van Twente op 1 april

1945 in Diepenheim. Op 4 april volgde Delden en op 8 april volgden Goor en Markelo. Net daaraan

vooraf ging nog een bombardement op de stad Goor (24 maart 1945) waarbij tientallen burgers het

leven lieten.

In 2020 vieren we 75jaar bevrijding en vrijheid. Het vieren van de bevrijding past bij de traditie van

eren en gedenken, maar heeft ook oog voor de toekomst en de actualiteit van herinneren en vrijheid.

Ook in Hof van Twente zijn we er ons van bewust dat vrijheid kwetsbaar en geen vanzelfsprekend-

heid is. Het blijft belangrijk om dit besef te vergroten en bij jong en oud ieders inzet te vragen.

Naast de jaarlijkse herdenkingen in de eerste week van april en op 4 mei wordt ook in Hof van

Twente uitgebreider stilgestaan bij het feit dat Nederland in 2020 al 75 jaar in vrijheid mag leven.

Verschillende vrijwilligersorganisaties in Hof van Twente ontwikkelen in samenspraak met gemeente

Hof van Twente uiteenlopende activiteiten in de periode 1 april t/m 5 mei 2020.

In dit projectplan is een chronologische samenvatting gegeven van alle activiteiten die worden

georganiseerd. Of alle genoemde activiteiten ook daadwerkelijk doorgang zullen vinden, hangt onder

andere af van subsidies en sponsorbijdragen.

Betrokken organisaties

Verschillende verenigingen en organisaties werken binnen de zes individuele kernen samen om in

2020 onze Vrijheid groots te vieren. ledere kern heeft één of twee personen afgevaardigd om deel te

nemen in een Hof-brede werkgroep. Dit zijn:

Bentelo Dorpsraad Bentelo

Delden Delden Terug Naar Toen

Diepenheim  St. Herdenken en Manifestaties

Hengevelde

Goor Stadsraad Goor

Markelo Stichting Herdenken en Vieren Vrijheid

Markelo

Canada Comité Markelo

Gemeente Hof van Twente

 
Doelgroepen

Het gros aan activiteiten is voor een brede doelgroep en voor alle inwoners van Hof van Twente. Ook

zijn er activiteiten speciaal voor (basis-)schoolkinderen. Daarnaast is de verwachting dat net als in

2015 weer veel inwoners uit Overijssel naar de activiteiten in Hof van Twente zullen komen. Ook

verwachten we veel toeristen uit het hele land. Er zijn al meerdere hotelboekingen gedaan.

Bovendien ontvangt de kern Markelo een grote groep Canadezen voor een actieve deelname aan de

verschillende activiteiten.
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Communicatieplan

Wat communicatie betreft is ons voorstel:

1. De organisaties in de verschillende kernen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de

communicatie over de door hen georganiseerde evenementen en activiteiten;

2. De gemeente Hof van Twente is verantwoordelijk voor de communicatie rond alle officiële

herdenkingen in de kernen en bij het Provinciaal Verzetsmonument

3. De gemeente Hof van Twente faciliteert de organisaties door het maken van een krant (in

samenwerking met het Hofweekblad), mits dit financieel haalbaar is.

4. Er komt een provinciale krant, waarin we (een deel van) ons programma kunnen promoten. Daar

waar we deze provinciale krant noemen, maken we eveneens gebruik van de website:

www.overijsselviertvrijheid.nl en de daaraan gerelateerde social media.

5. Tot slot zullen we ook per kern de datum van de bevrijding + een verwijzing naar de website voor

de activiteiten promoten op de digitale borden aan alle invalswegen.

In de communicatiekalender (bijlage) staan alle activiteiten in de verschillende kernen vermeld op

chronologische volgorde. Per activiteit staat onder de kolom ‘communicatie’ vermeld wie

verantwoordelijk is voor de communicatie over deze activiteit. Dat vermelden we als volgt:

1. Organisaties

2. Gemeente, regulier

3. Krant

4. Provinciale krant

Kanalen

1. De organisaties kiezen hun eigen, bekende kanalen

2. De reguliere communicatie van de gemeente gaat naar:

e De regionale media, incl. Goors-, Maarkels, Deeps. enz. nieuws

« Hofnieuws

e De social media van de gemeente (facebook, twitter, instagram)

3. De krant is bedoeld om de activiteiten van alle kernen te promoten en samen te brengen. Een

aantal grote(re evenementen lichten we hierin uit met interviews.

De informatie in de krant wordt ook weer geplaatst op een aantal websites en doorgelinkt naar de

social media.

4. In de Provinciale krant is waarschijnlijk beperkt ruimt. Ons voorstel is om een keuze te maken wat

we hier benoemen. Informatie over de beschikbare ruimte e.d. volgt nog.

Financiering

Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van Hof van Twente zal het college een

bedrag van € 15.000 beschikbaar stellen voor het organiseren van verschillende extra activiteiten in

het kader van 75 jaar Vrijheid. De definitieve besluitvorming zal op 6 november 2019 plaatsvinden.

Uit de reguliere budgetten worden de verschillende herdenkingen en de lokale veteranendag

bekostigd.

De organisaties in de verschillende kernen proberen door middel van sponsoring een groot deel van

het programma te bekostigen.

Daarnaast doet de gemeente Hof van Twente namens de verschillende werkgroepen graag een

beroep op de subsidiemogelijkheden van de provincie Overijssel en het vfonds.
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Programma Hof van Twente

Dinsdag 24 maart 2020

Goor

Op 24 maart 1945, in het zicht van de bevrijding, onderging Goor de zwaarste beproeving uit de

Tweede Wereldoorlog. Amerikaanse bommenwerpers wierpen 80 clusterbommen af boven het

centrum van Goor. Hierbij lieten 70 burgers het leven.

In het Goorse stadscentrum herinnert het monument ‘bomscherf’ aan dit bombardement. De

slachtoffers van het bombardement worden op 24 maart 2020, 75 jaar na het bombardement

herdacht.

Woensdag 1 april 2020

Diepenheim

Muziekvereniging Harmonie Diepenheim verzorgt op de dag van de bevrijding van

Diepenheim een bevrijdingsconcert. Hier worden ook de deelnemers van de

bevrijdingsestafette bij betrokken.

Plaatsen van een groene ereboog als dank voor de verkregen vrijheid.

De historische vereniging biedt een tentoonstelling van diverse kostuums. Ook zijn

geluidsopnames te beluisteren van Diepenheimer Cor Dekker over zijn oorlogsperiode.

Dansvoorstellingen door Stedeker Daansers

Fietsroute in het teken van vrijheid

Diepenheim vlagt voor vrijheid.

Oprichten van een blijvend monument voor onze vrijheid

Scholenproject i.s.m. Diepenheims basisonderwijs

Vanaf woensdag 1 april 2020

Goor

Aandacht voor de in Goor geplaatste Stolpersteine door het verzorgen van gastlessen op de

scholen en georganiseerde wandelroutes onder leiding van een gids.

Het Goors Historisch Museum biedt een expositie met specifieke aandacht voor de Joodse

gemeenschap en verhalen van overlevenden of nabestaanden over de bezetting en

bevrijding.
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Vrijdag 3 april 2020

Delden

e  Scholenherdenking bij het monument Brinkweg/Torendijk. Het monument dat herinnert aan de

Tweede Wereldoorlog is geadopteerd door de Deldense basisscholen. Jaarlijks vindt hier een

herdenking plaats met muziek, zang en gedichten door leerlingen van groep 8.

e  Opening driedaags evenement Delden Terug Naar Toen met 0.a.

o fietsroute voor schoolkinderen met onderweg verhalenvertellers en militaire voertuigen

opening van het huis dat teruggebracht is naar de tijd van 1940

opening bivak met militaire voertuigen en rondleiding voor schoolkinderen

muziekmiddag voor ouderen in verpleeghuis en Stadshagen.

Opening horeca in de tijd van toen: Café René (De Weijenborg) en The Maple Leaf Club

(De Sevenster)

e Belevingstocht langs 0.a. de in 2019 gelegde Stolpersteine d.m.v. Augmented Reality.

Delden kent diverse plekken die herinneren aan het Joodse verleden (17 Stolpersteine, de plek

van de voormalige synagoge, het monument bij het station en de Joodse begraafplaats). Door

middel van augmented reality wordt gevisualiseerd hoe het 75 jaar geleden was. Wie leefden op

de diverse plekken en wat is hun geschiedenis? Hoe stonden ze bekend en wat was hun status

in het oude Delden of wie zijn de mensen achter de graven op de begraafplaats. Augmented

Reality stelt ons in staat het verleden weer naar het heden te halen, niet alleen met tekst, maar

juist ook met beelden/foto's. Dit deelproject is een perfect middel om met input van de mensen

van toen en op basis van de verhalen van de oude mensen van nu, de jonge lui van nu te laten

zien hoe het was en hoe het beleefd werd.

Dit augmented realityproject laten we graag in aanmerking komen voor een bijdrage van het

vfonds.

e Feestavond voor KTR-deelnemers, ondernemers, vrijwilligers en inwoners

e Opening expositie Nooit Weer/Nie Wieder. Een cultureel, educatief kunstproject dat bestaat uit

45 billboards, ontworpen door Nederlandse en Duitse "‘_"'A EB

kunstenaars, die een plek vinden in Nederland en Duits- 3 f &

land. In Delden, gemeente Hof van Twente, worden 15

billboards gesitueerd, op de grens Nederland-Duitsland

(Enschede-Gronau) komen 15 billboards evenals bij het

Duitse Salinenpark Klooster Bentlage (Rheine). De officiële

openingshandeling vindt plaats in Delden (Museum No

Hero). De expositie blijft gedurende twee maanden (april en

mei) staan. * -

Vanwege het culturele, educatieve karakter van dit kunstproject, is een bijdrage uit het vfonds

ook hier zeer welkom.

oo00

   

Bentelo

e Bentelo vlagt met rood/wit/blauw

« Bentelo bloeit met rood/wit/blauw en oranje.

e Opening tijdelijke expositie met objecten van 75 jaar geleden zoals foto's, film, voorwerpen voor

inwoners van Bentelo en omstreken in het algemeen en voor de schoolklassen van IKC

Bentelwijz in het bijzonder. Tijdens het bezoek van de scholen zijn dorpsbewoners aanwezig om

hun verhaal te delen en vragen van de leerlingen te beantwoorden.

  

  

Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente biedt haar gemeenschap op vrijdag 3 april het Anjerconcert door

Fanfare Bereden Wapens aan. Dit concert vindt plaats in Verenigings- en Evenementencentrum De

Reggehof. Alle veteranen in Hof van Twente die

geregistreerd zijn bij het Veteraneninstituut en

veteranen in actieve dienst van het Ministerie van

Defensie en woonachtig in Hof van Twente krijgen de

mogelijkheid twee gratis kaarten te reserveren. De

resterende plaatsen zijn tegen een laag tarief te

bestellen voor overige belangstellenden.
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Zaterdag 4 april 2020

Delden

Diverse activiteiten in het kader van Delden Terug Naar Toen. O.a.

e Herdenking van de (Deldense) slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bij het monument

Torendijk/Brinkweg.

e  Bevrijdingsrit militaire voertuigen

e Streekmarkt (iedere 1° zaterdag van de maand); deze keer in de stijl van 1940-1945

e Diverse optredens met muziek van toen

« Revival lokale omroep Twickelstad FM. Bekende en minder bekende radiomakers van het

vroegere Twickelstad FM (1993-2006) komen dit weekend weer in de lucht met een

gelegenheidszender in het kader van 75 jaar Vrijheid. Zij verzorgen live-reportages vanuit het

centrum van Delden.

Bentelo

e Bentelo vlagt met rood/wit/blauw

« Bentelo bloeit met rood/wit/blauw en oranje.

« Tijdelijke expositie met objecten van 75 jaar geleden zoals foto's, film, voorwerpen voor inwoners

van Bentelo en omstreken in het algemeen en voor de schoolklassen van IKC Bentelwijz in het

bijzonder. Tijdens het bezoek van de scholen zijn dorpsbewoners aanwezig om hun verhaal te

delen en vragen van de leerlingen te beantwoorden.

« Bentelose Bevrijdings Instuif (vrijheidslunch voor inwoners van Bentelo), gevolgd door fietstocht

en/of autorondrit, kinderanimatie en een muzikale omlijsting door lokale bands.

Hof van Twente

De lokale veteranendag vindt jaarlijks plaats op de eerste zaterdag in april. In 2020 wordt als

ontvangstlocatie niet voor het gemeentehuis van Hof van Twente gekozen maar voor een horeca-

gelegenheid in Delden vanwege alle activiteiten in het kader van Delden Terug Naar Toen.

Zaterdag 4 april 2020 /m zondag 10 mei 2020

Markelo

Een wandeling van ca. 7 km in en rondom Markelo voert de deelnemers langs overblijfselen uit de

Tweede Wereldoorlog, zoals Duitse loopgraven, een bomkrater, een silhouet van een gevallen

vliegenier, een onderduikershol, een originele vliegtuigmotor van een Nieuw-Zeelandse bommen-

werper en een onderduikadres van een Joods gezin.

De route wordt opgesierd met ca. 10 kunstwerken van lokale kunstenaars en kennen als thema

Vrijheid, Vrede en Democratie.

In Cultuurhuis Het Beaufort is een expositie met fotomateriaal 1935-1945, zoals van de vrijwillige

Landstorm, mobilisatie, oefenmanoeuvres in en om Markelo ‚ voedselzoekers van stedelingen,

onderduikadressen en evacués, de vele V1's en bommenwerpers die in Markelo gevallen zijn. Maar

ook foto's van dwangarbeid, de organisation Tod en de Joden die in Markelo woonden.

Daarnaast zal in Museum Eungs Schöppe allerlei voorwerpen uit de oorlog worden tentoongesteld,

maar ook de zelfredzaamheid van de huisvrouwen in oorlogstijd kan worden bezichtigd, waaronder

de huisslachtingen en de tabaksteelt.

Voor het museum staan voertuigen van Keep Them Rolling opgesteld.

Zondag 5 april 2020

Delden

Diverse activiteiten, zie zaterdag 4 april 2020.
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Dinsdag 7 april t/m dinsdag 28 april 2020

Goor

Filmhuis Alleman vertoont iedere dinsdagavond in april 2020 (Nederlandse) filmvoorstellingen over

de Tweede Wereldoorlog met speciaal als doelgroep de leerlingen van het basis- en voortgezet

onderwijs.

Woensdag 8 april 2020

Markelo

De leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in Markelo herdenken de slachtoffers van de Tweede

Wereldoorlog bij de door de scholen geadopteerde monumenten. Deze scholenherdenking is een

jaarlijks terugkerende activiteit.

Goor

Bevrijdingsroute door Keep Them Rolling en een concert met muziek uit de jaren '44-'45 door the

Apollo BigBand.

Dinsdag 28 april 2020 t/m zondag 3 mei 2020

Markelo

Markelo dankt haar vrijheid aan de Canadezen en er zijn al jarenlang hechte vriendschapsbanden

met Canadese veteranen en hun nabestaanden. In navol- - b

ging van de Frank Graham Cycle Liberation Tour (2013, 2015

en 2017) wordt in 2020 de “Liberation Field Tour 2020"

georganiseerd. Een meerdaagse veldtocht in niet alleen de

verschillende kernen en buurtschappen van Hof van Twente

maar ook in andere Overijsselse gemeenten en zelfs delen

van Gelderland voor Canadese en Nederlandse jongeren. Op

hun toch worden zij vergezeld door ‘jonge’ veteranen.

Gezamenlijk leggen zij de route af die 75 jaar geleden door

de geallieerden is gevolgd.

Dit internationale project dat jongeren bij elkaar brengt, laten we graag in aanmerking komen voor

een bijdrage uit het vfonds. 
Zaterdag 2 mei 2020 en zondag 3 mei 2020

Markelo

e Ontvangst van ca. 100 Canadese gasten, inclusief Ontario Pipe & Drumband

« Bevrijdingsfestival met Ontario Pipe & Drumband, Highland Regiment Pipes & Drums,

Folkloristische Vereniging Markelo, Keep them Rolling

e Parade en straatversieringen
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Maandag 4 mei 2020

Hof van Twente

In de zes kernen van Hof van Twente vinden gemeentelijke herdenkingen plaats bij de diverse

oorlogsmonumenten. De organisatie van deze herdenkingen ligt in handen van vrijwilligers uit de

verschillende kernen in samenspraak met gemeente Hof van Twente.

In Markelo vindt bovendien jaarlijks de provinciale herdenking plaats. De organisatie hiervan is in

handen van de Stichting Overijssels Verzetsmonument en kent ook in 2020 een sober karakter.

Bovendien proberen we in alle kernen aansluiting te zoeken bij het regionaal initiatief om kaarsen te

branden op de oorlogsgraven vanaf 21.00 uur ’s avonds.

Goor

Na de herdenking in Goor uitvoering van theaterstuk “Theater na de Dam”, gebaseerd op de

geschiedenis van Goor.

Diepenheim

In de nacht van 4 op 5 mei gaan circa 50 — 60 hardlopers het Bevrijdingsvuur ophalen in

Wageningen. Meerdere Twentse plaatsen nemen deel en de bedoeling is als een ‘lint vanuit

Wageningen de route naar Twente af te leggen.

Dinsdag 5 mei tegen 11.00 uur worden de lopers terug verwacht in Diepenheim, waar ze een warm

onthaal krijgen van de bevolking en diverse verenigingen die allerlei activiteiten organiseren bij en

rond CultuurCentrum de Pol, waar de Vlam van het bevrijdingsvuur ontstoken wordt op de

Gasvlamschotel.

Dinsdag 5 mei 2020

Hof van Twente

Op deze 75° bevrijdingsdag proberen we in alle kernen aansluiting te zoeken bij het initiatief om de

kerkklokken te luiden om 08.00 uur.

Diepenheim

e Een groots ontbijt voor de deelnemers en begeleiders van de bevrijdingsestafette.

e Voor de kinderen uit Diepenheim als een kleedjesmarkt, broodjes bakken. In de voorafgaande

week een kinderworkshop versieringen maken.

e  Voorstellingen door Toneelvereniging Ons Genoegen (De Terugkeer van de viool van Alex

Polak), Stedeker Daansers, Appeltjes van Oranje, zangkoor De Troubadours

Goor/Hof van Twente

Een lokaal bevrijdingsfestival op verschillende locaties en met verschillende DJ's uit Hof van Twente

die een tour door onze gemeente maken. Ter afsluiting een vuurwerkshow.
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Bijlage 1 - Communicatiekalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum Doelgroep Kern Communic | Boodschap/ Bijzondere

atie inhoud betrokkenen

24 maart Inwoners Goor Gemeente, | Herdenking

Goor en regulier bombardement

betrokkenen

26 maart Inwoners Diepenheim | De Pol Theatervoorstelling Herberg De Pol,

HvT +krantgem | Oorlogswinter door | Diepenheim

+ krant prov | Theatergroep De

Jonge Honden

Vanaf 1 april | Scholieren Goor Organisatie | Aandacht voor de in

en andere Goor Goor geplaatste

belangstellen (gastlessen | Stolpersteine

den scholen)

krant gem.

Vanaf1 april | Inwoners Goor Organisatie | Expositie met

HvTen Goor + specifieke aandacht

andere krant voor de Joodse

belangstellen gemeente gemeenschap en

den verhalen van

overlevenden of

nabestaanden

Vanaf 1 april | Inwoners Diepenheim | Organisatie | Speciale fietsroute Tourist Info

2020 Diepenheim Diepenheim | en Deepse vlaggen | Diepenheim/Hof-

en HvT uithangen marketing

+ krant

gem.

1april 2020 | Inwoners Diepenheim | Organisatie | Bevrijdingsconcert Muziekvereniging

Diepenheim Diepenheim | en Bevrijdings- Harmonie

en HvT estafette

+ krant

gem.

3 april 2020 Basisscholen | Delden Gemeente, | Scholenherdenking

in Delden regulier

3 april 2020 Inwoners Hof van Gemeente, | Anjerconcert door Gemeente Hof van

HvT, Twente regulier Fanfare Bereden Twente

veteranen in Wapens

het bjizonder

3 april 2020 Inwoners Delden Organisatie | Belevingstocht langs | Met behulp van

HvTen Delden + 0.a. de in 2019 Augmented Reality

andere krant gelegde worden de verhalen

belangstellen gemeente Stolpersteine en van toen in beeld

den plekken die gebracht

herinneren aan het

Joodse verleden

3-5 april Inwoners Delden Organisatie | Evenement ‘Delden

2020 Delden en Delden terug naar toen’

HvT      
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+ krant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

gem.(intervi

ew)

+ krant

provincie

3 april 2010 KTR-deel- Delden Organisatie | Feestavond voor

nemers en Delden KTR-deelnemers

vrijwilligers

April- mei Inwoners Delden Organisatie | Cultureel en Museum No Hero

Vanaf 3 april | regio in Nooit weer- | educatief 45 billboards

2020 brede zin Nie wieder | kunstproject

+ krant gem

+ krant prov

4 april 2020 Inwoners Delden Organisatie | Diverse optredens l de

Delden en Delden + met muziek van toen | Vrijheidstour

overige krant Overijssel

kernen gemeente +

Prov. Krant

4 april 2020 Inwoners van | Delden Organisatie | Revival lokale Twickelstad FM

Delden Delden + omroep Twickelstad

Twickelstad | FM

FM

4 april 2020 — | Inwoners Markelo Organisatie | Wandelroute Sporen | Fallen Airmen

10 mei 2020 | Markelo en Markelo WOIl langs o.m. Memorial Markelo

HvT Duitse loopgraven,

+ krant gem | een bomkrater, een

+ krant prov | onderduikershol, etc.

4 april 2020 — | Groepen 8 Markelo Organisatie | Excursies groepen 8

10 mei2020 | basisscholen Markelo basisscholen

Markelo

4 april 2020 — | Inwoners Markelo Organisatie | Tentoonstelling van | Eungs Schöppe

10 mei 2020 | Markelo en Markelo voorwerpen uit de i.s.m. Beaufort

HvT Tweede

+ krantgem | Wereldoorlog.

4 april 2020 — | Inwoners Markelo Organisatie | Expositie met Beaufort i.s.m.

10 mei 2020 | Markelo en Markelo fotomateriaal uit de Eungs Schöppe

HvT (Beaufort) periode 1935 tot

1945

+ krant gem

4 april 2020 — | Senioren Markelo Organisatie | Senioren Markelo Senioren

10mei2020 | Markelo Markelo

+ krant gem

4april 2020 | Veteranen Hof van Gemeente | Veteranendag

HvT Twente regulier      
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+ interview

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

in krant

gem

7apriltoten | Inwoners Goor Organisatie | Vertoning films over | Filmhuis Alleman +

met 28 april Goor en Goor+ de Tweede scholen

2020 overige Filmhuis Wereldoorlog

kernen HvT Alleman +

Speciale krant

doelgroep: gemeente

leerlingen

groepen 8

basisscholen

8 april 2020 Groepen 8 Markelo Gemeente, | Herdenking groepen

basisscholen regulier 8 basisscholen

8april 2020 | Leerlingen Markelo Gemeente, | Scholenherdenking

basisscholen regulier

in Markelo

8april 2020 | Inwoners Goor Gemeente, | Bevrijding Goor

Goor regulier

28 april-5 mei | Inwoners Markelo Organisatie | Liberation Field Tour | Stichting Canada

2020 Markelo en Markelo Comité Markelo

HvT + krant

(interview)

+ krant prov

2 mei 2020 Inwoners Markelo Organisatie | Ontvangst ca. 100 M.m.v. Ontario Pipe

Markelo + Markelo + Canadese gasten. en drumband.

gastgezinnen krant

gemeente

2-3 mei 2020 | Inwoners Markelo Organisatie | Reenactment tijdens

Markelo en Markelo de wandelroute

HvT

+ krant gem

(met interv)

+ krant prov

2 mei 2020 Inwoners Markelo Organisatie | Bevrijdingsfestival

(jongeren?) Markelo

Markelo en

HvT + krant gem

3 mei 2020 Inwoners Markelo Organisatie | Activiteiten in en Stichting Canada

Markelo en Markelo+ rondom Markelo Comité Markelo

HvT

Krant gem.

3 mei 2020 Inwoners Markelo Organisatie | Bevrijdingsdienst op | Bevrijdingsdienst

Markelo Markelo het Kaasplein

+ krant gem

3 mei 2020 Inwoners Markelo Organisatie | Bevrijdingslunch op | DMD Events

Markelo Markelo het Kaasplein 
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+ krant gem

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 mei 2020 Inwoners Markelo Organisatie | Bevrijdingsconcert Fanfare/ DMD

Markelo en Markelo+ op het Kaasplein Events

HvT

Krant

gemeente

+ interview

Kaasplein-

activiteiten

3 mei 2020 Inwoners Markelo Organisatie | Bevrijdingsfestival DMD Events

Markelo en Markelo op het Kaasplein

HvT

+ krant gem

+ krant prov

(kaasplein-

act.)

4 mei 2020 Inwoners Alle kernen | Gemeente | 4 mei-herdenking +

HvT + Regulier, kaarsen op alle

provinciaal | comité oorlogsgraven in de

verzets- Provinciaal | gemeente (vanaf

monument | verzetsmo 21.00 uur)

Markelo. nument +

krant

gemeente

In de week Leerlingen Goor Organisatie | Historische film

van4-5mei | basisscholen Goor WOII

2020 en middel-

bare scholen + krant gem

4-5mei 2020 | Inwoners Diepenheim | Organisatie | Bevrijdingsvuur naar | Stichting

Diepenheim Diepenheim | Diepenheim Herdenkingen en

en HvT Manifestaties

+ krant gem

+ krant prov

4 mei 2020 Canadese Markelo Gemeente, | Herdenkingen bij Stichting Canada

bezoekers regulier Canadese Comité Markelo

Markelo + begraafplaats,

gastgezinnen Holten en bij het

en overige verzetsmonument

inwoners

HvT

4 mei 2020 Inwoners Goor Gemeente 4 mei herdenking 4 mei Comité Goor

Goor regulier

4 mei 2020 Inwoners Goor Organisatie | Theater Na de Dam

Goor Goor

+ krant gem

+ krant prov

4 mei 2020 Inwoners Markelo Gemeente, | 4 mei herdenking St. Herdenken en

Markelo en regulier + (zowel gemeentelijk | Vieren Vrijheid/    als provinciaal)  Gemeente Hof van
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provincie Krant Twente/ St.

Overijssel provincie Overijssels

Verzetsmonument

4 mei 2020 Inwoners Diepenheim / Gemeente, | 4 mei herdenking 4 mei comité Dph.

Diepenheim regulier

4 mei 2020 Inwoners Delden Gemeente, | 4 mei herdenking Oranjevereniging

Delden regulier Delden e.o.

4 mei 2020 Inwoners Bentelo Gemeente, | 4 mei herdenking Dorpsraad Bentelo

Bentelo regulier

4 mei 2020 Inwoners Hengevelde | Gemeente, | 4 mei herdenking St. De Marke

Hengevelde regulier

Voorafgaand | Jongeren Diepenheim | Organisatie | Knutselworkshop Jeugd- en

aan 5 mei Diepenheim Diepenheim Jongerenvereniging

2020 Nooit Gedacht

+ krant

gemeente

5mei2020, | Alleinwoners | Allekernen | Gemeente | De kerkklokken Kerken

08.00 uur HvT regulier + luiden

krant

gemeente

5-10 mei Inwoners Diepenheim | Organisatie | Toneelstuk ‘De Toneelvereniging

2020 HvT Diepenheim | terugkeer van de Ons Genoegen

viool Alex Polak’

+ krant gem

(Interview)

+ krant Prov

5 mei 2020 Canadese Markelo Organisatie | Parade in Stichting Canada

bezoekers Markelo Wageningen Comité Markelo

Markelo en (Canada

gastgezinnen comité)

5 mei 2020 Inwoners Goor Organisatie | Bevrijdingsfestival

Goor en Goor

overige +krant gem

kernen

5 mei 2020 Jongeren Diepenheim | Organisatie | Broodjes bakken, Jeugd- en

Diepenheim Diepenheim | kleedjes markt Jongerenvereniging

+ krant gem Nooit Gedacht

5 mei 2020 Lopers Diepenheim | Organisatie | Groots ontbijt ma CultuurCentrum

begeleiders Diepenheim | terugkomst Herberg De Pol in

en inwoners +krantgem | Bevrijdingsestafette | samenwerking met

Diepenheim + interview Vrouwen van Nu

5 mei 2020 Inwoners Diepenheim | Organisatie | Optreden Deeps Zangkoor de

Diepenheim Diepenheim Troubadours

+

6 mei 2020 Organisatie Markelo Organisatie | Graf bezoeken van | Stichting Canada

Markelo Markelo broer van Bert Comité Markelo

Reynolds

+ krant gem

(interview)

8 mei 2020 Canadese Markelo Organisatie | Vertrek/ Stichting Canada

jongeren en Markelo afscheidsfeest Comité Markelo

Nederlandse
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jongeren,

gastgezinnen

en veteranen

+ Krant

Gem.

+krant Prov.

 

 

 

 

9 mei 2020 Canadese Markelo Organisatie | Canadian Liberation | Stichting Canada

bezoekers Markelo Fesival Apeldoorn Comité Markelo

+gastge- (optie)

zinnen

Inwoners Goor Organisatie | Tentoonstelling Stichting Historisch

Goor en Goor + Joodse bevolking Goor

overige krant tijdens WOII

kernen gemeente

Inwoners Diepenheim | Organisatie | Boog bij het Historische

Diepenheim Diepenheim | Raadhuis, Vereniging Old

+ Geluidsopnames en | Deep’n

Krant Gem. | Kostuums

    tentoonstellen  
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