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STICHTING VRIJHEID IN DE GEMEENTE EE

Vastgesteld door het bestuur, april 2019

Algemeen
De Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe (hierna “SVIE”) is een gezamenlijk initiatief van een
aantal partijen uit het verenigingsleven van Epe met een vertegenwoordiging van de
burgerlijke gemeente Epe. SVIE telt een vijfkoppig bestuur. De gemeente Epe omvat de vier
woonkernen Epe, Vaasen, Emst en Oene en heeft ruim 31.000 inwoners.
SVIE wil in een breed gedragen verband in (ook in samenhang met omringende gemeenten)
verbindende activiteiten opzetten rond de viering van 75 jaar vrijheid. In dat kader staan de
basiscriteria “herdenken, beseffen en beleven” centraal.
Onze inhoudelijke thema’s betreffen natuurlijk “Vrijheid” en gaan qua historisch perspectief
uit naar de drie kernthema’s: operatie Market garden, Joodse geschiedenis en operatie
Veritable.
SVIE zoekt voor de uitrol van de activiteiten nauwe samenwerking met een brede
vertegenwoordiging uit het verenigingsleven en bevolking, zoals buurtverenigingen en
ondernemers. Al onze evenementen zullen voor een ieder vrij toegankelijk zijn.
Op hoofdlijnen gaat ons herdenkingsprogramma over:
• De bevrijding door Canadese troepen in april 1945 (Veritable”),
• Exposities over vluchtelingen (“Market garden”), onderduikers enz.
• Expositie Joodse geschiedenis in Epe,
• Herdenkingstoerisme,
• Concerten etc.
In het kader van beseffen zullen wij opzetten:
• Programma’s voor basisscholen (groep 7/8) en VO
• Ontmoetingen tussen oud en jong d.m.v. Vrijheidsontbijt met thema
• Een exquise opzet van thematische lezingen, naderhand te bundelen in een
bloemlezing;
• Projecten met uitgifte van voedselbonnen.
• Ontwikkelen magazine “VRIJ” met historie, actualiteit over vrijheid en met name
betrokkenheid van jongeren in de redactie en beeldvorming.
Ons programma qua beleven betreft:
• Feestelijke taptoe
• Bevrijdingstocht historische legervoertuigen en aansluitend bevrijdingsfestival;
• Lasershow (thematische opzet)
• Buurt- en winkelstraat versieringen en “contest”
• Theater/straattoneel
• Herinneringstochten (fiets, auto etc.) langs lokaties,
• Foodtruck festival met “1945 impact”.
Wij menen een duurzaam karakter aan de activiteiten te kunnen geven door een doorgaand
lezingenprogramma en een doorlopende bijdrage aan herinneringstourisme te bieden.

Stichting en bestuur
De Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe is opgericht op 6 december 2018. Het bestuur
bestaat uit 5 personen die alle hun roots hebben in de gemeente Epe en betrokken zijn in
diverse sociaal maatschappelijke instituten.
• Willem Meenink (64) voorzitter en (o.m.) bestuurslid bij de Wilhelminavereniging
Epe.
• Peter Verstoep (53) secretaris en voorzitter van de Oranjecommissie Vaassen.
• Adri Pol (55) penningmeester en voorzitter van de Stichting Broken Wings ’40-’45 in
Epe.
• Hennie Pol (72) bestuurslid en voorzitter van de Wilhelminavereniging Epe.
• Tony van Diepenbrugge (67) bestuurslid en generaal bd, o.a. bestuurslid bij de
Stichting Oorlogsgraven.
De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Motivatie van de Stichting
De Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe wil een voortrekker en een verbindende partij zijn
bij alle lokale initiatieven rond de viering van 75 jaar bevrijding in 2020 in de gemeente Epe.
Wij nemen het voortouw met ideeën, de coördinatie van festiviteiten en het motiveren van
het plaatselijke verenigingsleven en personen die een rol kunnen spelen en toegevoegde
waarde hebben bij de opzet van alle activiteiten.
Binnen het kader van de algehele viering van bevrijding staan de thema’s
“Herdenken, Beseffen en Beleven” centraal.
Wij willen naast de viering van bevrijding en het herdenken van alle gebeurtenissen tijdens
WO2 ook veel nadruk leggen op het besef van de waarde van VRIJHEID. En dat is vooral
gericht op de jongeren in onze samenleving: we betrekken daarom basisscholen (groepen
7/8) en VO in onze programmering, om het besef van de waarde van vrijheid te
benadrukken.

Verhaallijnen
Onze verhaallijnen spitsen zich toe op de door Veluwe Remembers aangedragen drie
verhaallijnen:
• Operatie Veritable,
• Joodse geschiedenis op de Veluwe (gemeente Epe),
• Operatie Market Garden.
De nadruk zal in de gemeente Epe liggen rond Veritable en Joodse geschiedenis. Operatie
Market Garden zal met name in de regio Arnhem/Ede groots worden aangepakt.
Wij zullen echter wel aandacht besteden aan de situatie van vluchtelingen en evacuées die
door het oorlogsgeweld in de gemeente Epe shelter hebben gezocht.

De verhaallijnen en de thema’s kruisen elkaar in een totaal pakket aan formats die leiden tot
een programma van activiteiten en projecten. Deze volgen later in dit document.

Samenwerking burgerlijke Gemeente Epe
De samenwerking met de gemeente Epe hebben we geborgd door het directe contact
tussen het bestuur van de Stichting met de heer Jan Vos. Daarnaast zijn er door een
vertegenwoordiging van het bestuur meerdere contactmomenten geweest met
burgemeester en wethouders over onze plannen en bijdrage die de gemeente daaraan kan
leveren.
Ter ondersteuning daarvan is een brief namens de wethouder, de heer J. Aalberts
toegevoegd

Samenwerking BINNEN Gemeente Epe
Binnen de gemeente Epe is een rijk verenigingsleven op sociaal, cultureel en maatschappelijk
vlak. Diverse van deze verenigingen hebben gedachten omtrent het ondernemen van
activiteiten rond 75 jaar bevrijding. De Stichting heeft op zich genomen om vanuit een
centraal ontwikkeld en consistent programma dat aansluit op eerder genoemde
verhaallijnen en thema’s een regisserende rol te vervullen bij de uitwerking van al die
activiteiten. Het verenigingsleven sluit graag aan op deze coördinerende aanpak en neemt
vervolgens verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoering van de verschillende
formats aan programma onderdelen. Hiermee bereiken we dat er een logisch en afgestemd
geheel ontstaat én dat er volop draagvlak is binnen de dorpen van onze gemeente.
Wij willen verbinding realiseren tussen het verleden en de toekomst door de scholen een
podium te bieden in het nog te realiseren Jeugdplatform. In dit platform zal de discussie
plaats moeten gaan vinden van wat leeft in de maatschappij in relatie met verleden en
heden. Tevens kan het een forum zijn en klankbord voor actuele vraagstukken met
betrekking tot. Stichting vluchtelingenwerk Nederland-Oost zal hierin een partner zijn.
De Stichting heeft dan een rol die ziet op:
• Coördinatie van alle activiteiten en bewaken doelstelling
• Communicatie en PR
• Financiering
• Continuïteit borgen
Er wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met onderwijs, om jongeren zo veel mogelijk te
betrekken bij het alomvattende thema. Een intensieve rol voor scholieren is dan ook
weggelegd bij de redactie van ons magazine.

Delen, geven omliggende gemeentes
Wij ontwikkelen diverse programmadelen zoals bijvoorbeeld een serie aan thematische
lezingen over onderwerpen rond Vrijheid in brede zin. Deze lezingen zullen we uiteraard
openstellen voor inwoners van ons omringende gemeenten. Daarnaast willen we de
ontwikkeling van een lesprogramma stimuleren voor basisschool en VO. Dit programma is
tevens breed inzetbaar en niet alleen voor scholen in Epe. Ons gratis themamagazine “VRIJ”
dat we willen uitbrengen (huis aan huis) in het voorjaar van 2020 is te delen met
omringende gemeenten. Daarover lopen reeds contacten met partijen in Heerde en er zullen
afspraken moeten worden gemaakt over medefinanciering.

Planning, toekomst
De Stichting wil haar activiteiten ook borgen voor de toekomst. Festival achtige
gebeurtenissen zullen uiteraard in het voorjaar (april/mei 2020) plaatsvinden, maar
activiteiten rond het thema Beseffen zullen doorlopen, ook na mei 2020.
Een meerjarig lezingen programma is daarvan een resultante.

Financiën
De stichting is voor haar financiën afhankelijk van subsidiegevers, sponsoren en het
algemene publiek.
De stichting wendt de door haar verkregen middelen aan voor het doel van de stichting en
dat is het herdenken, beseffen en beleven van 75 jaar bevrijding en vrijheid in het algemeen.

