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OVERZICHT ACTIVITEITEN
THEMA-AVONDEN

Drie bijzondere lezingen: 22.04: Kim Putters over vrijheid, 07.05: Anja
van der Starre over de razzia en de Merwedegijzelaars en 13.05: Peter van Wijngaarden over de voedseltochten rond de bevrijding

EXPOSITIE

Thematische tentoonstelling in Museum De Koperen Knop over de
onderwerpen razzia, Merwedegijzelaars, voedseltochten, propaganda,
bombardementen, vervolging, goed of fout, bevrijding: 25.04 t/m 20.06.

SCHOOLEDUCATIE

Museumbezoek van schoolgroepen aan de expositie, waar tevens
gastlessen worden verzorgd over met name de voedseltransporten,
maar waar ook andere onderwerpen aan bod zullen komen.

PUBLICATIES

De publicatie ‘Merwedegijzelaars’ verschijnt in een geheel vernieuwde
en uitgebreide uitgave en ook van het jeugdboek ‘Helsluis’ verschijnt
een herdruk. Beide uitgaven van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

DODENHERDENKING

Op de avond van 4 mei is er de traditionele dodenherdenking bij het
oorlogsmonument aan de Sluisweg, vanwaar aansluitend een bus met
leden van Roparun team 293 Steamwork naar Wageningen vertrekt.

BEVRIJDINGSVUUR

In de nacht van 4 op 5 mei wordt het bevrijdingsvuur in Wageningen
opgehaald door Roparun Steamwork. In Hardinxveld-Giessendam
wordt het van oost naar west begeleid door voertuigen van het Groene Virus en door het hele dorp gereden, waar bij de Lange Wei, het
oorlogsmonument en het gemeentehuis een vuur wordt aangestoken.

VRIJHEIDSONTBIJTEN

In De Bron en in ’t Hart zijn feestelijke vrijheidsontbijten, waarop iedereen kan intekenen. De estafettelopers en andere bij het bevrijdingsvuur betrokkenen eten mee.

VRIJHEIDSCONCERTEN

In de avonduren is er een muzikale viering van de bevrijding, met
enerzijds een (koren)concert Neder-Hardinxveld – Giessendam en
anderzijds een muziekavond met bands Boven-Hardinxveld.

RECONSTRUCTIE
VOEDSELTOCHTEN

De rond de bevrijding uitgevoerde voedseltochten vanuit Brabant
worden op een eigentijdse wijze gereconstrueerd met twee authentieke scheepjes, m.m.v. de scholen en de voedselbanken.

FOTO-COLLAGES

Iedereen wordt gevraagd om foto’s voor een hopelijk grootse fotocollage in Museum De Koperen Knop. Niet alleen oorlogsfoto’s,
ook alledaagse gebeurtenissen uit die tijd zijn welkom.

HERINNERINGSBORDEN

Op verschillende plaatsen waar in de oorlog bijzondere dingen
gebeurden worden herinneringsborden geplaatst, om deze in
woord en beeld in gedachtenis te houden.

EN NOG VEEL MEER

Bevrijdingsvlaggen, attentie schoolkinderen, spelmiddagen, wijkversiering, huis aan huisflyer, herdenking Merwedegijzelaars door
adopterende school, monument Merwedegijzelaars enzovoort…

Dit herdenken en vieren wordt gerealiseerd door organisaties uit het hele dorp: Stichting Oranje Trouw, Museum De Koperen Knop, Stichting
Het Groene Virus, Roparun-Steamwork, Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam, Gemeente Hardinxveld-Giessendam, nabestaanden van de Merwedegijzelaars, de gezamenlijke scholen in Hardinxveld-Giessendam, De Bron, ’t Hart, de Voedselbanken, Buurt Bestuurt
Boven-Hardinxveld, Wijk Tienmorgen, Beobom, Delware en diverse particulieren.
De realisatie is in handen van een plaatselijk comité, de besturen van de verschillende organisaties, terwijl er ook speciale werkgroepen in het
leven zijn geroepen om alles in goede banen te leiden. Omdat het uit oogpunt van risicodekking, het werven van externe financiering en de
contacten met derden wenselijk is over een rechtspersoon met een juridische identiteit te kunnen beschikken, is er een stichting opgericht.
Het bestuur daarvan bestaat uit Dick de Jong voorzitter, Peter van Wijngaarden secretaris en Arie van Noordenne penningmeester. De ondersteuning komt van een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

