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Doetinchemse activiteiten Herdenken & Vieren plus 
Gelderland Herdenkt 75 Jaar Vrijheid 2020 
 
 

FREYHEYT - schrijfwedstrijd en workshops - Rietveld 
Lyceum n samenwerking met De Gruitpoort 

Omschrijving Er worden verschillende workshops gegeven op het Rietveld Lyceum 
te Doetinchem. In deze periode schrijven acht klassen met ongeveer 
200 leerlingen over wat vrijheid voor hen betekent. Zo gaan ze 
bijvoorbeeld ouderen interviewen over hun vrijheid en kijken ze ook 
door hun ogen naar het thema vrijheid. Wim Maatman zit vanuit 
rockopera FREYHEYT in de jury. Het project wordt vanuit de 
Gruitpoort begeleid door Iris Cucaro, het contact met FREYHEYT 
verloopt via Jaap Evers.  
 

Datum 13 januari 2020 tot 2 maart 2020  

Locatie De Gruitpoort / Rietveld Lyceum 

Contactpersoon Jaap Evers (evers@freyheyt.nl) 
Info Iris Cucaro (i.cucaro@gruitpoort.nl) 

 
 

Levenslicht  
 

Omschrijving 1e moment opening herdenkingsperiode woensdag 22 januari om  
  
2e moment herdenking bevrijding Auschwitz maandag 27 januari 
2020  
  
3e moment beëindiging herdenkingsperiode zondag 2 februari 2020 
 
Zie apart draaiboek. 
 

Datum 22 januari – 2 februari 2020 (landelijke periode) 

Locatie Catharinakerk 

Contactpersoon Henk Schutman 

Info www.Catharinacultureel.nl 
catharinacultureel@kpnmail.nl 

 
 

Voorstelling FREYHEYT kunstbende in samenwerking 
met het Jongeren Centrum De Gruitpoort 

Omschrijving In samenwerking met het Jongeren Centrum (JCDTC), Toneelgroep 
Grid en de Gruitpoort wordt met het thema vrijheid en FREYHEYT 
een voorstelling gemaakt voor de kunstbende-wedstrijd. Een 
samengestelde groep in de leeftijd van 8 tot 12 jaar ontwikkelt in 
deze periode een voorstelling om in de voorronde in Doornroosje in 
Nijmegen te spelen, met als doel de deelname aan de nationale 

mailto:i.cucaro@gruitpoort.nl
http://www.catharinacultureel.nl/
mailto:catharinacultureel@kpnmail.nl
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wedstrijd van de Kunstbende. We zijn in overleg om deze 
voorstelling op meerdere plekken in de stad Doetinchem e.o. te 
vertonen. Coördinatie is in handen van Colin te Booij. Het contact 
met FREYHEYT verloopt via Jaap Evers.  
 

Datum 12 februari 2020 - 13 april 2020 

Locatie De Gruitpoort, diverse locaties in de stad 

Contactpersoon Jaap Evers evers@freyheyt.nl  

Info Colin te Booij colin_95@live.nl 

 
 

FREYHEYT Vrijheidsdebat/open mike – Graafschap 
College in samenwerking met De Gruitpoort 

Omschrijving In samenwerking met het Jongeren Centrum (JCDTC), de Gruitpoort 
en het Graafschap College worden voor de leerlingen van het 
Graafschapcollege gedurende vier weken verschillende workshops 
gegeven binnen het thema vrijheid. Leerlingen kunnen zich 
aanmelden en krijgen workshops in muziek, dans, gesproken woord 
en beeldende vorming. Deze workshops vormen uiteindelijk 
voorstellingen en open-mike avonden, uitgevoerd op het 
Graafschap College.  
Coördinatie is in handen van Colin te Booij. Het contact met 
FREYHEYT verloopt via Jaap Evers.  
 

Datum 9 maart 2020 - 9 april 2020 

Locatie De Gruitpoort, Graafschap College 

Contactpersoon Jaap Evers evers@freyheyt.nl 

Info Colin te Booij colin_95@live.nl 

 
 

Herdenking bombardementen Doetinchem 
 

Omschrijving Jaarlijks op 21 maart vindt de herdenking plaats van de drie 
bombardementen op Doetinchem in 1945. De bijeenkomst begint 
op het moment dat destijds op 21 maart de eerste bommen vielen: 
16.57 uur in de Catharinakerk in Doetinchem. Dit jaar werken 
hieraan mee o.a.: leerlingen van het Ulenhof College met een 
presentatie over de Doetinchemse bombardementen, een getuige 
van de bombardementen, Anwar Manlsadoon van De Gelderlander 
over de Syrische bombardementen, het Oost-Gelders Symfonieorkest 
met muziek van Eleni Karaïdrou en Ludwig van Beethoven, het 
OGSO samen het Arnhems Oratoriumkoor met HET REQUIEM VOOR 
DOETINCHEM en de stichting Vrijheidstheater Achterhoek met de 
klassieke uitvoering van een nummer uit de rockopera FREYHEYT.  
  

Datum 21 maart 2020 

Locatie Catharinakerk 

Contactpersoon Henk Schutman 

Info www.Catharinacultureel.nl 
catharinacultureel@kpnmail.nl 

mailto:evers@freyheyt.nl
mailto:colin_95@live.nl
mailto:evers@freyheyt.nl
mailto:colin_95@live.nl
http://www.catharinacultureel.nl/
mailto:catharinacultureel@kpnmail.nl
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Memorial herdenking bombardementen Doetinchem  
  
Omschrijving Memorial herdenking bombardementen Doetinchem uit gevoerd 

door het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen 
Aanvang 20:00 uur in het theater Amphion. Voor verder informatie 
en reservering gebruik de onderstaande link bij info. 
 

Datum 21 maart 2020 

Locatie theater Amphion 

Contactpersoon SBOG - Wim Papperse 

Info https://www.amphion.nl/programma/symfonisch-blaasorkest-gaanderen-

memorial-concert-doetinchem-herdenkt-en-viert/ 

 
 

Vrijheidsmanifestatie Grenszland  (vrijheidskrant) 

  
Omschrijving Startmanifestatie van de  viering van 75 jaar vrijheid in de regio 

Achterhoek 
Acht Achterhoekse en vijf Duitse buurgemeenten (Bocholt, Emmerik, 
Borken, Südlohn en Vreden) gaan samen grensoverschrijdend in 
2020 herdenken dat ze 75 jaar in vrijheid leven. Dat gebeurt op de 
Heelweg in Dinxperlo / Süderwick. Dit is tevens de startmanifestatie 
van de periode dat de Achterhoek samen met de provincie 
Gelderland en het V-fonds 75 jaar vrijheid in de Achterhoek vieren. 
 

Datum 29 maart 2020 

Locatie Heelweg, Dinxperlo 

Contactpersoon Gerda Brethouwer & Esther Ruesen 

Info g.brethouwer@doetinchem.nl 

e.ruesen@doetinchem.nl 

 
 

Opening vrijheidspodium binnenstad  (vrijheidskrant) 

 

Omschrijving Muziek, theater, cabaret, toneel en lezingen of andere initiatieven - 
van alles is mogelijk te presenteren op dit unieke vrijheidspodium, 
mits het publieke optreden in het teken staat van 75 jaar vrijheid en 
vrede. Een unieke mogelijkheid voor individuen, (muziek-) groepen, 
Onderwijs instellingen, cultuur en kunst, musicals, alsmede voor het 
totale verenigingsleven van Doetinchem om haar of zijn 'gevoel' 
omtrent vrijheid en vrede te kunnen presenteren aan het publiek. 
Laat horen of zien hoe jij de vrijheid en vrede beleefd in de ruimste 
zin van het woord. Volgorde van aanmelding bepaald op welke 
datum en tijdstip het optreden kan plaatsvinden. 
 

Datum 29 maart 2020 t/m 31 mei 2020 

Locatie Simonsplein Doetinchem 

Contactpersoon Jos Tiemessen 

Info info@bbdoetinchem.nl 

https://www.amphion.nl/programma/symfonisch-blaasorkest-gaanderen-memorial-concert-doetinchem-herdenkt-en-viert/
https://www.amphion.nl/programma/symfonisch-blaasorkest-gaanderen-memorial-concert-doetinchem-herdenkt-en-viert/
mailto:g.brethouwer@doetinchem.nl
mailto:e.ruesen@doetinchem.nl
mailto:info@bbdoetinchem.nl
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Grensoverschrijdende fietsroute door VVV Doetinchem 
 

Omschrijving In samenwerking met  VVV Emmerich, speciale grensoverschrijdende 
fietsroute tussen Emmerich en Doetinchem (vv) met bezoek aan 
Rheinmuseum en Stadsmuseum. 
 

Datum April/maart 2020 

Locatie VVV Doetinchem 

Contactpersoon Andre van de Burgt 

Info ALCONSULT@HOTMAIL.COM 

 
 

Muziekvoorstelling Gruitpoort 
 

Omschrijving Samen vieren we de vrijheid en vrede en sporen en littekens van de 
vrijheid zijn onderwerpen die in de voorstelling met muziek van 
Arjan Erkel en Jan Wilm Tolkamp: 'Vrijheid van denken en doen'. 
 

Datum April/maart 2020 

Locatie c 

Contactpersoon Tamara Otten 

Info toproducties@gmail.com 

 
 

De bevrijding van Doetinchem (In ontwikkeling) 
Talkshow over de bevrijding van de Achterhoek.  
 

Omschrijving In samenwerking met rockopera FREYHEYT organiseert de 
Gruitpoort een special Freyheyt film en debat dag. Voor deze dag 
zal een speciaal programma worden samengesteld met films en 
documentaires met het thema Vrijheid, zo divers mogelijk. Na de 
films worden deze nabesproken in het café samen met de 
bezoekers. De gesprekken zullen het thema vrijheid in zijn 
diversiteit aan de kaak stellen. De avond wordt gevuld met een 
speciaal menu in het restaurant.  
 

Datum 1 en 2 april 2020 (in optie) 

Locatie De Gruitpoort 

Contactpersoon Wim Maatman 

Info maatman@freyheyt.nl 

 
  

mailto:ALCONSULT@HOTMAIL.COM
mailto:toproducties@gmail.com
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Doetinchemse Veteranendag en viering bevrijding | 75 jaar 
vrijheid. 
  
Omschrijving Doetinchemse Veteranendag en viering bevrijding | 75 jaar vrijheid. 

Veteranen & Vrijheidsconcert uitgevoerd door de Marinierskapel. 
Aanvang 20:00 uur in het theater Amphion. Voor verder informatie 
en reservering gebruik de onderstaande link bij info. 
 

Datum 4 april 2020 

Locatie theater Amphion 

Contactpersoon Marie-Louise Willemsen en Frederik Hillebrink 
m.willemsen@doetinchem.nl  f.hillebrink@doetinchem.nl 

Info https://www.amphion.nl/programma/marinierskapel-der-koninklijke-
marine-anjerconcert-75-jaar-vrijheid/04-04-2020-20-00/ 

 
 

Bevrijdingsoptocht Terborgseweg  (vrijheidskrant) 

 

Omschrijving Bevrijdingsoptocht van tientallen historische geallieerde voertuigen, 
vergezeld van muziek. De colonne wordt gevolgd door een stoet 
van kinderen op versierde fietsen, skelters en andere 
vervoermiddelen.  Zij beelden het motto vrijheid uit. Vervolgens zijn 
er optredens en activiteiten op het Simonsplein. 
 

Datum 4 april 2020 

Locatie Terborgseweg-Hamburgerstraat-Simonsplein Doetinchem 

Contactpersoon Karel Berkhuysen  

Info k.berkhuysen@kpnmail.nl   info@doetinchemherdenkt.nl   
www.doetinchemherdenkt.nl 

 
 

Hip-voor-Nop (Teenage) freedomparty - zero afterparty voor 
jongeren van 12-17 jaar  (vrijheidskrant) 

 

Omschrijving Vrijheid is een groot thema. Wanneer ben je vrij in keuzes voor 
kunst, kleding, meningsuiting en samenwerking met anderen? En 
hoe ga je met die vrijheid om? Die vrijheid in het hier-en-nu vieren 
en waarderen is van levensbelang. Het doel van de Hip-voor-Nop-
freedom-party is het vieren van de vrijheid met een modeshow, 
dansvoorstelling voor het hele dorp en een feest. Samen met elkaar, 
in een tijd waar vrijheid van jezelf uiten en het hergebruik van 
spullen en kleding “normaal” is. In  deze tijd kunnen de tieners hun 
artistieke vrijheid pakken en het elastiekje verder oprekken om hun 
talent, eigenzinnige kenmerken en smaak te ontdekken. Net als 
toen in die naoorlogse tijd in Nederland. Hoe zou jij met hip-voor-
nop het bestaande, de dagelijkse mode uitdagen en je vrij voelen 
daarin?  
Met dit project van de freedom-party verbinden we het vieren van 
de 75 jaar vrijheid specifiek aan tieners en hun vrijheid van 
meningsuiting, kleding en identiteitsvorming. "It takes a village to 

mailto:m.willemsen@doetinchem.nl
mailto:f.hillebrink@doetinchem.nl
https://www.amphion.nl/programma/marinierskapel-der-koninklijke-marine-anjerconcert-75-jaar-vrijheid/04-04-2020-20-00/
https://www.amphion.nl/programma/marinierskapel-der-koninklijke-marine-anjerconcert-75-jaar-vrijheid/04-04-2020-20-00/
mailto:k.berkhuysen@kpnmail.nl
mailto:info@doetinchemherdenkt.nl
http://www.doetinchemherdenkt.nl/
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raise a child". Door met ondernemers, inwoners en tieners een 
project als de freedom-party invulling te geven leren we van elkaar 
en aan de tieners hoe we vrijheid kunnen vieren. Zo kunnen we 
blijvend beseffen dat we in een vrij land leven. De opbouw van de 
Freedom-Party bestaat uit 4 delen: - 1 Voorbereiding, aankleden en 
styling voor de modeshow – 2 Modeshow op rode loper door het 
dorp– 3 Een voorstelling voor breed publiek- 4 Zero-afterparty voor 
de tieners uit het dorp.  
 

Datum 4 april 2020 

Locatie WORK-SHOP-STUDIO Wehl - graansilo Wehl - Reuring 

Contactpersoon Ingeborg van der Oord  

Info info@graansilowehl.nl  work-shop-studio Wehl 

 
 

Theatervoorstellng & debatavond Gruitpoort 
 

Omschrijving Theatervoorstelling & debatavond met, voor en door jongeren met 
het thema Vrijheid en Vrede. 
 

Datum 22 april 2020 

Locatie Gruitpoort 

Contactpersoon Ester van de Haar 

Info directie@gruitpoort.nl 

 
 

  

FREYHEYT en Muziekschool Oost-Gelderland 
 

Omschrijving Leerlingen van de Muziekschool Oost-Gelderland brengen nummers 
uit de rockopera FREYHEYT in eigen arrangementen en eigen stijl. Er 
komen dus jazz, hip hop, klassieke combo’s, strijkkwartetten en 
andere uitvoeringen voorbij. 
 

Datum Nader te bepalen 

Locatie Muziekschool Oost-Gelderland 

Contactpersoon Wim Maatman 

Info maatman@freyheyt.nl 

 
  

mailto:info@graansilowehl.nl
mailto:directie@gruitpoort.nl
mailto:maatman@freyheyt.nl
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Nationale dodenherdenking Doetinchem  
 

Omschrijving In de Catharinakerk en in het Mark Tennantplantsoen vindt de 
jaarlijkse Nationale dodenherdenking plaats. Aanvang in de 
Catharinakerk om 18:45 uur einde in het Mark Tennant plantsoen 
om circa 20:30 uur. 
Aansluitend wordt om 20:45 uur in de Catharinakerk het koorwerk 
‘Annelies’ van James Whitbourn uitgevoerd, dat gebaseerd is op het 
dagboek van Anne Frank. In het Mark Tennantplantsoen zal om 
20:45 uur de cast van de rockopera FREYHEYT ingetogen optreden.  
 

Datum 4 mei 2020 

Locatie Catharinakerk en het Mark-Tennantplantsoen 

Contactpersoon Gemeente Doetinchem 
Marie-Louise Willemsen en Frederik Hillebrink 

Info  m.willemsen@doetinchem.nl  f.hillebrink@doetinchem.nl 

 
 

Bevrijdingsdag Doetinchem  
 

Omschrijving Diverse (muziek) activiteiten in de binnenstad en het Mark- 
Tennantplantsoen 
 

Datum 5 mei 2020 

Locatie Binnenstad en Mark-Tennantplantsoen 

Contactpersoon Jos Tiemessen  

Info info@bbdoetinchem.nl 

 

Grensoverschrijdende tentoonstelling Vrijheid van de kunst 
WOII. 
 

Omschrijving Onderdeel van het centrale regionale grensoverschrijdende 
programma van de Achterhoek kunsttentoonstelling in 
Stadsmuseum Doetinchem en over de grens 
 

Datum 7-8 mei 2020 

Locatie Stadsmuseum Doetinchem 

Contactpersoon Esther Ruesen 

Info e.ruesen@doetinchem.nl 

 
 

Scouting Roothaangroep Doetinchem  
 

Omschrijving Diverse activiteiten rond het thema Vrijheid met de leden van de 
scoutinggroepen. 
 

Datum 9 mei 2020 

Locatie Scoutingterrein in park Koekendaal. 

Contactpersoon Bram Zandstra 

Info b.zandstra@hetnet.nl 

mailto:m.willemsen@doetinchem.nl
mailto:f.hillebrink@doetinchem.nl
mailto:info@bbdoetinchem.nl
mailto:b.zandstra@hetnet.nl
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Muziekavond en Grensoverschrijdend Vrijheidskorenfestival 
Doetinchem “75 jaar leven in vrijheid”  (vrijheidskrant) 

 

Omschrijving Zaterdagavond 23 mei 20.00 uur: muziekavond op het Simonsplein 
met medewerking van: Mooi Koor Man, soliste zangeres Sabine 
Elfers, Dokter Jazz & Co, The Andrew Darlings, Euroregio Big Band 
BaJAZZo. 
Zondagmorgen 24 mei 10.00 uur : Vrijheidsdienst Catharinakerk 
m.m.v. Gaanderens Mannenkoor. 
Zondagmiddag 24 mei vanaf 13.00 uur : Grensoverschrijdend 
Vrijheid Korenfestival op 6 podia in de binnenstad, met meer dan 17 
koren uit de euroregio. Expositie en proclamaties van en door 
jongeren gemaakte vrijheidsgedichten. 

Datum 23 en 24 mei 2020 

Locatie Hoofdpodium Simonsplein en 5 podia in de binnenstad  
Doetinchem. (Bij slecht weer in binnen locaties te vinden via 
wegwijzers vanaf Simonsplein). 

Contactpersoon Ben Beijer / 06-30817890 

Info benbeijer@ziggo.nl  www.mooikoorman.nl 

 
 

Achterlandfestival - slotmanifestatie 75 jaar Vrijheid inclusief 
bloemenregen 
(vrijheidskrant) 
 

Omschrijving In het weekend van 29 mei vindt op De Bleek in Doetinchem het 
Achterlandfestival plaats. Dit festival staat in het teken van het 
vieren van 75 jaar vrijheid. 

Datum 31 mei 2020 

Locatie De Bleek, Doetinchem 

Contactpersoon Bart Kiers (Achterland) en Esther Ruesen (bloemenregen ism 
Cultuurpakt) 

Info info@festivalachterland.nl  www.festivalachterland.nl 
e.ruesen@doetinchem.nl  

 
  

mailto:benbeijer@ziggo.nl
http://www.mooikoorman.nl/
mailto:info@festivalachterland.nl
http://www.festivalachterland.nl/
mailto:e.ruesen@doetinchem.nl
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Rockopera FREYHEYT 
(vrijheidskrant) 
 

Omschrijving De rockopera FREYHEYT vertelt het waargebeurde verhaal over 
Achterhoekse jongeren in het verzet. Op een eigentijdse manier met 
muziek, dans, theater en videoprojectie. Confronterend: hoe ver ga 
jij voor de vrijheid? Jan Houtsma en Annie de Graaf hebben een 
leidinggevende rol in het gewapend verzet. Hun vrienden, het jonge 
Joodse stel Eva en Leo, genieten van het leven en bij de dreiging van 
het Nazisme offeren zij zich op voor hun ouders. En dan is er de 
opportunistische uitgever Kees Misset, de grootste werkgever van de 
stad; hij werkt voor de Wehrmacht, koopt met de winst NSB’ers om 
en steunt het verzet. 

Datum 26, 27 en 28 juni 2020 

Locatie Schouwburg Amphion 

Contactpersoon Wim Maatman / 06-30552199 

Info maatman@oasem.nl www.freyheyt.nl  

 

mailto:maatman@oasem.nl
http://www.freyheyt.nl/

