
Aanleiding

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is beëindigd en dat Nederland is 
bevrijd. In heel Nederland, dus ook in de gemeente Lopik wordt dit herdacht.

Samen met een groep enthousiaste en betrokken inwoners uit de diverse kernen, willen we 
ideeën en initiatieven bundelen en de communicatie een impuls geven. Stichting Kunst & 
Cultuur is partner bij dit project. 

De maand van de Vrijheid

Volgend jaar zal de gemeente Lopik met haar 9 kernen van 4 april tot en met 5 mei in het 
teken staan van 75 jaar vrijheid. Tijdens deze maand herdenken we dat het 75 jaar geleden 
is dat we zijn bevrijd. In het besef dat we de vrijheid  5 jaar kwijt waren en sinds de 
bevrijding in 1945 de vrijheid weer door kunnen geven. Generatie op generatie op generatie.

Hoofdbestanddelen van de maand van de Vrijheid

Vrijheidstour

Tijdens de maand van de Vrijheid, wordt de vrijheidstour georganiseerd. Je kunt door heel 
Lopik locaties bezoeken met het thema Vrijheid en de 2e Wereldoorlog. 

Tijdens de Vrijheidstour Lopik kunnen bezoekers de 2e Wereldoorlog herdenken en de 
Vrijheid gaan beleven in bijvoorbeeld een museum, bioscoop of een theater. Inwoners, 
(Oranje) verenigingen, buurtgemeenschappen, vriendengroepen,  bedrijven en allerlei 
andere vrijwilligers in de gemeente Lopik zijn enthousiast om hier hun bijdrage aan te 
leveren.

Verdere invulling

Activiteiten in de vrijheidsmaand worden gebundeld in de Vrijheidskrant. De definitieve 
invulling krijgt langzaam vorm. De jaarlijkse activiteiten rond Koningsdag worden ook hierbij 
betrokken.

Versieren van Lopik

Samen met de Inwoners en organisaties van Lopik gaan we, tijdens de Maand van de 
Vrijheid, alles zoveel mogelijk rood/wit/blauw inrichten en de bruggen en pleinen versieren. 



Regionale activiteiten

We trekken samen op met omliggende gemeenten en kijken waar we krachten kunnen 
bundelen. Er worden ook regionale activiteiten door Veteranen Organisatie Lopikerwaard 
georganiseerd zoals  een optocht met oude voertuigen. We zijn met hen in gesprek om bij 
deze activiteiten betrokken te worden.

4 mei

Tijdens dodenherdenking sluiten we aan bij de organisaties die dit al vele jaren voor de 
gemeente Lopik organiseren. De herdenkingen in Jaarsveld, Lopik en Benschop willen we 
uitbreiden en extra aandacht geven. Via de scholen wordt aan de kinderen gevraagd om een 
gedicht te maken, deze gedichten gaan we bundelen en de meest passende voorlezen 
tijdens de dodenherdenking.

5 mei

Op 5 mei worden door diverse Oranjeverenigingen en buurtschappen activiteiten 
georganiseerd. Alle pop-up theaters en musea zijn open.

In de kerktorens hangen vlaggen en deze torens kunnen worden beklommen. 

Verder is het mogelijk om op diverse plaatsen in de gemeente aan te schuiven voor een 
Vrijheidsontbijt en/of een Vrijheidsmaaltijd. 

Vrijheidsmaaltijden

Bevrijdingsdag start met een vrijheidsontbijt in Polsbroekerdam. Verder worden door de 
hele gemeente vrijheidsmaaltijden georganiseerd in pop-up restaurantjes. De reeds 
bestaande eetgelegenheden zullen ook een speciaal vrijheidsmenu maken voor deze dag.  
Alle ‘restaurantje’ komen op één overzicht. Je kunt overal aanschuiven. Wij delen de 
vrijheid!

Lopikerwaard in oorlogstijd vervolg

In 2015 is het boek “De Lopikerwaard in oorlogstijd” verschenen. Dit jaar komt er een 
vervolg op dit boek, voor de promotie en verkoop zullen de schrijvers van het boek samen 
met de burgemeester en een veteraan in een (oude) bus de div. kernen bezoeken

Scholen

De scholen betrekken we bij onze activiteiten. We vragen de scholen om de educatie die 
staat vermeld op de site van Nationaal Comité 4 en 5 mei te behandelen. Een veteraan uit de
Lopikerwaard zal de scholen bezoeken 

Tevens vragen we hen om in de klassen aandacht te geven aan ons volkslied en gedichten te 
maken over de Vrijheid. Deze gedichten worden gebundeld en gebruikt voor de 
dodenherdenking op 4 mei. De kinderen worden ook betrokken bij het ‘versieren’ van Lopik.



Communicatie

Informatie over de Vrijheidstour Lopik, de activiteiten van de gemeente Lopik en activiteiten 
die samen met buurgemeenten georganiseerd worden, komen in een speciale 
Vrijheidskrant. Deze wordt verspreid door heel Lopik.    

In deze Vrijheidskrant komen ook verhalen over de 2e W.O. en is er aandacht voor de het 
programma. Verder is er een Facebookpagina met recente informatie.

Begroting
Begroting 75 jaar vrijheid

Inkomsten Algemene kosten

Gemeente Lopik € 3.000,00 Magazine of oude krant voor 75 jaar Vrijheid € 6.000,00

Sponsorbijdrage ontvangen € 350,00 Website of bladerbare pdf op de website van Lopik 

NatuurLek

€ 500,00

Provincie Utrecht € 5.000,00 Vergunningen € 500,00

St. Veteranen Lopikerwaard € 500,00 Bouwhekken met doeken € 500,00

Gezamenlijke activiteit met ander gemeenten € 4.500,00

Sponsorbijdragen € 16.150,00 Bijdrage voor initiatieven vanuit de kernen € 5.000,00

Beachflags bij de musea/theater € 1.000,00

Prijs bruggen versieren € 250,00

Decoratiemateriaal (linten, lampionnen, ballonnen) € 2.000,00

Onkosten Dodenherdenking € 2.500,00

Onvoorzien € 2.250,00

Totaal € 25.000,00 Totaal € 25.000,00

Wilt u ‘De maand van de Vrijheid’ steunen? 

Uw bijdrage is welkom op: 

IBAN: NL71 RABO 0105 481 815 

T.n.v. Stichting Kunst & Cultuur Lopik

Inzake: 75 jaar Vrijheid

Evt. tegenprestatie of een leuk idee voor een bijdrage in natura 
kun je mailen naar miriam@touchcommunicatie.nl

 


