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BIJLAGE 1 
 
Zoals in het raadsvoorstel is te lezen, is er al een aantal plannen ingediend. 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de plannen. 
 
 

Overzicht ingediende plannen 
 
Stadsdichter Eric van Deelen 

In het kader van 750 jaar Roosendaal is er een gedichtenroute samengesteld. Het 

idee is ontstaan om deze uit te breiden in het kader van 75 jaar bevrijding.  

De gedichten zullen dan te maken hebben met de bevrijding en de daarbij behorende 

belangrijke plaatsen.  

Oranjestichting Roosendaal 

De Oranjestichting Roosendaal wil zich met name gaan richten op de oudste klassen 

van het basisonderwijs. Het gaat dan om groep 7 en 8 in combinatie met eventueel 

eerste jaar voortgezet onderwijs. Gedacht wordt om een lesbrief met materiaal 

hiervoor als leidraad voor informatievoorziening te gebruiken, mogelijk ondersteund 

door een dvd etc en te gebruiken in diverse lessen. De Stichting wil graag de 

herdenking afsluiten met een activiteit rondom de Polar Bear.  

Oranjecomité Moerstraten 

Omdat de dag van de bevrijding valt op een woensdag, is het Oranjecomité 

voornemens om in spelvorm de bevrijding na te spelen. Na dit spel is het de 

bedoeling om gezamenlijk te eten met de kinderen. Om de bevrijding na te spelen, 

wil de stichting ook met voertuigen naar het Oorlogsmonument rijden om daar een 

krans te leggen.  

Oranjecomité Wouw 

Het plan is om vanaf de scholen een optocht te organiseren naar het monument in 

de 28 Oktoberstraat om daar een krans te leggen. 

Cultuurcluster  

Het cultuurcluster wil de volgende activiteiten gaan organiseren. 

1. De Nationale jongerenherdenking op 4 mei 2019 
Deze heeft in 2018 voor de eerste keer plaatsgevonden en was meteen een 
succes. Daarom zal deze in 2019 wederom plaats vinden. 

2. Vrouwen van Wanten 4 t/m 11 mei 2019. 
Een theaterproductie met voorafgaand een educatief programma. De 
voorstelling gaat in première op de avond van 4 mei en is daarmee onderdeel 
van het programma van de Nationale Jongerenherdenking. 
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3. Tentoonstelling 75 jaar bevrijding en vrijheid 15 juni t/m 10 november 2019. 
Een grootschalige expositie in het Tongerlohuys over de oorlog in en de 
bevrijding van Roosendaal. 

4. Wat is het je waard? Oktober 2019 
Situaties die zich afspelen in de 2e wereldoorlog. Dit is een project met oud-

leerkrachten en speelt zich af in aanloop naar de gedenkweek in oktober 

2019. Het programma hiervoor is al redelijk ingevuld. 

Michiel Kersten – Re-enactment 

Michiel Kersten heeft een plan ingediend om in het weekend van de bevrijding een 

levende expositie in te richten bij het Tongerlohuys, gericht op het leven uit die 

periode.  

Oranjestichting Nispen; 

Heeft het plan opgepakt om een loop van Normandië naar Nispen te organiseren. De 

lopers komen dan aan op zaterdag 26 oktober, waar de start van de bevrijdingsweek 

plaatsvindt met diverse activiteiten. Het idee is om de fakkel die zij bij zich dragen 

telkens over te dragen aan de andere comité’s en Stichtingen.  

Bevrijdingsconcert 31 oktober 

Het jaarlijkse bevrijdingsconcert zal dit jaar worden georganiseerd door Harmonie St. 

Caecilia uit Nispen.  

Bevrijdingsfestival op 5 mei 

In 2019 zal voor de 3e keer het Bevrijdingsfestival worden georganiseerd in het Emile 
van Loonpark en het Tongerloplein. 
 
Van de Oranjecomité’s van Wouwse Plantage en Heerle zijn nog geen plannen 
ontvangen, maar daar is al wel enkele malen contact mee geweest. Zij gaan nog 
plannen indienen. 
 
Er vindt nog overleg plaats tussen het Cultuurcluster en de Oranjestichting 
Roosendaal om de plannen rondom educatie op elkaar af te stemmen. 
De bedoeling is om één educatiepakket te ontwikkelen voor alle basisscholen en 
middelbare scholen in de gemeente Roosendaal. 
 
Verder vindt ook nog overleg plaats om de Re-enacting en de tentoonstelling op 
elkaar af te stemmen. 
 
Verder zal er ook een officiële herdenking georganiseerd gaan worden door de 
gemeente op het Kadeplein nabij de Polar Bear. Hiervoor zal nog bekeken worden of 
er nog Engelse bevrijders zijn, die daarbij aanwezig kunnen/willen zijn. 
De kans hierop is, gelet op de leeftijden, overigens zeer klein. 
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Daarnaast is er het idee om op de graven van de Engelse en Nederlandse militairen 
op de begraafplaatsen in onze gemeente ook bloemen/kransen te leggen. 
 
Met bovenstaande initiatieven kan er een mooi programma samengesteld worden in 
de bevrijdingsweek van 26 tot en met 30 oktober met een afsluiting op 31 oktober 
met het bevrijdingsconcert. In de stad en dorpen vinden de activiteiten van de 
Oranjecomités en Oranjestichtingen plaats op de dagen dat de stad en dorpen zijn 
bevrijd. 
 
De totale kosten van de tot nu toe ingediende plannen alsmede de officiële 
herdenking bedragen afgerond € 77.000. 
 
Zoals in de toelichting op het raadsvoorstel is aangegeven, moeten alle plannen nog 
wel worden getoetst. 
 
Naast bovengenoemde plannen is het wenselijk om ook nog enige ruimte over te 
houden voor initiatieven, die in dit jaar nog ontstaan en het comité graag zou willen 
honoreren om ze van toegevoegde en kwalitatieve waarde zijn voor het totale 
programma. 
 
Vandaar het voorstel om een extra budget van € 75.000 te voteren, zodat tezamen 
met het al beschikbare budget van € 25.000 een totaalbudget beschikbaar is van € 
100.000. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 


