
Tips om het thema 75 jaar vrijheid te gebruiken om de brug te slaan tussen de veteranen uit uw 
gemeente en de 'rest van de maatschappij': 
 

 Pak het regionaal op, zoek samenwerking met buurgemeenten, maar ook met lokale en 
regionale organisatie. Daarbij kunt u denken aan oudheidkundige verenigingen, historische 
verenigingen, de Oranjevereniging, de bibliotheek, scholen, veteranenverenigingen, etc. 

 

 Formeer een projectgroep met daarin een brede maatschappelijke vertegenwoordiging. De 
gemeente kan optreden als opdrachtgever, financier en deels facilitator. In de projectgroep 
zou u ook studenten/stagiaires kunnen inzetten.  

 

 Geef ROC of VeVa leerlingen een deelopdracht voor de dag, bijv het koken van een 
veteranenmaaltijd, of het maken van een plan voor de mensen die slecht ter been zijn. Zo 
kunt u nog veel meer voorbeelden bedenken. 

 

 Betrek veteranen bij uw organisatie. Zij kunnen het thema 75 jaar vrijheid 'naar het nu tillen'. 
Wat hebben zij er in de recente geschiedenis aan gedaan om in vrijheid te kunnen leven, 
waar ook ter wereld? Misschien kunt u een veteranen-ambassadeur vinden in uw gemeente? 

 

 Bekijk waar u aan kunt haken bij bestaande evenementen, bijvoorbeeld in het kader van de 
bevrijding van uw gemeente. Wat 'niet-veteranen' leuk vinden, vinden veteranen vaak 
natuurlijk ook leuk. Misschien kunt u een veteranenaspect toevoegen aan uw bestaande 
evenement.  

 

 Overweeg een andere benaming dan 'Veteranendag'. Als de nadruk iets minder op de term 
'veteraan' komt te liggen dan zal dat wellicht ook eerder de wat jongere veteranen 
aantrekken en hebben mensen minder de indruk dat de dag alleen voor veteranen is.  

 

 Maak in het programma een combinatie tussen actieve en passieve onderdelen, om zo elk 
wat wils te bieden.  

 

 Betrek burgers door (een deel van) het programma interactief te maken, bijvoorbeeld met 
kinderen. Kies dan ook voor een openbare locatie, bijvoorbeeld buiten.  

 

 Benader jonge veteranen met een concreet en persoonlijk verzoek, dat zal hen eerder 
stimuleren om te komen en/of te helpen bij de organisatie van uw evenement.  

 

 Organiseer een informatieavond over het thema 75 jaar vrijheid. Welke plannen heeft de 
gemeente, welke ideeën hebben uw inwoners. Er kwamen voorbeelden langs van 
loopgravenroutes, wandelroutes, fietsroutes, films, een lichtjesavond op een militaire 
begraafplaats, etc. 

 

 Bekijk vooral ook de themasite van het Nationaal Comité 4 en 5 mei! 
https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/75-jaar-vrijheid 
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