
OPDAT HET NIET WEER GEBEURE

Helaas is het ons niet gelukt om elke inwoner van de gemeente te 
bereiken. Toch hebben genoeg buurtschappen, wijken en straten zich 
aangesloten, waardoor we een behoorlijke route hebben kunnen 
samenstellen. Samen 80 km lang. De route is vanwege zijn omvang 
opgedeeld in 4 routes en zijn met de fi ets of de auto te volgen. Ze zijn 
opgenomen in een routeboekje, die in beperkte oplage vanaf 1 april bij 
boek en kantoorvakhandel Reterink in Wierden en Primera in Enter te 
verkrijgen zijn. Daarnaast zijn de routes te downloaden op de website 
www.vrijheidwierdenenter.nl en via de app “onroute”. Via deze app 

kan de route genavigeerd worden op smartphone 
of tablet.

Vanwege de ligging en de plaatselijke wegen zijn er 2 locaties, waar 
alleen de fi etsroute langs gaat. Dat zijn de schietbaan aan de Schiet-
baanweg en de crashsite van de Lancaster bommenwerper in Zuna. 
Deze locaties zijn wel te bezoeken met de auto, maar niet geschikt om 
al het verwachte verkeer van de route aan te kunnen. We moedigen 
echter wel aan om deze locaties te bezoeken, want ook daar hebben ze 
hun best gedaan om iets moois neer te zetten. Wanneer u met de auto 
naar de schietbaan wilt gaan, moet u er rekening mee houden dat deze 
aan een onverharde weg ligt.

Mocht uw straat zich niet hebben opgegeven voor het versieringen en/of
lichtroute, maar toch graag mee willen doen? Bekijk dan even goed de 
route, want misschien komt de route wel door of langs uw straat. In dat 
geval roepen wij u op, samen de handen ineen te slaan en uw buurt 
leuk aan te kleden. 

De routes
Wanneer u tijdens het rijden van de route versierde en verlichte 
objecten ziet, kunt u een QR-code tegenkomen. Deze QR-code kunt u 
scannen, waarna u wordt doorverwezen naar de website www.vrijheid-
wierdenenter.nl. Op deze pagina zal tekst en uitleg staan over wat te 
zien is. Sommige thema's zijn verspreid over meerdere locaties en via 
dit systeem hee�t de bezoeker op elk moment de informatie tot zijn of 
haar beschikking. Als voorbeeld: Het thema “Het verzet kraakt” van 
de grootste bankroof aller tijden wordt uitgebeeld door 9 objecten in 
maar liefst 4 straten. 

Tijdens het volgen van de route is de gewone wegenverkeerswet van 
toepassing. Laat daarom de bijrijder de QR-codes scannen en lezen. 
En wanneer u per fi ets onderweg bent, stap even af. Wel zo veilig. En 
ook voor uw veiligheid en dat van anderen: ga niet fi etsen zonder een 
goede verlichting. Want naast dat het per wetgeving verplicht is, is 
het ook in uw eigen belang, omdat de wegen in het buitengebied niet 
overal verlicht zijn.

De versieringen en lichtroute
Verschillende straten, wijken en buurtschappen zijn al maanden bezig 
met de voorbereidingen van de route. Er zitten ongelofelijk veel uren in 
het maken van de bouwwerken. Dat zal ook te zien zijn, wanneer u de 
route gaat volgen. Er zijn grotere en kleinere projecten te bewonderen 
en alles is gemaakt door de handen van vrijwilligers. In Kluinveen zelfs 
puur door de kinderen. 

De versieringen hebben allemaal te maken met de oorlog en/of 
bevrijding. Vaak hebben ze betrekking op gebeurtenissen, die zich in de
gemeente hebben afgespeeld. Soms op de plek, waar het is opgebouwd.
Om enkele voorbeelden te noemen: De uitgevoerde sabotage aan het 
spoor bij de Huurne door het verzet. De beschieting van de kersttrein 
waar aandacht aan geschonken wordt door de wijk rondom het station 
en de wijk het Loo. Met respect aandacht voor de Canadese bevrijders 
verzorgd door verschillende straten. Kijk voor alle deelnemers en de 
thema's op de website: www.vrijheidwierdenenter.nl.  

De versieringen zijn elke dag te bewonderen en op een aantal dagen 
in de avonduren, wanneer de versieringen mooi verlicht zullen worden 
van 20.30 uur tot 24.00 uur. 

De routes zijn verlicht op:
 13 april 2020 (2e paasdag) 01 mei 2020
 17 april 2020 02 mei 2020
 18 april 2020  05 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
 24 april 2020 
 25 april 2020 

Buurten hebben o.a. 
gebeurtenissen uit de oorlog 

nagebouwd of thema vrede en 
vrijheid, daarom is er een jury 

samengesteld om de buurten te 
beoordelen, de jury bestaat uit 

Bart Beldman, Hermen 
Krommendijk, Freddy Nijhof, 

Henk Keizer, Gerben Homan en 
Olaf Weghorst.

Er zal beoordeeld worden 
op techniek, vindingrijkheid 

en kwaliteit.
1e prijs

is een bedrag van 400 euro
2e prijs

is een bedrag van 250 euro
3e prijs

is een bedrag van 100 euro

PRIJZEN LICHTROUTE

Als initiatiefnemers van de lichtroute hebben wij, Herman, Rick 

en Bart Beldman een klein jaar geleden aangegeven, en ook op 

ons genomen, om alle inwoners van de gemeente Wierden te 

vragen Wierden in het kader van 75 jaar vrijheid zoveel mogelijk 

te versieren en versieringen in de avonduren te verlichten. Dit is 

bij ons gebaseerd op de goede herinneringen aan het herdenken 

van 50-jaar-vrij in 1995 met een lichtroute, waar nog steeds over 

gesproken wordt.

Lichtroute
van 80 km!

www.vrijheidwierdenenter.nl en via de app 


