
4 April 1940: Inspectie van Nederlandse militairen in Noordwijk op de boulevard door Koningin Wilhelmina.

3 mei bezinnen, 4 mei herdenken,
5 mei vieren... in Noordwijk

Op 4 mei is de Nationale Herdenking. Dan herdenken we in het hele land 

de Nederlandse oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en in 

oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Om 20.00 uur is het daarom 2 minuten stil.

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, is het feest.

Dan vieren we dat we bevrijd zijn en dat we vrij zijn van oorlog en onderdrukking. 

Ook in Noordwijk vieren we dit. Centraal staat de vraag hoe we 

kunnen bijdragen aan vrijheid en vrede, hier en elders in de wereld. 

Ieder jaar opnieuw. Want vrijheid is kostbaar en kwetsbaar.

Vrijheid geef je door.

Verzetsstrijder
1 GRATIS entreekaart voor de matinee- of avondvoorstelling in de Muze.
Tweede entreekaart tegen 50% van de verkoopprijs.

2 GRATIS entreekaarten voor de taptoe op het terrein van de VV Noordwijk

Engelandvaarder
2 GRATIS entreekaarten voor de matinee- of avondvoorstelling in de Muze.
Tweede entreekaart tegen 50% van de verkoopprijs.

2 GRATIS VIPkaarten voor de taptoe op het terrein van de VV Noordwijk
inclusief ontvangst voor en na de show in de VIP ontvangstruimte.

Geallieerde
4 GRATIS entreekaarten voor de matinee- of avondvoorstelling in de Muze.
Tweede entreekaart tegen 50% van de verkoopprijs.

10 GRATIS VIPkaarten voor de taptoe op het terrein van de VV Noordwijk
inclusief ontvangst voor en na de show in de VIP ontvangstruimte.

Als sponsor ontvangt u tijdig bericht over de definitieve programmering. 
Het bijbehorende sponsorpakket sturen wij naar één door u op te geven adres.



Verzetsstrijder
70 Jaar leven in vrijheid is mij / ons zeker 1 euro per jaar waard. 

Mijn / onze éénmalige donatie voor 3 - 4 - 5 mei 2015 bedraagt 70 euro

Naam / Bedrijf ...............................................................................................................................

Engelandvaarder
70 Jaar leven in vrijheid is mij / ons zeker 10 euro per jaar waard. 

Mijn / onze éénmalige donatie voor 3 - 4 - 5 mei 2015 bedraagt 700 euro

Naam / Bedrijf ...............................................................................................................................

Geallieerde
70 Jaar leven in vrijheid is mij / ons zeker 100 euro per jaar waard. 

Mijn / onze éénmalige donatie voor 3 - 4 - 5 mei 2015 bedraagt 7000 euro

Naam / Bedrijf ...............................................................................................................................
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5Onze vrijheid is onbetaalbaar.
Leven in vrijheid is zeker niet vanzelfsprekend. Elke dag opnieuw tonen alle soorten media

ons weer de keiharde realiteit dat vrede op aarde er niet voor alle mensen is.
Onze vrijheid moeten we koesteren en doorgeven aan nieuwe generaties mede door

de jaarlijkse herdenking en viering in mei in leven te houden.
In het licht van het 70-jarige jubileum in 2015 is er een uitvoerig programma opgezet

waar alle Noordwijkers aan kunnen deelnemen en bijdragen.

 
 
 P R O G R A M M A *

 Zodag 3 mei
14.00 uur   Matineevoorstelling in theater De Muze
 Kinderen in Oorlogstijd o.l.v. Herma van Piekeren en het ...orkest
15.30 uur Oorlogsgeheimen | film uit 2014 naar de jeugdroman van Jacques Vriens.
17.00 uur Meet and greet met de acteurs uit de film 
19.30 uur  Avondvoorstelling in theater De Muze
 Kinderen in Oorlogstijd o.l.v. Herma van Piekeren en het ...orkest
21.00 uur Oorlogsgeheimen | film uit 2014 naar de jeugdroman van Jacques Vriens.
22.15 uur Borrel

 Maandag 4 mei
14.00 uur Burgemeester legt een bloemstuk bij de twee oorlogsgrafstenen op de katholieke 
 begraafplaats te Noordwijk Binnen
16.00 uur Burgemeester en kinderen van CBS Wakersduin leggen bloemen bij de graven van 
 de Nederlandse en Geallieerde oorlogsslachtoffers
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.00 uur Herdenkingsdienst Maria ter Zee
19.30 uur Stille Tocht naar Algemene begraafplaats voorgegaan door Schotse doedelzakspelers
19.40 uur Defilé en bloemenlegging bij de oorlogsgraven
 Muziek door het Kunstklank 4 mei Ensemble
19.50 uur Vervolg Stille Tocht naar oorlogsmonumenten aan de Oude Zeeweg, voorgegaan 
 door Schotse doedelzakspeler
19.58 uur Aankomst bij oorlogsmonumenten
 Koraalmuziek door muziekgezelschap Echo der Duinen
 Leden van de vrijwillige politie vormen een erewacht
20.00 uur Twee minuten stilte
20:02 uur Nationale volkslied, het Wilhelmus
 Toespraak burgemeester Rijpstra
 Voordracht nationaal herdenkingsgedicht door leerling aan het Northgo College
 Kranslegging door: Gemeente Noordwijk, Politie, Vereniging Oud Militairen Indië - 
 en Nieuw-Guineagangers Nederland, Oranjevereniging Noordwijk

 

 Dinsdag 5 mei
09.00 uur Alle Nederlandse vlaggen van Noordwijk wapperen
14.00 uur Op diverse plekken in Noordwijk starten muziekcorpsen een muzicale mars richting
 Oranje Promenade aan de Koningin Wilhelmina Boulevard
15.00 uur Recordpoging Guinnes Book of Records door alle Noordwijkers:
 “The longest Liberation Parade of World War II”
15.15 uur Diverse optredens muziekcorpsen 
19.30 uur Taptoe op het terrein van VV Noordwijk
21.30 uur Einde taptoe met het spelen van het Wilhelmus door 6 muziekcorpsen
22.30 uur Groots bevrijdingsvuurwerk voor de Koningin Wilhelmina Boulevard

* Onder voorbehoud van wijzigingen. Actueel programma op: www.noordwijk.nl

Naast actief deelnemen aan alle activiteiten kunt u ondersteuning 
bieden door een éénmalige financiële bijdrage toe te zeggen om de 

bezinning, het herdenken en het vieren van de bevrijding op
onvergetelijke en grootse wijze mogelijk te maken.

Mail uw formulier / bijdrage aan: j.heemskerk@noordwijk.nl

U kunt kiezen uit drie sponsorpakketten:


