PROGRAMMA 75 JAAR BEVRIJDING
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
22 t/m 24 november 2019

De Tweede Wereldoorlog, de jaren 1940 tot 1945 lijken al weer heel ver achter
ons te liggen. Een donkere periode die ook in onze dorpen veel verdriet en
ellende met zich mee heeft gebracht. Dorpsgenoten die in militaire dienst
gesneuveld zijn, de dorpsgenoten die als gevolg van hun deportatie tijdens de grote Kerkrazzia
niet terugkeerden uit Duitsland, dorpsgenoten die soms door domme pech of een andere reden
deze periode niet overleefd hebben. De moed die er voor nodig was om de vele onderduikers in deze
regio onderdak te geven of anderszins te helpen. Er zijn nog maar weinig mensen die uit eigen
ervaring over deze periode kunnen vertellen. Om stil te staan bij de gebeurtenissen en wat deze
periode hier in onze dorpen betekend heeft en wij nu hier al 75 jaar in vrede mogen leven is een
uitgebreid programma gemaakt. Een werkgroep bestaande uit leden van de Heemkunde vereniging,
het Oranje Comité en de werkgroep Oorlogssporen Kronenberg
heeft een uitgebreid en gevarieerd programma samengesteld
en nodigt u van harte uit om aan een of meerdere activiteiten
deel te nemen.

Alle activiteiten zijn gratis en u bent van harte welkom.
De Kompeniej en groep 7/8 de Kroevert
de Torrekoel Kronenberg, aanvang 10.00 uur

Vrijdag 22 november

Deelnemers van de Kompeniej bezoeken samen de expositie “De Oorlog in en om de dorpen”. Aansluitend gaan deelnemers Kompeniej en leerlingen groep 7/8 met elkaar in gesprek nav OSK film “Oorlog gezien door de ogen van een
kind” met Sjraar Huijs o.l.v. Hans Steenmetz en Jan Philipsen.

Over Joden, boeren en een (Kronenberger) pastoor door Herman van Rens
de Torrekoel Kronenberg, aanvang 20.00 uur

Het grote verhaal van de Holocaust, de fabrieksmatige vernietiging van de Joodse mensen in de
jaren van het Derde Rijk, is bekend. Dat verhaal geldt ook voor Limburg. Een beslissing om onder
te duiken was moeilijk, zowel voor de onderduikers als voor hun gastgezinnen. Toch zochten en
vonden veel Joodse mensen in Limburg een onderduikadres. Velen vonden dat o.a. bij boeren op
het platteland van Noord-Limburg. De bereidheid om ernstig bedreigde mensen te helpen was voor
een belangrijk deel aangeleerd gedrag en in hoge mate de verdienste van enkele ‘morele leiders’
binnen de groep, zoals geestelijken, journalisten en onderwijzers. De lezing is een eerbetoon aan
pastoor Henri Vullinghs van Grubbenvorst afkomstig uit Kronenberg en andere lokale verzetsmensen. Hij wist honderden mensen in Noord-Limburg de juiste weg te wijzen, en hen aan te zetten om Pastoor Vullinghs
met de dood bedreigde medemensen te helpen. Hij betaalde hiervoor met zijn leven.

onthulling monument ter ere Guardsman John Shiells
Saardijk, aanvang 10.30 uur

Zaterdag 23 november

Shiells behoorde tot het 3e Bataljon Scots Guards. Hij reed als chauffeur van een M5 Stewart tank tijdens een verkenning
op de Saardijk op een Duitse antitankmijn. Hij was de eerste bevrijder die in onze gemeenschap zijn leven gaf voor onze
vrijheid. Hij staat mede symbool voor de andere geallieerde soldaten
die hier in onze dorpen hun leven gaven. Het monument is tevens een
eerbetoon aan mevr. Ida Pauwels-Houwen die John’s veldgraf
adopteerde en gedurende drie jaar liefdevol verzorgde.

Tocht historische legervoertuigen periode 40/45

door Evertsoord, Kronenberg en pauze in Sevenum ± 12.00 uur bij
kruising Maasbreeseweg/Schoutstraat. De komst van de voertuigen zal
vooraf met het luiden van de kerkklok per dorp worden aangekondigd

De Sevewaeg, 12.30 tot 17.00 uur grote zaal expositie “75 jaar vrijheid”
met foto’s en filmmateriaal uit en vlak na de tweede wereldoorlog en de film: Het Verzet,
Sevenum in de Tweede Wereldoorlog, met o.a. Eugenie Boutet en Pieter Arts (20 minuten).
Tevens de foto-expositie van Maarten Verbaarschot , “Alle Männer raus”. Hierin het verhaal van zijn
vader die op 8 oktober in Sevenum tijdens de kerkrazzia werd opgepakt.

15.30 tot 16.30 uur De Gaper, lezing: Het verhaal van de bevrijding

en de gevolgen van de oorlog voor de lokale bevolking door Hans Steenmetz en Jan Philipsen

Zondag 24 november

SEVENUM

De Sevewaeg 10.30 uur tot 17.00 uur
Expositie grote zaal expositie “75 jaar vrijheid” en foto-expositie van Maarten Verbaarschot, “Alle Männer raus”
en film Het Verzet, Sevenum in de Tweede Wereldoorlog, met o.a. Eugenie Boutet en Pieter Arts

KRONENBERG
10.00 uur: Start begeleide wandeling Oorlogssporen Kronenberg (± 7,5 km)
Kerkplein Kronenberg (de wandeling voert langs een aantal markante punten uit de periode 40/45)
12.00 uur Oorlogsmonument Bedelaarspad in aanwezigheid van de wandelaars spreekt kolonel Menachem Sebbag
(hoofdkrijgsmacht rabbijn) Kaddiesj uit – een belangrijk Joods gebed voor overledenen – voor het
bemanningslid sergeant boordschutter Benjamin Frederick Goldsmith

de Torrekoel Kronenberg, aanvang 13.30 uur
Zaal 3

13.30 - 14.00 uur: SETOVERA speelt “Brief in schemer” van Herman Heijermans.
Het is 1940, het is oorlog, je bent moeder van een zoon aan het front én je bent blind.
De enige mogelijkheid om met je zoon te communiceren is via het geschreven woord,
de brief. Maar hoe? Gelukkig is de schoolmeester van het dorp bereid tijd voor je vrij te
maken en te helpen. Angst, liefde, hoop en vertrouwen vinden hun weg, via de pen van
de meester, naar jouw zo innig geliefd kind.
Luister en kijk mee naar een van de vele achtergebleven moeders, die in stille angst
droomt over de veilige terugkeer van haar jongen.
Regie: Karen Buwalda / Spel: Mart van Enckevort en Marjo Dorssers

Zaal 1
14.15 -15.15 uur lezing: Geheim van Mariaveen ontrafeld”
Presentatie Piet Snellen en Sraar Huijs over de vondst van een
bommenwerper in Mariaveen.
Het verhaal achter de crash van het toestel, de speurtocht naar
bemanningen en naaste familie en de verdere plannen voor de
nabije toekomst.

Zaal 3

15.30 - 16.00 uur: De Zuidelijke Tegenwind
Film op doek door Femke Hermans.
De bevolking van Kronenberg bestond in 1944 voor 4% uit Joodse onderduikers.
Tijdens dit vreedzaam verzet had ook de familie Mulders Joodse kinderen opgenomen. Femke onderzocht mevr. Mulders’ archief en originele foto’s van deze periode
waarin haar oma, Johanna Mulders, Bob de Levie onder haar hoede nam, en bracht
vervolgens een bezoek aan het toenmalige onderduikkind op Orr’s Island in de
Verenigde Staten van Amerika. Hierover schreef zij een boek en maakte een film.

Zaal 1
16.00 - 17.00 uur: Lezing: Het verhaal van de bevrijding
en de gevolgen van de oorlog voor de lokale bevolking
door Hans Steenmetz en Jan Philipsen

Zaal 2
13.30 - 17.00 uur: doorlopend Expositie “Oorlog in en om de dorpen”
met foto’s uit de periode 40/45, voorwerpen gevonden door Sjraar Huijs en Piet Snellen tijdens hun zoektocht naar
neergestorte vliegtuigen in Mariaveen, speciale aandacht voor verzetsheld en oud Kronenberger Henri Vullinghs die een
belangrijke rol vervulde als pastoor van Grubbenvorst bij de hulp aan onderduikers en Joodse mensen in deze regio (o.a.
onderscheiden met de Israëlische Yad Vashem en ridder in de nationale orde van het Legioen van Eer, Frankrijk)

en presentaties vijf korte films Werkgroep Oorlogssporen Kronenberg:
• De kerkrazzia • Onderduikerkampen • Jeu Hoeijmakers • Oorlog gezien door de ogen van een kind
• Stirlingbommenwerper, opgenomen in 2017 met Koos van de Ven, Sjraar Huijs en Ad Philipsen
• en een film over Pastoor Henri Vullinghs samengesteld door Piet Oomen.

