Eindverslag ‘De weg naar vrijheid’ Haaren
KBO-Haaren wist in het laatste weekend van oktober zo ongeveer de hele
dorpsgemeenschap op de been te brengen. Meer dan 70 (!) vrijwilligers
waarvan 18 jongeren waren in touw om de bezoekers een onvergetelijke dag én
avond te bezorgen. Want KBO-Haaren organiseerde aansluitend aan het
toneelstuk een (gratis) buffet voor alle Haarense 80-plussers met daarna een
feestavond. Het werd een onvergetelijk spektakel waar heel Haaren met plezier
aan terug denkt. Op zondag werd het toneelstuk voor een tweede keer
opgevoerd.
De twee voorstellingen in Haaren werden bezocht door circa 700 personen. Ruim 150 van
hen waren ouder dan 80 jaar en hadden dus zelf actieve herinneringen aan WOII. Ook
waren meer dan 100 Haarense kinderen jonger dan 15 jaar aanwezig. Vier (van de vier)
Haarense wethouders zijn aanwezig geweest, evenals een flink aantal raadsleden en de
directeur van KBO-Brabant.
Samenwerkingspartners
• RKSV Nemelaer (voetbalvereniging)
• Jeugdkoor Gregorius
• Haarense Revue
• Big Band 4 Swing
• Gedenkplaats Haaren
• Voor de ouderen
Samenwerking met lokale scholen was lastig. In Haaren zélf is geen middelbare school en
leerlingen uit Haaren gaan naar een scholengemeenschap in één van de volgende
gemeenten: Oisterwijk, Vught, ’s-Hertogenbosch. Die scholen op hun beurt zijn enorme
scholengemeenschappen die er weinig voor voelen iets op te zetten voor alleen leerlingen
uit één specifieke (kleine) plaats.
Contactpersoon jongeren:
Norbert Verbraak, norbert.verbraak.nv@gmail.com, 06 – 50 24 20 29
Taken jongeren
Jongeren deden mee als acteur en met zang en dans. Daarbij is heel creatief gekeken
naar mogelijkheden. Zo bleken de jongens van de voetbalclub uiteindelijk bereid om als
soldaat mee te doen in het stuk.
Verder hebben jongeren geholpen met organisatorische zaken rondom de uitvoering
zoals de ontvangst van gasten en de communicatie.
Leeropbrengst jongeren
• Historisch besef (op belevingsniveau). Zo zei een van de jongeren: ‘ik vroeg me
altijd al af, waarom zou je als Nederlander vroeger samen hebben willen werken
met de NSB? Door het verhaal van Fransje de kapper weet ik nu: mensen werden
gewoon betaald om joden en anderen aan te geven. Ze kregen er gewoon geld
voor.’
• Jongeren gaven verder aan het erg leuk gevonden te hebben: ‘mooie ervaring’,
‘leuk om mee te doen’. Verschillende jongeren in Haaren hebben uit zichzelf
afgezien van de vergoeding.
• De rode draad in het verhaal betreft moeilijke keuzes en dilemma’s en dat is
tegelijk ook de brug naar het heden.

Voorstellingen:
•
•

26 oktober: 15.00 uur (gevolgd door buffet en feest)
27 oktober: 15.00 uur

Prijs toegangskaart:
Zaterdag all-in (toneel, buffet en feest): €20,00
Zaterdag losse kaart feest: € 5,00
Zondag toneel volwassene: € 3,00
Zondag toneel kind tot 16 jaar: € 2,00
Totaal bereikt publiek: 700 personen
Totaal bereik jongere vrijwilligers: 18 personen
Gerealiseerde publicaties:
https://www.youtube.com/watch?v=ME7QUONap1I&feature=youtu.be

