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Voorwoord
Dit jaar 2020, vieren we met ons allen, dat we
75 jaar in vrijheid mogen leven.
75 jaar geleden kwam er een eind aan de tweede
wereldoorlog. Daarmee kwam een eind aan 5 jaar
overheersing en kregen we onze vrijheid terug.
Vrijheid, waarin we ons eigen keuzes mogen
maken, waarin we een eigen mening mogen
hebben en uiten en vrijheid, waarin we mogen
zijn, wie we zijn.
In het hele land zijn er door heel veel enthousiaste
vrijwilligers verschillende activiteiten en
evenementen georganiseerd, zodat het een
onvergetelijk jubileumjaar zou worden.
Helaas konden veel van deze activiteiten niet door
gaan. Doordat we in Nederland, net als in de
rest van de wereld werden aangevallen door een
nieuwe vijand, het Coronavirus.
Voor ons allemaal heeft dat tot gevolg, dat we,
nu 75 jaar na het eind van de oorlog, zelf ervaren
hoe het is, wanneer je in je vrijheid wordt beperkt.
We kunnen niet meer doen en laten wat we willen.
Evenementen en activiteiten worden afgelast.
Het samenkomen van groepen mensen is niet meer
toegestaan. We moeten voldoende afstand houden
en meer van dit soort beperkingen.
Hierdoor worden we ons nog meer bewust, hoe
kostbaar het is om in vrijheid te mogen leven.
Een vrijheid, die gevierd mag worden.
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75 Jaar vrijheid
willen we op de Haart ook niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Daarom is het initiatief genomen om
deze uitgave ‘Haart viert vrijheid’ uit te geven.
Met de ondertitel ‘Vrijheid krijgen, hebben en
behouden’ wordt de inhoud weergegeven.
Vrijheid krijgen:
Maar liefst 14 mensen, die in de tijd 1940-1945 op
de Haart de oorlog hebben meegemaakt, vertellen
over hun ervaringen in deze tijd. We zijn hen
dankbaar, dat zij deze ervaringen met ons willen
delen.
Vrijheid hebben:
Door de deelnemende verenigingen wordt stil
gestaan, hoe het is om in deze tijd ‘vrijheid’ te
hebben, om in vrijheid te mogen leven. Om in
vrijheid activiteiten te mogen organiseren en hoe
hieraan invulling wordt gegeven.
Vrijheid behouden:
De leden van de jeugdclub en de leerlingen van
Basisschool ‘t Möllenveld hebben nagedacht
over wat vrijheid voor hen betekent en hoe we de
vrijheid, waar we doorgaans in leven, kunnen
behouden.
Aan ons allemaal de opdracht om
de vrijheid te ‘vieren’!

