WERKGROEP OORLOGSVERHALEN.
Jaarverslag 2018
Het doel van deze werkgroep is:
Belangrijke plekken uit WOII in de gemeente Eelde onder de aandacht brengen
van een zo breed mogelijk publiek.
Bij elke plek hoort een verhaal dat wordt geschreven door professionele verhalenvertellers.
In totaal zullen er ongeveer 15 tot 20 verhalen verschijnen in de vorm van een handzaam
boekje waarin een wandelroute langs de plekken is opgenomen. In het boekje worden foto’s
en een zgn. QR code opgenomen die kan worden gescand. De code geeft daarna een link aan
naar de website van Ol Eel, waarop meer achtergrondinformatie met foto’s, evt.
geluidsfragmenten en/of filmmateriaal te zien en te beluisteren zullen zijn.
De werkgroep maakt veel gebruik van reeds bestaand materiaal; in die zin is het boekje met
wandelroutes een aanvulling daarop. Zoveel mogelijk wordt getracht om routes en verhalen
toe te spitsen op speciale doelgroepen, zoals jeugd en jongeren.
De werkgroep is een samenwerkingsverband tussen Ol Eel en het Herdenkingscomité Eelde
en bestaat uit de volgende personen: Otto Bakker, Carin Bodewes, John Klip, Geert Arends,
Hendrik Cazemier, Jan Willem van Bruggen en Adriaan Ferf.
De bedoeling is dat de werkgroep het “eindproduct” op 13 april 2020 zal opleveren. Op die
dag zal worden gevierd dat Eelde-Paterswolde 75 jaar geleden werd bevrijd.
In 2018 heeft de werkgroep in een aantal bijeenkomsten enkele locaties gekoppeld aan
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Er werd zoveel mogelijk materiaal bestudeerd en
verzameld, waarmee een basis werd gelegd voor het werk van de verhalenvertellers. In het
najaar ontstond op deze manier het eerste conceptverhaal rond boerderij “De Duinen”.
Ook werd van nog vier andere locaties materiaal verzameld en aangeboden aan de groep
vertellers. Uiteindelijk zullen alle conceptverhalen op inhoud en vorm nog worden gescreend.
Alle verhalen zijn eind 2019 klaar en daarna kan het boekje met wandelroutes worden gedrukt
en zal publicatie op de website plaats hebben. Ook zullen in 2019 fondsen worden
aangeschreven voor de benodigde financiële ondersteuning.
Contactpersoon van de werkgroep is Otto Bakker, tel. 050 3091101 of 06 461003845 of per
mail op ottobakker@home.nl
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