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Dodenherdenking 
 

Aan alle inwoners van Baak en omstreken. 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Dodenherdenking te Baak. 
 
Kermis en Oranje Stichting “Baak” organiseert eens per 5 jaar de Dodenherdenking in 
Baak. Dit gebeurt in de jaren welke eindigen op een 0 of een 5. 
 
De Dodenherdenking begint maandag 4 mei a.s. om 19.00 uur in de                        
St. Martinuskerk met een algemene Herdenkingsdienst voorgegaan door Marga 
Peters. 
Met gesproken woorden, muziek en stilte zullen we stil staan bij allen die voor onze 
vrijheid gestorven zijn. 
 
Na afloop van de Herdenkingsdienst gaan we in stille tocht naar het kerkhof te Baak. 
Hier zullen een aantal mensen, waaronder wethouder Spekschoor, het woord 
nemen. 
 
Aansluitend zullen we 2 minuten stilte in acht nemen. 

 
Vervolgens zullen we bloemen neerleggen bij o.a. de Canadese piloot William Kennedy, 
maar ook bij de Baakse mensen en kinderen die tijdens en direct na de oorlog zijn 
omgekomen.  
 
Hierna lopen we door naar de Luisterplek voor het vervolg van de herdenking in  
samenwerking met Baaks Belang.  
 
Na afloop wordt u uitgenodigd voor een kop koffie bij Café Herfkens. 
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     5 mei - Bevrijdingsdag 

 
Dit jaar vieren we 70 jaar vrijheid en dat vraagt natuurlijk extra aandacht. Sinds 1948 wordt in 
Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. Sporters brengen dit vuur vervolgens via de 
Bevrijdingsvuurestafette door het hele land. Dit jaar wordt hierin ook de gemeente 
Bronckhorst vertegenwoordigd en ook Baak speelt hier een rol. 
 
Onderstaand een overzicht van de activiteiten in Baak op deze bevrijdingsdag: 
 
08.15 Locatie Luisterplek in Baak 
Bij de Luisterplek komen meerdere estafettelopers vanuit Wageningen met het  
bevrijdingsvuur. Zij worden begeleid door militaire voertuigen en zij volgen de  
Liberation Route. De Nederlandse vlag zal hierbij door de Queen’s Own Rifles (Canadezen) 
gehesen worden en de “The Last Post” wordt live ten gehore gebracht. Hierna wordt de route 
vervolgd naar het gemeentehuis in Hengelo. 
 
10.30 Zaal Herfkens geopend 
Koffie met cake. Expositie van en rondom Baak door Historische Vereniging Steenderen.  
 

11.10 Opstellen voor het bevrijdingsvuur 
Het bevrijdingsvuur wordt door D-jeugd elftallen van Basteom rond gebracht naar de kernen 
in de gemeente Bronckhorst en zal om 11.25 uur bij de Luisterplek in Baak aankomen. We 
hopen dat velen van jullie hier klaar zullen staan met vlaggetjes (ter plekke aangeleverd door 
de KOS) om ze feestelijk binnen te halen. Aansluitend worden er vrijheidsduiven opgelaten. 
 

+/- 12.30 afsluiting  
 
Voor meer informatie over het volledige programma zie onze site www.baaksekermis.nl 
Het volledige programma zal daarnaast ook gepubliceerd worden in informatieblad “De 
Achtste Steen”. 
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