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Eens maar nooit meer…… 
 
1940-1945 een periode, die niemand meer wil meemaken, de Tweede Wereldoorlog  wat een verschrikkelijke tijd. Nu 75 
jaar later leven we in vrijheid: Vrijheid in meningsuiting, diversiteit, religie en ga zo maar door. Elk jaar opnieuw vieren wij 
de bevrijding en onze vrijheid. In het jubileumjaar: 75 Jaar vrijheid. Deze vrijheid wordt groots gevierd met dit provinciaal 
evenement in het centrum van Venray op 29 maart.  
 
Schutterijen en schuttersgilden verbroederen al eeuwen. Sinds eeuwen verbroederen de schutters en stellen zij zich 
dienstbaar op voor de gemeenschap. Het gevoel van verbroederen is de schutters niet vreemd, wat samen waren wij één 
en samen blijven wij één. De Wereldoorlog bracht een hiaat met zich mee, maar 75 jaar later hebben de Europese 
schutterijen zich weer gevonden en vieren verbroedering. Aartshertog van Oostenrijk, Karl von Habsburg-Lotharingen riep 
in 2018 het Europese schutterswezen met circa 1 miljoen leden uit tot de grootste vredesbeweging in Europa. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Herman Kaiser, voorzitter van het Limburgs burgercomité 75 jaar vrijheid het 
schutterswezen benaderde om ter viering van 75 jaar vrijheid een internationaal verbroederingstreffen te organiseren, bij 
voorkeur in Noord-Limburg, waar op 3 maart 1945 Well en Arcen als laatste Limburgse plaatsen werden bevrijdt, terwijl 
vanaf 12 september 1944 Mesch als eerste werd bevrijdt. 
 
Het is dan ook een groot voorrecht om op zondag 29 maart 2020 in het Venrayse centrum een groot Internationaal 
Verbroederingstreffen te organiseren, waarbij de provinciale bevrijding wordt gevierd. Een dag, waarop muziek,  dans, 
zang, cultuur, diversiteit samenkomen. Onder het motto ‘ Alles komt samen in Venray’ nodigen we muziekverenigingen 
(Joekskapellen, schutterijen, harmonieën, schützenvereine, fanfares uit Nederland, België, Duitsland en Polen), 
dansgroepen, majorettekorpsen en zanggroepen van harte uit om aan ons provinciaal verbroederingstreffen deel te 
nemen. Er volgt o.a. een vrijheidsstoet, een VrijheidsTaptoe, de Vrijheidsmodeshow (tezamen met Venray Centraal) een 
programma in de Schouwburg en op alle pleinen vinden optredens plaats, waarbij het Schouwburgplein het 
hoofdfestivalterrein is).  
 

Het programma 
 
10.00 uur  Fruhshoppen in de Venrayse Schouwburg ; 
12.00 uur  Opening van het Internationaal Verbroederingstreffen op het Schouwburgplein; 
   Doorlopend optredens van muziekverenigingen, Schützenvereine, schuttersgilden, schutterijen,  

zangkoren en showkorpsen in het Venrayse centrum; 
 
13.00 uur  De Vrijheidsmodeshow; 

Dit Internationaal Verbroederingstreffen wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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14.00 uur  Vrijheidstoet door het centrum van Venray; 
15.00 uur  Begin van de Vrijheidstaptoe op het Gouden Leeuwterrein; 
17.30 uur  Begin van mini-optredens in de Bolzaal van de Schouwburg; 
20.15 uur  Start voorprogramma in de Rabozaal, gevolgd door de Tour of Freedom in Concert’ 
 

Frühshoppen 
 

  

Koopzondag 
 
Deze laatste zondag in maart staat traditiegetrouw in het teken van de mode en ook vandaag zullen vanaf 12.00 uur de 
centrumondernemers haar deuren openen. Gedurende deze middag zal twee keer de Vrijheidsmodeshow worden 
vertoond en kan iedereen, die even wil shoppen op deze mooie zonnige zondag kennismaken met ons centrum en 
ongetwijfeld kunt u even genieten op de talrijke terrassen en luisteren naar de muzikale klanken. De winkels zijn tot 17.00 
uur geopend. 
 

Het Verbroederingstreffen 
 
Vanaf 12.00 uur gaat het Verbroederingstreffen beginnen op het Schouwburgplein, het Gouden Leeuwterrein, het 
Henseniusplein en elders in het centrum. Om 12.00 uur vinden op het Schouwburgplein in het overdekte feestpaviljoen de 
openingstoespraken plaats. Onder leiding van de ceremoniemeester Leon Aarts, wordt u meegenomen in deze viering van 
onze vrijheid. Wij beloven u een spectaculaire opening van dit treffen, waardoor iedereen zich meteen thuis voelt in ons 
centrum. 
 
Het programma op het Schouwburgplein 
 
12.00 uur Openingstoespraken; 
12.15 uur The D-Day Revival Band; 
13.00 uur De Vrijheidsmodeshow, mogelijk gemaakt door Venray Centraal; 
14.00 uur De Vrijheidsstoet; 
15.00 uur Beats & Boogies Venlo (Wellicht nog bekend onder de Big Band’81); 
15.45 uur Zangkoor Jokola Brunssum, Afdelingswinnaar Grote koren op de Limburgse Koordagen en een NKF  

Topkoor. 
16.30 uur Schutterij Sint Sebastianus Margraten; 
17.00 uur Trommel- en Fluiterkorps Excelsior Montfort; 
17.30 uur Gypsy Davy, bekend van de The Temple Bar uit Ierland; 
18.00 uur Slipstream; 
19.00 uur Achtergrondmuziek, waarbij u ondertussen geniet van een drankje en een hap; 

De dag kan niet beter beginnen dan met een gezamenlijke 
brunch. In de Schouwburg te Venray geniet u van een 
overheerlijke uitgebreide lunch, verzorgd door Catermaat. 
Terwijl u geniet van deze heerlijke brunch, wordt deze 
ochtend muzikaal opgeluisterd door de blaaskapel 
‘Einfach Böhmisch’ en komen de ‘Zingende Kapsters op 
bezoek om u mee te nemen met de klanken van Betty 
Midler, Vera Lynn en vele liedjes. Deze brunch is maximaal 
te boeken voor 225 personen, dus wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt. De prijs voor deze gesubsidieerde brunch 
bedraagt € 10,00 per persoon en is te boeken via de 
website www.schouwburgvenray.nl. 
 

Deze brunch wordt mede mogelijk gemaakt door Interreg 
Duitsland-Nederland, het V-Fonds, de provincie Limburg, de 

gemeente Venray en wordt voor u verzorgd door  
Catermaat Catering. 
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Het Henseniusplein 
 
Het Henseniusplein zal voornamelijk in het teken staan van het cultureel erfgoed. Optredens van schuttersgilden, 
schutterijen, schützenvereine, zangkoren en showkorpsen en niet te vergeten de Brabantse opmars. Zeer indrukwekkend 
om deze opmars te mogen meemaken. 
 
Het programma op het Henseniusplein 
 
12.30 uur Het trommelkorps van de Schutterij Sint Nicolaas Heythuysen; 
13.00 uur De broederschap van Sint Martinus, de Bussen Schutten Neer; 
14.00 uur De Vrijheidsstoet trekt langs; 
14.30 uur Muziekvereniging Onze Lieve Vrouwe Gilde van Holthees-Smakt; 
15.15 uur Spectaculair optreden van de Steltenlopers uit het Belgische Merchem; 
15.40 uur The Venlo Caledonian Band; 
16.00 uur MDSV uit Doesburg; de prachtige Hanzestad aan de IJssel; 
16.20 uur Schutterij Sint Jacobus Hunsel; 
16.50 uur Massale Brabantse opmars gevolg door de vendelgroet; 
 

              

Gouden Leeuwterrein 
 
Het Gouden Leeuwterrein biedt ons de ultieme mogelijkheid voor dit tweede festivalterrein. Op loopafstand (100 meter) 
van het Schouwburgplein bevindt zich dit festivalterrein en is het podium voor zangkoren, gevolgd door de Vrijheidstaptoe 
en ik kan u beloven: Dit wordt een Taptoe, waarin de diversiteit van muziek hiervan af zal stralen. 
 
  

Gypsy Davy 
 
Gypsy Davy is een in Dublin geboren singer / songwriter. 
Hij kreeg een gitaar cadeau toen hij 9 jaar oud was en 
heeft het grootste deel van zijn leven besteed aan het 
verzamelen van volksliedjes.  Gypsy treedt regelmatig op 
in het livemuziekcircuit in heel Ierland en vermaakt zowel 
toeristen als de lokale bevolking met zijn uitgebreide 
repertoire van Ierse volksliederen.  Hij komt speciaal uit 
Ierland overgevlogen en zal deze dag een belangrijke 
inbreng hebben. 
 

Dit optreden wordt mede mogelijk gemaakt door Interreg 
Duitsland-Nederland, het V-Fonds, de provincie Limburg, de 

gemeente Venray en Mediarecycling Venray. 
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Het programma op het Gouden Leeuwterrein 
 
12.30 uur Popkoor 4-Tune Stein; 
13.15 uur Vocale groep Sumadi Susteren onder leiding van dirigent Jo Huijnen; 
14.00 uur De start van de Vrijheidsstoet; 
15.15 uur Start van de Vrijheidstaptoe met de opkomst van alle deelnemende korpsen; 
15.30 uur Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers Schaarsbergen/Den Haag; 
15.50 uur Drumfanfare Jong Leven Gerwen;    
16.10 uur Drumfanfare ESKA Bemmel; 
16.30 uur Showband KDO Groessen;  
16.50 uur Pipers Society Castle d’Aldenghoor i.c.m. Erft Area Pipes & Drums; 
17.10 uur Showkorps Irene Ede; 
17.30 uur Drumfanfare ESKA Bemmel (Hollandshow); 
17.50 uur Schutterij Sint Sebastianus Herkenbosch; 
18.10 uur Opkomst van alle deelnemende korpsen voor de finale; 
18.20 uur De finale met Highlander SCVK en het Wilhelmus; 
 

Grote Markt en de rest van het centrum 
 
Op de overige pleinen, zoals de Grote Markt, het Jan Henssenplein, het Monseigneur Goumansplein bestaat voor de 
verenigingen de mogelijkheid om een optreden te verzorgen. Hiervoor is geen separaat programma opgesteld, maar 
geschiedt op basis van eigen initiatief, zodat het gehele centrum profiteert van deze dag. 
 

Voorprogramma in de Bolzaal van de Schouwburg 
 
In de Bolzaal van de Schouwburg begint om 17.15 uur een aantal hoogwaardige miniconcerten. Zo beginnen we met een 
unieke samenwerking tussen VenrodeVoices en het Remunjs Theatherkoor, Roll for Fun (Het rolstoel dansen, want bij ons 
telt iedereen mee; een uniek optreden van Luuk Lenders: Luuk Lenders staat bekend om zijn creatieve volksmuziek met 
bijzondere fluiten, accordeon, shruti box, percussie, mondharmonica, badeendjes, pingpongballen en zelfgemaakte 
instrumenten.  Hert vorig jaar beloofden wij u dat Esther Gijsbertsen: De zangeres van de Mallet Percussionband 
Drumband Rhenen terug naar Venray zou komen en wij houden ons woord. Esther Gijsbertsen, tezamen met de band en 
een blazersensemble van KDO Groessen nemen u mee in een miniconcert en de Bolzaal zal uit haar dak gaan. Voor het 
bezoeken van dit concert geldt een maximum van 250 personen en zijn tickets te koop voor € 5,00 per persoon (Via de 
Schouwburg Venray). 
 
17.15 uur Venrode Voices in samenwerking met het Remunjs Theaterkoor; 
18.00 uur Roll for Fun; Het populaire rolstoeldansen; 
18.30 uur Luuk Lenders; De creatieve muzikant; 
19.15 uur Esther Gijsbertsen, ondersteund door de Mallet Percussionband Rhenen de KDO Groessen; 
 

  
Drumband Rhenen en Esther Gijsbertsen zijn terug!  Venrayse topper Loïs Vreugdewater staat in ons voorprogramma 
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En dan…… the Tour of Freedom in Concert 
 
Om 20.15 uur komen we tot het slot van de avond en dit beloofd spectaculair te worden.  Het programma heet TOUR of 
FREEDOM in CONCERT. De titel op zich is duidelijk, het gaat juist over Vrijheid. De solisten: een damestrio (Les Chouettes) 
die samen met het orkest pop-jazznummers vertolkt die juist met vrijheid te maken hebben. Uiteraard zit daar een 
‘Andrew-sisters’ medley in, maar vooral ook hedendaagse popsongs. De werken worden door de solisten aan elkaar 
gepraat. En daarnaast wordt e.e.a. gelardeerd met beelden en video’s en voice-over teksten (gemaakt en ingesproken door 
Theatermaker Jan Beuving). U maakt en reis via de vredesmissies in de loop der jaren. Na afloop van dit concert beloven wij 
u een zeer indrukwekkende afsluiting. Een artiest neemt u mee met een lied, waarvan (zoals een taxichauffeur ooit zei) de 
tranen nog uit een glazen oog’ stromen. 
 

 
 

Passe-partout 
Het is natuurlijk mogelijk om (In de losse voorverkoop) losse entreekaarten te kopen, maar we werken ook met een passe-
partout. De prijzen zijn: 
 
O Deelname aan de brunch       € 10,00 per persoon 
O Taptoe         Volledig gratis te bezoeken 
O Mini-concerten in de Bolzaal      € 5,00 per persoon 
O Tour of Freedom in Concert      € 10,00 per persoon 
O Passe-partout (Maximaal 250 personen)     € 20,00 per persoon 
 
Deze toegangskaarten zijn in de voorverkoop vanaf 01 maart 2020 te bestellen via de website van de Schouwburg Venray: 
www.schouwburgvenray.nl. 
 

Escaperoom Espace the Kazemat 
Experience Republic uit Deurne ontwikkelde een escaperoom in het kader van de Tweede Wereldoorlog. 'Escape the 
kazemat' neemt kinderen mee in een reis door de oorlog waarin zij spelenderwijs leren wat de Tweede Wereldoorlog 
inhield en wat voor impact het had op onze regio. In de virtuele oorlogsbunker, ofwel kazemat, treffen ze allerlei attributen 
uit de Tweede Wereldoorlog aan en ook de geluiden die uit de mobiele ruimte komen zijn levensecht. ,,Leuk en ook best 
wel spannend. Als je de herrie van de vliegtuigen hoort, schrik je toch wel even", vertelt Ties van groep 7/8. Het educatieve 
project werd  geopend door wethouder Marinus Biemans (Gemeente Deurne) die onder de indruk is: ,,Er zijn veel 
activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding, maar dit is wel een hele speciale manier om even te ervaren hoe het is om 
niet in vrijheid te leven."  
 
Deze Escaperoom komt naar Venray en u kunt dit zelf beleven. In de Schouwburg komt deze escaperoom te staan en in 
groepen van 4 personen kunt u deze escaperoom betreden en de oorlog zelf beleven. Voor de groep, die het snelst uit 
deze escaperoom zal ontsnappen, wacht een mooie prijs. Deelname is slechts mogelijk voor 80 personen en wilt u dit 
beleven, meldt u dan aan via info@zandakker.nl. De kosten bedragen € 5,00 per persoon. Natuurlijk geldt hiervoor: Wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt’. 
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The White Flag 
The White Flag is een 20 meter lange tafel installatie waaraan wij met zoveel mogelijk passanten in gesprek willen komen 
over vrijheid in de ruimste zin van het woord. De tekeningen en quotes worden genoteerd op witte linten die over deze 
tafels schuiven. Het eindresultaat van de White Flag is een kilometer beschreven lint (van meerdere dagen/evenementen). 
Dit wordt vervolgens tentoongesteld in een hele bijzondere combinatie van beschreven linten met beeldprojecties met op 
de achtergrond interviews die als een geluidslint worden afgespeeld.  In de Schouwburg Venray staat deze tafel opgesteld 
en kunt u hier uw eigen gevoel van vrijheid aan het papier toevertrouwen. 
 

De grote finale 
Nadat de Tour of Freedom in Concert tot een einde is gekomen, beloven wij de hele gemeenschap een spectaculaire 
afsluiting van het Internationaal Verbroederingstreffen. Wij nodigen iedereen uit om naar buiten te gaan voor een 
spectaculaire vuurwerkshow, waarmee wij de vrijheid vieren. U zult muzikaal een geweldige toegift krijgen en daarmee 
beëindigen wij ons ‘Internationaal Verbroederingstreffen. 
 

 

Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray 
Het bestuur en leden van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray zijn bijzonder vereerd om dit ‘Internationaal 

Verbroederingstreffen’ te organiseren. Ruim twee jaar voorbereidingen komen u samen in een indrukwekkend 
programma, waarin wij met u allen 75-jaar vrijheid en verbroedering willen vieren. Wij nodigen u van harte uit om deze dag 
met elkaar te beleven en heten u van harte welkom in ons mooie centrum van Venray. 

Dit Internationaal Verbroederingstreffen wordt mede mogelijk gemaakt door: 

          

Wilt u zelf ook lid worden van onze schutterij: 
Loop vrijblijvend eens een tijdje mee en ontdek 

of het schuttersbloed ook in uw  aderen kan 
kruipen. Recente ervaringen leerden ons dat 

het schuttersbloed snel in uw aderen kan 
stromen. 

 

Wilt u als tamboer, schutter meelopen, neem 
vrijblijvend contact op via 

Info@zandakker.nl 

 


