
 

        
 

BRIEF UITSTEL VAN HET CANADEES BEVRIJDINGSFESTIVAL 

Aan allen die meewerken aan of betrokken zijn bij het Canadees Bevrijdingsfestival: 

Dat het Corona-virus zo diep zou ingrijpen in onze maatschappij was niet te voorspellen. Toch is dat 

het geval. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op evenals de regeringsmaatregelen om de 

verspreiding van het virus af te remmen. Het gevolg daarvan is dat de Stichting Bevrijding ’45 heeft 

moeten besluiten dat het Canadees Bevrijdingsfestival van 9 en 10 mei 2020 helaas geen doorgang 

kan vinden.   

De Stichting Bevrijding ‘45 heeft dit besluit na zeer zorgvuldige overweging genomen. Het bestuur 

weet dat dit een zeer grote teleurstelling is voor iedereen die zich zo geweldig heeft ingespannen om 

alle festiviteiten tot een indrukwekkend geheel te maken; en wat zou het een mooi festival zijn 

geworden! 

Dit betekent beslist niet dat alle werk voor niets is geweest. Integendeel, we streven ernaar om het 

Canadees Bevrijdingsfestival in mei 2021 (75 + 1 jaar Vrijheid) te laten plaatsvinden. Alle 

voorbereidingen, die nu al zijn gepleegd, zullen dit najaar waarschijnlijk weer worden opgepakt. 

Daarbij hopen wij dat wij erop mogen rekenen dat een ieder weer even enthousiast aan de slag zal 

gaan om een prachtige programmering rond te krijgen.  

De komende dagen zal het bestuur van de Stichting Bevrijding ’45 tezamen met de Werkgroep 

Canadees Bevrijdingsfestival zich buigen over alle details van de gevolgen die dit besluit tot uitstel 

voor de verschillende participanten heeft, waaronder onze festivalpartners. Zij zullen daarover zo 

spoedig mogelijk nader bericht van ons ontvangen.  

Nogmaals, we betreuren het als Stichting Bevrijding ’45 zeer dat we dit besluit hebben moeten 

nemen. Wij zijn er echter van overtuigd dat we met elkaar in staat zullen zijn om na de Corona-crisis 

een waardig alternatief op te zetten waarbij alle inspanningen alsnog zullen worden beloond. Wij 

danken u voor uw inzet en houden u op de hoogte. 

 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Anita Menninga      Jan Huizinga 

Voorzitter       Secretaris 

 

 


