
Vakmensen

MEMORY VRIJHEIDSMUSEUM 
Starten bij
HET CENTRUM NIJVERDAL 
Constantijnstraat 7a
7442 MC   Nijverdal

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ ★ ★ ★ ★ 
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★ 
Loop afstand :★ ★ ★ ★ 
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★ 
Rollator :★ ★ ★ ★ ★ 
Rolstoel :★ ★ ★ ★ ★ 

Op dinsdag 7 maart 2023 verblijven wij op twee locaties.

Omdat het Memory Vrijheidsmuseum geen vergaderzaal heeft, is het ochtendprogramma in Het 
Centrum Nijverdal. De locaties kunnen van dezelfde parkeerplaats gebruik maken. De locaties liggen 
ongeveer 400 meter uit elkaar. Na de lunch gaan we lopend naar Memory Vrijheidsmuseum waar 
men zelf door het museum kan lopen.

Bereikbaarheid
Het Centrum is met OV goed bereikbaar. Vanaf NS station Nijverdal is het ongeveer 8 minuten 
lopen. Uit Rijssen vertrekt Keolis Bus 96 naar Nijverdal en uit Raalte vertrekt Keolis Bus 513 naar 
Nijverdal. Beide stoppen bij halte Markt in Nijverdal. Dat is bijna voor de deur van Het Centrum. 
Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.
Met de auto vanaf Raalte volgt u de N35 en neemt u de Afslag Nijverdal. U bent dan op de 
Grotestraat. U slaat nu bij de 3e verkeerslichten rechtsaf. U bent nu in de Constantijnstraat. En even 
verderop ziet u Het Centrum rechts liggen.
Met de auto vanuit Wierden neemt u ook de N35. Bij de verkeerslichten op deze weg gaat u linksaf 
richting Nijverdal. En gelijk weer rechtsaf bij de volgende verkeerslichten. U bent nu op de 
Wierdensestraat. U blijft deze weg volgen. Deze gaat over in de Grotestraat. Bij de 2e verkeerslichten 
slaat u linksaf de Constantijnstraat in. En even verderop ziet u Het Centrum rechts liggen. 
Met de auto neemt u op de A1 (Amsterdam-Hengelo) de afslag 28 Richting Rijssen. U volgt de 
borden richting Rijssen op de N347 tot aan de verkeerslichten. Dan slaat u linksaf   richting Rijssen. 
Op de rotonde gelijk rechtsaf slaan. U bent nu op de Reggesingel. U blijft deze weg volgen tot de 2e 
rotonde. Daar slaat u rechtsaf de N347 op. Deze weg heet Morsweg. Deze weg blijft u volgen tot de 
3e rotonde. Daar slaat u meteen weer rechtsaf de N347 op. Dit is de Provincialeweg Zuna. Deze weg 
blijft u volgen richting Nijverdal. Na ongeveer 1,3 kilometer slaat u linksaf de Rijssensestraat in richting 
Hellendoorn en Nijverdal. Blijf deze weg volgen tot over de 2e rotonde. Na de 2e rotonde komt u bij 
een Y sprong. Houd daar rechts aan. De weg heet dan nog steeds Rijssensestraat.
Dan gaat u bij de 3e weg rechtsaf (doorrijden mag niet). Dan bent u op de Constantijnstraat. En even 
verderop ziet u Het Centrum links liggen.

Het Centrum Nijverdal
Het Centrum is als moderne kerk gebouwd zonder toren. In 2014 is ‘Het Centrum’ compleet 
gerenoveerd. Een twintigtal gratis parkeerplaatsen op eigen terrein en ruim voldoende openbare 
parkeerplaatsen (betaald parkeren) zorgen dat uw bezoekers bij ‘Het Centrum’ eenvoudig kunnen 
bereiken. 
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Op het P+R terrein bij het Treinstation Nijverdal kan gratis geparkeerd worden. Ook bij het 
winkelcentrum AH / Lidl / Aldi kan men gratis parkeren. Let op: in Het Centrum zijn geen rolstoelen of 
rollators aanwezig.

Memory Vrijheidsmuseum Nijverdal 
Het museum neemt je mee op de zwaarbevochten reis naar wat nu onze vrijheid heet.
Verleden, heden en toekomst in één gebouw.
Een zwarte doos, waar de gruwelijkheden verteld worden van de oorlog. Deze duistere, zwarte plaats, 
die omarmd wordt door een muur die alsmaar meer opgebouwd wordt en uiteindelijk eindigt in een 
stuk mooie moderne nieuwbouw. Dat is het levensverhaal van het Memory Museum. Het verhaal van 
de Tweede wereldoorlog in Overijssel en het daarna opbouwen van onze vrije maatschappij.
En dan nog die kapotgeschoten muur, alsof er bommen zijn gevallen en het karkas van het gebouw is 
blijven staan. Binnen de leefgemeenschap van Nijverdal/Hellendoorn is 22 maart 1945 een bekende 
datum. Het vergissingsbombardement op Nijverdal waar 73 dodelijke slachtoffers achterbleven. 
Onder andere in de Grotestraat – waar het Memory Museum aan ligt – vielen deze bommen.

In de vaste expositie van het Memory Vrijheidsmuseum beleef je stap voor stap de Tweede 
Wereldoorlog, vanaf de opkomst van het Nationaalsocialisme in Duitsland tot en met de bevrijding 
van Overijssel.
Een onderdeel van deze vaste expositie is de verdieping ‘Overijssel in de Oorlog’ waar je als bezoeker 
beleeft hoe het was om in Overijssel te leven tijdens de Tweede Wereldoorlog
In de vaste expositie van het Rode Kruis wordt een verbinding gemaakt met het heden. Hoe kunnen 
we de lessen van de geschiedenis over vrijheid toepassen op vandaag?

Hoe heeft de Tweede Wereldoorlog kunnen ontstaan? Hoe hebben wij als Nederland onze vrijheid 
verdedigd tegen de binnenvallende vijand? Hoe heeft de bezetter ons vijf jaar lang onderdrukt en 
onze vrijheden afgenomen? En hoe duizenden mannen uit een ver ander land het ondenkbare deden: 
hun leven opofferen om de vrijheid voor de Nederlanders weer mogelijk te maken. Dit allemaal los 
van wat wij in het heden vinden dat vrijheid is…

Waar het verhaal dat wij vertellen zijn oorsprong kent in verwoesting en achtervolging, is onze missie 
voor de toekomst die van verbinden en al onze bezoekers de mogelijkheid geven na een bezoek aan 
het Memory Museum om meer antwoorden dan vragen te hebben.
Wat is jouw rol hierin? Wat voor invloed heb jij op je eigen vrijheid of op de vrijheid van iemand 
anders?

Meld je hier aan
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