
 
 

 
 

 
 

Bevrijdingsactiviteiten 5 mei Haarlemmermeer 
Pad in Verzetswijk Hoofddorp wordt vernoemd naar 

verzetsheldin Adriana Dekker-Kempe  
Tentoonstelling over Haarlemmermeerse verzetshelden  

in Cultuurgebouw 
 
De Stichting CRASH ’40-’45 en de Stichting Meerhistorie, onderdeel 
van de Stichting Haarlemmermeer Museum De Cruquius hebben de 
gemeente Haarlemmermeer verzocht een straat te vernoemen naar 
Adriana Dekker-Kempe. Zij heeft tijdens de Tweede wereldoorlog 
haar leven gegeven voor de hulp aan Joodse onderduikers en is op 
27 februari 1945 in Ravensbrück om het leven gebracht. Naar 
aanleiding van dit verzoek heeft de gemeente besloten om het 
fietspad bij de Nieuweweg dat langs de Geniedijk loopt naar deze 
verzetsheldin te vernoemen.  
 
Met de naamgeving wil de gemeente Haarlemmermeer een eerbetoon 
geven aan Adriana Dekker-Kempe. Op 5 mei onthult burgemeester Theo 
Weterings om 11.00 uur, samen met de dochter van mevrouw Dekker-
Kempe en een voormalig onderduikster het naambord.  
 
Bevrijdingsvuur 
Met de naamgevingceremonie gaan in Hoofddorp de 
Haarlemmermeerse herdenkingsactiviteiten van start. In de ochtend van 



5 mei arriveren lopers van de Atletiek Vereniging Haarlemmermeer 
vanuit Wageningen met het bevrijdingsvuur in Hoofddorp. De 
estafetteploeg loopt het laatste stukje met fakkels naar het 
Cultuurgebouw waar ze om 12.00 uur arriveren en waar hun aankomst 
buiten wordt opgeluisterd door muziekvereniging Excelsior.   
Het bevrijdingsvuur wordt in ontvangst genomen door de burgemeester.  
Daarna wordt in de passage van het Cultuurgebouw een tentoonstelling 
geopend over Haarlemmermeerse verzetshelden.   
 
Opening fototentoonstelling Haarlemmermeerse verzetshelden 
Het CRASH Museum ’40-’45 en het Historisch Museum 
Haarlemmermeer hebben naar aanleiding van de naamgeving van het 
pad het initiatief genomen om met steun van de gemeente 
Haarlemmermeer een fototentoonstelling over Haarlemmermeerse 
verzetshelden in de Passage van het Cultuurgebouw in te richten. Het 
gaat om twaalf grote banners waarop fotoportretten van 
Haarlemmermeerse verzetshelden te zien zijn. Per banner wordt 
informatie over hun rol en betekenis in het verzet getoond. Ook is er 
achtergrondinformatie over de rol van het verzet in Haarlemmermeer te 
vinden. Deze tentoonstelling wordt rond 12.30 uur door de burgemeester 
geopend. De tentoonstelling zal na 5 mei drie weken te zien zijn in het 
Cultuurgebouw en daarna is er de mogelijkheid om deze tentoonstelling 
ook op andere plaatsen in de gemeenten te tonen.  
 
 


