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Op 17 april 2021 vierde Apeldoorn 76 jaar vrijheid. 
Normaal gesproken herdenken we de oorlog en
vieren we onze vrijheid uitbundig met elkaar. Ook
dit jaar deden we dat niet ongemerkt, maar door
het coronavirus op andere manier dan we zijn
gewend.
De bijzondere audiotour Canadian Walk stond
centraal, welke is opgeleverd door Apeldoorn
Partners. 
Naast de primaire focus op deze audiotour is er
via eigen kanalen online aandacht besteed aan
bijzondere verhalen rondom de Tweede
Wereldoorlog in Apeldoorn en natuurlijk het
verhaal van de bevrijding van Apeldoorn op 17
april 1945. 



De Canadian Walk, het eeuwig defilé, is een
gratis audiotour van 2 km welke is opgezet
als eerbetoon aan onze bevrijders. Op de
route liggen 26 maple leaf tegels die men kan
scannen om zo de persoonlijke belevenissen
van Canadese soldaten en Apeldoornse
verzetstrijders te beluisteren. 
De officiële opening vond plaats op 17 april
plaats door middel van het Liberation Light
Event - vanwege COVID in aangepaste vorm. 

In 2021 meer dan 
10.000 keer gelopen



De officiële opening van de Canadian Walk
vond plaats op 17 april met een 'lite' versie
van het beoogde Liberation Light Event. De
beelden die hiervan gemaakt zijn werden
gebruikt in de korte film 'Apeldoorn
Remembers'.



In de film 'Apeldoorn Remembers' worden het
start- en eindpunt en het middelpunt de Grote
Kerk op spectaculaire wijze in beeld gebracht.
Heden en verleden worden op die wijze met
elkaar verbonden. 
De film is gepubliceerd op social media en door
gemeente Apeldoorn tevens weggezet in
partnerstad Burlington, Canada. 

78.000 views



In 2020 hebben wij gezien dat de
oorlogsgeschiedenis van Apeldoorn
veel impact heeft op inwoners.
Daarom hebben wij ervoor gekozen
dit jaar wederom een aantal
bijzondere verhalen te delen. De
best presterende post op de
Facebook-pagina van uit in
apeldoorn dit jaar was het verhaal
over de massa-executie bij de
Woeste Hoeve op 8 maart 1945.

Bereik: 
346.600



een advertorial in de Stedendriehoek;
een advertorial in het magazine van Visit
Veluwe;
abri's (reclameborden buiten) en 
citydisplays (reclameborden buiten).

Er zijn diverse persberichten verzonden om de
Canadian Walk onder de aandacht tee
brengen (aantal publicaties). Het totaalbereik
eigen media online is organisch behaald.

Naast de inzet van onze eigen kanalen hebben
wij ervoor gekozen om media in te kopen, te
weten:



Aantal publicaties:
120

Totaalbereik eigen media: 
473.173

Totaalbereik ingekochte media:
495.300




