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Ontdek de belangrijkste gebeurtenissen tijdens
de Tweede Wereldoorlog in Drenthe

DE OORLOG IN Drenthe



BezetBevrijd is een initiatief bestaande uit 
professionals en studenten uit de kunst, design en 
communicatie wereld met een sterke interesse in de 
Tweede Wereldoorlog. Opgericht in 2017 willen we 
met onze kennis en kunde de geschiedenis van de 

Tweede Wereldoorlog een nieuw leven inblazen. Wij 
vinden het belangrijk om ook de generatie die de 
oorlog niet heeft meegemaakt, te bereiken. 
De komende jaren hebben we verschillende 
uiteenlopende projecten van groot tot klein in de 

lijn staan om uit eigen initiatief ontwikkeld te 
worden. We willen met behulp van websites, 
producten, exposities en belevingen, vernieuwende 
concepten creëren. Hierbij zijn we altijd op zoek 
naar inspiratie en vernieuwing.

Wie is
bezetbevrijd



Van de vele projecten die in de planning staan presenteren we graag 
ons eerste project. Het betreft een interactieve 11-delige boekenserie 
die een nieuwe kijk brengt op belangrijke gebeurtenissen tijdens de 
Tweede wereldoorlog in iedere specifieke provincie van Nederland. 

We dagen de conventies van traditionele geschiedenisboeken uit en 
willen door samenwerking op verschillende gebieden komen tot een 
moderne en originele publicatie. 

Het 
project

De Duitse inval in mei 1940, persoonlijke getuigenverhalen, het 
dagelijks leven onder de bezetter, de vreugde tijdens de bevrijding.
Het boek De oorlog in Drenthe biedt een uniek perspectief op 
Drenthe tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Met meer dan 200 afbeeldingen, uit het boek springende Augmented 
Reality modellen, video- en audiofragmenten en meer dan 40 
replica-items van zeldzame memorabilia als nooit geziene kaarten, 
geheime memo’s rapporten en documenten, stuwt dit boek de lezers in 
het hart van de geschiedenis van Drenthe tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Lezers hebben de unieke kans om deze gedenkwaardige 
gebeurtenis opnieuw te ontdekken.

De oorlog 

in drenthe



De op 14 februari 2019 gepubliceerde Limburg editie.

De Duitse inval in mei 1940, persoonlijke getuigenverhalen, het 
dagelijks leven onder de bezetter, de vreugde tijdens de bevrijding.
Het boek De oorlog in Drenthe biedt een uniek perspectief op 
Drenthe tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Met meer dan 200 afbeeldingen, uit het boek springende Augmented 
Reality modellen, video- en audiofragmenten en meer dan 40 
replica-items van zeldzame memorabilia als nooit geziene kaarten, 
geheime memo’s rapporten en documenten, stuwt dit boek de lezers in 
het hart van de geschiedenis van Drenthe tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Lezers hebben de unieke kans om deze gedenkwaardige 
gebeurtenis opnieuw te ontdekken.

In februari 2019 hebben we dankzij 
de hulp van verschillende Limburgse 
bedrijven en lezers het eerste provin-
cie project kunnen publiceren. Een 
greep uit de reacties:

Meer informatie of lezerreacties 
over deze uitgave vindt u op onze 
website of facebookpagina.

“Een tastbare geschiedenisles”
Dagblad de Limburger

“Blij dat ik een klein beetje 
heb kunnen bijdragen.... 
Wat een mooi boek geworden.
Wow”
Lezersreactie

“App (bij belevingsboek) is 
fantastisch ! ! ! !”
Lezersreactie

“Een getrouwe weergave 
van de ervaringen en 
gebeurtenissen in Limburg”
NDB Biblion

Reeds 
gerealiseerd



de oorlog 

in Drenthe

Naast onze eigen financiele investeringen in dit project zijn we op zoek 
naar partners om dit project tot leven te brengen. Om De oorlog in 
Drenthe editie tot leven te brengen is er echter nog een totaal van € 
9,000 nodig. Dit bedrag willen we realiseren met het aangaan van 
samenwerkingen en het faciliteren van een voorverkoop. Het genoemde 
bedrag beslaat alle benodigde kosten en zal worden besteedt aan de 
volgende posten: 

De oorlog in Drenthe - Belevingseditie bevat :

       136 pagina’s hardcover boek met 200+ afbeeldingen

       Wordt geprint op hoog kwaliteit papier

       40 verschillende replica’s van originele documenten 

       Komt met gratis te downloaden app voor mobiel of tablet

       Meer dan 30 video- en audiofragmenten en AR modellen

       Heeft een massief kartonnen doos als omslag

       Gedrukt in een gelimiteerde oplage van 2000 stuks  

De retailprijs van de belevingseditie bedraagt € 44,95 
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Boeken  Drukwerk    Verpakking        Corrector
Logistiek Promotie    Opslag         Overige
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2021 JUL

NovNOV

NovNov

NovNov

Partnerwerving

AUG
Eerste opzetten
Onderzoek

Teamsamenstelling
Planning

Opzet boeken

Proef manuscript
Proef ontwerp

Definitief manuscript

Definitieve vormgeving lay-out

SEP

OKT

DEC

Finalisatie

Proeflezingen

Drukklaar

JAN

FEB Boeken worden gedrukt

MAA Uitbreiding van promotiecampagne

APR Distributie naar verkooppunten

MEI Boeklancering

2022



Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Beperkt beschikbaar.

Uw bedrijfsnaam en link naar uw 
website op de BezetBevrijd website

Uw bedrijfsnaam op de 
bedankpagina van het boek

Uw bedrijfsnaam op de virtuele 
presentatie tijdens de boeklancering

MajoorsPAKKET

-

-

-

KolonelsPAKKET

Potentieel bereik vermeldingen:
- Boeken: 5000+
- Advertenties: 180.000+

U ontvangt gesigneerd en als eerste: 
- 4x De oorlog in Drenthe  - Belevingseditie
- Poster, Postkaart, Collectors button 

De winkelwaarde bedraagt € 180. 

Inclusief gratis
bezorging. € 170,-

GeneraalsPAKKET

€ 340,-

Bestel uw pakket op www.bezetbevrijd.nl/drenthepartners

TIP: Informeer bij collega’s of vrienden en bestel gezamenlijk een pakket 

Potentieel bereik vermeldingen:
- Boeken: 5000+

U ontvangt gesigneerd en als eerste: 
- 2x De oorlog in Drenthe - Belevingseditie
- Poster, Postkaart, Collectors button 

De winkelwaarde bedraagt € 90. 

€ 85-
Inclusief gratis
bezorging.

Uw bedrijfslogo en link naar uw 
website op de BezetBevrijd website

Uw bedrijfslogo op de 
bedankpagina van het boek

Uw bedrijfslogo op de virtuele 
presentatie tijdens de boeklancering

Uw bedrijfslogo op online 
advertentie uitingen

-

-

-

-

Uw bedrijfslogo en link naar uw 
website op de BezetBevrijd website

Uw bedrijfslogo op de 
bedankpagina van het boek

Uw bedrijfslogo op de virtuele 
presentatie tijdens de boeklancering

Uw bedrijfslogo op online 
advertentie uitingen

Uw bedrijfslogo op flyers en posters 

-

-

-

-

Potentieel bereik vermeldingen:
- Boeken: 5000+
- Advertenties: 180.000+
- Flyers en Posters: 25.000+

U ontvangt gesigneerd en als eerste: 
- 8x De oorlog in Drenthe - Belevingseditie 
- Poster, Postkaart, Collectors button

De winkelwaarde bedraagt € 360. 

Inclusief gratis
bezorging.

-



Er zijn meerdere opties en combinaties mogelijk. Heeft u desondanks speciale wensen of ideeën?
Wij bespreken deze graag samen met u! Stuur ons een bericht op info@bezetbevrijd.nlwww.bezetbevrijd.nl/drenthepartners

Bestel uw pakket op

Teamworker
Van der Putt advocaten
ETI Kontakt bv
Roger Wijnen Sportief Fietsen

Totalfeed BV
Kunst- en Verzamelhuis Wijlre
Global Showtechniek
Kennis Accountancy

Biedermeier vakantiehuisjes
CREET©
Mode Centrum Frans Theelen
Boutique Hotel The Sjinn

STD Distributie
MB Belastingadviseurs
Buro Bost
Michael Snijders

REEDS 
MEEGEDAAN

Dankzij onderstaande partners hebben we de Limburg editie mogelijk kunnen maken.
We zetten onze partners daarom altijd graag op alle manieren in het zonnetje. 



         Download de gratis BezetBevrijd app  (via de App Store of Google Play)

         Open de app en volg de instructies.

         Scan onderstaande foto met je smartphone.

Je zal nu een Duitse V2 raket zien verschijnen en lanceren in 3D!

TOELICHTINGEN 
Probeer de 

 gratis ar-app

   Lanceer een V2-Raket IN 1.. 2.. 3! 

1

2

3

Advertentie
Er zal veelvuldig worden geadverteerd op verschillende sociale media 
kanalen. Het voorspelde bereik is berekend met behulp van de Facebook 
adverteerders tool. Het gemiddelde uit de geplande promotiecampagne is 
hierbij als uitgangspunt genomen. 

Flyer en Poster 
Flyers en Posters zullen zowel vóór, tijdens als ná de boekpresentatie 
worden verspreid. 

Doelgroep
Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat bij volwassen mannen in de 
leeftijd van 25-54 jaar en bij 10-15 jarigen de interesse in de Tweede 
Wereldoorlog het grootst is. Onze promotiefocus ligt dan ook 
hoofdzakelijk op deze doelgroepen. 

Bestellen & Levering
Na bestelling ontvangt u van ons een factuur met een vermelding van het 
gekozen pakket. Daarbij ontvangt u tevens informatie omtrent het 
aanleveren van uw logo en andere benodigde informatie. De gesigneerde 
boeken worden één week voor de daadwerkelijke boeklancering bij u 
bezorgd. Verzendkosten zijn bij ieder pakket inbegrepen. 



KVK 62868497
BTW NL033630008B03
IBAN NL83 INGB 0007 4166 01
BIC INGBNL2A

Brusselseweg 94, 6217HA, Maastricht (Postadres)
www.bezetbevrijd.nl
info@bezetbevrijd.nl

Robin Hageman robin@bezetbevrijd.nl
Niels Dewelde niels@bezetbevrijd.nl

Contact Contactpersonen

Blijf op de hoogte

Volg BezetBevrijd op LinkedIn, Facebook, 
Youtube of Instagram


