
Herdenking in Heteren 

"For our tomorrow, they gave their toda 
We leven in Nederland in vrijheid en dat is onlosmakelijk verbonden aan het herdenken van hen die daar het zwaarste 

offer voor hebben gebracht .... en dat doen we zoals elk jaar op 4 mei bij de oorlogsgraven aan de Polderstraat in Heteren. 

We herdenken niet alleen hen die zijn gevallen gedurende de slag om Arnhem in september 1944 maar alle slachtollers 

op verschillende missies die hun aller voor vrijheid hebben gebracht. 

Het gevoel van onze vrijheid voelen we da

gelijks. We kunnen gewoon naar de Jumbo 
aan de Beemdhof lopen zonder gevaar ko
gels van sluipschutters die op de daken van 

de Flessestraat liggen, ... we kunnen gewoon 
door de uiterwaarden lopen zonder het 
gevaar op een mijn te lopen, ... we kunnen 
gewoon onze mening geven zonder daar
voor opgepakt te worden en zonder proces 

achter de tralies te verdwijnen, ... dat is onze 
vrijheid die vandaag de dag nog steeds on
dermijnd kan worden door enkelen die een 

andere definitie van vrijheid hebben, ... 

En op 4 mei herdenken we hen die vrijheid 
voor ons mogelijk hebben gemaakt. Aan de 
Polderstraat wordt het dit jaar wederom 
een bijzondere herdenking. Opnieuw zul

len ongeveer 20 veteranen de herdenking 
bijwonen. Zij worden vervoerd door de vrij
williger taxi organisatie in Londense cabs. 
De veteranen hebben aangegeven graag 
weer naar Heteren te komen omdat bij ons 
de herdenking kleinschalig maar vooral 

"warm" aanvoelt door muziek, gedichten, 
persoonlijk contact en vooral het dicht bij 
elkaar zijn. 

Vorig jaar sprak de Glider Pilot Ron John
son (zie foto) ons toe. Hij richtte zijn bood
schap met name tot onze kinderen. Zijn 
boodschap was kort maar krachtig: "Leef 

met elkaar in vriendschap dan heb je geen 
reden om met elkaar de confrontatie op te 
zoeken", hij hoopt dit jaar 4 mei tezamen 
met de andere veteranen opnieuw bij de 
herdenking in Heteren aanwezig te zijn. 

Laten we hen allen warm verwelkomen. 

Namens het Oranjecomité Heteren, 

'Jlank""" del dJ,,d,,,t 

Wij nodigen u uit de slachtoffers samen met ons te herdenken op de kleine 
Algemene Begraafplaats van Heteren (naast de brandweerkazerne). 

18.00 uur Vlaggen halfstok 
19.20 uur Verzamelen van kinderen, ouders, belangstellenden en genodigden op 

het plein van de Brede School Stille tocht naar de Algemene begraaf
plaats Heteren 

19.30-19.45 uur Aankomst Britse Tweede Wereldoorlog veteranen 
19.59 uur Luiden van de kerkklokken 

Last Post (trompetsignaal) 

20.00 uur Twee minuten stilte 
20.02 uur Wilhelmus 
20.05 uur Toespraak door een vertegenwoordiger van de Gemeente Overbetuwe 

(gedichten voorgedragen door leerlingen van het basisonderwijs 
uit Heteren) 

20.10 uur God Save The Queen 
20.15 uur Kranslegging, kinderen leggen bloemen bij de oorlogsgraven 

(bloemen zijn aanwezig). 
20.20 uur De herdenking wordt afgesloten met een defilé langs de oorlogsgraven. 

Het defilé wordt geopend door enkele kinderen. 

Na afloop staat er in de brandweerkazerne een kopje koffie voor u klaar. 


