White
Ribbon
Mile

Sommige soldaten hebben zelfs zwemmend geprobeerd de overkant te bereiken en een aantal heeft dat
niet gered, zij zijn verdronken. Ook de vijand vuurde
onophoudelijk naar de rivier waarbij vele vluchtende
soldaten zijn omgekomen.

Herdenken
Ongeveer op de plek waar de soldaten overstaken,
staat het kleine monument dat herinnert aan de overtocht over de Rijn.
Dit monument is normaal gesproken niet via een pad
te bereiken. Gedurende de herdenkingsperiode van 9
tot 27 september 2019 zal een route naar het monument
aan de Rijn leiden. De route is vrij toegankelijk en is,
net als toen in 1944, aangegeven met een wit lint. Als
extra herinnering aan die zware terugtocht en oversteek over de Rijn.

Route
Starten kan bij de Oude Kerk aan de Benedendorpsweg
134 in Oosterbeek. De kerk is geopend van 1 mei tot 1
oktober op woensdag, donderdag en zondag van 14:00
tot 17:00 uur. In de herdenkingsweek van 16 t/m 26
september dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur.
Alle zondagen in de maand september kan er ook
gestart worden bij Event Theater Concertzaal Oosterbeek,
Rozensteeg 3. In de herdenkingsweek van 16 t/m 26
september dagelijks. Openingstijden zijn van 11.00 tot
17.00 uur.
In de Oude Kerk is ook een film te zien over de route
van de terugtrekking van toen en de betekenis van nu.
De film duurt circa tien minuten.
De White Ribbon Mile is van 9 tot 27 september 2019
elke dag toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang (betreden op eigen risico).
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Korte wandeling ter herdenking
aan de terugtrekking naar de Rijn
door de uiterwaarden bij de Oude
Kerk in Oosterbeek van 9 tot 27
september 2019.

White Ribbon Mile
White Ribbon Mile is een korte wandeling door de
uiterwaarden bij de Oude Kerk in Oosterbeek naar het
herdenkingsmonument aan de Rijn. Het herinnert aan
de terugtocht van Britse, Nederlandse en Poolse
soldaten na het mislukken van de Slag om Arnhem.
Het traject is opengesteld van 9 tot 27 september en
gemarkeerd met een wit lint.

Het is ook een plek om stil te staan bij
de vele vluchtelingen die wereldwijd,
ook nu nog, een goed heenkomen zoeken.
Mensen, jong en oud, mannen, vrouwen en
kinderen, die hun huis of land moeten verlaten omdat
het onveilig is.

Dit jaar, bij de 75e herdenking, wordt speciaal aandacht geschonken aan de terugtrekking naar de Rijn.
Een klein monument aan de oever van de rivier markeert
de plek waar zo’n 2300 soldaten in 1944 de oversteek
maakten. Een plek waar je, ook letterlijk, stilstaat bij
wat er toen gebeurde tijdens die terugtocht. De soldaten
verlieten een zwaar beschadigd dorp en hun gewonde
en gesneuvelde vrienden. En ze verloren hun illusie
omdat de Slag om Arnhem, en het bezetten van de
brug, niet was gelukt.

Via het hoofdkwartier van Generaal Urquhart, dat in hotel
Hartenstein was gevestigd, kwam de opdracht dat de troepen zich moesten terugtrekken. Dat gebeurde in de nacht
van 25 op 26 september 1944 omdat op die manier de actie
zoveel mogelijk aan het oog van de vijand werd onttrokken.

De terugtocht

Witte linten
Die nacht was het slecht weer, het regende hard en het
was aardedonker. Er was geen enkele vorm van openbare
verlichting meer waardoor het bijzonder moeilijk was
om de richting te bepalen waar de soldaten heen moesten.

En er was natuurlijk ook
het doorlopende gevaar
van- en beschietingen door
de vijand. Om de soldaten toch de goede kant op te
leiden, werden er witte linten
gespannen die de route naar de rivier markeerden.
Een deel ervan was afkomstig van de parachutes waarmee ze de week ervoor vol goede moed waren geland.

De overtocht
Gedurende die nacht zijn er ruim 2300 manschappen
met bootjes de Rijn overgezet. De meesten in de buurt
van de Oude Kerk. Canadese en Britse genietroepen
boden daarbij hulp.

