
UITNODIGING
voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op

vrijdag 15 augustus 2014, vanaf 10.00 uur
op de Vlaggenparade aan de Boompjes, Rotterdam.

WAAROM TOCH DIE VLAG?
Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945, nu 69 jaar geleden, kwam formeel een einde aan 
de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen militairen en burgers in Zuid Oost Azië lieten in deze oorlog het 
leven. 

Jaarlijks organiseert de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam een lokale 
herdenkingsbijeenkomst, speciaal ter nagedachtenis van de slachtoffers in voormalig 
Nederland-Indië en om de opnieuw verworven vrijheid te vieren. Daarbij past terughoudendheid, 
omdat velen pas maanden later echt van die vrijheid konden proeven. De kampen bleven nog 
gesloten, nu ter bescherming van de Indische Nederlanders. De zogenoemde ‘buitenkampers’ 
stonden bloot aan bedreiging en intimidatie, vaak met de dood tot gevolg. Dit jaar wijdt de 
Stichting aan de laatste groep speciale aandacht door de keuze van de gastspreekster.
 

PROGRAMMA
10.00 uur Inloop met thee/koffie in Brasserie ‘Brutus Beer’, Boompjes nrs. 674-677, Rotterdam
10.25 uur Oversteek naar de Vlaggenparade
  Welkom door de heer Drs. Carel Banse, Stichting Herdenking 15 augustus 1945,  
  Regio Rotterdam 
  Toespraak door de heer Pex Langenberg, wethouder van Rotterdam
  Toespraak door mevrouw Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, regisseur van de film  
  ‘Buitenkampers’, bekroond met de Kristallen Prijs voor meer dan 10.000 bezoekers 
  Muzikaal intermezzo door mevrouw Jenny Haisma, sopraan
11.00 uur Hijsen van de vlaggen van het Koninkrijk der Nederlanden, van de Verenigde Naties  
  en van de Stad Rotterdam door mevrouw Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, 
  mevrouw Mieke Huijsman-Engelberts en de heer Pex Langenberg
  Signaal Taptoe, gevolgd door twee minuten stilte 
  Zingen van het Wilhelmus (1e en 6e couplet) door mevrouw Jenny Haisma
11.20 uur Afsluiting door mevrouw Mieke Huijsman-Engelberts, 
  Voorzitter Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam 
  Terugkeer naar Restaurant ‘Brutus Beer’ voor een informeel samenzijn
12.00 uur Einde van de bijeenkomst
 

U kunt zich via mieke.huijsman-engelberts@kpnmail.nl aanmelden voor de bijeenkomst.
Ga voor meer informatie naar onze vernieuwde website www.herdenking-15-augustus.nl.




