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Herdenking 15 augustus 1945
Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 kwam formeel een einde aan de
Tweede Wereldoorlog. Miljoenen militairen en burgers in Zuid Oost Azië lieten in deze
oorlog het leven.

De Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam, organiseert op maandag 15
augustus 2016 een regionale herdenkingsbijeenkomst, speciaal ter nagedachtenis van de
slachtoffers in voormalig Nederlands-Indië en om de opnieuw verworven vrijheid te vieren.
De Stichting heeft in april van dit jaar een Straatsierraad opgericht; hier kunnen
aansluitend aan de herdenkings-plechtigheid bloemen gelegd worden om betrokkenen te
eren.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Wel verdient het de voorkeur u op te geven, zodat
de organisatie rekening kan houden met het aantal belangstellenden. (Indien u zich al
heeft aangemeld, dan volstaat dat).

Klik hier voor de uitnodiging.                                     
Klik hier om u op te geven.

http://us10.campaign-archive1.com/?u=da571bc0605c37ef23d86bd23&id=8810b52005&e=6488478417
http://www.herdenking-15-augustus.nl/wp-content/uploads/UITNODIGING-2016.pdf
http://www.herdenking-15-augustus.nl/aanmelden-2/


Programma
10.00 uur - Ontvangst
Inloop in Restaurant 'Brutus Beer', Boompjes 674-677, Rotterdam
Oversteek naar de Vlaggenparade
10.30 uur - Toespraken
Welkom door mevrouw Marie-Therese Woltering, bestuurslid Stichting Herdenking 15
augustus 1945, Regio Rotterdam
De heer Hugo de Jonge, loco-burgemeester Rotterdam
De heer Tenny Tenzer, regisseur documentaireserie I.N.D.O.
11.00 uur - Ceremonie
Hijsen vlag van het Koninkrijk der Nederlanden
Blazen Taptoe, gevolgd door 2 minuten stilte
De heer Husson Groenenboom zingt het Wilhelmus
11.15 uur - Toespraken
Toelichting op de totstandkoming van het Straatsierraad
Mevrouw Mieke Huijsman-Engelberts, voorzitter Stichting Herdenking 15 augustus 1945,
Regio Rotterdam
11.45 uur - Bij het Straatsierraad
Onthulling door mevrouw Mieke Huijsman-Engelberts
Defile
12.00 uur - Bij Brutus Beer
Informeel samenzijn
Optreden door Andre 'de Indobadour' Ottenvanger
13.00 uur - Einde van de bijeenkomst



Klik hier voor de printversie.                                 
Klik hier om u op te geven.

Straatsierraad geïntegreerd in herdenking

Op de foto (v.l.n.r.: Han Goan Lim, Mieke Huijsman-Engelberts, Kees Vrijdag, Richard van
Brakel, Carel Banse, Marie-Therese Woltering en Christie Haalboom.

De Stichting heeft meer dan een jaar gewerkt aan de totstandkoming van het
Straatsierraad. Op 9 april 2016 is het ontwerp van beeldend kunstenaar Han Goan Lim
geplaatst. In aanwezigheid van een aantal donateurs heeft de voorzitter, Mieke Huijsman-
Engelberts, het monument onthuld. Na de herdenkingsplechtigheid op 15 augustus kunnen
belangstellenden hier bloemen wegleggen.

Klik hier voor een (foto)verslag van de onthulling.

Op het Straatsierraad is een QR-code geplaatst, die verwijst naar ingezonden verhalen op
de website van de Stichting. Wilt u uw eigen verhaal met ons delen? Mail het dan via
info@herdenking-15-augustus.nl.

Klik hier voor de verhalen.

http://www.herdenking-15-augustus.nl/wp-content/uploads/UITNODIGING-2016.pdf
http://www.herdenking-15-augustus.nl/aanmelden-2/
http://www.herdenking-15-augustus.nl/vernissage-2016/
mailto:info@herdenking-15-augustus.nl?subject=Ingezonden%20verhaal
http://www.herdenking-15-augustus.nl/


Tenny Tenzer

De regisseur van de I.N.D.O. documentaire serie, Tenny Tenzer, zal de gasttoespraak
verzorgen. De bedoeling van de serie is om de culturele erfenis van de 1e generatie te
bewaren en vragen van jongere generaties te beantwoorden.Ter gelegenheid van 70 jaar
herdenken is de eerste aflevering van I.N.D.O. (2015) gewijd aan de herdenking van de
Stichting.

In een tweegesprek tussen de 1e en 3e generatie komen de voorzitter, Mieke Huijsman-
Engelberts en Carel van de Graaf aan het woord. Beiden geven gastlessen op
(basis)scholen over de Indische geschiedenis, die een onlosmakelijk deel uitmaakt van de
vaderlandse geschiedenis, maar waar over te weinig bekend is bij de jeugd.

Inmiddels zijn er twee seizoenen van I.N.D.O. afgerond, waarbij in het tweede seizoen de
focus ligt op de inspiratie vanuit de Indische cultuur. We krijgen te zien hoe de jongere
generatie hun Indische roots eert en op eigen wijze doorgeeft. 

Klik hier om de aflevering van I.N.D.O. met onze voorzitter te bekijken.
Bekijk alle afleveringen hier op youtube.

http://www.herdenking-15-augustus.nl/project/docuserie-i-n-d-o-aflevering-1/
https://www.youtube.com/watch?v=m_YFIJ9ZBKY&list=PLVCPYFP2OEho-vm8xSgrqRf-oC54cfYpp


Andre 'de INDObadour'

Het optreden van Andre Ottenvanger tijdens een eerdere herdenkings-plechtigheid is zeer
gewaardeerd. Menig lied werd enthousiast meegezongen door enkele aanwezigen.
Aanleiding voor de organisatie om de Indobadour nogmaals uit te nodigen. Andre treedt
belangeloos op, waarvoor de Stichting hem veel dank verschuldigd is.

Voor meer informatie over de Indobadour, ga naar zijn Facebook pagina.

Speciale prijs 'Onbereikbaar Dichtbij'

De bestuursleden Mieke Huijsman-Engelberts en Carel Banse hebben meegewerkt aan dit
unieke boek met foto's en verhalen van veteranen, die hebben gediend in Nederlands-
Indie en Nieuw-Guinea. Tijdens de bijeenkomst is het boek te koop voor de speciale prijs

https://www.facebook.com/rdlc.ypvs?fref=ts


van €20,00 (normaal €22,50).

Voor meer informatie klik hier.                                   
Nu al bestellen? Klik hier.

POGO2 WORKS VERZORGT GELUID

Al sinds de eerste herdenkingsbijeenkomst verzorgt POGO2 WORKS het geluid tot volle
tevredenheid van het bestuur de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio
Rotterdam. Leontine van der Poel zorgt er voor dat alles tot in de puntjes is verzorgd en
alle aanwezigen de toespraken goed kunnen volgen.

Ons mail adres is:
info@herdenking-15-augustus.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor eerder heeft opgegeven of omdat u recent via e-mail
contact heeft gehad met de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam.

U kunt zich hier afmelden. 

 

http://www.onbereikbaardichtbij.nl/
http://www.onbereikbaardichtbij.nl/bestellen/
http://www.pogo.nl/
http://www.twitter.com/
https://www.facebook.com/herdenking15augustus/?fref=ts
http://www.herdenking-15-augustus.nl/
http://herdenking-15-augustus.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=da571bc0605c37ef23d86bd23&id=195f9a24a0&e=6488478417&c=8810b52005

