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De  foto hierboven  laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. 

De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het be-

stuur erg drukke dagen , weken  zo niet maanden van overleggen met 

verschillende organisaties zoals de Gemeente Zevenaar, onze fotograaf, 

Muziekstad Zevenaar en het Musiater,  Het Arnhems oorlogsmuseum 40 

45 en niet te vergeten, De Groene Soos, de jongens van 10de natresbat, 

Van Essen uit Westervoort , War Department, ach als ik al iemand verge-

ten ben , iedereen bedankt voor uw inzet op deze belangrijke dagen. 

Zoals ik vernomen heb schijnt het  in de smaak gevallen te zijn bij zowel 

de veteranen als de bevolking van Zevenaar en omstreken. 

En ja hoor, een in mijn ogen een Su…...el der eerste klasse, moet weer 

een negatief bericht schrijven in de krant, vrijheid van meningsuiting zul-

len we maar zeggen, echter in dit nummer ook een tweetal zeer positieve 

tegen berichten. Afijn lees het zelf maar 

Paul 
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Wel nu, hierboven natuurlijk de oproep aan alle veteranen met partner maar ook eenieder die  

het land gediend heeft  of nog  altijd trouw aan het dienen is,   u bent van harte welkom. 

Ik hoop dat u met grote getale aanwezig bent daar op deze middag een mooi progamma staat gepland, dus………!!!! 
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4 mei was weer een emotionele herdenking u bent met een gro-

te vertegenwoordiging getuige geweest in  

het Musiater om deze plechtigheid mee te maken en ook met 

de stille tocht mee te lopen naar het bekende  

Monument , onderweg werd ook even stilgestaan bij de nieuw 

geplaatste herdenkings steen ter herinnering aan de 32 omge-

komen Joodse Zevenaarders  waarbij ook bloemen werden ge-

plaatst.  

Aan gekomen bij het monument  waren u en ik blij verrast dat 

ook de bevolking van Zevenaar met grote getale aan deze  

herdenking deel heeft genomen.  

 

Ondanks dat je soms stemmen hoort om 4 en 5 mei maar te 

stoppen, moet ik oordelen dat het zeer sterk leeft en levendig 

wordt gehouden door bijna alle Nederlanders.  

Ook heel goed dat de jeugd er zich steeds meer bij betrokken 

gaat voelen, en zo hoort het ook te zijn. 

Hier een aantal foto’s maar ik laat ze niet allemaal zien ( kom 

Zaterdag maar dan zien jullie ze allemaal ). 
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En na 4 mei komt  5 mei,  wederom een hoop geregel voor het bestuur, naar het museum te schaarsbergen  om daar 

het vliegtuig op te halen ( de ingekorte Mig 21 ) , om hem daarna af te laden in Zevenaar centrum. Daarna het op-

wachten en begeleiden van de voertuigen, het regelen van de opstelling en  zorgen dat de Duitsers op de vlucht gin-

gen gevolgd door de intocht der bevrijders.  

 

 

 

 

 

 

Afijn intussen waren de jongens van het  10de Natres be-

zig om het tentenkampje op te zetten, als jullie de foto’s 

hieronder en er naast een beetje volgen verteld het  ver-

haal zich zelf . 

Een gezellige meeting met de bevolking van Zevenaar en 

omstreken vond plaats in het centrum, live muziek op het 

raadhuisplein maar ook elders in de binnenstad van Ze-

venaar. Na het binnen trekken van de bevrijders werd de vlag gehesen en direct daar-

op volgend waren er saluutschoten te horen . 

Een korte toespraak van o.a. de Burgermeester volgde en het feest kon beginnen. 

 

 

 

 

 

 

De kinderen vonden alles erg gaaf vooral bij het tentenkamp bleven ze de jongens van het 10de Natres bezig houden, 

met kinderen camoufleren en uitdossen als militair, en de ouders, ach die hadden het in de avond lekker rustig. 

En wat ons betreft; op het raadhuisplein was het vol op feest, maar dat zien jullie op de volgende pagina. 
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Laatste foto’s  

Bij het tentenkamp 

De drukte op het raadhuisplein, 

de vendeliers, live muziek 

Het weer deed ook goed mee tot-

dat het middags begon te spoken, 

maar dat duurde maar vrij kort 

rond 16.30 uur werd het weer 

droog en wat bleek…. De Ze-

venaarse bevolking liet het niet  

Afweten de meeste bleven om dit 

mooie spektakel mee te maken van  

het begin tot het eind. 

Daarna was het voor de veteranen 

En hun partners even bij trekken 

In de avond, rond 19.00 uur in het 

gemeentehuis, waar men een  

speciaal onthaal kreeg . 

Om 19.30 uur  werd het vredesvuur opgehaald en om 20.00 uur werd het vredesvuur ontstoken daarna konden de veteranen naar 

het burgerstraatje voor muziekoptreden  met hapjes en drankjes . Het feest buiten ging ononderbroken door tot middennacht 

Rond 23.45 was het voor de veteranen opstellen en de vlag laten zakken. Daarna  fluks naar moeders toe ( en maar uitleggen dat 

je niets gedronken had ) hmmmm…..jaja, het blijft een feit dat er een geweldige inzet is geweest van alle partijen om dit te bewerk-

stelligen. Namens  het hele bestuur van Stichting Veteranen De  Liemers, hulde hulde hulde . 
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Nou zoals ik al had aangegeven ik heb niet alle foto’s laten zien. Hieronder nog een mooi kranten bericht 
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                                          Belangrijke Melding  

U kunt de cd met daarop de foto’s 

bestellen  tijdens onze bijeenkomst                        

                         op 

        Zaterdag  20-06-2015  

Ook u aanmelden als betalend lid of 

      donateur worden  van   SVDL 

                   behoord nog 

        steeds tot de mogelijkheid 

             De lijst ligt op tafel 
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     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@kpnmail.nl 
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 Dit was hem dan alweer, genoeg gesprekstof lijkt mij , ik hoop dat jullie het weer leuk vonden  

  want daar doen we het voor. 

 Wat hebben we als Stichting Veteranen De Liemers nog meer in petto ?  

 Ach we gaan ons daar wel over beraden en jullie horen dat dan vroeg genoeg van ons. ( gemeen hé? ) .  

 Ik zie jullie graag op de bijeenkomst en tot dan…….gedragen jullie je nog even ik wil geen klachten over jullie horen. 

 Met groet:  

 Paul Meekhof 

 Ps.: mijn e-mail is veranderd dus niet meer naar p.meekhof1@upcmail . Maar naar:  p.meekhof1@kpnmail.nl  

 


