Stichting Nationaal Indië-monument 1945 - 1962

Roermond, 18 juli 2017
Beste veteranen, nabestaanden en vrienden van Unifil,
Sinds vele jaren vindt er op de eerste zaterdag in september de jaarlijkse herdenking
plaats bij de monumenten (Nationaal Indië-monument 1945-1962 en het Monument
voor Vredesoperaties) in het Herdenkingspark Hattem te Roermond.
Tijdens deze herdenking onderstrepen wij de gemeenschappelijke erkenning,
waardering en respect voor de inzet van militairen na de Tweede Wereldoorlog en staan
wij stil bij de gebrachte offers in Nederlandse dienst.
Beide bijzondere monumenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De locatie van
de monumenten is ingegeven door de wens een brug te slaan tussen jonge en oude
veteranen. Zo kan de nagedachtenis aan in het verleden omgekomen militairen levend
worden gehouden bij jongere generaties en kunnen begrip en het respect voor alle
veteranen worden bevorderd.
Naast het welverdiende eerbetoon aan de gevallenen in voormalig Nederlands Indië en
Nederlands Nieuw-Guinea eren wij ook alle gevallenen van alle andere uitzendingen na
de Tweede Wereldoorlog.
Op zaterdag 2 september zullen wij dit jaar ‘s ochtens tevens een themalezing in de
Oranjerie te Roermond organiseren, waarbij de uitzendingen naar Libanon en de
“Unifil” veteranen centraal zullen staan. De Generaal Majoor Hans van der Louw zal als
“Unifil” veteraan zijn ervaringen met ons delen. De veteraan Edwin de Wolf zal ons
vertellen hoe hij is omgegaan met zijn verwondingen, opgelopen tijdens een van zijn
uitzendingen. Tijdens deze lezing zullen verschillende autoriteiten aanwezig zijn.
Het bestuur van de Stichting NIM zou het zeer op prijs stellen als U, zijnde “Unifil”
veteraan of nabestaande van een “Unifil” veteraan, bij deze lezing aanwezig wilt zijn en
nodigt U dan ook graag via deze brief hiervoor uit.
Details over de afloop van de themalezing, de herdenking in de namiddag en de
aanmelding voor uw aanwezigheid vindt u in de bijlage.
Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962,
Jo Kneepkens MSc.

Geert Plattel

Wnd. Voorzitter

Secretaris

Stichting Nationaal Indië-monument 1945 - 1962

Themalezing “De Unifil-missie” op zaterdag, 2 september 2017 te Roermond.
Het bestuur van de Stichting National Indië-monument 1945-1962 en het bestuur
van de Stichting Vrienden van het Monument nodigen U uit voor de
themabijeenkomst “De Unifil-missie” met als hoofdgasten:
• Erwin de Wolf: topsporter – Bronzen Medaille Invictus games en veteraan
• Generaal-majoor Hans van de Louw – hoogst gegradueerde actief diende
Libanon veteraan

De themabijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 2 september 2017 in:
Theater Hotel De Oranjerie
Kloosterwandplein 14 – 16
6041 JA Roermond
Note: op enkele minuten loopafstand van het Centraal Station in Roermond.
Programma:

•
•
•
•

10.00 uur:
11.00 uur:
12.00 uur:
14.00 uur:

ontvangst
aanvang presentatie
lunch in het Herdenkingspark Hattem
aanvang jaarlijkse herdenking in het park Hattem

Note: er zal voor vervoer tussen de Oranjerie en het Herdenkingspark gezorgd
worden. U vindt ook informatie op site: http://www.nim-roermond.nl/index.htm
Graag verzoeken wij u om voor 01 augustus 2017 te reageren door middel van een
email, te sturen aan secnim@live.nl onder vermelding van naam, adres, naam /
nummer “UNIFIL” uitzending en emailadres.

