GEEF VRIJHEID DOOR!
PROGRAMMA 4 en 5 MEI 2018

Uitleg project basisscholen door een jongerenwerker van van Houten&co

VRIJDAG 4 MEI 2018
Bloemenhulde monument en oorlogsgraven
’t Goy:					
14.45 uur Goyerbrug, 			
hoek Goyerdijk en Nachtdijk
Tull en ’t Waal:
16.00 uur Begraafplaats Tull en ‘t Waal

Muziek: ‘Omarm’ (Bløf), gezongen door Vuurvlinder (Emily van Orsouw, Hannelies Brasz
en Angelique Smith) en Eva Sakkers en Emmely Smith

Schalkwijk:
15.15 uur Begraafplaats De Brink
15.35 uur Begraafplaats RK-kerk

Afsluitende bloemenhulde. U bent uitgenodigd om ook zelf bloemen mee te nemen.
(Vanaf 22.00 uur: leden van Scouting Schonauwen halen het bevrijdingsvuur voor de
16de keer op in Wageningen en brengen het in de nacht van 4 op 5 mei met een estafetteloop naar Houten.)
21.00 uur Theater na de Dam in Theater aan de Slinger

Muziek: ‘Introit et Kyrie’ - Gabriel Fauré (uit: ‘Requiem’)

Tijdens Theater Na de Dam spelen gelijktijdig in Nederlandse theaters meer dan tachtig
voorstellingen die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar organiseert Theater aan de Slinger in samenwerking met het 4 en 5 mei
Comité Houten ook een voorstelling. In de kleine zaal van Theater Aan de Slinger speelt
Timo Waarsenburg ‘In oorlog en liefde’, een bijzonder en waargebeurd oorlogsverhaal in
de ik-vorm. Kaarten à € 10,00 en meer informatie: www.theateraandeslinger.nl

Muziek: ‘Zum Agnus Dei’ - Franz Schubert (uit: ‘Deutsche Messe’)

Nationale Herdenking bij het monument in Schalkwijk

Voordracht door Ad van Liempt: ‘Aan wie denkt u om acht uur?’
(Ad van Liempt was o.a. eindredacteur van het geschiedenisprogramma ‘Andere Tijden’)

19.30 uur Aanvang herdenking bij het monument bij de rotonde:
−
Bijdrage van muziekvereniging St. Caecilia en groep 8 van de St. Michielschool
−
Toespraak door burgemeester Wouter de Jong
−
Toespraak door Schalkwijker Erik van Dijk, die als 19-jarige militair is uitgezonden
op vredesmissie naar Uruzgan.

Herdenkingsbijeenkomst RK-kerk Houten, Loerikseweg 12
19.00 uur - 19.45 uur Herdenkingsbijeenkomst met thema ‘VERZET’

Muziek: ‘Agnus Dei’ - Gabriel Fauré (uit: ‘Requiem’)
De muzikale bijdragen worden verzorgd door RK-koor St. Caecilia uit Houten onder
leiding van dirigent Pieter Koning. Orgel: Loes Egbers
Nationale Herdenking op het Plein, Oude Dorp Houten
19.45 uur Muziekvereniging KNA speelt onder leiding van dirigent Zoran Rosendahl
Leden van Scouting Schonauwen vormen de erewacht. Veteranen nemen plaats bij het
monument.
Militairen, woonachtig in Houten, worden uitgenodigd in uniform of met baret aanwezig te
zijn bij de herdenking op het Plein.

20.00 uur Twee minuten stilte en aansluitend Wilhelmus van Nassouwe en daarna een
bloemenhulde bij het monument. Wilt u zelf een (witte) bloem meenemen voor de
bloemenhulde?
Na afloop: koffiedrinken in het Lucashuis, waar Erik van Dijk met een fotopresentatie
een toelichting geeft op zijn ervaringen in Uruzgan.
ZATERDAG 5 MEI 2018
9.00 uur - 13.00 uur Activiteiten voor kinderen (o.a. springkussen) op het Plein in Houten

20.00 uur Twee minuten stilte en aansluitend Wilhelmus van Nassouwe

10.00 uur Lopers van Scouting Schonauwen komen met het bevrijdingsvuur aan op
het Plein, onder begeleiding van koperblazers van KNA. Burgemeester Wouter de Jong
ontsteekt het bevrijdingsvuur en houdt een toespraak.

Kranslegging door de locoburgemeester met een jongere en door kinderen van een
basisschool.

Vlagprotocol: op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok, van
18.00 uur tot zonsondergang.

Toespraak door de locoburgemeester

Het 4 en 5 mei Comité Houten heeft nog plaats voor nieuwe leden. Belangstelling?
Kijk op www.houten.nl/4en5mei voor meer informatie.

19.58 uur Signaal Taptoe (door Reinaud van Hengstum)

