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NATIONALE HERDENKING ZATERDAG 4 MEI. 
 
Op 4 mei herdenken we in Nederland alle mensen die sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We herinneren 
ons de periode van rechteloosheid en onvrijheid. Om hieraan op gepaste wijze aandacht te 
schenken, heeft de Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo op 
zaterdag 4 mei het volgende programma samengesteld: 
 
 

Stille Tocht 
Voor de Stille Tocht verzamelen we ons aan de achterzijde van de RK-Kerk aan de Steenstraat. 
In de kerk kan vanaf 18.55 uur een kaarsje worden aangestoken. De Stille Tocht vertrekt om 
ca. 19.10 uur. Als teken van vertrek zullen de kerkklokken van de kerk luiden. De voettocht 
gaat over de begraafplaats van de kerk en vervolgens via de Boomgaarden naar het oorlogs-
monument aan de Burg. Bloemersstraat en het Indiëmonument in het Cycloonpark. Zowel op de 
begraafplaats, als bij de monumenten is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. In het 
Cycloonpark speelt The Essex and Kent Scottisch Regiment Pipes and Drums passende muziek. 
Iets voor 20.00 uur zal de stoet de Algemene Begraafplaats aan de Deugenweerd bereiken. Bij 
de graven van de Engelse piloten wordt 2 minuten stilte in acht genomen. Na de stilte wordt de 
Signaal taptoe geblazen door de heer G. Waanders. Ook hier is gelegenheid is tot het leggen 
van bloemen. Hierna wordt de stoet ontbonden. 
 

Onthulling plaquettes 
Om ca. 20.15 uur worden er in samenwerking met de Historische Vereniging Borculo twee 
plaquettes bij bomen rond de Joriskerk aan het Muraltplein onthuld. Het gaat om de 
Julianaboom en de Bevrijdingsboom. 
 



   
 

 
Herdenkingsbijeenkomst 

Om ca. 20.25 uur wordt in de Joriskerk aan het Muraltplein een openbare herdenkings-
bijeenkomst gehouden. Als gastspreker houdt Sandra Vanreys een herdenkingsrede. 
De muzikale invulling gebeurt door The Essex and Kent Scottisch Regiment Pipes and Drums en 
de zangeressen Wilma Klein Willink en Sandra Vanreys. De vier prijswinnaars van de door ons 
uitgeschreven dichtwedstrijd dragen ieder hun eigen gedicht voor. Ook mevrouw G. Willekes 
draagt een gedicht voor. Amnesty International is met een stand vertegenwoordigd en vraagt 
aandacht voor de detentie van vluchtelingen in Nederland.  
 
Het programma van de herdenkingsbijeenkomst ziet er als volgt uit: 

1. Begroeting door voorzitter Wicher Soek 
2. Voordracht gedichten prijswinnaars Staring College: 

"Ik loop door de stad" van/door Dorien Zieverink en “Fluitende Bommen” van/door  
Bernard van Delft 

3. Zang door Wilma Klein Willink en Sandra Vanreys “Land of hope and glory”  
4. Voordracht gedichten prijswinnaars Staring College: 

"Die dag" van/door Lars Nijkamp en “Dromen“ van/door Tom van Duren 
5. Zang door Wilma Klein Willink en Sandra Vanreys “Laat alles wat ademt (in vrede bestaan)” 
6. Voordracht gedicht van/door mevrouw Willekes 
7. Herdenkingsrede spreker Sandra Vanreys 
8. Muziek door The Essex and Kent Scottisch Regiment Pipes and Drums 
9. Zang door Wilma Klein Willink en Sandra Vanreys “We’ll meet again” 
10. Afsluiting door voorzitter Wicher Soek 
11. Wilhelmus in samenzang 

 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: 
Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.09 uur) kunnen op 4 mei de vlaggen halfstok worden 
gehangen. Vanaf 19.45 uur tot 30 seconden voor 20.00 uur zullen de klokken van alle kerken luiden, 
waarna 2 minuten stilte in acht wordt genomen. 
 


