Beste veteranen,
Vorig jaar hebben we de 75-jarige bevrijding van Someren gevierd. Dit jaar was het de beurt
aan de landelijke viering van 75-jarige bevrijding. Helaas is het vanwege het coronavirus niet
mogelijk om samen te komen bij ons monument naast het gemeentehuis.

Het comité 4 en 5 mei Someren en de gemeente Someren maken een tv-uitzending als
alternatief. Onze veteranenstichting draagt hieraan bij met militair protocol.

Ook dit jaar staan we in Someren tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei stil bij burgers
en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen
tijdens de Tweede Wereldoorlog, in andere oorlogssituaties of bij conflicten. Anders dan
andere jaren doen we dit nu dus vanuit huis.

Kijk 4 mei de dodenherdenking thuis
De dodenherdenking wordt dit jaar uitgezonden op SIRIS TV. De opnamen voor de 4 mei
herdenking zijn op een eerder moment opgenomen. Wij vragen alle inwoners van Someren
om thuis te blijven tijdens de dodenherdenking en deze via SIRIS TV te volgen.

Kranslegging zonder publiek
Dit jaar worden op 4 mei zonder publiek twee kransen neergelegd bij het herdenkingsmonument. Een krans namens alle inwoners van de gemeente Someren zal worden gelegd
door burgemeester Dilia Blok en een krans namens Stichting Veteranen Someren zal
worden gelegd door onze voorzitter.
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Herdenken doe je samen
Burgemeester Dilia Blok roept alle Somerense veteranen op om tijdens dodenherdenking
om 20:00 uur 2 minuten stil te zijn uit respect voor alle slachtoffers: “Op 4 mei om 20:00 uur
is het stil op straat maar laat het ook stil zijn in onze huizen. Brand een kaarsje en hang de
Nederlandse vlag volgens protocol halfstok.”

Op deze manier dragen wij als Somerense veteranen bij aan de herdenking van
oorlogsslachtoffers – binnen de randvoorwaarden van het coronavirus.

Wij wensen iedereen veel gezondheid toe in deze tijd. Tot snel.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Veteranen Someren

Het programma van de uitzending op Siris TV:
1.

Muzikaal intro door (koper)ensemble Muziekvereniging Somerens Lust

2.

Openingswoord door Martie Jeuken

3.

Overweging door Dominee Corrie Terlouw

4. Hijsen van de vlag door Evert Feller (St. Veteranen Someren)
5.

Gedicht “Moed” door Zin Nasani

6. Voorlezen namen van de gevallenen door Daniëlle van Helmond
7.

Last Post door Peter Crooijmans

8. 2 minuten stilte
9. Wilhelmus door (Koper)ensemble Muziekvereniging Somerens Lust
10. Toespraak door burgemeester Dilia Blok
11. Kranslegging door burgemeester Dilia Blok onder begeleiding van Ensemble MSL
12. Afsluiting herdenking door Martie Jeuken
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