STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT RHIJNAUWEN
JAARVERSLAG 2015

ALGEMEEN
Dit jaarverslag beoogt een kort overzicht te geven van de activiteiten van de Stichting
Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen gedurende het jaar 2015.
BESTUUR
Het stichtingsbestuur bestond bij de aanvang van het verslagjaar uit een achttal leden.
Dhr. Hajo Voskuil trad in januari terug uit het bestuur. In zijn vacature werd nog niet
voorzien.
Het bestuur werd tijdelijk versterkt door dhr. John Louwerse.
Het bestuur kwam in 2015 vijf maal bijeen.
Daarnaast was een ad hoc werkgroep uit het bestuur actief ter voorbereiding van de
herdenking op 4 mei, die vanwege de 70e herdenking van de bevrijding een speciaal
karakter droeg. Deze groep kwam drie maal bijeen.
VRIJWILLIGERS
Bij verschillende activiteiten van de stichting werd dankbaar gebruik gemaakt van de
medewerking van vrijwilligers.
Het betrof voornamelijk medewerking aan de organisatie van de jaarlijkse herdenking en
hulp bij het uitvoeren van het onderhoud.
HERDENKING 2015
De herdenking van 2015 stond in het teken van het feit, dat het einde van de Tweede
Wereldoorlog 70 jaar geleden een feit werd.
Hieraan werd zowel in de landelijke media als in de plaatselijke pers ruime aandacht
besteed.
De stichting koos voor een herdenking waarbij aan een aantal doelgroepen speciale
aandacht werd geschonken: ouderen, jeugd en Belgische nabestaanden.
Ouderen konden op verzoek gebruik maken van een haal- en brengservice, werden zo
gewenst begeleid en werden ontvangen in het Kruithuis. Voorts werd voor hen voorzien in
gereserveerde plaatsen bij de herdenking.
De herdenkingslocatie werd speciaal voor rolstoelen goed bereikbaar gemaakt.
Voor jeugd werd door een van de bestuursleden een gastles ontwikkeld voor de hoogste
NODVVHQYDQGHEDVLVVFKROHQ³)RUWELM5LMQDXZHQHQGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJ´
Vrijwel alle Bunnikse basisscholen hebben werden met deze gastles bezocht.
De geplande gedichtenwedstrijd vond weinig weerklank en werd derhalve gecanceld.
De Belgische nabestaanden, zowel uit de regio Eysden als uit de regio Brussel, werden
voor de herdenking nadrukkelijk uitgenodigd. Er mocht een 25-tal Belgische gaste worden
verwelkomd.
De herdenking zelf werd door nabestaanden en belangstellenden uitermate goed bezocht.
Het aantal bezoekers bedroeg naar schatting een duizendtal.
Dat de waardering hoog was bleek uit de vele complimenten die na afloop in ontvangst
genomen mochten worden Dat een deel van de bezoekers vanwege de lengte van de
stoet enigszins te laat arriveerden kon evenwel als minpuntje worden aangemerkt.

Vermeldenswaard is het feit, dat aan de herdenking door diverse bedrijven belangeloos
medewerking werd verleend. Te noemen zijn: Bruno Event Support, Fa Bos, StayOkay.
NAMENLIJST GEVALLENEN
Gedurende het verslag jaar werd nader onderzoek gepleegd naar de juistheid van de
namen van gevallenen, zoals vermeld op de gedenkstenen.
Hierbij werd de hulp ingeroepen van het NIOD.
Op grond van de resultaten van dit onderzoek werd besloten een drietal namen te
verwijderen omdat moet worden aangenomen dat deze personen niet op het Fort bij
Rijnauwen werden gefusilleerd.
Het betreft: E. D. Erkens, B.E.L Immerzeel en E. Zweers.,
ONDERHOUD
Naast het normale jaarlijks onderhoud werd aandacht besteed aan de
onderhoudstoestand van de gedenkstenen.
Een tweetal stenen werd grondig gereinigd en voorzien van nieuwe belettering.
PR/WEBSITE
Zoals vermeld werd de herdenking vooraf gegaan door ruime publiciteit.
Daarvan maakte GHHOXLWHHQDUWLNHOHQVHULHLQKHW´+HW*URHQWMH´YDQGHKDQGYDQ$JQHV
Corbeij over het Fort bij Rijnauwen in de Tweede Wereldoorlog.
'HZHEVLWHYDQGHVWLFKWLQJZHUGDDQJHSDVWDDQGH³MXELOHXPKHUGHQNLQJ´
Het aantal bezoekers van de website is helaas onbekend maar zal gelet op het aantal bij
het secretariaat binnengekomen mailberichten toch vrij beperkt zijn.
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