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ONTHULLING MONUMENT : “OPDAT WIJ NIET VERGETEN”  

OP 6 MEI 2022  OM 13.00 UUR WORDT IN HET GEDENK- EN WANDELPARK “T OLDE KERKHOF” IN 

GENDRINGEN EEN UNIEK MONUMENT ONTHULD TER NAGEDACHTENIS AAN MEER DAN 500 

OORLOGSSLACHTOFFERS (BURGERS EN MILITAIREN) UIT DE VROEGERE GEMEENTEN GENDRINGEN 

EN WISCH, DIE ZIJN OMGEKOMEN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG.   

HET MONUMENT DRAAGT DE NAAM “OPDAT WIJ NIET VERGETEN”. 
 
De herinnering aan de gevallenen en andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog moet 

levend worden gehouden en de geschiedenis moet worden doorverteld om herhaling te 

voorkomen. 

De plaats van de onthulling is het Gedenk- en Wandelpark ’t Olde kerkhof  in Gendringen aan de 

Wiekenseweg en Walseweg. 

 

De ceremonie in het park is voor iedereen toegankelijk. Wel moet u er rekening mee houden dat 

u daar niet kunt parkeren met uw auto vanwege plaatsgebrek. Beide wegen zijn tussen 11.00 en 

15.00 afgesloten voor alle verkeer. Fietsers kunnen de fiets stallen op de Walseweg naast ’t Olde 

Kerkhof. 

 

Voor bezoekers van buiten Gendringen is er parkeer gelegenheid bij de Toeristische 

opvangplaats (TOP) aan “De Doorsteek’ achter het industriepark DRU in Ulft. 

Hier staan parkeer wachters die u de weg wijzen naar gereedstaande bussen. Deze brengen u 

naar het Gedenk- en Wandelpark waar de ceremonie plaatsvindt. Na afloop van de ceremonie 

wordt u weer teruggebracht naar uw parkeerplaats. 

De eerste bus vertrekt rond 12.00 uur en zal daarna pendelen. De laatste bus naar het Gedenk- 

en Wandelpark vertrekt om 12.30 uur. 

http://www.moezekottel.nl/


 

 

Het programma voor de opening ziet er als volgt uit  

12.00 uur: Bezoekers zijn welkom. Er is een apart vak voor bezoekers en genodigden. Op het park 

zijn vrijwilligers die u naar de juiste plaats wijzen. 

12.45 uur: genodigden arriveren eveneens met de bus en nemen hun plaatsen in. 

13.00 uur: aanvang ceremonie door opening van de ceremoniemeester. 

13.00 – 14.15: ceremonie met toespraken van Burgemeester Otwin van Dijk, Burgemeester 

Christoph Gerwers van de Stadt Rees en enkele nabestaanden van de militaire slachtoffers. Ook 

wordt het winnende gedicht van de deelnemers van de scholen in Gendringen voorgedragen 

door de winnaar. Daarna onthulling van het monument en de kranslegging. Ook u kunt eventueel 

een bloemetje of krans leggen. Laat dit even aan ons weten wanneer u op de begraafplaats bent. 

Afgesloten wordt met het Nederlands volkslied. 

Vanaf het einde zullen de bussen weer pendelen naar de parkeerplaats bij het Industriepark DRU 

in Ulft. 

Hier vindt voor genodigden een receptie plaats. 

 

Wij hopen u te mogen begroeten bij deze onthulling en vooral ook samen de herinnering te 

delen van een moeilijke periode in 1940 – 1945. Beelden die u dagelijks op TV en andere media 

ziet geven een impressie hoe het voor ons was toen.  Opdat Wij Niet Vergeten (OWNV). 

 

Het team Opdat Wij Niet Vergeten van de Stichting De Moezeköttel. 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


