
DRAAIBOEK ONTHULLING MONUMENT LUCHTOORLOG 

HOEKSCHE WAARD 1940 – 1945 

ZATERDAG 6 JUNI 2015 

OUD-BEIJERLAND 

 

Op locatie 

• 09.00 uur    ontvangst van militairen, leden van doedelzakband 

‘The Pipes and Drums International’, vaandelwacht 

van de Royal Canadian Legion Holland Branch en de 

scouts door 2e ceremoniemeester Chris van der 

Linden in Klein Profijt 

• 10.00 uur   hijsen (halfstok) acht vlaggen (Nederland, Australië,  

Canada, Engeland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen 

en USA) door acht militairen van de Koninklijke 

Luchtmacht geassisteerd door leden van de 

scoutingclub 

Gemeentehuis  

• 10.00 – 10.20 uur  ontvangst genodigden in het gemeentehuis met 

koffie/thee en petit fours 

• 10.20 – 10.25 uur  welkom/toelichting programma door 

ceremoniemeester Jan van Tol 

• 10.25 – 10.30 uur  welkom (in het Engels) door burgemeester Klaas  

Tigelaar 

• 10.35 uur   vertrek per bus naar het monument aan de Antonie 

van Leeuwenhoekstraat 

Op locatie 

• 11.00 uur   muzikaal welkom bij aankomst monument door de  

In Nieuw-Zeeland geboren Kyli Martin en aanvang 

ceremonie 

• 11.00 – 11.15 uur  nadat iedereen zijn/haar plaats heeft ingenomen,  

‘marcheren’ vanaf het scoutinggebouw de militairen 

van de Koninklijke Luchtmacht (die de erewacht 

vormen en de vlaggen ‘bedienen’), de scouts en de 

vaandelwacht van de NVVS Antwerpen België richting 



monument. Het gezelschap wordt voorafgegaan door 

de doedelzakband. Vervolgens stellen erewacht (vier 

militairen) en vaandelwacht zich op 

• 11.15 – 11.20 uur  welkom/opening/toespraak* door ceremoniemeester 

Jan van Tol 

• 11.20 – 11.25 uur  toespraak* door burgemeester Klaas Tigelaar van  

Oud-Beijerland 

• 11.25 – 11.30 uur  toespraak* door Teun Simons namens stichting  

‘Monument Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940 – 1945’ 

• 11.30 – 11.40 uur  onthulling monument (door het zichtbaar maken van  

de tekst op de vier panelen) door nabestaanden van 

de families Bickford, Scanlan en Dooley en de heer 

Cor in ’t Veld hierbij geassisteerd door de scouts. 

Tijdens deze handeling vliegt – bij goed weer - een 

Spitfire over 

• 11.40 – 11.45 uur  uitspreken gebed door twee geestelijken, te weten: 

ds. Gertjan Robbemond van de Protestantse 

gemeente Oud-Beijerland (Open Hof) en pastoor 

Fred Wijnen (Rooms Katholieke kerk) 

• 11.45 – 11.55 uur  Doedelzakband speelt hymne Amazing Grace, waarna  

ceremoniemeester de ‘Act of Remembrance’ 

uitspreekt 

• 11.55 – 12.00 uur  Last Post door een hoornblazer van de Koninklijke  

Luchtmacht, waarna twee minuten stilte  

• 12.00 – 12.20 uur  krans- en bloemlegging – aangereikt door de scouts –  

door vertegenwoordigers van achtereenvolgens de 

ambassades van: 

- Amerika 

- Nieuw-Zeeland 

- Noorwegen 

- Canada 

- Hoeksche Waardse gemeenten door burgemeester  

   Klaas Tigelaar (Oud-Beijerland) en burgemeester 

   Jan Luteijn (Cromstrijen) 

- Royal Air Force 

- Koninklijke Luchtmacht 

- Veteranencomité Oud-Beijerland 

- Royal British Legion Holland Branch 



- Royal Canadian Legion Branch Holland 

- buitenlandse nabestaanden 

- Nederlandse nabestaanden 

- Keep them Rolling 

- NVVS Antwerpen België 

- stichting Monument Luchtoorlog Hoeksche Waard 

• 12.20 – 12.35 uur  onder de klanken van de diverse volksliederen worden  

de betreffende vlaggen in top gehesen door acht 

militairen samen met de scouts 

• 12.35 – 12.45 uur  slotwoord door ceremoniemeester Jan van Tol en  

defilé langs het monument/kransen/bloemen 

• 12.45 – 12.50 uur  afmars van militairen, vaandelwacht en scouts  

voorafgegaan door de doedelzakband naar Klein 

Profijt 

• 12.50 – 13.10 uur  terugkeer per bus naar het gemeentehuis 

Gemeentehuis 

• 13.10 – 13.45 uur  gezamenlijke lunch genodigden in het gemeentehuis 

• 13.45 – 13.55 uur  afsluiting en dankwoord door burgemeester Klaas  

Tigelaar 

• 14.00 uur   vertrek nabestaanden per bus naar begraafplaats 

Strijen (de laatste rustplaats van de bemanning van 

de Lancaster bommenwerper LM683) 

 

* in het Nederlands (de Engelse vertaling bevindt zich in het programmaboekje) 


