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Uitnodiging 4 mei 2016

Aan hen woonachtig in de omgeving van het oorlogsmonument te Santpoort-Zuid

De Stichting Santpoort en het Comité Oorlogsmonument Santpoort-Zuid nodigen u graag uit aanwezig te zijn bij
de ‘onthulling’ van het gerestaureerde oorlogsmonument in Santpoort-Zuid op 4 mei a.s. van 15.45-16.15 uur.
De nieuwe burgemeester van Velsen, Frank Dales, zal, geassisteerd door enkele scouts, de vlag hijsen.
Een aantal leerlingen van de Brederode Daltonschool leest een zelf geschreven gedicht voor, de zoon van de
architect zal enige woorden spreken, evenals de vicevoorzitter van de Stichting Santpoort, Niek van Zanten.
Pim Boer geeft een korte toelichting bij het poëziefragment van J.C. Bloem, dat in de muur gebeiteld staat.
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat in Santpoort-Zuid, tegenover het station, bij het begin van de Willem de
Zwijgerlaan, een herdenkingsmonument is opgericht ter herdenking van de gevallenen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De tand des tijds is aan het monument niet voorbijgegaan. Na al die jaren was groot onderhoud
hard nodig. De Stichting Santpoort heeft contact opgenomen met de gemeente Velsen met het verzoek het
monument, ontworpen door de Bloemendaalse architect H.W. van Kempen, in zijn oude luister te herstellen.
Daarop is positief gereageerd en het resultaat mag er zijn: het voegwerk is hersteld, de letters op de gedenksteen
zijn weer goed leesbaar, roestig metaal is in de verf gezet, de beide lantaarns kunnen weer branden, de bankjes
zijn hersteld en de plantenbak ziet er weer fraai uit.
Om het hijsen en strijken van de vlag te organiseren en om ervoor te zorgen dat het monument in de toekomst
goed verzorgd blijft, is het Comité Oorlogsmonument Santpoort-Zuid opgericht. De Brederode Daltonschool,
gelegen nabij het monument, heeft het monument geadopteerd. Buurtbewoners hebben aangeboden voor een
vlag te zorgen en deze op gedenkwaardige dagen te hijsen en te strijken. Het Comité hoopt op een blijvende
betrokkenheid van de buurt bij het fraai gerestaureerde monument, opdat wij op waardige wijze de gevallenen
kunnen blijven herdenken. Het Comité Oorlogsmonument Santpoort-Zuid, bestaande uit de heren Pim Boer,
Lodewijk Bosch van Drakestein en Bert de Krey, staat voor een aantal uitgaven, zoals die voor het aanschaffen
van een vlag en een wimpel, het planten van enige struiken, de huur van een geluidsinstallatie en toekomstig
klein-onderhoud. Zij zijn zo vrijmoedig u te verzoeken een eenmalige bijdrage van €4,00 te willen leveren als
blijk van uw betrokkenheid bij deze initiatieven (een hogere bijdrage is uiteraard welkom). Graag zien wij uw
gewaardeerde bijdrage tegemoet op de ABN bankrekening: NL14ABNA0562723110 t.n.v. A.O. Koch te
Santpoort-Zuid o.v.v. “Oorlogsmonument Santpoort-Zuid”. Bij voorbaat veel dank daarvoor! Ook door in uw en
onze omgeving aandacht te vragen voor deze komende plechtigheid, draagt u natuurlijk bij aan het welslagen
ervan.
Wij rekenen graag op uw aanwezigheid op 4 mei a.s. om 15.45 uur bij het Oorlogsmonument Santpoort-Zuid.
Met vriendelijke groet,
Stichting Santpoort en het Comité Oorlogsmonument Santpoort-Zuid

