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 UITNODIGING DOCUMENTAIRE DE VERGETEN SLAG: OPERATION QUICK ANGER 
Westervoort had tijdens de 2e Wereldoorlog een zeer belangrijke rol voor de bevrijding van Arnhem
en de rest van het nog bezette Nederland. Na de mislukte slag om Arnhem, is dit de plek waar de
bevrijding van West Nederland begon. Westervoort werd in korte tijd frontlinie, met één grote file van 4
dagen met ongeveer 20.000 soldaten en ruim 3.000 voertuigen. De Historische Kring Westervoort
maakte samen met Liemerse filmmakers Paul Haans en Sascha Wensveen een documentaire over de
slag die op 12 april 1945 
wèl lukte. 
De documentaire heet niet zonder reden "De vergeten slag". Eigenlijk weten maar weinig mensen hoe
belangrijk Westervoort was voor de bevrijding van Arnhem en de rest van het nog bezette Nederland.
Samen met lokale specialist Walter IJbema en Hans Goedkoop, één van Nederlands meest bekende
televisie-historici, is dit verhaal 
nu in beeld gebracht.  
Informatiepaneel bij Huize Vredenburg 
Om aan zoveel mogelijk mensen dit verhaal te vertellen wordt tijdens de jaarlijkse herdenking, rond
14.00 uur, een informatiepaneel onthuld, mèt QR-code. Vanaf 9 april kan men de QR-code scannen
op het informatiepaneel bij Huize Vredenburg en het herdenkingsmonument en de documentaire
bekijken.  
Première 
Een première is zaterdag 9 april in Zalencentrum Wieleman. Aansluitend aan het programma bij
Huize Vredenburg en de ceremonie bij het herdenkingsmonument, is het mogelijk om de
documentaire op groot scherm te bekijken. De inloop is vanaf 15.30 uur. Om 16.00 uur start het
programma met een inleiding en uiteraard de film, van 20 minuten, zelf.  
Uitzending bij Omroep Gelderland 
Mocht je al zo nieuwsgierig zijn en niet kunnen wachten of niet aanwezig zijn bij de première, dan is
de documentaire ook te zien op dinsdag 29 maart bij Omroep Gelderland, vanaf 17.20 uur (daarna
ieder uur herhaald).  
Uitnodiging 
Als betrokkene / geïnteresseerde / belangstellende nodigen we je van harte uit om bij de première
aanwezig te zijn, de documentaire te bekijken en met ons samen een drankje te drinken. Wil je voor 4
april laten weten of je hierbij aanwezig bent en met hoeveel personen? Dat kan via:
https://www.hkwestervoort.nl/vergetenslag

https://www.hkwestervoort.nl/vergetenslag


We hopen je de 9e april te zien! click hier voor de agenda van 9 april.

Mocht je nog vragen hebben, kun je contact opnemen via:  
vergetenslag@hkwestervoort.nl of 06-15828097

Met vriendelijke groet, 
Historische Kring Westervoort, filmmakers Paul Haans & Sascha Wensveen en Cultuur- en
Erfgoedpact van de Liemers

De documentaire is onderdeel van het project ‘Bakens’, een project van het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers, dat
zoveel
mogelijk mensen in de Liemers in aanraking wil brengen met het mooie erfgoed, de kunst en cultuur van de regio. Het
Cultuuren Erfgoedpact van de Liemers wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Westervoort, Gemeente
Duiven, 
Gemeente Zevenaar en de Provincie Gelderland.
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