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Geachte dames en heren,

De Stichting Bevrijding Brabantse Wal werkt in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht toe 

naar de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding, najaar 2019.

Daarvoor wordt met vrijwilligers vanuit talloze disciplines toegewerkt naar een aantal projecten die met het 

onderwerp Bevrijding Tweede Wereldoorlog, te maken hebben. 

Beloofd was om alle betrokkenen daarbij regelmatig op de hoogte te stellen van hetgeen er allemaal in 

voorbereiding is.

Een nieuwsbrief daaromtrent treft u bijgaand aan.

Een aantal van de projecten wordt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal zelf 

voorbereid;  een aantal onder verantwoordelijkheid van anderen.

De Stichting Bevrijding Brabantse Wal heeft het op zich genomen om het totaal van de projecten te coördineren en 

daarover te communiceren.

In bijgaand document wordt weergegeven welke projecten er op dit moment zijn of worden voorbereid. 

Aangegeven wordt wat de huidige stand van zaken daarbij is. 

De Stichting B.B.W. stelt alles in het werk om deze info zo actueel mogelijk te laten zijn, maar er wordt binnen de 

diverse groepen intussen hard aan gewerkt.  Daarnaast speelt de veelheid van projecten die spontaan zijn of 

worden ontwikkeld. Daarom kan het  voorkomen dat  u in dit document zaken leest die intussen gewijzigd of 

achterhaald zijn. Het gaat hier dus om een dynamisch document dat regelmatig zal worden geüpdatet.  

Wij stellen het op prijs als u ons die wijzigingen via mail laat weten. Uiteraard worden die dan aangepast en in een 

volgende gepland staande versie van deze nieuwsbrief meegenomen.  Enkele projecten zijn nog te pril qua opzet 

en te weinig concreet om in deze nieuwsbrief te kunnen worden vermeld.   

Tussentijds worden aanpassingen en aanvullingen al wel verwerkt en zichtbaar op onze website: www.canadays.nl

Een aantal van u heeft eerder aangegeven actief betrokken te willen zijn bij één of meer van de opgesomde 

activiteiten. 

Als u meent met uw inbreng daarvoor al op korte termijn actief te kunnen zijn, wilt u dan contact zoeken met uw 

eerdere aanspreekpunt of mailen naar het adres dat bij de projecten in de nieuwsbrief staat vermeld.

Het bestuur van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal is op voorhand buitengewoon dankbaar voor al het werk dat 

door zeer velen wordt verricht voor ‘het Herdenken en Vieren’ van onze Bevrijding.  

Met vriendelijke groet,

Frans de Vos, voorzitter 

Stichting Bevrijding Brabantse Wal

mail: frans.de.vos@ziggo.nl

en

Hans Stumpel,

Bestuur Stichting Bevrijding Brabantse Wal /p.r.

mail: hansstumpel@hetnet.nl
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