NIEUWSBRIEF MAART 2018

ACTIVITEITEN, HERDENKINGEN
EN VIERINGEN BEVRIJDING
BRABANTSE WAL

Dodenherdenking 4 mei

De Stichting SBBW participeert in een werkgroep die de 4 mei-herdenking voorbereidt en vorm geeft. In de
werkgroep wordt verder deelgenomen door de burgemeester, ambtenaren, vertegenwoordigers van de
Raad van Kerken, het Centrum voor de Kunsten en Harmonie Kolpings Zonen. Er wordt naar gestreefd om
met name jongeren bij het programma van deze avond te betrekken. Er is inmiddels een vaste deelname
door de leerlingen van groep 8 van de basisschool Sancta Maria, die het monument op het Thaliaplein
hebben geadopteerd.
Er is jaarlijks een programma dat uit drie onderdelen bestaat: Om 19.15 uur: oecumenische dienst in de St.
Gertrudiskerk, met na afloop een stille mars naar het Thaliaplein. 20.00 uur: herdenkingsceremonie met
kransleggingen op het Thaliaplein, met twee minuten stilte, muziek en een toespraak. Daarna samenkomst
met koffie/thee in de foyer van stadsschouwburg De Maagd
21.00 uur: thematische toneelvoorstelling door CKB-leerlingen in stadsschouwburg De Maagd.
(contact: hansstumpel@hetnet.nl)

Faces to Graves

De nieuw op te richten Stichting Canadian War Graves Nederland, een samenwerking tussen Bergen op
Zoom, Groesbeek en Holten, wil alle Canadese militairen die begraven zijn op een van de grote
begraafplaatsen in deze steden en op kleinere begraafplaatsen elders in ons land, blijvend in herinnering
houden door hen met foto’s en levensverhalen een gezicht te geven. Deze informatie moet voor het publiek
toegankelijk worden. In de afgelopen jaren is er al heel veel (foto)materiaal verzameld. Uit de door
nabestaanden en derden aangeleverde informatie zijn al van meer dan duizend gevallenen biografieën
samengesteld.
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In Bergen op Zoom wordt voor dit doel een researchteam samengesteld. Dit team zal bestaan uit een
redacteur, een aantal onderzoekers en scholieren. Met scholen is dan ook contact gezocht zodat scholieren
dit project als profielwerkstuk mee kunnen ondersteunen. Het researchteam zal zeer nauw samenwerken
met de Stichting Canadian War Graves Nederland. In het nog te realiseren informatiecentrum bij het
Canadese en Britse ereveld in Bergen op Zoom zullen de resultaten van Faces to Graves straks prominent
deel uitmaken van de daar te vinden informatie.
(contact: carolineraaijmakers@hetnet.nl)

Herdenking bevrijding Bergen op Zoom

Om 10.00 uur vindt er een herdenkingsceremonie plaats op de Britse begraafplaats aan de
Ruytershoveweg. Deze wordt muzikaal ondersteund door het Bergen op Zooms Blazers Ensemble. Er
worden bloemen gelegd en er wordt een toespraak gehouden. Daarna gaat het gezelschap naar het
Bevrijdingsmonument aan het Arnoldus Asselbergs Plantsoen. Ook daar worden kransen en bloemen
gelegd. Daarna verplaatst het gezelschap zich naar het Thaliaplein achter de St. Gertrudiskerk waar
kransen en bloemen worden gelegd en waar de burgemeester een toespraak houdt.
Afsluitend wordt koffie en thee geserveerd in de foyer van stadsschouwburg De Maagd.
(contact: hansstumpel@hetnet.nl)

Bezoekersinformatiecentrum bij erevelden

De Stichting Bevrijding Brabantse Wal zet zich in om de oorlogsslachtoffers (meest Canadese militairen) die
vielen bij de Slag om de Schelde en de daaraan verbonden bevrijding van Zuidwest Brabant in het najaar
van 1944, jaarlijks te herdenken. Op de Britse en Canadese erevelden aan de Ruytershoveweg in Bergen
op Zoom liggen bijna 2500 geallieerde militairen begraven, die tijdens WOII zijn gesneuveld. Het overgrote
deel van hen vond de dood tijdens de Slag om de Schelde in 1944.
Bezoekersaantallen aan deze begraafplaatsen nemen de laatste jaren toe. Zowel uit binnen- als buitenland.
Met het oog op de 75-jarige herdenking in oktober 2019 is bij het bestuur van de Stichting Bevrijding
Brabantse Wal het plan ontstaan om een bezoekersinformatiecentrum te vestigen op de nog vrije ruimte
tussen deze twee oorlogsbegraafplaatsen. Om bekendheid te geven aan de wens tot realisatie is een
bidbook opgesteld, dat o.a. wordt gebruikt ter ondersteuning bij fondsenwerving. Het bidbook is te
raadplegen op de website: www.canadays.nl
(contact: frans.de.vos@ziggo.nl)
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Canadays Lecture

Voorafgaand aan de grote herdenkingsceremonie op de Canadese begraafplaats op de laatste zondag in
oktober wordt de Canadays Lecture georganiseerd. Een bijeenkomst die plaatsvindt in de St. Gertrudiskerk
en die volledig in het teken staat van bezinning op / bewustwording van het thema: Bevrijding. Deze avond
is met name bedoeld voor jongeren, maar eenieder die belangstelling heeft is van harte welkom. Het
programma wordt voor een groot deel door jongeren ingevuld en komt tot stand in nauwe samenwerking
met middelbare scholen in Bergen op Zoom en in nauw overleg met de Canadese ambassade en de
gemeente Bergen op Zoom. Door bewustwording van jongeren wordt geprobeerd de deelname van meer
scholieren aan de andere herdenkingsactiviteiten te bevorderen.
(contact: irenevankemenade@planet.nl)

Memorial day of Canada in the Netherlands

Vanaf 2014 vindt jaarlijks een uitgebreide herdenkingsceremonie plaats op de Canadese begraafplaats aan
de Ruytershoveweg. Deze ceremonie wordt in nauwe samenwerking met de Canadese overheid
georganiseerd. Bergen op Zoom is door hen aangewezen als de plaats waar de herdenking van alle
omgekomen Canadese militairen in Nederland tijdens de tweede wereldoorlog, wordt gehouden.
Voor deze herdenking worden prominente gasten uit binnen- en buitenland uitgenodigd. De herdenking bij
75 jaar bevrijding, op zondag 27 oktober 2019, wordt hier beschouwd als de meest prominente activiteit in
het totale programma rondom herdenking en viering van de bevrijding op onze Brabantse Wal. Om die
reden wordt ingezet op aanwezigheid van leden van het Koninklijk Huis, eveneens hoge
vertegenwoordiging uit Canada, beide regeringen, Commissarissen van de Koning, legio buitenlandse
ambassadeurs en hoge militaire attachés uit binnen- en buitenland.
Voorafgaand aan deze herdenkingsplechtigheid is er een oecumenische viering in de St. Gertrudiskerk in
Bergen op Zoom. Na afloop van de herdenkingsplechtigheid is er een receptie voor alle genodigden. Deze
receptie wordt aangeboden door de Canadese regering.
(contact: hansstumpel@hetnet.nl)

Open Joodse Huizen

Open Joodse Huizen is een landelijk evenement dat enkele jaren geleden voor het eerst werd
georganiseerd door het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam. Inmiddels zijn meerdere steden bij dit
project aangehaakt. Bergen op Zoom doet mee sinds 2015. Open Joodse Huizen is een project van
kleinschalige, particuliere bijeenkomsten waar wordt stilgestaan bij de levensverhalen van Joodse
oorlogsslachtoffers. Waar mogelijk worden de levensverhalen op de betreffende locatie door familieleden
verteld. Dat maakt de belevenissen zo mogelijk nog indrukwekkender en bovendien kunnen we zo ook de
jongere generaties bij dit project betrekken.
Open Joodse Huizen is een project van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal en is ingedeeld onder de
werkgroep Educatie onder voorzitterschap van Nico Hooyschuur. De projectgroep wordt voorgezeten door
Eric Goossen en bestaat verder uit Anje van Buuren en Philip Soesan.
(contact: nico.hooyschuur49@gmail.com)

Lichtjesavond 24 december

In navolging van andere plaatsen wil een initiatiefgroep op kerstavond
door onze schooljeugd bij elk van de 2500 graven een
herinneringslicht laten plaatsen om zo de hier begraven, veelal zeer
jonge mannen, ook na bijna 75 jaar te herdenken. Een korte
plechtigheid maakt deze herinnering tot een zinvol moment om stil te
staan bij alle leed, dat niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog,
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maar ook nu nog steeds door oorlog en geweld veroorzaakt wordt. Plannen zijn in voorbereiding om dit
mooie initiatief op 24 december 2018, om 16.30 uur, voor de eerste keer te organiseren. De werving van
vrijwilligers voor de verdere organisatie gaat op korte termijn van start.
(contact: wimmusters@home.nl)

Adopteer een monument

In Nederland zijn ruim 3.700 oorlogsmonumenten en oorlogsgraven. Elk
monument of graf vertelt een bijzonder verhaal over de Tweede
Wereldoorlog. ‘Adopteer een monument’ is een landelijk onderwijsproject
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met de
Oorlogsgravenstichting en wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen
van het vfonds. Het biedt leerlingen van groep 7 en 8 de mogelijkheid een
oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt te ‘adopteren’ en hiermee te
leren over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie
van herdenken en de bijbehorende rituelen. Leerlingen organiseren zelf een
herdenking bij het geadopteerde monument. Inmiddels hebben ruim 1.400
scholen een oorlogsmonument of oorlogsgraf geadopteerd. In de gemeente
Bergen op Zoom zijn ongeveer 11 geregistreerde monumenten. Er wordt aan
gewerkt om al deze monumenten door scholen te laten adopteren.
Groep 8 van basisschool Sancta Maria in Bergen op Zoom heeft het verzetsen herdenkingsmonument aan het Thaliaplein in Bergen op Zoom
geadopteerd. Dit houdt in dat de school jaarlijks in de groepen 7 en 8 aandacht besteedt aan het thema van
de Stichting 4 en 5 mei om daarmee de kinderen bewustzijn van Leven in Vrijheid mee te geven. Bij het
herdenkingsmonument leggen de groep-8 leerlingen op 4 mei bloemen bij dat monument. Dat gebeurt ook
bij de grote Canadaherdenking eind oktober op de Canadese begraafplaats en op 27 oktober bij de
herdenking van de bevrijding van Bergen op Zoom.
(contact: carolineraaijmakers@hetnet.nl)

Lezingen in samenwerking met BAS, KBO en Veteranen
De Slag om de Schelde en de bevrijding van de Brabantse Wal zijn van cruciaal belang gebleken voor het
zo snel mogelijk optrekken naar Berlijn. Vier (veteranen-) gastsprekers geven een lezing over deze slag en
begeleiden een bezoek aan het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp (provincie Zeeland.)
In de eerste lezing wordt op de strategische keuzes ingegaan om de Brabantse Wal, de omgeving van de
Schelde en de rivier zèlf, wèl of níet te bevrijden van de Duitsers. De tweede lezing laat zien wat het
logistieke belang was om de Schelde mijnenvrij in handen te krijgen. Ook hoeveel moeite het kostte om de
Schelde na vier jaar weer in kaart te brengen en met loodsen in gebruik te nemen. In de derde lezing wordt
een inkijk gegeven in de medische en geestelijke zorg van de vele militaire en burgerslachtoffers. Ook wordt
de rol van het verzet toegelicht.
In de vierde lezing krijgt men een inkijk in de rol die overheden, mondiale organisaties en burgers direct na
de WO-II, in de Koude Oorlog en daarna speelden. De lezingen zijn ook een oproep aan burgers om actief
de bevrijding van de Brabantse Wal te blijven herdenken èn te vieren. Een toer door het landschap van de
Brabantse Wal en de Schelde om oriëntatiepunten te herontdekken voert belangstellenden naar het
Bevrijdingsmuseum om daar met een rondleiding de serie af te sluiten.
(contact: nico.hooyschuur49@gmail.com)

Lezing georganiseerd door SBM juni 2018

Het bestuur van SBM wil op 14 juni 2018 een lezing laten verzorgen door luitenant-generaal b.d. Ton van
Loon. De lezing zal plaats vinden in Den Enghel.
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ACTIVITEITEN 2019
Fototentoonstelling van gezamenlijke fotoclubs
oktober 2019

Fotoclubs uit Bergen op Zoom hebben het plan opgevat om een fototentoonstelling aan het thema ‘VRIJ’ te
gaan wijden. Met hen is afgesproken de tentoonstelling de eerste 2 weken van oktober 2019 te zullen gaan
houden.
(contact: jjaleenaars@home.nl)

Bevrijdingsconcert 24 oktober 2019

Er is een concert door het orkest van de Koninklijke Luchtmacht in voorbereiding. Het concert is gepland op
vrijdag 25 oktober 2019 in Stadsschouwburg De Maagd.

Harmonie Wachtpost 13 XXL 26 oktober 2019

Evenals in 2014 formeert gelegenheidsorkest Wachtpost 13 een groep muzikanten die een plaats krijgt in
het defilé dat op zaterdag 26 oktober 2019 door de binnenstad van Bergen op Zoom trekt. Wachtpost 13
(die voor dat moment) met meer dan 100 muzikanten uit de Brabantse Wal musicerend wil optreden noemt
zich daarbij dan ook Wachtpost 13 XXL. Deze groep neemt ook de verantwoordelijkheid op zich voor de
feestavond op die zaterdag.
(contact: info@bakxxx.nl)

Bevrijdingstoertocht en defilé 26 oktober 2019

Op zaterdag 26 oktober 2019 start de
bevrijdingstoertocht vanaf het Bevrijdingsmuseum
in Nieuwdorp. De tocht gaat via Zuid-Beveland naar
Bergen op Zoom. Ter hoogte van het buurtschap
Korteven sluit een Woensdrechtse colonne aan.
Aan de toertocht nemen meer dan 100
legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog deel.
Aangekomen in Bergen op Zoom stelt een aantal
van deze voertuigen zich op in de Canadalaan.
Deze straat is van historische betekenis voor de
bevrijding van Bergen op Zoom. In deze straat
wordt een Canadees Base Camp ingericht,
waarmee uitbeelding wordt gegeven aan het leven
in een Canadees legerkamp aan het einde van WO2.
Vanaf de Canadalaan vertrekken de voertuigen naar de startlocatie van het Bevrijdingsdefilé.
Gelegenheidsorkest Wachtpost13 XXL zal de ontvangst muzikaal omlijsten. Tussen 14.00 en 15.00 uur
treedt het Reünie Orkest Artillerie op bij het Gouvernementsplein in Bergen op Zoom. Dit orkest, dat bestaat
uit oud-dienstplichtigen, defileert later op de middag mee.
Omstreeks 15.15 uur zet de colonne zich vanuit de Canadalaan in beweging naar de opstelplaats voor het
Bevrijdingsdefilé aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom.
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Het defilé zelf start om 16.00 uur vanaf het NS-station richting de Grote Markt van Bergen op Zoom. Het
volgt daarbij de route: Stationsstraat, Wouwsestraat, Zuivelstraat en Grote Markt. Via de Fortuinstraat
verlaten de deelnemers en voertuigen het defilé. Naast onderdelen van de krijgsmacht nemen aan het
defilé veteranen, (militaire) muziekgezelschappen en andere groepen deel. De deelnemers kennen een
duidelijke verbinding met de Tweede Wereldoorlog en leven in vrede en vrijheid. Het totaal aantal
deelnemers bedraagt ongeveer 700. Aansluitend aan het defilé trekken de voertuigen die hebben
deelgenomen aan de toertocht, aan het publiek voorbij. De Koninklijke Luchtmacht zal op geheel eigen
wijze haar bijdrage leveren. Afsluiting van het defilé vindt plaats op de Grote Markt van Bergen op Zoom.
(contact: irenevankemenade@planet.nl)

Taptoe Grote Markt 26 oktober 2019

De Frans Marcus Memorial Taptoe Bergen op Zoom is een muzikaal spektakel dat regionale en landelijke
topkorpsen naar de historische binnenstad haalt. Door de inspanningen van met name oprichter Frans
Marcus kent de Bergse Taptoe een rijke historie. Vanaf 2015 wordt deze Taptoe tweejaarlijks
georganiseerd. In 2019 wordt de Taptoe speciaal vanwege 75 jaar bevrijding gehouden op zaterdag 26
oktober 2019. Aanvang 19.30 uur. Aan de taptoe doet ook een aantal bands mee die de middag daarvoor
hebben meegedaan aan het defilé.
(contact: irenevankemenade@planet.nl)

Bevrijdingsfeestavond 26 oktober 2019

Op zaterdag 26 oktober 2019 start om 21.30 uur de Bevrijdingsfeestavond in Zaal den Enghel in Bergen op
Zoom. De avond staat volledig in het teken van de Bevrijding en via het programma van de avond en de
aankleding van de zaal wordt een verbinding gelegd met de dagen van kort na de Bevrijding in 1944. De
avond wordt muzikaal omlijst door big band Wachtpost13. De toegang is gratis.

Expositie Slag om de Schelde oktober 2019 - mei 2020
De Stichting Bevrijding Brabantse Wal organiseert in samenwerking met het Markiezenhof een expositie
over de Slag om de Schelde. Aan dit project wordt door meerdere partijen een bijdrage geleverd, te weten
regionale verzamelaars, Stichting Veteranen & Kunst en het West-Brabants Archief. De expositie is
Brabantse Wal breed te bezichtigen in de bibliotheken van Hoogerheide, Steenbergen en Woensdrecht. De
expositie wordt geopend op zondag 27 oktober 2019 en loopt door tot 5 mei 2020.
(contact: irenevankemenade@planet.nl)
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TGIF (Thank God I’m Free)

De Thank God It’s Friday borrels waar zakelijk en particulier elkaar meerdere keren per jaar ontmoeten om
het weekend in te luiden, zijn inmiddels een begrip in de regio geworden. Stichting Bevrijding Brabantse
Wal en de organisatoren van TGIF hebben in het kader van 75 jaar bevrijding de samenwerking gezocht.
Onder de titel Thank God I’m Free gaan we nog steeds dansend het weekend in en ontmoeten we elkaar
nog steeds op bijzonder locaties en heffen we ook het glas op onze Canadese bevrijders en onze
zwaarbevochten vrijheid.
(contact: irenevankemenade@planet.nl)

Samenwerking met Zuidwest-TV en Omroep Brabant
oktober 2017

Zowel Zuidwest TV als Omroep Brabant hebben aangegeven media-aandacht te willen besteden aan de
75-jarige bevrijding in oktober 2019. Programma’s moeten nog verder worden uitgewerkt.

Brabantse Wal bevrijdingstocht per bus

Met een gids van SBM wordt de opmarsroute van de Canadezen door Bergen op Zoom en richting
Steenbergen gevolgd. Tijdens deze route worden verhalen over onze Canadese bevrijders verteld. Op
welke problemen stuitten ze? Welke schade ontstond er door de gevechten in de stad? Hoe werden zij
onthaald door de Bergenaren? De bevrijdingsroute eindigt op de Canadese begraafplaats waar een
eerbetoon wordt gebracht aan onze bevrijders.
(contact: irenevankemenade@planet.nl)

Samenwerking met Stichting Crossroads

Crossroads Brabant is een provinciaal project onder auspiciën van Erfgoed Brabant. Bij Crossroads
Brabant draait het om mensen en hun verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Crossroads vertelt verhalen
vanuit een persoonlijk perspectief. Verhalen vertellen is iets anders dan het overbrengen van feitelijke
informatie. Met verhalen kun je mensen boeien. Het zijn deze menselijke verhalen die het oorlogserfgoed
beleefbaar en zichtbaar maken, in het heden en in de toekomst. Crossroads Brabant is op zoek naar
verhalen over levensveranderende gebeurtenissen, ingrijpende keerpunten of keuzemomenten die de
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levens van mensen voorgoed veranderden. In oktober 2017 vond in Woensdrecht een bijeenkomst plaats,
waarbij een aantal unieke oorlogsverhalen kon worden genoteerd.
Alle verhalen krijgen een plaats in de provinciale database. Daarnaast is er een professioneel
schrijverscollectief aangetrokken om een canon van 75 verhalen te maken ten behoeve van de herdenking
van 75 jaar bevrijding van (een groot deel van) de provincie Noord-Brabant in 2019. Deze ‘etalageverhalen’
worden gekoppeld aan kunstenaars en aan de objecten en de plekken waar de geschiedenis geschreven
is.
Noord-Brabant is uniek omdat vrijwel alle thema’s van WOII - van mobilisatie tot wederopbouw - in de
provincie hebben plaatsgevonden. Hierdoor beschikt Noord-Brabant vandaag de dag over een grote
verscheidenheid aan authentieke WOII-erfgoedlocaties die unieke oorlogsverhalen te vertellen hebben.

Werkgroep Steenbergen

De herdenking van de bevrijding van Welberg en Steenbergen in 1944 en de slachtoffers die daar bij vielen
is in 2018 op zondag 4 november. Die herdenking vindt plaats bij het monument aan de Canadezenweg te
Welberg waarbij de klok van dat monument weer wordt geluid. Gelijktijdig wordt dan ook weer de
Ceremonial Bell van het South Alberta Light Horse regiment in Canada geluid. Vrijdag 2 november houden
eerst nog de leerlingen van de Welbergse Pius X school een herdenking bij het monument en ook zij luiden
de klok.
In 2019 concentreert het herdenken van 75 jaar bevrijding zich voor wat betreft Steenbergen in het
weekeinde van 2 en 3 november. Zeker is al dat een grote afvaardiging van het Canadese South Alberta
Light Horse regiment op zaterdag 2 november naar Welberg en Steenbergen komt. De officiële herdenking
bij het Welbergse monument is om die reden dan ook op die zaterdag. Naast die officiële herdenking wordt
voor de Canadese gasten en voor de inwoners van de gemeente Steenbergen -zo is de bedoeling- een
feestelijk herdenkingsprogramma georganiseerd. De aanzet om (ook) in de gemeente Steenbergen tot een
werkgroep te komen die zo’n programma gaat realiseren is inmiddels gegeven. Die werkgroep moet worden
opgestart.
(contact vooralsnog: info@stichtingbbw.nl)

Werkgroep Woensdrecht

Op initiatief van burgemeester Adriaansen is een werkgroep in het leven geroepen voor de
herdenkingsactiviteiten in het najaar 2019. Inmiddels is er een scala van activiteiten in beeld gebracht met
regionale activiteiten en eigen lokale initiatieven.
Regionaal wordt er naar gestreefd om alle herdenkingsmonumenten in de Brabantse Wal door groepen 7/8
van de basisscholen te adopteren. Het zou mooi zijn als bij de officiële herdenking op de Canadese
begraafplaats op zondag 27 oktober klassen groep 7 of 8 basisonderwijs uit de drie gemeenten aanwezig
zijn bij de kransleggingen. Educatieve activiteiten voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs krijgen
aandacht via de regionale scholengemeenschappen. Er wordt gedacht aan een feestelijke bijeenkomst voor
alle veteranen uit de Brabantse Wal gemeenten op 25 oktober 2019. Gelegenheidsorkest Wachtpost 13
XXL, loopt mee in het defilé in Bergen op Zoom op zaterdag 26 oktober. Dit orkest wordt samengesteld uit
muzikanten uit de gehele Brabantse Wal. Bezien wordt of het orkest ook in Woensdrecht kan optreden.
Lokaal wordt gedacht aan een doortocht met militaire voertuigen op zaterdag 26 oktober 2019, in
samenhang met de toertocht vanuit Zeeland naar Bergen op Zoom. Door het Bevrijdingsmuseum Zeeland
is medewerking toegezegd om parallel hieraan een toertocht te organiseren vanaf de grens bij Putte door
de gemeente Woensdrecht. Gesprekken vinden plaats over de vaststelling van de route en het gehele
logistieke proces (overnachting chauffeurs en stalling militaire voertuigen). Uitgangspunt is dat tijdens de
toertocht bij alle herdenkingsmonumenten binnen de gemeente kransen zullen worden gelegd. De
kerngroep beschouwt deze toertocht als de hoofdactiviteit, waaromheen de overige activiteiten vorm zullen
krijgen. Onderzocht wordt of de mogelijkheid bestaat om tijdens de doortocht van de voertuigen, bij het
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oorlogsmonument op de grens Hoogerheide/Woensdrecht, een concert te gegeven door alle plaatselijke
orkesten. In 2019 komen er een wandeltocht, fietstocht en bustocht in de eigen gemeente met als thema de
herdenking van de Slag om de Schelde. Organisatorisch wordt aansluiting gezocht bij de bestaande
jaarlijkse gemeentelijke fietstocht; verder wordt samenwerking gezocht met de organisatoren van de
jaarlijkse wandeltochten.
Er wordt een project opgesteld om verhalen over de Slag om de Schelde te vertellen in de
basisschoolklassen. Als middel om de jeugd meer aan te spreken wordt het organiseren van een reenactment voorgesteld. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om de inval via Woensdrecht naar Bergen op Zoom te
simuleren. Er wordt gedacht over de mogelijkheid om bij de afsluiting van de herdenking 2019, een
plaquette of gedenksteen te realiseren.
(contact vooralsnog: info@stichtingbbw.nl)
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