Evaluatierapport

Inleiding 75 jaar bevrijding Brabantse Wal
In oktober 2019 was het 75 jaar geleden, dat onze regio werd bevrijd. Om deze gebeurtenis te
herdenken en vieren, werden er door het jaar 2019 heen allerlei activiteiten georganiseerd.
In samenwerking met Stichting Bevrijding Brabantse Wal, gemeente Bergen op Zoom en
gemeente Steenbergen was er dit jaar een collectief programma waarin de realisatie van een
informatiecentrum bij de oorlogsbegraafplaatsen en een gezamenlijk scholenproject aan bod
kwam. Het collectieve programma werd op 26 oktober afgesloten met drie tochten van
militaire voertuigen die in Bergen op Zoom samenkwamen voor het defilé.
Om het belang van herdenken en leven in vrijheid uit te dragen aan de inwoners van de
gemeente Woensdrecht is er in 2017 een werkgroep opgericht, waarin diverse organisaties die
betrokken zijn bij herdenkingen en bevrijding vertegenwoordigd zijn (zie bijlage 1). De leden
uit deze groep hebben gezamenlijk een lokaal programma opgesteld, wat aansloot op het
collectieve programma. Het was een programma voor en met inwoners van de gemeente
Woensdrecht. Door middel van het programma werden inwoners en bezoekers van de
gemeente Woensdrecht, zowel jong als oud, geïnformeerd over de lokale geschiedenis, maar
werd ook op een passende wijze de vrijheid gevierd. Daarnaast bood de programmering ook
kansen om de bekendheid van de lokale geschiedenis, zoals de Slag om Woensdrecht, te
vergroten en deze bekendheid te benutten.
Door middel van het evaluatierapport wordt er een beeld gegeven aan hoe de voorbereiding
en de activiteiten zijn verlopen en welke handvatten en leerpunten dit geeft voor de toekomst.

Programma
De werkgroep heeft er gezamenlijk voor gezorgd dat er een lokaal programma voor de
gemeente Woensdrecht stond, dat aansloot op het collectieve programma van de Brabantse
Wal (zie bijlage 2). De werkgroep heeft bij de volgende activiteiten de organisatie of
coördinatie op zich genomen:











Bezoek aan de scholen (februari 2019)
Herinneringswand (5 september 2019)
Jaarlijkse gezinsfietstocht (29 september 2019)
Evenement vliegbasis (5 oktober 2019)
Optreden wachtpost XXXL (5 oktober 2019)
Boek ‘Het verdriet van Woensdrecht’ (8 oktober 2019)
Langeafstandswandeling (19 oktober 2019)
Onthulling permanente markering (23 oktober 2019)
Doortocht militaire voertuigen (26 oktober 2019)
Openstelling oorlogsmuseum (26 oktober 2019)

Naast bovenstaande evenementen werden er nog veel meer evenementen/activiteiten
georganiseerd voor 75 jaar bevrijding door verenigingen, stichtingen en inwoners van de
gemeente Woensdrecht (zie bijlage 3).

Communicatie
De communicatie rondom 75 jaar bevrijding is opgestart voor met name de inwoners van de
gemeente Woensdrecht en daarnaast de inwoners van de overige Brabantse Wal gemeenten
met als doel:





Bewustwording van het feit dat we in oktober 2019 75 jaar bevrijd waren;
Promotie activiteiten rondom 75 jaar bevrijding;
Bekendheid geven aan slag om de Schelde/slag om Woensdrecht, eerbetoon brengen
aan onze bevrijders en de boodschap dat vrijheid niet vanzelfsprekend is;
Aankleding van de openbare ruimte.

Hiervoor werd gebruik gemaakt van de volgende middelen:
 Speciale pagina op gemeentelijke website (www.woensdrecht.nl/75jaarbevrijding)
 Persberichten en toelichting tijdens persbijeenkomsten
 Berichten op social media (Facebook en Twitter)
 Publicaties in de Woensdrechtse Bode (gemeentelijke informatiepagina)
 Spandoeken en baniervlaggen in openbare ruimte
 Gemeentegids (kaft en voorwoord)
 Activiteitenfolder die h-a-h is verspreid en tijdens evenementen
 Brabantse Wal brede gezamenlijke activiteitenpagina met Bergen op Zoom en
Steenbergen. Gepubliceerd in Woensdrechtse, Steenbergse en Bergse Bode. (Betaald),
“Woensdrechtse pagina” op de website www.bevrijdingbrabantsewal.nl en 9
Journalistieke artikelen (3 per gemeente) die in de Woensdrechtse, Steenbergse en
Bergse Bode verschenen zijn. (free publicity).

Financiën
Voor de uitvoering van alle projecten/activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding is een
kostenindicatie gemaakt. Er is een begroting opgesteld van € 40.700. Het college heeft in april
2019 besloten deze kosten te dekken uit de post Intergemeentelijke samenwerking.
Op de begroting zijn drie posten opgenomen die uiteindelijk niet door zijn gegaan, namelijk
het slotevenement, het uitnodigen en ontvangen van Canadese regimenten en een bijdrage aan
de film Slag om de Schelde. Dit ging in totaal om € 13.750,-. Een deel van dit geld is
uiteindelijk onder andere ingezet om bij te dragen aan het evenement op de vliegbasis, het
concert van Take Five en kaarten voor het defilé en taptoe. Daarnaast waren er nog een aantal
onvoorziene kosten zoals een nieuwe muziekband voor 26 oktober en de inzet van
verkeersregelaars en bussen voor diverse evenementen.
In totaal is er € 36.548,76 besteed. Dat is dus ruim € 4.000 minder dan begroot.

Terugblik 75 jaar bevrijding
Wat is goed gegaan
Proces:
Goed commitment en enthousiasme van de leden van de werkgroep. Veel van de leden zijn
1,5 jaar lang betrokken geweest bij het project. Ook al verliep het in het begin wat stroef en
langzaam, iedereen heeft hun eigen onderdeel goed opgepakt en naar eigen kunnen tot een
goed resultaat gebracht.
Communicatie:
Er was een brede doelgroep, waardoor er gebruik gemaakt kon worden van diverse
communicatiemiddelen en veel verschillende communicatiemomenten. Er was een eenduidig,
duidelijk en herkenbaar ontwerp voor de spandoeken, baniervlaggen en de folders die huis
aan huis verspreid zijn. Daarnaast was er vanuit de lokale media ook veel enthousiasme om
mee te werken.
Wat zijn de verbeterpunten
Proces:
 Zoals al eerder benoemd verliep het proces in de werkgroep langzaam. Het duurde
lang voor het programma concreet was en er acties ondernomen werden. Mocht er in
de toekomst op een vergelijkbare manier gewerkt worden, is het van belang niet te
lang in het planvormingsproces te blijven, maar op tijd actie te ondernemen.
 Daarnaast is het goed om aandacht te besteden aan de verwachtingen. Wat wordt er
precies van een werkgroep verwacht, welke taak hebben zij, wat kunnen/mogen zij en
hoe liggen de verhoudingen met de gemeentelijke organisatie. Daarnaast moeten alle
afspraken en acties vanaf het begin van het project duidelijk genoteerd worden. Zo kan
er makkelijker en daadkrachtiger gehandeld worden door zowel de voorzitter als de
leden van de werkgroep.
 Vanuit de gemeentelijke organisatie had meer ambtelijke inzet wenselijk geweest. Met
name de vergunningverlening/verkeersmaatregelen verliepen moeizaam.
Samenwerking en communicatie:
 Er waren weinig initiatieven vanuit ondernemers. In de toekomst is het wenselijk hier
op in te zetten.
 Samenwerking met andere gemeenten en stichting Bevrijding Brabantse Wal.
Woensdrecht heeft een gezamenlijke activiteitenkalender opgesteld en gezorgd voor
publicatie. Input en inzet van de andere gemeenten en de stichting was matig. In de
toekomst is het gewenst vanuit beide kanten beter van op de hoogte te zijn/blijven.
 Organisatie en ook communicatie was bij de gemeenten Bergen op Zoom en
Steenbergen bij een aparte stichting ondergebracht. In Woensdrecht was dit niet het
geval, waardoor ambtenaren hier veel werk aan hadden. Het zou mooi zijn als er in de
gemeente Woensdrecht ook een stichting zou zijn, waardoor de gemeente meer een
ondersteunende dan een trekkende rol heeft. Dit geldt overigens niet alleen voor
communicatie, maar voor de gehele organisatie.



De al uitgewerkte plannen voor het evenement bij de vliegbasis kwamen nogal
onverwachts. Hierdoor kon de gemeente Woensdrecht en werkgroep niet de gewenste
rol oppakken.

Herdenken en vrijheid in de toekomst
Het herdenken en het vieren van de vrijheid gaat door en het is belangrijk dat deze thema’s
toekomstbestendig gemaakt worden. Dat we structureel door blijven gaan om dit onder de
aandacht te brengen is dus duidelijk, maar de vraag is op welke manier we daar gezamenlijk
op in kunnen zetten.
De komende tijd kan er ingezet worden op de volgende onderwerpen:
 Meer markeringspunten in de openbare ruimte. Dit kunnen informatieborden zijn,
maar bijvoorbeeld ook kunstwerken die de lokale fiets- en wandelroutes ondersteunen.
 Blijven inzetten om de thema’s herdenken en vrijheid onder de aandacht te brengen
met name op de scholen. Dit kan door middel van het CuKids programma, het
adopteren van monumenten, veteranen op de scholen en het informatiecentrum op de
Britse en Canadese begraafplaatsen in Bergen op Zoom.
 Hier ligt wellicht een taak voor de werkgroep 75 jaar bevrijding. Zij kunnen
structureel samenkomen zodat alle organisaties die te maken hebben met herdenken en
vrijheid bij elkaar blijven komen. Zo kunnen ze beter samenwerken, elkaar versterken
en gezamenlijk aan belangrijke vraagstukken werken. Zoals bijvoorbeeld hoe comités
versterkt, vernieuwd of verjongd kunnen worden, hoe activiteiten op elkaar aan
kunnen sluiten en hoe onderwijs structureel aan de organisaties en activiteiten
verbonden kan worden. De werkgroep wordt voorgesteld hier in Q1 2020 mee te
starten.
In 2020 is de landelijke herdenking en viering van 75 jaar bevrijding. Met de werkgroep is
besloten hier niet op in te zetten. Het Woensdrechtse programma was namelijk gericht op de
lokale geschiedenis en daarmee dus ook het jaar 2019. Over 5 jaar is het 80 jaar bevrijding.
Het advies zou zijn hier bescheidener mee om te gaan. Het is goed om er aandacht aan te
blijven besteden, maar niet zo groots als 75 jaar bevrijding. Het advies is om financiële
middelen beschikbaar te stellen voor initiatieven, zodat er meer georganiseerd wordt door
verenigingen en de diverse kernen.
Mocht er in de toekomst gebruik gemaakt worden van een werkgroep is het wenselijk deze
zelfstandiger te laten functioneren en aan te vullen met jongeren, ondernemers en het
onderwijs. Zo kunnen zij gezamenlijk meer activiteiten organiseren, waarbij de gemeente
Woensdrecht een ondersteunende rol heeft in plaats van een trekkende rol (zoals ook in de
gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen geregeld).

Bijlagen
Bijlage 1 - Werkgroep 75 jaar bevrijding
De in 2017 opgerichte werkgroep 75 jaar bevrijding heeft als taak gekregen te komen tot een
lokaal programma met activiteiten rondom 75 jaar bevrijding in de gemeente Woensdrecht,
dat aansloot op het collectieve programma van de Brabantse Wal. De werkgroep 75 jaar
bevrijding bestond uit:
















Martin Groffen (voorzitter)
Rowena van de Klundert (gemeente Woensdrecht)
Sharan Kok (gemeente Woensdrecht)
Frans de Vos (stichting bevrijding Brabantse Wal)
Chris van der Veen
Ben Harmers
Ad Pijnen (comité 4 mei Hoogerheide, raadslid)
Manus Bolders (comité 4 mei Ossendrecht, raadslid)
Rita van Gaal (comité 4 mei Putte, SSCEP)
Peter van Zitteren (comité 4 mei Huijbergen, Heemkundekring de Wilhelmiet)
Tonie Pattinama en Frits Meijer (VOC)
Jan de Jonge (oorlogsmuseum Ossendrecht)
John Mathijssen (Heemkundekring het Zuidkwartier, raadslid)
René Heinrichs (aalmoezenier. Werkgroep verlaten na een aantal bijeenkomsten)
Jan Luijsterburg (Heemkundekring het Zuidkwartier. Werkgroep verlaten.)

Bijlage 2 - Lokaal programma 75 jaar bevrijding
De werkgroep heeft er gezamenlijk voor gezorgd dat er een lokaal programma voor de
gemeente Woensdrecht stond, dat aansloot op het collectieve programma van de Brabantse
Wal. De werkgroep nam bij deze activiteiten de organisatie of coördinatie op zich.
Bezoek aan de scholen (februari 2019)
Het lokale bevrijdingsprogramma is in februari 2019 gestart met een bezoek aan alle scholen
in de gemeente (zowel het basis als middelbaar onderwijs) van burgemeester Adriaansen,
Nico Hooijschuur (vriend van Bram Grisnigt en Bart van der Veen). Het doel was om de
jeugd te betrekken bij 75 jaar bevrijding. Daarnaast werden de schoolbezoeken ook ingezet
om de scholen aan te zetten de lokale geschiedenis op te nemen in het lespakket. Tijdens de
bezoeken werd er dan ook aandacht gevraagd voor het boek ‘Spion van Oranje’ van Bram
Grisnigt, het bezoeken van de militaire begraafplaatsen in Bergen op Zoom, adoptie van
oorlogsmonumenten en het programma ‘Veteraan voor de klas’. Daarnaast is er een brief aan
de scholen overhandigd met daarin informatie over hoe zij bovenstaande onderwerpen kunnen
verwerken in het lespakket.

Herinneringswand (5 september 2019)
Op 5 september 2019 is de herinneringswand geopend in de centrale hal van het
gemeentehuis. Hierop kon men een persoonlijke herinnering van de oorlog of bevrijding
bevestigen en delen met andere inwoners. Het was een plek waar herinneringen en verhalen
samen konden komen. Brieven, foto’s en gedichten, geplaatst door inwoners die het zelf
hebben meegemaakt of door hun kinderen of kleinkinderen.
De herinneringswand is geopend door Wim Adriaansen, familie van Sjef Adriaansen. Wim
heeft in Huijbergen de oorlog meegemaakt en is auteur van de biografie van Sjef Adriaansen
(zijn achterneef). Sjef was geboren en getogen in Hoogerheide en is in de oorlogsjaren als
geheim agent werkzaam geweest in het westelijk deel van onze provincie. Op 5 september is
het 75 jaar geleden dat Sjef Adriaansen in Vught is gefusilleerd. Wim Adriaansen heeft de
wand geopend door samen met andere familieleden van Sjef Adriaansen hun herinneringen
aan Sjef te delen. Op deze manier konden we op een mooie manier stilstaan bij het overlijden
van Sjef Adriaansen en tevens aandacht vragen voor zijn verhaal.
Jaarlijkse gezinsfietstocht (29 september 2019)
De gezinsfietstocht stond dit jaar in het teken van 75 jaar bevrijding. De route voerde de
deelnemers langs markante locaties in onze gemeente. Alle deelnemers ontvingen
voorafgaand aan de fietstocht een routebeschrijving met op de voorzijde een kaart en op de
achterzijde informatie over de locaties die ze onderweg tegenkomen. Op deze manier werd er
vorm gegeven aan het thema 75 jaar bevrijding en worden deelnemers van informatie
voorzien.
De start was bij café de Boulevard in Hoogerheide, waarna men doorreed naar de eerste stop
bij de Stompe Toren in Woensdrecht. Vervolgens reed men richting Ossendrecht voor een
tweede stop bij de beheerschuur van Natuurmonumenten. De derde stop was bij het bedrijf
Tummers. Daar waren voor het eerst de silhouetten van Canadese soldaten te zien, die
speciaal voor 75 jaar bevrijding zijn ontworpen. Uiteindelijk eindigde de tocht bij de nieuwe
locatie van de Brandweer in Hoogerheide. Hier zijn ook een aantal leden van de werkgroep
aanwezig, die de deelnemers van extra informatie kunnen voorzien over het thema 75 jaar
bevrijding en de activiteiten die nog volgen. Daarnaast ontvingen deelnemers een 75 jaar
bevrijding speldje. Ondanks dat het weer deze dag tegenzat, was het een geslaagde editie!
Evenement vliegbasis (5 oktober 2019)
Op 5 oktober organiseerde vliegbasis Woensdrecht en de gemeente Woensdrecht een groot
evenement op vliegbasis Woensdrecht. Tijdens het evenement werd er aandacht besteed aan
de lokale geschiedenis en gebeurtenissen. Daarnaast liet Vliegbasis Woensdrecht zien wat de
Tweede Wereldoorlog voor invloed heeft gehad op de vliegbasis en hoe de ontwikkeling
sindsdien verlopen is. Er waren onder andere oude vliegtuigen te bewonderen, de
geschiedenis van de vliegbasis werd verteld, er was muziek en ook aan vermaak voor
kinderen werd gedacht. Daarnaast waren Chris en Bart van der Veen aanwezig met hun privé
collectie. Alle bezoekers ontvingen een linnen tas, bedrukt met de tekst “Vrijheid geef je
door” en de logo’s van de luchtmacht en de gemeente Woensdrecht.

Optreden wachtpost XXXL (5 oktober 2019)
Wachtpost XXXL is een bevrijdingsorkest, met zo’n 120 leden afkomstig uit de gemeente
Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen. Wachtpost XXXL kenmerkt zich doordat zij
in jaren ’40 en ’50 kleding lopend door de straten musiceren. Op zaterdag 5 oktober, de datum
waarop de bevrijders in 1944 onze gemeente via Putte zijn binnengekomen, heeft het
bevrijdingsorkest alle kernen aangedaan. Al spelend liepen zij door de straten van alle kernen,
wat veel bekijks heeft opgeleverd. Wachtpost XXXL was daarnaast ook aanwezig bij het
evenement op de vliegbasis op 5 oktober.
Boek ‘Het verdriet van Woensdrecht’ (8 oktober 2019)
In het kader van 75 jaar bevrijding heeft Jan van Elzakker samen met Louis Minnebach het
boek ‘Het verdriet van Woensdrecht’ geschreven. In het boek komen de verhalen aan bod van
de ruim 70 dodelijke burgerslachtoffers uit de gemeente Woensdrecht. Met name de Slag om
Woensdrecht, die van 6 tot en met 26 oktober 1944 duurde, heeft een enorme impact gehad op
de samenleving van toen en nu. Op dinsdag 8 oktober vond de boekpresentatie plaats in de
kapel van het gemeentehuis. ’s Middags waren zo’n 100 genodigden aanwezig om naar de
bijzondere voordracht van Jan van Elzakker te luisteren. ’s Avonds waren nog eens 120
geïnteresseerden aanwezig om de voordracht te horen en het boek te bemachtigen. Het boek,
waarin de Woensdrechtse geschiedenis aan bod komt, is zeker een aanwinst voor onze
gemeente.
Langeafstandswandeling (19 oktober 2019)
Naast de fietstocht is er in het kader van 75 jaar bevrijding ook een wandeltocht georganiseerd
op zaterdag 19 oktober 2019. Er waren diverse wandelafstanden, welke langs interessante
historische locaties kwamen in de gemeente Woensdrecht. Vanuit elke dorpskern van de
gemeente Woensdrecht werd een wandeling georganiseerd. Deze konden ook gecombineerd
worden, waardoor er wandelingen mogelijk waren van 7 tot 42 kilometer. Daarnaast
ontvingen deelnemers een 75 jaar bevrijding speldje.
Onthulling permanente markering (23 oktober 2019)
Naast de bestaande oorlogsmonumenten in de gemeente Woensdrecht verdient 75 jaar
bevrijding een permanente markering in onze gemeente. Een zichtbare en herkenbare
markering op een locatie die erg belangrijk is geweest bij de bevrijding van onze gemeente.
Uiteindelijk is de keuze gevallen op het plaatsen van vier silhouetten van Canadese soldaten
in cortenstaal. De locatie voor de markering is de rotonde op de Scheldeweg (kruising
Nieuweweg/Duinstraat) te Hoogerheide. Op deze locatie heeft één van de heftigste gevechten
plaatsgevonden tijdens de Slag om Woensdrecht. Deze locatie wordt dan ook ‘de verwoeste
hoek’ genoemd. Op het grasveld nabij de rotonde is een informatiebord geplaatst die
bezoekers meer verteld over ‘de verwoeste hoek’. Zowel de rotonde als het grasveld zal in de
toekomst nog passend aangekleed worden door middel van beplanting.

Doortocht militaire voertuigen (26 oktober 2019)
Op zaterdag 26 oktober werden er drie tochten gehouden met militaire voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog. Een van de tochten liep door alle kernen van de gemeente
Woensdrecht. Bij ieder oorlogsmonument werd een korte ceremonie gehouden. De drie
tochten kwamen uiteindelijk samen in Bergen op Zoom en sloten aan bij het defilé dat door
het stadscentrum trekt. De tocht door de gemeente Woensdrecht bestond uit een dertigtal
voertuigen. In elke kern heeft het lokale dorpsplatform en/of 4 mei comité de taak op zich
genomen om de feestelijkheden verder in te vullen. Hierbij kan men denken aan het muzikaal
onthalen van de stoet door lokale harmonieën, het aankleden van de route etc. 26 oktober was
het hoogtepunt van de bevrijdingsactiviteiten in de gemeente Woensdrecht. Door het
prachtige weer, de goede organisatie en met behulp van alle vrijwilligers en het publiek is het
een onvergetelijke dag geworden voor de hele gemeente!
Openstelling oorlogsmuseum (26 oktober 2019)
Op zaterdag 26 oktober werd het oorlogsmuseum in Ossendrecht opengesteld voor bezoek. In
het museum is veel materiaal te bezichtigen, met name afkomst van de Slag om Woensdrecht.
De openstelling van het museum vond plaats op de dag van de doortocht, zodat bezoekers op
deze dag diverse activiteiten kunnen ondernemen in de gemeente Woensdrecht. Bezoekers
krijgen de mogelijkheid te parkeren bij de Koningin Wilhelmina kazerne, waarna zij in
historische voertuigen naar het museum worden vervoerd. Daar werden zij onder het genot
van een hapje en een drankje ontvangen en kan het museum bezichtigd worden.

Bijlage 3 - Volledige kalender 75 jaar bevrijding
Naast het lokale programma vonden er nog veel meer evenementen en activiteiten plaats
rondom 75 jaar bevrijding, georganiseerd door externe partijen. Alle activiteiten staan
gebundeld op de website van de gemeente Woensdrecht:
www.woensdrecht.nl/75jaarbevrijding en zijn meegenomen in de communicatie.
Datum
6, 25 en 28 februari
2019

Omschrijving
Scholenproject gemeente
Woensdrecht

Begin 2019

Oorlogsproject voor
kinderen van de basisschool
vanuit CuKids
Rondrit Slag om
Woensdrecht
Dilemma Doolhof bij de
oorlogsbegraafplaats in
Bergen op Zoom
Herinneringswand in het
gemeentehuis
Bevrijdingsmars Brabantse
Wal
(langeafstandswandeling)
Gezinsfietstocht met als
thema 75 jaar bevrijding

30 maart 2019
13 juni 2019 - juni 2020
5 september – eind
oktober 2019
28 september 2019

29 september 2019

N.t.b.

1 oktober t/m 1
november 2019
5 oktober 2019

5 oktober 2019

6 oktober 2019
6, 13, 20 en 27 oktober
2019

Permanente Herinnering 75
jaar bevrijding (silhouetten
Canadese soldaten)
Expositie ‘Bevrijding en
Vrede’
Evenement 75 jaar
bevrijding Vliegbasis
Woensdrecht en Gemeente
Woensdrecht
Muzikaal optreden in alle
dorpen door Wachtpost 13
XXXL
Concert ‘Take Five’ met
muziek uit de jaren ’40
Tentoonstelling met als
thema bevrijding

Organisatie
Gemeente
Woensdrecht/Werkgroep 75 jaar
bevrijding Woensdrecht
BWI Woensdrecht

Reisclub de Brabantse Wal
Brabant Remembers

Gemeente Woensdrecht
Stichting Suikerstad Sportief
Dinteloord
Organisatie Gezinsfietstocht in
samenwerking met Werkgroep 75
jaar bevrijding Woensdrecht
Gemeente Woensdrecht &
Tummers Plaatbewerking
Stichting Uit de Kunst
Woensdrecht
Vliegbasis Woensdrecht en
Werkgroep 75 jaar bevrijding
Woensdrecht
Gemeente
Woensdrecht/Werkgroep 75 jaar
bevrijding Woensdrecht
6 muziekverenigingen uit de
gemeente Woensdrecht
Heemkundekring De Wilhelmiet

8 oktober 2019
19 oktober 2019

19 oktober 2019
19 oktober 2019
26 oktober 2019

26 oktober 2019

26 oktober 2019

27 oktober 2019
27 oktober 2019 t/m
voorjaar 2020
30 oktober 2019
24 december 2019

4 mei 2020

Boekpresentatie ‘Verdriet
om Woensdrecht’
Wandeltocht met diverse
afstanden met als thema 75
jaar bevrijding
Battlefieldtour ‘Slag om
Woensdrecht’
Expositie over de Slag om
de Schelde
Doortocht militaire
voertuigen

Openstelling
oorlogsmuseum
Ossendrecht
Herdenkingsdienst
Katholieke kerk
Hoogerheide
Memorial day of Canada in
the Netherlands
Expositie Slag om de
Schelde
Internationaal symposium
'Battle of the Scheldt'
Kaarsjes branden op
kerstavond bij de
oorlogsmonumenten
Landelijke dodenherdenking
(75 jaar leven in vrijheid).

Heemkundekring het
Zuidkwartier
Wandelende Krabben i.s.m.
Werkgroep 75 jaar bevrijding
Woensdrecht
Reisclub De Brabantse Wal
Stichting Bevrijding Brabantse
Wal/Het Markiezenhof
Gemeente
Woensdrecht/Werkgroep 75 jaar
bevrijding
Woensdrecht/Bevrijdingsmusuem
Zeeland
Werkgroep 75 jaar bevrijding
Woensdrecht
Kerkbestuur Katholieke Kerk

Gemeente Bergen op Zoom
Stichting Bevrijding Brabantse
Wal en het Markiezenhof
Nederlands Instituut voor
Militaire Historie

