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Vlissingen, 75 jaar Slag om de Schelde 

Als er één gebeurtenis aangewezen moet worden in de geschiedenis van Vlissingen, die belangrijk is voor het huidige aangezicht 
en omgeving van de stad, dan is het de Slag om de Schelde. Zo staan overal nog de bunkers van de Atlantikwal. Het Nollebos en 
Rammekens zijn door de inundatie veranderd in een krekenlandschap. Vlissingen is voor een groot deel na de bevrijding opnieuw 
opgebouwd. De stad was door de heftige beschietingen en bombardementen tijdens de oorlog en de Slag om de Schelde zwaar 
beschadigd. Nu 75 jaar later is het goed om deze geschiedenis groots te herdenken. Te meer omdat de Slag om de Schelde tot 
voor kort vrijwel een vergeten slag was. Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft besloten om 2019 te benoemen tot themajaar: 
'Vlissingen, 75 jaar Slag om de Schelde'. Door middel van talrijke activiteiten, georganiseerd door tal van verenigingen en 
organisaties, wordt de grote betekenis van de Slag om de Schelde voor Vlissingen duidelijk gemaakt. In deze activiteitenkalender 
treft u een overzicht van alle activiteiten. Met dank aan iedereen die een bijdrage levert aan de organisatie van deze activiteiten. 

Voor alle activiteiten geldt dat de organiserende vereniging of stichting zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het evenement en 
het programma. Het is niet uit te sluiten dat programma's gedurende het jaar worden aangepast. Ook is het mogelijk dat 
evenementen niet doorgaan of dat er juist nieuwe evenementen aan de kalender worden toegevoegd. Een actueel overzicht van 
de activiteiten, programma's en tijden staat wekelijks op de website van de gemeente: www.vlissingen.nl/75. Ook is het raadzaam 
om te kijken op de website van de organiserende vereniging. 

www.vlissingen.nl/75


 

 

Dodenherdenking met faces to graves 
Datum: 4 mei 2019 
Tijd: 19.45 uur 
Locatie: Noorderbegraafplaats 
Organisator: Gemeente Vlissingen in samenwerking met de Koninklijke Harmonievereniging 
Ons Genoegen, de Vlissingse Raad van Kerken, het comité bevrijding Vlissingen en de Vlissingse 
afdeling  van het Rode Kruis. 
Meer informatie: www.vlissingen.nl/75 

Zoals elk jaar organiseert de gemeente Vlissingen ook dit jaar weer een Dodenherdenking om alle slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en van oorlogs- en vredesmissies nadien te herdenken. De muziek wordt verzorgd door de Koninklijke 
Harmonievereniging Ons Genoegen. Voorafgaand aan de herdenking is er een door de Raad van Kerken georganiseerde 
oecumenische herdenkingsdienst om 19.00 uur. 
In het kader van het themajaar 75 jaar Slag om de Schelde worden dit jaar een tiental slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, 
burgers en militairen, een gezicht gegeven door middel van het project 'faces to graves'. 

Van Randwijklezing en bevrijdingsfestival en vrijheidsmaaltijd 
Datum: 5 mei 2019 
Tijd: hele dag 
Locatie: Sint Jacobskerk en festivallocaties in de stad 
Organisator: Cultuurwerf en Stichting Oorlogsjaren Vlissingen 
Meer informatie: www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl I www.oorlogsjarenvlissingen.nl 

Tijdens het Bevrijdingsfestival en de Van Randwijklezing zal aandacht gegeven worden aan de 75 jarige herdenking van de Slag om 
de Schelde. De Stichting Oorlogsjaren Vlissingen organiseert is samenwerking met Scheldehof een vrijheidsmaaltijd. Tijdens de 
vrijheidsmaaltijd praten jong en oud met elkaar over het belang van vrijheid. 

www.oorlogsjarenvlissingen.nl
www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl
www.vlissingen.nl/75
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Herdenking generaal Deslaurens 
Datum: 16 mei 2019 
Tijd: 14.00 uur 
Locatie: Monument Deslaurens op de hoek van de Prins Hendrikweg 
Organisator: Souvenir Français 

Op 16 mei organiseert le Souvenir Français  een herdenking voor de in 1940 gesneuvelde generaal Deslaurens. Deze Franse generaal 
en zijn manschappen probeerden de Duitsers in mei 1940 in Zeeland tegen te houden, maar de overmacht dwong hen tot 
terugtrekken. Toen Vlissingen niet te houden bleek, vluchtten de Fransen over de Westerschelde. Deslaurens en een kleine groep 
getrouwen hielden de vijand net lang genoeg op om veel militairen de kans te geven naar Breskens te ontsnappen. Deslaurens liet 
daarbij op 17 mei 1940 het leven. 

Nationale Bunkerdag 
Datum: 25 mei 2019 
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur 
Locatie: 
• Observatiebunker Oranjemolen • Bunker 700 Rammekensweg Ritthem 
• Bunker type 630, landtong Tweede Binnenhaven 
Organisator: Stichting Bunkerbehoud en Stichting Festung Walcheren 
Meer informatie: www.bunkerdag.nl I www.festungwalcheren.nl 

In Vlissingen zijn nog veel sporen te vinden van de Tweede Wereldoorlog. De bunkers, gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall, 
springen het meest in het oog. Normaal zijn deze fascinerende betonnen kolossen gesloten voor het publiek, maar op zaterdag 25 
mei 2019 van 10.00 tot 17.00 uur zijn de bunkers voor één dag open! 

www.festungwalcheren.nl
www.bunkerdag.nl


 

 

Lezing 1: de Duitse militaire begraafplaats in Ysselstein 
Datum: 5 juni 2019 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: muZEEum, Nieuwendijk 11 te Vlissingen 
Organisator: Vrienden van het muZEEum in samenwerking met het gemeentearchief 
Meer informatie: www.vlissingen.nl/75 

Ysselsteyn is de grootste militaire begraafplaats in Nederland. Meer dan 31.000 Duitse soldaten liggen er. Historicus Hans Sakkers 
vertelt de pijnlijke geschiedenis van het kerkhof. 

Plaatsing eerste struikelstenen ter herinnering aan de weggevoerde en vermoorde 
Joden in de Tweede Wereldoorlog 
Datum: 13 juni 2019 
Tijd: 13.30 uur 
Locatie: Gemeentearchief aan de Hellebardierstraat te Vlissingen. 
Van daaruit te voet naar 4 locaties in het centrum van Vlissingen. 
Organisator: De Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland 
Meer informatie: www.struikelstenenzeeland.nl 

Op 13 juni worden de eerste struikelstenen geplaatst ter herinnering aan de weggevoerde en vermoorde Joden in de Tweede 
Wereldoorlog. Deze struikelstenen worden geplaatst op de locaties waar zij voor het laatst gewoond hebben. 

www.struikelstenenzeeland.nl
www.vlissingen.nl/75


 

 

Herdenking van de weggevoerde en vermoorde Joodse burgers 
Datum: 23 juni 2019 
Tijd: 10.30 uur 
Locatie: Monument voor de omgekomen Joodse burgers op de Oranjedijk 
Organisator: Stichting Joodse Gemeente Zeeland in samenwerking met het Comité Bevrijding 
Vlissingen 
Meer informatie: www.vlissingen.nl/75 

In maart 1942 werden de Joodse inwoners van Vlissingen weggevoerd naar de concentratiekampen in Europa. 
Bij het monument op de Oranjedijk vindt de herdenking plaats. 

Het monument bestaat uit twee gebroken delen met daarbovenop prikkeldraad. Hiermee wordt uitgebeeld de afschuwelijke wijze 
waarop de levens van deze mensen werd verscheurd. 

Lezing 2: Molukkers in Vlissingen 
Datum: juni 2019 
Tijd: nog onbekend 
Locatie: nog onbekend 
Organisator: Stichting Samenwerking Vlissingen - Ambon 
Meer informatie: www.vlissingen.nl/75 

De Molukse gemeenschap maakt een belangrijk deel uit van de Vlissingse samenleving sinds 1951. Een geschiedenis die in alles 
teruggaat op de Tweede Wereldoorlog. In deze lezing zal deze geschiedenis worden belicht. 
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www.vlissingen.nl/75
www.vlissingen.nl/75


 

 

Dorpentocht Walcheren in het kader van de herdenking van de Slag om de Schelde 
en de inundatie 
Datum: 6 augustus 2019 
Tijd: van 09.00 tot 18.00 uur 
Locatie: stempelposten via het routeboekje 
Organisator: Stichting Terre des Hommes Middelburg werkgroep dorpentocht Walcheren 
Meer informatie: www.dorpentocht-walcheren.nl 

Dit jaar organiseert de werkgroep dorpentocht Walcheren voor de 24e keer de jaarlijkse etstocht op dinsdag 6 augustus 2019 
tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Fietsers kunnen op één van de 11 stempelposten starten voor een etstocht van 55 km. Dit jaar is de 
route gebaseerd op het thema '75 jaar Slag om de Schelde en de inundatie'. Fietsers passeren onder andere het Nollebos, de 
boulevards, Uncle Beach en het krekengebied bij Ritthem. 

Indiëherdenking 
Datum: 15 augustus 2019 
Tijd: avond 
Locatie: Noorderbegraafplaats te Vlissingen 
Organisator: Gemeente in Samenwerking met de Stichting Samenwerking Vlissingen – Ambon 
Meer informatie: www.vlissingen.nl/75 I www.vlissingen-ambon.nl 

Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden ofcieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag 
herdenken we op de Noorderbegraafplaats álle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen 
daarvan. 

www.vlissingen-ambon.nl
www.vlissingen.nl/75
www.dorpentocht-walcheren.nl
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Groet vlootschouw en side event van de landelijke start van 75 jaar vrijheid in Terneuzen 
Datum: 31 augustus 2019 
Tijd: middag 
Locatie: Boulevards, Keizersbolwerk en Uncle Beach 
Organisator: Gemeente Vlissingen en Wings to Victory 
Meer informatie: www.vlissingen.nl/75 

Op 31 augustus 2019 vindt in Terneuzen de landelijke aftrap plaats van 75 jaar vrijheid. Onderdeel van het programma is een 
vlootschouw die eerder op de dag Vlissingen passeert. Verder worden vanuit een veldstation bij de observatiebunker Oranjemolen 
radioverbindingen gelegd met Terneuzen. 

Permanente tentoonstelling no4 Commando 
Datum: ± 5 september – 30 november 2019 
Tijd: De tentoonstelling is enkele dag(del)en per week open en gratis toegankelijk 
Locatie: Directe omgeving van Uncle Beach 
Organisator: museum Vitality 
Meer informatie: www.oorlogsmuseumvitality.nl 

In de vorm van een 20 ft container komt een belevingscentrum met aandacht voor de bevrijding van Vlissingen door het no4 
Commando. De landing, de straatgevechten en de bevrijding komen aan de orde. 

www.oorlogsmuseumvitality.nl
www.vlissingen.nl/75


 

 

Documentaires en lmbeelden over de Slag om de Schelde 
Datum: 13 september – 22 September 2019 
Tijd: zie website lmbythesea 
Locatie: CineCity spuikomweg Vlissingen 
Organisator: Film by the Sea 
Meer informatie: www.lmbythesea.nl 

Tijdens het lmfestival worden documentaires en (historische) lmbeelden getoond over de Slag om de Schelde. 

Documentaire 'Soldaat zonder wapen' 
Datum: 13 september – 22 September 2019 
Tijd: zie website lmbythesea 
Locatie: CineCity spuikomweg Vlissingen 
Organisator: Zeeuwse Documentaire Stichting 
Meer informatie: www.lmbythesea.nl I www.zeeuwsedocumentaire.nl 

Oorlog is verschrikkelijk en brengt óf het slechtste in mensen naar boven, of het beste. De documentaire 'Soldaat zonder wapen' legt 
de focus op misschien wel het enige humane aspect tijdens de verschrikkingen van de Slag om de Schelde: de hulpverlening. 

Lezing 3 over de Slag om de Schelde 
Datum: september 2019 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Boekhandel 't Spui 
Organisator: Boekhandel 't Spui in samenwerking met het gemeentearchief 

Door het gemeentearchief in samenwerking met boekhandel 't Spui wordt in september een derde lezing georganiseerd over de Slag 
om de Schelde en de impact van deze slag op Vlissingen. 

www.zeeuwsedocumentaire.nl
www.�lmbythesea.nl
www.�lmbythesea.nl
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Taptoe 
Datum: 28 september 
Tijd: Aanvang 19.30 uur 
Locatie: Stadhuisplein 
Organisator: Koninklijke Harmonievereniging Ons Genoegen 
Meer informatie: www.khog.nl 

Zaterdagavond 28 september 2019 organiseert de Deltaband van de Koninklijke Harmonievereniging bevrijdingstaptoe Vlissingen. 
Verschillende korpsen uit Nederland zijn in Vlissingen te gast om het publiek te vermaken. Natuurlijk treedt ook de organiserende 
Deltaband op. 

Herdenkingsbijeenkomst 75 jaar Slag om de Schelde 
Datum: 19 oktober 2019 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Marnixkerk, Marnixplein 41 te Vlissingen 
Organisator: Omnis Cantare ism de Marnixkerk 
Meer informatie: www.vlissingen.nl/75 

In de Marnixkerk te Vlissingen wordt op 19 oktober 2019 een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de omgekomen Joodse 
burgers en de slachtoffers van de Slag om de Schelde. De bijeenkomst bestaat uit muzikale bijdragen van Vocaal Ensemble Voice 
Four en het Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland. Daarnaast worden beelden van de verwoestingen van Vlissingen 
getoond. De toegang is gratis. 

www.vlissingen.nl/75
www.khog.nl


 

 

Lezing 4: het Verenigd Koninkrijk en de Slag om de Schelde 
Datum: 25 oktober 2019 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Scheldehof, Peperdijk te Vlissingen 
Organisator: Stichting Oorlogsjaren Vlissingen 
Meer informatie: www.oorlogsjarenvlissingen.nl 

De defensie attaché van het Verenigd Koninkrijk vertelt op uitnodiging van de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen over de rol van het 
Verenigd Koninkrijk in de Slag om de Schelde. 

Ofciële herdenking van de Slag om de Schelde / bevrijding van Vlissingen en van de 
koopvaardijslachtoffers in de Sint Jacobskerk 
Datum: 26 oktober 2019 
Tijd: 10.00 uur 
Locatie: Sint Jacobskerk, Oude Markt te Vlissingen 
Organisator: Gemeente Vlissingen 
Meer informatie: www.vlissingen.nl/75 

De ofciële herdenking van de Slag om de Schelde en de bevrijding van Vlissingen is dit jaar op 26 oktober 2019 in de historische 
Sint Jacobskerk. Het programma biedt muziek, toespraken en kransleggingen. De herdenking van de koopvaardijslachtoffers is ook 
onderdeel van het programma. Na aoop van de bijeenkomst in de Sint Jacobskerk is er een korte ceremonie op Uncle Beach. 

www.vlissingen.nl/75
www.oorlogsjarenvlissingen.nl
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Herdenkingsconcert 75 jaar Slag om de Schelde 
Datum: 26 oktober 2019 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Sint Jacobskerk te Vlissingen 
Organisator: Scheldeloodsenkoor in samenwerking met de 
Koninklijke Harmonievereniging Ons Genoegen 
Meer informatie:: www.scheldeloodsenkoor.nl 

Op de avond van de ofciële herdenkingsdag organiseert het Scheldeloodsenkoor in samenwerking met de Koninklijke 
Harmonieverenging een speciaal herdenkingsconcert in de Sint Jacobskerk. 

Bevrijdingsevenement met onder andere reënactment, open bunker, tentoonstelling, demonstraties en 
vliegtuigen 
Datum: oktober 2019 
Tijd: twee hele dagen 
Locatie: Tweede Binnenhavenweg te Vlissingen 
Organisator: Stichting Festung Vlissingen en Stichting Wings to Victory 
Meer informatie: www.festungvlissingen.nl 

De stichting Festung Walcheren en de Stichting Wings to Victory organiseren een groots evenement in de lasloods en omgeving. 
De gerestaureerde bunker R 630 is open en rond de bunker is reënactment. Dit reënactment bestaat uit kampementen rond de 
bunker en ook zal de strijd worden nagebootst. Er zijn voertuigen, gebruiksvoorwerpen en de oude periscoop is weer in gebruik. 
Daarnaast is er een expositie over de gevechten van 1 november 1944. Ook is er een ightsimulator, springkussen, montage van 
vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog en indien mogelijk is er een landing van para's op de landtong achter de lasloods. 

www.festungvlissingen.nl
www.scheldeloodsenkoor.nl


 

 

Muziekuitvoering the armed man in de Sint Jacobskerk – populaire versie 
Datum: 1 november 2019 
Tijd: onbekend 
Locatie: Sint Jacobskerk te Vlissingen 
Organisator: Vlissingse Oratorium Vereniging 
Meer informatie: www.vlissingse-oratoriumvereniging.nl 

Op de dag voorafgaand aan de ofciële uitvoering van the armed man organiseert de Vlissingse Oratorium Vereniging 
een populaire uitvoering voor jongeren. 

Muziekuitvoering the armed man in de Sint Jacobskerk 
Datum: 2 november 2019 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Sint Jacobskerk te Vlissingen 
Organisator: Vlissingse Oratorium Vereniging 
Meer informatie: www.vlissingse-oratoriumvereniging.nl 

75 jaar na de Slag om de Schelde werken vier koren uit het hele getroffen gebied nauw met elkaar samen om dit te herdenken en 
75 jaar Vrijheid te vieren: het Zwinkoor uit Sluis, het vocaal ensemble Cantare uit Goes, de Vlissingse Oratorium Vereniging en Het 
Concertkoor uit Bergen op Zoom. In de periode september – november geven zij 4 grote concerten: in september in Breskens rond 
de herdenking van het bombardement, in oktober in Goes rond de herdenking van de slag om de Sloedam en de bevrijding van 
Zuid-Beveland, ook in oktober in Bergen op Zoom rond de viering van de bevrijding van deze stad én de Brabantse Wal, en begin 
november in Vlissingen ter herdenking van de landing van de Geallieerden en de bevrijding van Walcheren. 
Op drie plaatsen wordt The Armed Man van Karl Jenkins uitgevoerd. Jenkins componeerde deze mis voor de vrede in het jaar 2000. 
Het is een statement over vrede en welzijn voor stad en land. In Engeland en in vele andere landen wordt The Armed man 
uitgevoerd bij herdenkingen van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. 

www.vlissingse-oratoriumvereniging.nl
www.vlissingse-oratoriumvereniging.nl


 

 

Expositie en lezingen in de Mercuur over operatie Calendar 
(mijnenvrij maken Westerschelde) 
Datum: 8 november tot en met 28 november 2019 
Tijd: zie website 
Locatie: Museumschip Mercuur ligt afgemeerd in het Dok 
Organisator: Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen 
Meer informatie: www.museumschip-mercuur.nl 

In het kader van Operation Calendar wordt aan boord van de voormalige mijnenveger Mercuur een tentoonstelling ingericht over de 
grootste mijnenveegoperatie op de Westerschelde kort na de landing op Uncle Beach om een vrije doorvaart naar Antwerpen te 
verkrijgen. Door een deskundige op het gebied van mijnenbestrijding zal een lezing gegeven worden hoe het vegen van mijnen 
heeft plaatsgevonden. 

75 
jaar 

Themaconcert 75 jaar Slag om de Schelde door Vlijt en Volharding 
Datum: 8 november 2019 
Tijd: zie website 
Locatie: Historische kerk van Oost-Souburg 
Organisator: Muziekvereniging Vlijt en Volharding 
Meer informatie: www.vlijtenvolharding.net 

Op vrijdag 6 november 2019 herdenkt Muziekvereniging "Vlijt en Volharding" met een bijzonder concert in de Historische kerk aan 
het Oranjeplein in Oost-Souburg. Op 3 november 1944 werd Vlissingen bevrijd en Souburg volde enkele dagen later. De herdenking 
is dus vrijwel op de dag af 75 jaar nadat de geallieerden het geïnundeerde Oost-Souburg. De Souburgse fanfare onder leiding van 
dirigent en componist Albert John Vervorst zal voor de toehoorders de bevrijdingssfeer doen herleven. De Brabantse Sopraan Tamara 
Heuveling verleent haar vocale medewerking aan de avond. Het concert begint om 20.00 uur, zaal open 19.30. Entree �10,-- 

www.vlijtenvolharding.net
www.museumschip-mercuur.nl


 

 

Themabijeenkomst PCOB over Vlissingen 75 jaar Slag om de Schelde 
Datum: 12 november 
Tijd: 14.00 uur 
Locatie: De Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in Oost Souburg 
Organisator: De PCOB (Protestantse Christelijke Ouderen Bond) Souburg-Ritthem 
Meer informatie: www.vlissingen.nl/75 

De PCOB (Protestantse Christelijke Ouderen Bond) Souburg-Ritthem houdt op 12 november een themamiddag over het onderwerp 
"Vlissingen 75 jaar Slag om de Schelde". Er komt een spreker over het onderwerp en er is historisch beeldmateriaal. 

Symposium 75 jaar Slag om de Schelde 
Datum: 23 november 2019 
Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: muZEEum, Nieuwendijk Vlissingen 
Organisator: Vrienden van het muZEEum / Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 
Meer informatie: www.vriendenmuzeeum.nl 

Tijdens dit symposium vertellen wetenschappers en deskundigen over verschillende aspecten van de Slag om de Schelde. Zo komen 
aan de orde: de slag zelf, de invloed op het dagelijks leven in Vlissingen, de gevolgen en het opruimen van de explosieven uit de 
Schelde na 1944. Tevens is er een korte lm en een excursie langs de markante WOII locaties in Vlissingen, met speciale aandacht 
voor de onderzeeer op de Oranjedijk, de Biber. De entree is gratis 

www.vriendenmuzeeum.nl
www.vlissingen.nl/75
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Lezing 5 over de Slag om de Schelde 
Datum: November 2019 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Boekhandel 't Spui 
Organisator: Boekhandel 't Spui in samenwerking met het gemeentearchief 
Meer informatie: www.vlissingen.nl/75 

Het gemeentearchief organiseert in samenwerking met boekhandel 't Spui in september een vijfde lezing over de Slag om de Schelde 
en de impact van deze slag op Vlissingen. 

Speciale editie van Den Spiegel 
Datum: November 2019 
Tijd: niet van toepassing 
Locatie: Huis en huis verspreiding en vrij af te halen in het muZEEum, het gemeentearchief en het Stadhuis 
Organisator: Vrienden van het muzeeum en het gemeentearchief 
Meer informatie: www.vriendenmuzeeum.nl 

In november 2019 verschijnt een speciale editie van het historisch tijdschrift van de Vrienden van het muZEEum en het 
Gemeentearchief Vlissingen: Den Spiegel. Onderwerp: 75 jaar Slag om de Schelde. In de verschillende artikelen wordt ingegaan op 
het dagelijks leven in Vlissingen. Het tijdschrift wordt in een grote oplage gedrukt en is voor iedere Vlissinger gratis te verkrijgen. 

www.vriendenmuzeeum.nl
www.vlissingen.nl/75


 

 

Themavoorstellingen door de Zeeuwse Komedie 
Datum: Jaaractiviteit 
Tijd: nog onbekend 
Locatie: nog onbekend 
Organisator: Zeeuwse Komedie 
Meer informatie: www.zeeuwsekomedie.nl 

De Zeeuwse Komedie zal in een aantal voorstellingen stilstaan bij de onzichtbare kant van de Tweede Wereldoorlog en de Slag om 
de Schelde: de persoonlijke gevolgen. Acteurs vertellen een aantal persoonlijke verhalen. 

Urban Sketching van herkenningspunten uit de Tweede Wereldoorlog door leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs 
Datum: Jaaractiviteit 
Tijd: n.v.t. 
Locatie: diverse locaties in de gemeente Vlissingen 
Organisator: Cultuurwerf, mevr. A. den Hartogh 

Om jongeren besef bij te brengen van de impact van de Slag om de Schelde is een lesprogramma gemaakt waarin de leerlingen al 
tekenend met de bezetting, de bombardementen, de inundatie en de bevrijding van Vlissingen geconfronteerd worden. 

www.zeeuwsekomedie.nl
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Documentaire over de bevrijding van Vlissingen 
Datum: Jaaractiviteit 
Organisator: Zeeuwse Documentaire Stichting 
Meer informatie: www.zeeuwsedocumentaire.nl 

De Zeeuwse Documentaire Stichting lmt tijdens het themajaar 'Vlissingen 75 jaar Slag om de Schelde' diverse evenementen. De 
beelden vormen een compilatie. 

Excursies voor basisschoolleerlingen en stadswandelingen in het kader van 75 jaar Slag om de Schelde 
Datum: Jaaractiviteit 
Organisator: Zonnetrein Zeeland 
Meer informatie: www.zonnetreinzeeland.nl 

Gedurende het themajaar zijn er speciale stadswandelingen gericht op de Tweede Wereldoorlog en de Slag om de Schelde. 
Leerlingen van alle Vlissingse basisscholen worden uitgenodigd om met de zonnetrein op excursie te gaan naar Uncle Beach en 
omgeving. 

Tentoonstelling oorlogsjaren in Vlissingen in het muZEEum 
Datum: Jaaractiviteit 
Organisator: muZEEum 
Meer informatie: www.muzeeum.nl 

Het muZEEum presenteert dit jaar op meerdere locaties een integraal expositie-programma in het kader van 75 jaar Slag om de 
Schelde. 4 thema's worden uitgelicht: 
• Bezetting en bevrijding (expositie in Oranjemolen en Biber) • Verdediging (de Atlantikwall) • Reectie (expositie 'bommen en 
granaten' in muZEEum) • Verbeelding (exposities in muZEEum en buitenprogramma) 
. 

www.muzeeum.nl
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Vlaggen van de bevrijders versieren Vlissingen 
Datum: Jaaractiviteit 
Organisator: Comité Bevrijding Vlissingen 

Vlaggen van onze bevrijders staan bij de ingangen van de gemeente Vlissingen. 

Foto's van Vlissingen in oorlogstijd in etalages en de openbare ruimte 
Datum: Jaaractiviteit 
Organisator: Stichting Oorlogsjaren Vlissingen, muZEEum, gemeentearchief 
Meer informatie: www.oorlogsjarenvlissingen.nl 

Indrukwekkende (grote) foto's van Vlissingen in oorlogstijd in de etalages van winkels en in de buitenruimte worden getoond op de 
route die de bevrijders door de stad hebben afgelegd. 

. 
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Boekencollectie, lezingen en informatiemiddagen 
Datum: Jaaractiviteit (augustus en september 2019) 
Locatie: ZB Vlissingen in CineCity 
Organisator: ZB 
Meer informatie: www.dezb.nl/vlissingen 

ZBVlissingen biedt als lokale bibliotheek een actuele en relevante collectie aan van boeken over de Slag om de Schelde. Deze boeken 
worden opvallend tentoongesteld. Ook zijn er meerdere nieuwe boeken over de Slag om de Schelde beschikbaar. Naast een 
boekenprogramma organiseert de ZB ook twee maal een lezing en informatiemiddag over de Slag om de Schelde. 

Onderwijsproject over de Slag om de Schelde 
Datum: Jaaractiviteit 
Organisator: Stichting Frans Naerebout Culturele Activiteiten 

De Stichting Frans Naerebout Culturele Activiteiten ontwikkelt een onderwijsproject voor basisscholen over Vlissingen 75 jaar Slag 
om de Schelde 

www.dezb.nl/vlissingen


 

Onthulling van de namen van de omgekomen soldaten op Uncle Beach 
Datum: Jaaractiviteit 
Tijd: nog niet bekend 
Locatie: Uncle Beach 
Organisator: Stichting Oorlogsjaren Vlissingen 
Meer informatie: www.oorlogsjarenvlissingen.nl 

Bij de landing op Uncle Beach en de gevechten daarna in Vlissingen verloren 61 Engelse en Franse militairen het leven. Om hen niet 
te vergeten worden de namen vermeld in het herdenkingsgebied bij Uncle Beach. We will remember them! 

Liberation Route 
Datum: Jaaractiviteit 
Tijd: nog niet bekend 
Locatie: Uncle Beach 
Organisator: Gemeente Vlissingen 
Meer informatie: www.vlissingen.nl/75 

De Liberation Route is de route die de geallieerden aegden. Als als stad aan de monding van de Westerschelde is Vlissingen een 
belangrijke locatie in de route. De Liberation Route is zichtbaar in de vorm van een informatiezuil. 

www.vlissingen.nl/75
www.oorlogsjarenvlissingen.nl
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'Vlissingen, 75 jaar Slag om de Schelde' is een themajaar van de gemeente Vlissingen met medewerking van tal verenigingen en 
organisaties. De doelstelling van dit themajaar is om de grote betekenis van de Slag om de Schelde voor Vlissingen naar voren te 
brengen.' 
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Met dank aan alle betrokkenen 


	Structure Bookmarks
	Op 13 juni worden de eerste struikelstenen geplaatst ter herinnering aan de weggevoerde en vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog. Deze struikelstenen worden geplaatst op de locaties waar zij voor het laatst gewoond hebben. 




