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UITNODIGING 
militair defilé in Bergen op Zoom 

Bergen op Zoom en Middelburg, 1 O juli 2019 

Geachte veteraan, 

Dit jaar schenkt het zuiden van het land veel aandacht aan de viering 75 jaar vrijheid. De aftrap van het lustrumjaar vindt 
plaats op 31 augustus 2019 in Terneuzen. De start van deze viering is ingericht rondom de Slag om de Schelde. 
Daarmee krijgt deze nagenoeg vergeten slag de (inter)nationale aandacht die past bij zijn betekenis in de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog. 

De viering in Terneuzen is op de eerste plaats bedoeld om landelijk aandacht te schenken aan 75 jaar einde van de 
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Zuid Nederland. Daarnaast wordt in het programma de nadruk gelegd op de 
Slag om de Schelde. Ook in de regio Bergen op Zoom vindt een uitgebreid programma plaats (zie 
www.bevrijdingbrabantsewal.nl). Het programma in Bergen op Zoom markeert het einde van de Slag om de Schelde en 
daarmee het begin van de overwinning op nazi-Duitsland. 

Anders dan in Terneuzen draagt het programma in Bergen op Zoom een meer militair karakter en vindt een herdenking 
plaats. De Slag om de Schelde ging ten koste van veel mensenlevens onder burgers en militairen. De omgekomen 
soldaten hebben hun laatste rustplaats gevonden op de erevelden in Bergen op Zoom. De provincies Noord-Brabant en 
Zeeland, de gemeenten Bergen op Zoom en Terneuzen, het Nationale Comité 4 en 5 mei en de Canadese ambassade 
hebben besloten de programma's in Terneuzen en Bergen op Zoom op elkaar aan te laten sluiten en ook dat beide 
programma's gelijkwaardig zijn. 

Zeeuwse veteranen hebben aangegeven graag bij te willen dragen aan het stilstaan bij de Slag om de Schelde. Binnen 
het activiteitenpallet rondom de Slag om de Schelde zijn er programmaonderdelen die recht doen aan uw inzet en 
betekenis als veteraan. Deze mogelijkheden liggen, gelet op het karakter van beide evenementen, meer in Bergen op 
Zoom dan in Terneuzen. 
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ln Bergen op Zoom vindt op 26 oktober 2019 een militair defilé plaats. De Commandant der Strijdkrachten, luitenant 
admiraal Bauer, zal hiervan de parade-inspecteur zijn. Daarnaast verwachten we hoge vertegenwoordigers uit Canada 
en hebben we, op basis van een vergelijkbaar defilé in Bergen op Zoom in 2014, de verwachting dat ongeveer 35.000 
toeschouwers dit defilé zullen aanschouwen. Aan het defilé nemen detachementen van de Nederlandse en Canadese 
strijdkrachten deel en zullen zeven (militaire) muziekgezelschappen het defilé opluisteren. Bovendien nemen 
Nederlandse veteranen in het defilé een prominente plek in. 

Om recht te doen aan uw betrokkenheid bij de Slag om de Schelde, nodigen de gemeente Bergen op Zoom en de 
provincie Zeeland - in afstemming met het Nationale Comité 4 en 5 mei - u graag uit deel te nemen aan het defilé op 26 
oktober. Voor deelname kunt u zich aanmelden bij de Stichting Veteranen Ontmoetings Centrum Bergen op Zoom, via 
info@veteranenboz.nl 

Binnen de totale opzet van het programma rondom 75 jaar Slag om de Schelde zou het mooi en passend zijn wanneer u 
op deze uitnodiging in kunt gaan. We hopen u dan ook op 26 oktober te mogen begroeten in Bergen op Zoom. 
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