
Canadays Lecture
Thema: ‘Vrijheid is een werkwoord’ / Theme: ‘Freedom is a verb’
21 oktober / October 2017, Sint-Gertrudiskerk Bergen op Zoom
    
  19.30 uur Inloop / Welcome     
  20.00 uur Aanvang lezing / Start lecture   
  22.00 uur Afslui�ng met hapje en drankje / Conclusion with a drink 

Vrijheid is normaal, maar niet vanzelfsprekend. De lezing richt zich op de grote 
verantwoordelijkheid die de thema’s vrijheid en vrede van iedereen, jong en oud, vragen. 
De inhoud is nauw verbonden met het einde van WO2 en de rol die Canada daarbij voor ons 
land hee� vervuld. 
De lezing wordt voor een belangrijk deel ingevuld door jongeren. Daarnaast is generaal b.d. 
Ton van Loon, die onder meer commandant is geweest van de ISAF-troepen in Afghanistan, 
een van de sprekers. De lezing krijgt vorm door samenwerking met de Canadese ambassade.

The lecture is about peace and freedom. While  these values are universal, their applica�on is 
not. Nor can peaceful and free socie�es take these values for granted. Everyone, young and old, 
has a responsibility for the perpetua�on of these values. 
The lecture is inspired by events occurring toward the end of WW2 and Canada’s efforts to 
liberate the Netherlands. 
The lecture will be provided by students of secudary schools in Bergen op Zoom and former 
commander of the Interna�onal Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, 
Lieutenant-General (Ret'd) . For this event, we are partnering with the Embassy of Ton van Loon
Canada in The Netherlands. 

Aanmelden voor / R.S.V.P. before 9 oktober / October: www.bergenopzoom.nl/canadays

________________________________________________________________________________________________________

Memorial Day of Canada in The Netherlands
22 oktober / October 2017 Bergen op Zoom

  09.30 uur Oecumenische herdenkingsdienst in de Sint-Gertrudiskerk
    Ecumenical Church Service at the Sint-Gertrudiskerk
  11.00 uur Herdenkingsplech�gheid op de Canadese Oorlogsbegraafplaats
    Memorial Day of Canada in The Netherlands at the Canadian 
    War Cemetery
  12.30 uur Recep�e in Het Markiezenhof
    Recep�on at the Markiezenhof Palace in Bergen op Zoom

Aanmelden voor / R.S.V.P. before 9 oktober / October: www.bergenopzoom.nl/canadays

________________________________________________________________________________________________________

info: www.canadays.nl

...BE THERE

U I T N O D I G I N G S P R O G R A M M A | I N V I TAT I O N P R O G R A M
  Een programma met ac�viteiten dat in het najaar 
van 2017 in de provincie Zeeland en in Bergen op 
Zoom plaats vindt. Deze ac�viteiten hebben tot doel 
de Canadese inspanningen in Nederland �jdens WO2 
over het voetlicht te brengen en die inspanningen te 
verbinden met het heden. 
Dit laatste juist ook om de jongere genera�es bewust 
te maken en te houden dat onze vrijheid grote offers 
hee� gevraagd en die vrijheid heel kwetsbaar is. 
De komende jaren worden de Canadays ac�viteiten 
verder opgebouwd. Hieronder tre� u het 
totaalprogramma 2017 aan:

  Several elements of ac�vi�es will take place in 
Autumn 2017 in the Province of Zeeland and the city 
of Bergen op Zoom. 
The aim of these ac�vi�es is to illuminate the 
Canadian War efforts in The Netherlands during 
WW2 and to connect these efforts with present day 
issues concerning peace and freedom. 
In this ma�er it is important to get the younger 
genera�ons involved in freedom and its vulnerability. 
In  the years to come, we will build up an appropriate 
program. 
Below you will find the program 2017:
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Programma oktober - november 2017 | Program October - November 2017
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Uitnodiging|Invitation

Gezongen verhalen over de 
tweede wereldoorlog
Door Muziekgroep Borsalino naar het boek “Gaan jullie ons nu doodschieten?" van Roland Bergeys.

26 oktober / October 2017 Nieuwdorp
Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH  Nieuwdorp

  19.30 uur  Aanvang voorstelling / Start theatre performance
Aanmelden vóór 13 oktober via: aanmelden@bmzeeland.nl o.v.v. naam voorstelling en aantal personen

27 oktober / October 2017 Vlissingen
Zeeuws mari�em MuZEEum, Nieuwendijk 11, 4381 BV Vlissingen

  19.30 uur  Aanvang voorstelling / Start theatre performance
Aanmelden vóór 13 oktober via: info@muzeeum.nl o.v.v. naam voorstelling en aantal personen

Mallardmars
28 oktober / October 2017 Nieuwdorp
Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH  Nieuwdorp

    Mallardmars
Aanmelden / Sign up via: www.mallardmars.nl

Herdenking bij oorlogsmonument Sloedam
28 oktober / October 2017 Sloedam Arnemuiden

  09.30 uur  Voorontvangst bij / Welcome at 
    Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp
  10.30 uur  Herdenking / Commemora�on Sloedam
Aanmelden / R.S.V.P. voor 13 oktober / October via: aanmelden@bmzeeland.nl 

Herdenking bij vredesboulevard Uncle Beach
28 oktober / October 2017 bij Oranjemolen Vlissingen

  13.00 uur  Voorontvangst bij / Welcome at 
    Arsenaaltheater, Arsenaalplein 1, 4381 BL Vlissingen
  14.00 uur  Herdenking / Commemora�on  
Aanmelden / R.S.V.P. voor 13 oktober / October via: info@oorlogsjarenvlissingen.nl

Herdenking Welberg
5 november / November 2017 Welberg, Canadezenweg

  15.30 uur Herdenking / Commemora�on Welberg
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