Nieuwsbrief Dorpsraad Hoofdplaat.
Wederom ontvangt u een nieuwsbrief vanuit de Dorpsraad. Op deze manier willen wij u op
de hoogte brengen van zaken die binnen onze kernen spelen / gaan spelen.
In deze Nieuwsbrief veel actuele onderwerpen.
1
Uitnodiging onthulling van de Liberation (Vrijheids) Bank
2
Uitnodiging opening Tentoonstelling Switchback Hoofdplaat
3
Oorlogsmonument Rk Begraafplaats / Naamplaatjes Protestantse begraafplaats
4
Vlaggen en klok luiden op 1 november
5
Vrijheids maaltijd ( mosselmaaltijd) met aansluitend vrijheids feestje
6
Kunstwerken langs de route van de bevrijdingsmars
7
Kinder speurtocht (terug in de tijd)
Uitnodiging Onthulling van de Liberation bank
Wij nodigen u van harte uit om op 10 Oktober, om 15.00uur, aanwezig te zijn bij de
onthulling van de Liberation (Vrijheids) Bank bij het oorlogsmonument Havenstraat /
Dijkeputten.
Naast een zitfunctie zal deze bank voorzien worden van digitale mogelijkheden waarmee je,
met behulp van een smartphone en QR code, het verhaal van Hoofdplaat kan zien en kan
beluisteren.
Met het plaatsen van deze bank doen we weer een stap naar de vervolmaking van ons
monument. Daarnaast zal gelijktijdig het 1e kunstwerk van de gedenkstenen route worden
onthuld. Daarover verder in deze nieuwsbrief meer.
Uitnodiging opening Tentoonstelling Switchback Hoofdplaat
Na de ceremonie aan het oorlogsmonument gaan we richting dorpshuis alwaar de opening van
de tentoonstelling “Hoofdplaat het 1e dorp in de vuurlinie” zal plaatsvinden. Ook hiervoor
bent u uitgenodigd.
Er zal een breed scala aan onderwerpen en voorwerpen worden tentoongesteld die allemaal
betrekking hebben op de oorlogsjaren in en rondom Hoofdplaat.
Na deze opening en een tour door de tentoonstelling is er een receptie in de grote zaal van het
dorpshuis.
We zouden het op prijs stellen u allen hier te mogen ontmoeten.
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De tentoonstelling zelf zal te bezichtigen zijn op vastgestelde dagen in een periode van 10
oktober tot 15 November. Zie voor openingstijden de website van Hoofdplaat en/of het
Informatiebord bij het dorpshuis.

Oorlogsmonument Rk Begraafplaats / Naamplaatjes Protestantse begraafplaats
In deze tijden van herdenking van de oorlogsslachtoffers is het fijn u te kunnen melden dat het
oorlogsmonument op de RK begraafplaats een opknapbeurt heeft ondergaan.
Door inzet van vele uurtjes vrijwilligerswerk ziet het genoemde monument er weer netjes en
verzorgt uit.
Daarnaast zijn de graven van de fam. Ocké op de protestantse begraafplaats voorzien van
naambordjes zodat ook die oorlogsslachtoffers de aandacht krijgen die ze verdienen.
Wij danken de Protestantse en de Rooms Katholieke kerk voor hun financiële steun.
Vlaggen en klok luiden op 1 november
Op vrijdag 1 november zullen in geheel West Zeeuws Vlaanderen de kerkklokken luiden van
12.00 tot 12.100uur ter viering van de herwonnen vrijheid die 75 jaar geleden, op dit tijdstip,
werkelijkheid werd.
Er is door de eigenaar van de voormalige Protestantse kerk, Dhr van Traa, toestemming
gegeven om ook die klok te luiden wat wij erg op prijs stellen.
Daarnaast wordt aan u allen gevraagd om op 1 November de gehele dag zoveel mogelijk de
Nederlandse of Canadese vlag uit te hangen.

Vrijheids maaltijd ( mosselmaaltijd) met aansluitend vrijheids feestje

Op zaterdag 26 Oktober zal vanaf ongeveer 17.00uur , in het dorpshuis, een vrijheidsmaaltijd
( Mosselmaaltijd) worden geserveerd. De kosten hiervoor bedragen € 10,00 per persoon
waarvoor u Mosselen met diverse soorten brood alsmede 1 consumptie ( koffie, Thee,
frisdrank, pils en/of wijn) krijgt voorgeschoteld.
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Voor het avondgedeelte (Feestje met live muziek) dient u zich apart aan te melden. De kosten
voor het avondgedeelte bedragen € 10,00 per persoon waarin 1 consumptie is inbegrepen.
Gezien de ruimte in ons dorpshuis is de deelname beperkt dus wie het eerst komt…..
Opgeven voor 1 of beide evenementen kan vanaf 1 oktober bij Lucien Schenkels.
Betaling bij aanmelding ( pinnen is mogelijk, of overboeken via bank)
(nadere informatie over exacte aanvang etc. volgt later in de maand Oktober)

Kunstwerken langs de route van de bevrijdingsmars
Vanaf 10 oktober t/m 15 november 2019 zullen er bij de gedenkstenen van de Canadese
Bevrijdingsroute kunstwerken te zien zijn.
Leden van AaquArt (professionele kunstenaars uit Zeeuws-Vlaanderen) en anderen hebben de
kunstwerken bij de gedenkstenen gerealiseerd. Het project werd geleid door Ton Koops,
Glenn Priester en de gemeente Sluis.
Kinderspeurtocht.
Gedurende de openingsperiode van de tentoonstelling zal er een “spannende”speurtocht voor
kinderen worden georganiseerd waarbij enkele belangrijke gebouwen in Hoofdplaat tijdens de
oorlog zeker bezocht zullen worden en/of onderdeel uitmaken van een “moeilijke”opdracht.
Hou de brievenbus in de gaten want meer nieuws volgt spoedig.
Nog enkele data voor in uw agenda:
12 oktober. Concert OBK in de Gymzaal.
2 November Halloween
3 November. De 46ste Canadese bevrijdingsmars met om 8.00uur een ceremonie bij het
oorlogsmonument in Hoofdplaat.
14 November. Jaarvergadering van de Dorpsraad waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd.
24 November. Op die datum komt Sinterklaas ons dorp bezoeken.
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