
  

  

 

Crossroads Brabant 40|45 is op zoek naar persoonlijke levensveranderende 

verhalen van een gebeurtenis die heeft plaats gevonden in de Tweede 

Wereldoorlog in Brabant. Alle verhalen bewaren en ontsluiten we, voor nu en 

voor later. Sommige verhalen, 75 in totaal, gaan we actief doorvertellen. Dat 

doen we bijvoorbeeld door het verhaal te vertalen naar een voorstelling, een 

muziekstuk, een expositie of een kunstwerk. Want we willen jongere generaties 

ook laten ervaren wat de impact van de Tweede Wereldoorlog is geweest, zodat 

we het nooit vergeten. 

 

In augustus en september vinden drie bijeenkomsten plaats, waar u uw verhaal 

kunt vertellen. In Hooge Mierde, Veghel en Werkendam. Hieronder leest u meer 

over de bijeenkomsten en hoe u zich kan aanmelden!  

  



 

Programma "Vertel es!" 
Het programma van deze Crossroads bijeenkomsten bestaat uit verschillende 

onderdelen. 

1. Plenair: toelichting op het programma Crossroads Brabant 40|45. 

2. Plenair: toelichting op wat er gebeurt met de verzamelde verhalen en 

wanneer een verhaal misschien wordt meegenomen in het 

Crossroadsprogramma. 

3. Hierna kunt u uw verhaal vertellen aan een van de medewerkers van 

Erfgoed Brabant. 

4. Tenslotte eindigen we met korte workshops, waar we toelichting geven 

op storytelling en hoe dit toegepast kan worden. 

Het definitieve programma ontvangt u na de inschrijving voor een van de 

Crossroadsbijeenkomsten. 

  

Crossroads Brabant 40|45 en haar regionale partners nodigen u uit voor een van de 

volgende bijeenkomsten; 

  

“Vertel es!”  



 

Ophalen van persoonlijke verhalen rondom de Tweede Wereldoorlog in Noord-

Brabant  

  

Datum: 31 augustus 19:30 uur - 22:30 uur 

Museum De Bewogen Jaren, Hooge Mierde 

 

Datum: 7 september 19:30 uur - 22:30 uur 

Raadhuis Veghel, Markt 1 5461 JJ Veghel 

 

Datum: 12 september 19:30 uur - 22:30 uur 

Biesboschmuseum, Werkendam 

  

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Aanmelden is mogelijk 

via:  crossroadsbrabant@erfgoedbrabant.nl  

onder vermelding van bijeenkomst locatie en datum. 

  

Tot dan!  

 

Aanmelden  
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