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      Figuur 1: atoombom op Nagasaki 

  

 

 

  
                                                                                                                            Figuur 3: D-Day 6 juni 1944 

 

Titanic gezonken 

In de nacht van 14 op 15 april 1912 

heeft zich een vreselijk drama 

voltrokken.  De Titanic die van 

South-Hampton naar New York voer 

is met 2200 inzittenden gezonken. 

1522 mensen hebben hierbij het 

leven gelaten. 

 Frans Ferdinand 

vermoord 
Op 28 juni 1914 werd Frans 

Ferdinant samen met zijn vrouw in 

koele bloede vermoord door 

Gavrilo Princip te Sarajevo. Deze 

moord verhoogt de spanning 

tussen Engeland, Frankrijk, 

Duitsland, Servië en Oostenrijk-

Hongarije. 

Slag bij de Somme 

Op 24 juni 1916 begon een vrijwel 

onafgebroken bombardement op de 

Duitse linies. In totaal werden meer 

dan 1.500.000 granaten afgeschoten. 

Op 1 juli 1916, om exact 07.30 uur, 

werd het sein gegeven voor de 

aanval. Op de eerste dag verloren 

de geallieerden 60 000 soldaten. 

Zwarte donderdag 

De aandeelkoersen blijven nu al meer dan 

een maand dalen. De gevolgen zijn 

catastrofaal, de hele wereld lijdt hieronder. 

Hitler grijpt 

de macht 

1933: Adolf Hitler is 

vandaag verkozen tot 

rijkskanselier. Hij kwam 

op voor de nationaal-

socialistische Duitse 

arbeiderspartij 

Landing in 

Normandië 

Op 6 juni 1944 hebben de 

geallieerde troepen een groot 

offensief ingezet. Hiermee hopen ze 

het Duitse rijk definitief onder de 

voet te lopen. De Duitsers proberen 

wanhopig weerstand te bieden. Zo 

hebben de Duitsers op 16 september 

1944 het Ardennenoffensief ingezet. 

Atoombom op 

Nagasaki en Hiroshima 

Op 6 augustus 1945 hebben 

Amerikaanse troepen de eerste  

atoombom ooit gegooid op de 

Japanse havenstad Hiroshima. 3 

dagen later werd een 2de atoombom 

gedropt op Nagasaki. 

Vertrek naar het front 

18 oktober 1914, ook het dappere jv- bataljon neemt de wapens op om 

de Duitse bezetter te verdrijven. Zij zullen samenkomen omstreeks 19 

uur 30 op het kerkplein met een fluovestje om de vijand op zijn 

donder te geven. Wij bidden voor hun veilige terugkomst. Er dient 

hiervoor 30 euro gestort te worden op BE33 9733 5202 3946 voor 10 

oktober 1914. 

Terugkeer piloten 

Met enige vertraging zijn onze dappere jv-

piloten die meer dan een jaar lang non-stop 

een luchtbrug hebben gevormd tussen west-

berlijn en de DDR op 20 oktober 1949 dan 

eindelijk teruggekeerd. U kan uw dappere 

vliegenier komen ophalen aan de 

scoutslokalen in Lubbeek (Binkomstraat 12a, 

3210 Lubbeek) omstreeks 12 uur. 

Figuur 2: Adolf Hitler 

Oktoberrevolutie 

Op 7 november 1917 hebben 

Bolsjewistische opstandelingen zich 

verenigd in Petrograd en daar de 

tijdelijke regering afgezet. Het 

afzetten van die regering is de 

aanleiding voor de Russische 

burgeroorlog. 
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 Jv leiding gevangen genomen door Noorse troepen 

Mee te nemen:  

- Knuffel  

- sokken 

- Foto van je favoriete huisdier  

- Ondergoed  

- Stapschoenen  

- Matje (geen veldbedden) 

- Slaapzak  

- Kussen  

- Pyjama  

- Toiletspullen  

- Zaklamp  

- Fluovestje  

- Rugzak (Aangezien we stappen 

naar de weekendplek moet alle 

bagage op de rug, we gaan niets 

vervoeren)  

- Scoutshemd + sjaaltje  

- Geen snoep / koeken / 

etenswaren/deo/ dranken die 

geen water zijn 

- Gsm meenemen is op eigen 

risico, thuis laten is het advies  

- Regenkledij + warme kleren 

(voor s’nachts)  

- Nog dingen die wij vergeten op 

de lijst te zetten zijn en niet 

verboden zijn  

- Je goed humeur  
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