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RËUNIE TEVENS EXCURSIE NAAR MUSEUM
BEVRIJDENDE VLEUGELS IN BEST MET
AFSLUITEND DINER OP 30 NOVEMBER 2018
De mogelijkheid is ontstaan dat wij binnen een zeer korte termijn een reünie
tevens excursie kunnen organiseren met aansluitend een diner. Hiervoor
nodigen wij u en uw partner uit.

Namens het bestuur
Op 30 november 2018 gaan wij het Museum Bevrijdende Vleugels,
Sonseweg 39 in Best bezoeken. Met een gids zullen wij door het museum
worden geleid. Daarna krijgt u de gelegenheid om op eigen onderzoek te gaan.
Op pagina 2 vindt u meer informatie over het museum. Ook kunt u op de
website nog veel meer informatie over het museum Bevrijdende Vleugels
vinden.
De dag wordt afgesloten met een aperitief en diner bij Echos De Vrijheid,
Eindhovensedijk 33 in Oirschot.
Het programma op 30 november is alsvolgt:
• 13.30 uur:
vertrek vanaf parkeerplaats begraafplaats Vredehof,
Gilzerbaan in Tilburg.
Wij gaan zo veel mogelijk carpoolen.
• 14.00 uur:
aankomst Museum Bevrijdende Vleugels en rondleiding.
• 17.00 uur:
vertrek naar Echos De Vrijheid in Oirschot.
• 17.30 uur:
aperitief. U ontvangt 2 consumpties.
• 18.00 uur:
aanvang diner.
• 19.00 uur:
vertrek.
• 19.30 uur:
aankomst in Tilburg.
Kosten:
Aan deze reünie tevens excursie en diner zijn geen kosten verbonden.
Additionele consumpties kunnen voor eigen rekening komen.
Aanmelding:
Tot 25 november a.s. kunt u zich aanmelden bij hanskroes@home.nl
Tenue:
Wapenbroeders: Bij voorkeur Bondstenue met batons.
U wordt verzocht om een (regen-)jas of een paraplu mee te nemen aangezien
er verschillende hallen worden bezocht (zie plattegrond).

Collectie Museum Bevrijdende Vleugels
Het bijzondere aan de collectie van Museum Bevrijdende Vleugels is dat deze
bestaat uit onder andere voertuigen, machines, vliegtuigen en andere
materialen die zijn gebruikt tijdens Operatie Market Garden. Enkele
voorbeelden van wat je kunt bewonderen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Unieke vliegtuigen, waaronder de Dakota C-53.
Rupsvoertuigen en tanks, waaronder een Sherman Tank en T-34 tank
uit het Sovjetleger
Een gecrashte glider ( Waco ), Glider-onderdelen en inzicht over de
inzet hiervan.
Vele legervoertuigen waaronder jeeps, takelwagens, motoren en
toebehoren.
Grote collectie wapentuig, waaronder afweergeschut (o.a. Flak 88),
kanonnen en bijhorende munitie.
Uitgebreide expositie met fotobeelden uit WO2 / Market Garden
Waarheidsgetrouwe diorama's en decors, die je terugnemen in de tijd.

Plattegrond

NAMENS HET BESTUUR:
Voorzitter /
J.C.M. Schrijver (Jan), Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;
PR-functionaris:
Email: schrijver30@outlook.com
Secretaris /
H.J. Kroes (Hans), Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876;
Veteranenhelper:
Email: hanskroes@home.nl
Penningmeester: A.C.A.A. van Belkom (Ad), Aagje Dekenpad 12, 5051GP Goirle; T: 013-5345552;
E-mail: ad.van.belkom@home.nl

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOKPAGINA
-------------------U kunt ons ondersteunen door uw internetaankopen te doen via
SponsorKliks, meer informatie: klik hier. Het kost u niets extra.

