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Roosendaal, augustus 2019.

EXCURSIE
De werkgroep Activiteiten van de Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale heeft voor de
maand oktober een bijzondere “Najaarsexcursie” op het programma staan.
De excursie gaat plaatsvinden op de volgende zaterdagen:

ZATERDAG 12 OKTOBER
EN
ZATERDAG 19 OKTOBER
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Roosendaal en de dorpen van onze gemeente werden bevrijd.
Daarom heeft de werkgroep gekozen voor een excursie die in het teken staat van de oorlog en
de bevrijding.
Op beide zaterdagen gaan we richting Groesbeek waar we het Nationaal “Bevrijdingsmuseum”
bezoeken.
Tussen heuvels en bossen is in dit museum het verleden tot leven gebracht.
We maken de aanloop naar de oorlog mee, ervaren de bezettingstijd, vieren de bevrijding en
zien de wederopbouw van Nederland.
Middels originele films en geluidsfragmenten wordt de bevrijding op boeiende wijze verbeeld.
Na de lunch stappen we in de bus en maken we de “battlefieldtours”.
Dit wordt een bustocht door het prachtige Rijk van Nijmegen.
We komen langs de landingsterreinen en de monumenten van Operatie Market Garden, de
grootste luchtlandingsoperatie ooit waarbij ongeveer 8.000 Amerikaanse parachutisten
betrokken waren om ons land te bevrijden.
Een bijzondere excursie in een bijzonder jaar die zeker de moeite waard zal zijn.

bezoekadres : Heemhuis “Cultuurhuis Bovendonk” Bovendonk 111, 4707 ZH Roosendaal - telefoon 0165 395 544
bankrekening NL 75 RABO 0144 3244 23 t.n.v. ‘De Vrijheijt van Rosendale’- Kamer van Koophandel 40281644

Het dagprogramma voor beide dagen is als volgt:
08.15 uur
Vertrek parkeerterrein Kruiskerk-Lucasplein
08.30 uur
Vertrek vanaf Cultuurhuis “Bovendonk” Bovendonk 111
10.00 uur
Koffie met “bevrijdingsgebak” in het Bevrijdingsmuseum
10.30 uur
Inleiding met film
11.00 uur
Rondleiding Bevrijdingsmuseum o.l.v. een gids
12.30 uur
Lunch in herberg/restaurant ’t Zwaantje te Mook
14.00 uur
Vertrek per bus voor de battletours o.l.v. een gids
15.30 uur
Een “laatste” drankje (helaas voor eigen rekening) en
(onder voorbehoud)
16.30 uur
Vertrek naar Roosendaal
De prijs voor deze excursie bedraagt € 45,00 voor leden. Niet leden betalen € 48,00.
Na aanmelding kunt u het te betalen bedrag overmaken op bankrekening:
NL75 RABO 0144 3244 23 t.n.v. Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale
o.v.v. uw excursiedatum en uw postcode
Aanmelding:
Om zoveel mogelijk leden de kans te geven zich hiervoor aan te melden gaan we werken met
aanmeldingskaarten. Maximaal 4 kaarten per lid van onze Heemkundekring.
De toegangskaarten zijn af te halen op zaterdag 7 september van 10.00 uur tot
12.00 uur tijdens onze éérste open huis dag in het Cultuurhuis aan de Bovendonk 111 te
Roosendaal en op dinsdag 10 september van 14.00 uur tot 16.00 uur eveneens in Cultuurhuis
Bovendonk aan de Bovendonk 111 te Roosendaal.
Telefonisch reserveren is alleen mogelijk tijdens de eerder genoemde data en tijden voor leden
die buiten Roosendaal woonachtig zijn via 0165-395544
Nog enkele praktische zaken:
U kunt uw auto of fiets parkeren op het parkeerterrein van het Cultuurhuis Bovendonk aan de
Bovendonk 111 te Roosendaal.
Automobilisten dienen uitsluitend te parkeren op het achterterrein waar voldoende
parkeerplaatsen zijn. De parkeerplaatsen vóór het Cultuurhuis zijn bestemd voor invaliden.
Op het achterterrein zijn eveneens voldoende overdekte fietsenstallingen. Op het voorterrein
is plaats voor een beperkt aantal fietsen.
Het is niet toegestaan om fietsen tegen de gevel van het gebouw te stallen.
Parkeren en stallen is op eigen risico. Zet uw fiets of ander vervoermiddel altijd op slot!!
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Werkgroep Activiteiten
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