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Wij zoeken...
Mocht u nog spullen, foto’s,
films of dagboeken hebben
die gerelateerd zijn aan de
Tweede Wereldoorlog,
dan zijn wij altijd
geïnteresseerd.
Mocht u dit aan willen
bieden... graag!

Helpt u ons mee?!
Om dit initiatief te laten slagen kost het naast de inzet van vrijwilligers
natuurlijk ook geld. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons doel
financieel willen steunen. We zijn blij met iedere donatie!
De eerste 80 donateurs die meer dan € 25,00 doneren ontvangen een
unieke verrassing. Een waar collectors item!
Indien u ons zakelijk wilt sponsoren is dat uiteraard ook mogelijk.
Wij vragen u daarvoor om contact met ons op te nemen via de website
of het correspondentieadres.
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Expositie: Opa , w a a t

w oore d e t v äö r me n ? ”
w w w.bevrijders1944.nl

Ter ere van 75 jaar bevrijding richten wij een zeer compleet tijdelijk
museum in, gericht op de eenheden die gedurende de periode
oktober 1944 tot en met februari 1945 actief waren in het gebied
van de Maas tot de Noordervaart en van het Kanaal WessemNederweert tot aan Baarlo. Op onze website www.bevrijders1944.nl
vindt u meer informatie en houden wij u op de hoogte van onze
vorderingen.
Wij tonen ruim vijftig volledig aangeklede etalagepoppen met
authentiek materiaal. Daarnaast unieke foto’s en filmbeelden uit de
regio, aangevuld met persoonlijke verhalen van onze bevrijders.

Waar en wanneer?
De expositie zal openen op 14 september 2019
en zal gedurende 3 maanden open zijn voor publiek.
Op 15 december 2019 sluiten wij de deuren.
Gedurende deze periode zijn wij op zaterdag en zondag
tussen 10:00 en 16:30 uur geopend.
Het tijdelijke museum zal centraal
in Heythuysen worden ingericht bij
Rijksmonument Boerderij Elshof
aan de Walk in Heythuysen.
Bij het gemeentehuis is
parkeergelegenheid.

