
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op de woensdagavond 
voorafgaand aan deze activiteit te melden bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 06-55380361, e-mail: re.kruijshoop@gmail.com.  

Er zijn dan voor U nog geen financiële consequenties. Voor personen die daarna afzeggen zijn er onvermijdelijk 
financiële consequenties (behoudens uiteraard in het geval van zeer bijzondere omstandigheden). 

 
 

 

 

 

 

 

Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 
 
Op zaterdag  5 maart 2011 bezoeken we voor de tweede maal (laatste bezoek dateert van 22 jaar 
geleden) het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek. Het is intussen flink uitgebreid 
en regelmatig worden er nieuwe thema‟s uitgelicht.  

U wordt verwacht om circa 11:30 uur in het Museumcafé van het 
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4,  
6561 KR Groesbeek, tel.: 024 3974404. Bij het museum is voldoende 
parkeergelegenheid. Voor een routebeschrijving en een aanduiding 
hoe u er kunt komen met het openbaar vervoer zie de aparte pagina 
verderop. 

In het Museumcafé (met panoramisch uitzicht over de Groesbeekse heuvelen) zullen we om  
ca. 12:15 uur een inleiding krijgen en hierna wordt de film “Market Garden” vertoond. 
Hierna krijgen we om 13.00 uur de „Bevrijdingslunch‟ geserveerd met een lekkere kop soep.  

Na de lunch, om twee uur, gaan wij onder leiding van een ervaren gids een uitgebreide rondleiding 
krijgen door het museum die zo‟n anderhalf uur duurt. In het museum beleeft men de aanloop naar de 
oorlog, ervaart men de bezettingstijd, viert men de bevrijding en volgt de wederopbouw na de oorlog. 
Onder de parachutekoepel bevindt zich de interessante maquette van de Operatie Market Garden, 
die met toelichting en spotlights de hele operatie weergeeft.  

Na afloop van de rondleiding heeft u tot de sluitingstijd (17.00 uur) gelegenheid om zelf rond te kijken.  

Dagkosten:  € 28,00  p.p. Deze kosten zijn inclusief de toegangsprijs, de kosten van de ontvangst met 2x 

koffie/thee en gebak, de lunch en de kosten van de rondleiding door de gids.   
Deze kosten af te dragen bij aankomst in het Museumcafé eventueel plus de 
inschrijfgelden indien u deze nog niet had overgemaakt per bank. 

Wij van de Contactcommissie zeggen al vast “Goede Reis” en graag tot ziens in Groesbeek. 
 
 
 
Roelof Kruijshoop 
Voorzitter 

 

Contactcommissie: 

R.E. Kruijshoop - Voorzitter 

Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 

Tel. : 074-2422976   Mobiel : 06-55380361 

E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 

   re.kruijshoop@home.nl 

 

 
 
Hengelo Ov. : 9 februari 2011 
Betreft : Bezoek Bevrijdingsmuseum Groesbeek 

Naam: 
 

U heeft als volgt ingeschreven: 

- Zie de deelnemerslijst verderop in deze  
convocatie. Deze staat niet op internet 
i.v.m. uw privacy. 

Opmerkingen: 

-  SGS‟ers die aangegeven hebben dat ze de 
convocaties per post willen ontvangen  

ontvangen deze ook per TNT post. 

- overige opmerkingen: 
. 

 

 

Voor degenen die na afloop nog wat willen drinken en eventueel eten, is 
daarvoor een goede gelegenheid bij het gezellige Bistro - Steakhouse  
„Le Steak‟ aan de Zevenheuvelenweg in Berg en Dal. 

Zie voor meer informatie www.le-steak.nl 

http://www.le-steak.nl/
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ROUTEKAART 

 

Met het openbaar vervoer is het Museum vanaf het Centraal Station in Nijmegen bereikbaar 

met buslijn 5 naar Groesbeek (halte „De Oude Molen‟). 

Nationaal Bevrijdingsmuseum 
1944-1945 

Nijmegen 
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