
 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op woensdag  
5 maart 2014 te melden bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 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 8 maart 2014 gaat SGS CC een bezoek brengen aan het grootste oorlogsmuseum van 
Nederland, het Liberty Park in Overloon. 

In 1944 woedde rondom Overloon en Venray de zwaarste 
tankslag tussen de geallieerden en de Duitsers waarbij veel 
slachtoffers vielen en veel materieel vernield werd. Het Liberty 
Park is een van de grootste musea over de Tweede 
Wereldoorlog in Europa en nodigt de bezoeker uit niet alleen na 
te denken over oorlog en onderdrukking, maar ook over het 
behoud en het terugwinnen van onze vrijheid, indien nodig zelfs 
met geweld.  

In het museum staat de Tweede Wereldoorlog centraal. We 
kunnen er vooral zien wat er vanaf 1918 tot 1945 in Europa 
gebeurde, met een bijzondere plaats voor de Slag om Overloon 
en de Bevrijding van Venray. Er zijn daar meer dan 200 militaire 
voer-,vaar- en vliegtuigen verzameld. 

Tijdschema van deze dag: 

 Om  11:00 uur wordt U verwacht in het Museumcafé van het 
museum en U wordt ontvangen met 2x koffie/thee en een 
lekker stuk vlaai. Verderop in deze convocatie treft u het 
adres en een routekaart aan. 

 Om 12:00 uur start onze rondleiding met gids door het 
Oorlogsmuseum. Na afloop hiervan gaan wij aansluitend het Marshallmuseum verkennen en dat 
doen wij met een zogenaamde audiotour op eigen tempo.  

 Om 15:00 uur uiterlijk wordt U terugverwacht in het museumcafé, want dan staat voor ons de 
lunch klaar. Die bestaat uit tomaten- of groetensoep, broodje ham/kaas, boordje kroket, bolletje 
huzarensalade met daarbij koffie of thee. 

 Tot 17:00 uur kan iedereen naar behoefte en op eigen gelegenheid het museum verder 
verkennen. 

 
Contactcommissie: 
R.E. Kruijshoop - Voorzitter 
Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 
Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 
E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 
   re.kruijshoop@home.nl 
 
 
 
Hengelo Ov. : 20 februari 2014 

Betreft : Oorlogs- & Marshallmuseum Overloon 



 
 REGELS VOOR EVENTUEEL AFZEGGEN:  
Afzeggingen hopen wij niet te ontvangen, maar als U verhinderd mocht zijn dan gelieve U dat uiterlijk op woensdag  
5 maart 2014 te melden bij:  R.E. Kruijshoop, tel.: 074-2422976 of 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). 

 
 
 
Dagkosten: € 35,00 per persoon zonder korting: als u niet in het bezit bent van een museumkaart. 

€ 23,00 per persoon met korting op basis van een geldige museumkaart.  
Wij verzoeken alle deelnemers om zo veel mogelijk museumkaarten mee te nemen van 
bijvoorbeeld huisgenoten die niet mee komen, opdat ook anderen een stukje voordeel zouden 
kunnen krijgen. De extra korting wordt verdeeld over de deelnemers die geen kaart bezitten. 

De kosten zoals te doen gebruikelijk met ons af te rekenen bij aankomst in het 
Museumcafé. Genoten extra consumpties tijdens de lunch zelf af te rekenen met het 
museumcafé. 
 

Adresgegevens en routebeschrijving 
 
Oorlogsmuseum  
Museumpark 1 
5825 AM Overloon  
tel: 0478 - 641250 
Parkeren =  gratis 

De plaats Overloon ligt 3 kilometer ten westen van de A73, tussen 
Nijmegen en Venlo, afslag 7 (Vierlingsbeek, Overloon). 

De toeristische bewegwijzering wijzen u vanaf het centrum van 
Overloon de weg naar het museum.

 
Openbaar vervoer: u kunt per openbaar Boxmeer bereiken. De tocht van Boxmeer naar het 
Liberty Parc kan per taxi, maar er is een zeer beperkt aanbod van taxi's. Zoek svp even op 
internet.  Veel gemakkelijker is het meerijden met een andere SGS'er. 
 
Plattegrond OVERLOON met Liberty Park 
 


