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Beste heemvrienden, 
 

Op 21 en 22 september wordt in het Oude kerkje in Middelbeers een 
tentoonstelling gehouden met als thema:  

                75 jaar bevrijding in De Beerzen. 
Geopend tussen 11.00 uur en 17.00 uur en gratis toegankelijk. 
 

Op 29 september biedt het Aktie komitee het volgende programma:  
10.00 uur: gezinsviering met m.m.v. No Limit. En aansluitend op het kerkplein; 

11.00 uur: hijsen van div. vlaggen, spelen van het volkslied, een woord van de 
burgemeester en het leggen van bloemen. 
11.30 uur: vendelgroet en vendelzwaaien door gilde Sint Joris. 

11.45 uur: koffie met bevrijdingstaartje voor aanwezigen in café de Kemphaan.  
 

 
EXCURSIE: 

Op 5 oktober 2019  gaan we, in het kader “75 jaar bevrijding” op reis per  

oldtimer tourincar naar “Het Bevrijdingsmuseum” in Groesbeek. 
 

programma: 
8.15 uur vertrek vanaf het kerkplein in Middelbeers,  
8.30 uur vanaf het parkeerterrein bij de WOK in Oostelbeers. 

9.45 uur  :  koffie met gebak in het museum. 
10.30 uur:  rondleiding met gids, ongeveer 1.5 uur. 

12.30 uur:  lunch in restaurant “De Oude Molen”. 
14.00 uur:  bustour o.l.v. gids langs oorlogsherinneringen in en om     
                 Groesbeek, duur 1.5 uur. 

15.30 uur:  drankje en sanitaire stop in “Oude Molen” vóór we terug 
 rijden naar De Beerzen  

17.15 uur:  leden die niet deelnemen aan het afsluitende diner 
                           worden resp. in Oostelbeers of Middelbeers afgezet. 
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De mogelijkheid wordt geboden om deze dag af te sluiten met een  

diner in restaurant “Craft”in Wintelré.   
Zij bieden een 3 gangen keuze menu voor € 27.50 p.p. excl drankjes. 

De kosten, zoals hieronder vermeld, zijn inclusief busreis, entree ,gidsen, 
koffie/thee, lunch en drankje. 
 

per persoon met een museum jaarkaart  € 32,50  
per persoon zonder deze kaart    € 42,50 

  
 p.p.met diner en museumjaarkaart totaal  € 60,00 

p.p.met diner en zonder museumjaarkaart  € 70,00 

   
Uiteraard wordt u ná het diner met de bus in Middelbeers of Oostelbeers 

teruggebracht. 
 
Wanneer u het verschuldigd bedrag overmaakt op  

NL 05 RABO 00133892751 o.v.v. excursie 5-10 
bent u aangemeld voor deelname aan deze dag. 

In de bus zijn 45 zitplaatsen dus meldt u snel aan want vol is vol. 
 ---------------------------------------------------------------------------- 

 
En kijk eens op de site: http://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl voor  
verhalen van Beerse mensen tussen 1940 en 1945.  

 
      --------------------------------------------------------------------------- 

Zet a.u.b. alvast op de kalender of in de agenda: 
4 november om 20.00 uur een lezing in het Ontmoetingscentrum in de 
Doornboomstraat in Middelbeers met als thema:  

 
“pilotenlijn in de Kempen”, door de heer Ad van Rijswijk. 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

In het najaar de grote RABO club support actie plaats:  
de leden van de Rabobank ontvangen 5 stemmen die zij aan clubs of  

vereniging kunnen toewijzen. 
Dit jaar heeft deze heemkundekring zich aangemeld als deelnemer.  
Het bestuur verzoekt onze leden vriendelijk één of meer stemmen aan  

“Den Beerschen Aard” te schenken. 
Alvast onze hartelijke dank. 

 

 
 
Met vriendelijke groet 

het bestuur van “Den Beerschen Aard”. 
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