MUSEUM “DE BEWOGEN JAREN 1939-1950”

In deze nieuwsbrief vind u:
-

Rabo Clubsupport;
Herdenking 75 jaar bevrijd;
Joost Oppenheim;
Kopij voor de nieuwsbrief.

Rabo Clubsupport.

Nieuwsbrief No 69, 30 september 2019.
Geachte lezer,

75 jaar bevrijding herdenken we deze week uitgebreid in
Reusel en in Hooge Mierde.
U bent van harte welkom op zaterdagmorgen, het programma
begint om 10 uur.
Zondagmiddag vertelt Joost Oppenheim over zijn
wetenswaardigheden in zaal De Bijenkorf te Hooge Mierde, u
bent hier ook van harte welkom.

Wij doen als museum mee met de Rabo Grote Clubactie die nu
Rabo Clubsupport heet.
Vraag uw familie en vrienden om ook eens naar het doel van
ons museum te kijken. Wij werken samen naar een volledige
registratie van onze collectie zodat we als Geregistreerd
Museum gezond de toekomst in kunnen.
Elke stem telt!!
Herdenking 75 jaar bevrijd.
U bent van harte welkom bij de herdenking op zaterdag te
Reusel.
Het tijdschema is: 10 uur Kerkdienst, 11 uur bij het monument
bij de kerk, 12 uur op de begraafplaats bij de Britse graven, 14
uur onthulling straatnaam wandelpad tussen Blokekker en
Hamelendijk, 14:45 uur opening van de tentoonstelling in het
gemeentehuis.

Joost Oppenheim.

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.

Joost Oppenheim komt zondagmiddag om 14 uur naar zaal de
Bijenkorf waar Joost Oppenheim, alias Jan Blijdorp, vertelt
over zijn wetenswaardigheden. Joost zal zelf toelichting geven
aan de hand van foto’s en van memorabilia die Joost heeft
bewaard. Daarna krijgt u de kans om vragen te stellen aan
Joost Oppenheim, alias Jan Blijdorp.

Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks.

Dit is één van de 75 verhalen die centraal staan in Brabant
voor de 75 jaar bevrijding.

Comité van aanbeveling:
-

Jetty Eugster- van Bergeijk, Burgemeester van de
gemeente Reusel- De Mierden.

Met dank aan:

GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN

Links op de foto Joost en Freddie Oppenheim alias Jan en Kees
Blijdorp.

