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Replica Dacota.
Toneelvereniging Hoogeloon maakte deze replica van een
DC-3 voor de voorstelling over: “Meesterlijk Verzet”.

Nieuwsbrief No 70, 12 december 2019.
Geachte lezer,
Zoals u ongetwijfeld weet is ons museum in deze
wintermaanden alleen tijdens de Kerstvakantie open,
natuurlijk verder ook op afspraak.
We zijn de laatste periode als museum erg druk geweest en
hebben ons op verschillende plaatsen kunnen voorstellen via
exposities, lezingen en presentaties. In deze nieuwsbrief wil ik
u daar iets over informeren.
Alvast fijne feestdagen en tot ziens.

Mark Wigman, Kees vd Loo en John van Zon werken hier aan de verhuizing..

De replica van de "Clay Pigeon" die op 17 september 1944 boven Casteren
neerstortte.

Lees het verhaal in het museum.
Dank aan Wil Meulenbroeks voor het transport.
Tentoonstellingen regio.
Wij hebben mede verzorgd de exposities bij: Past forward
conferentie in Eindhoven en Waalre, gemeentehuis te Bladel,
gemeentehuis te Reusel, ’t Oude Slot te Veldhoven,
heemkunde Goirle, Peerke Dondersmuseum te Tilburg,
toneelvoordtelling te Moergestel, en bevrijdingsconcert te
Duizel.

Reactie vanuit de Past Forward conferentie:
“Nogmaals hartelijk bedank voor het uitlenen van de objecten. Het
uiteindelijke resultaat zag er erg mooi uit. Ik heb één van jullie
objecten zelfs nog even kunnen presenteren tijdens een van de
talkshows van de conferentie (Chinese vaantje en klompjes). Ik heb
ook nog even van de kans gebruik gemaakt om jullie bij de
commissaris te noemen. Ik hoop dat dit bijdraagt aan het onder de
aandacht brengen van jullie prachtige collectie!”
Rabo Clubsupport.
De actie heeft € 237,48 opgebracht voor ons museum, dank aan
al onze stemmers.

Herdenking Reusel- De Mierden 75 jaar bevrijd.
De herdenking is een groot succes geweest, vele lovende
reacties, speciaal ook van de nabestaanden van de burger- en
militaire slachtoffers.
De tentoonstelling in het gemeentehuis te Reusel is tijdens
openingsuren nog tot 10 mei 2020 te bezoeken.
Enkele sfeerbeelden, met dank aan Patrick Duis.

Joost Oppenheim.
Zondagmiddag 6 oktober heeft Joost Oppenheim voor zijn
eigen familie en voor een grote groep geïnteresseerden zijn
wetenswaardigheden gepresenteerd. Dit werd een
onvergetelijke middag.

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.
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.
Comité van aanbeveling:
-

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

Met dank aan:

GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN

Vrienden van het museum.
In ons museum vindt u formulieren betreffende onze
Vriendenkring en onze Club van Honderd.
Vertel uw vrienden en kennissen over onze doelstelling.

