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Nieuwsbrief : mei 2019

Naar de ‘Traditiekamer’ op de vliegbasis
donderdag 6 juni

Het museum met de geschiedenis van ‘onze’ vliegbasis en de omgeving
Verbaas je over alles wat de traditiekamer van de vliegbasis te bieden heeft over
luchtvaartgeschiedenis. De Traditiekamer vertelt onder andere het verhaal van de vliegbasis
zelf. En laat zien welke rol die heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart.
Bevlogen vrijwilligers vertellen je enthousiast over de enorme collectie, zoals een rotorblad van
een Apache, een Hellfire-raket, boordkanon, zitbank uit een Chinook, straalmotoren,
schietstoelen en nog veel meer.
Misschien zijn er al velen van ons geweest, maar de bijzondere historie van de luchtvaart
blijft fascinerend voor iedereen

Logo van de Traditiekamer

Beeld in de Traditiekamer

Let op:
De Traditiekamer is slecht toegankelijk voor rolstoelers en rollators (twee verdiepingen expo)
Hoe te handelen vóór en bij ons bezoek? U begrijpt dat er strenge veiligheidsmaatregelen gelden.
U dient zich vóór 28 mei via e-mail info@heemkringmolenheide.nl
bij de Heemkring aan te melden met vermelding van uw naam en alle
voorletters, uw geboortedatum, postcode, huisnummer, woonplaats
en het type en nummer van een geldig identiteitsbewijs dat u bij het
bezoek ook bij u dient te dragen. Ook mensen zonder e-mail
verzoeken we dit via familie of vrienden te doen. Wij moeten van de
deelnemende leden een lijst maken en 29 mei bij Defensie inleveren.
Niet op de lijst of later aanmelden en geen geldig identiteitsbewijs bij
u, betekent absoluut geen toegang op de basis.

Dan verzamelen wij donderdag 6 juni om precies 13.00 uur bij de hoofdpoort van de Vliegbasis, u kunt
dan direct rechts binnen de poort uw auto of fiets parkeren. Daarna meldt u zich aan het loket en toont
uw identiteitsbewijs. U gaat vervolgens in een auto met een andere bezoeker van de heemkring (vier
personen per auto) onder begeleiding naar het museum (bezoekers mogen niet met fietsen op de basis).
Hieronder het volledig in te vullen aanmeldingsformulier. Voor tweede aanmelding formulier
kopiëren en ook insturen.
Voorletters

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Postcode

Huisnummer

Woonplaats

Geboortedatum

ID type

ID nummer

Opmerkingen

Een ander beeld in het museum
Iets anders dan we gewend zijn maar wel zeer interessant !!
Let op!
Van deze nieuwsbrief komt geen herinnering meer zoals u doorgaans van ons gewend bent.

Wij leveren deze nieuwsbrief dit keer aan in Word, zodat u het aanmeldingsformulier in kunt
vullen.
Onze excursie voor dit jaar is gepland op zaterdag 15 juni. We brengen dan een bezoek aan
de historische Brabantse Stad Bergen op Zoom en de al even historische Brabantse Wal.
Een speciale nieuwsbrief met alle details ontvangt u medio mei.

