
De Slag om Arnhem
september 1944

Mnd Datum 

Feb Vr 15 

Mrt Za 16 

Apr Za 13 

Activiteit

Thema-avond antitank 

Alg ledenverg en lezing Landstorm 

Boekenbeurs 

Mei 

Mei 

Juni 

Zo 12/16

Za 18  

volgt  

Sept Za 7 

Sept volgt 

Okt Za 5 

Nov Za 16 

Dec Vr 13 

Battlefield tour 156 Bn 

Battlefield tour Normandië 

Thema-dagdeel Glider Pilot Rgt 

Thema-avond 

Battlefield tour Lombok 

Battlefield tour Market Garden 

Battlefield tour Pegasus 2 

Airborne Day

Thema-avond

v e r e n i g i n g
vrienden van het
airborne museum

v e r e n i g i n g
vrienden van het
airborne museum

Programma 2019

Adresgegevens

Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
Wissenkerkepad 22
6845BW Arnhem

www.vriendenairbornemuseum.nl 
info@vriendenairbornemuseum.nl 
Facebook.com: VVAM80

Apr Zo 28 



Airborne Museum ‘Hartenstein’
In het Airborne Museum in Oosterbeek beleef je de 
geschiedenis. De 19e-eeuwse buitenplaats Hartenstein 
was tijdens de Slag om Arnhem het hoofdkwartier van de 
commandant van de Britse 1st Airborne Division. Het 
bevindt zich midden in het parkachtige gebied waar de 
divisie in september 1944 stand hield tijdens de gevechten 
om de Rijnbrug in Arnhem. 

De unieke collectie en Airborne Experience voeren 
bezoekers stap voor stap door de geschiedenis van het 
landgoed en de bittere strijd in het gebied in het laatste 
jaar van de Tweede Wereldoorlog. 

Naast de permanente exposities zijn in het Airborne 
Museum regelmatig tentoonstellingen te zien over vaak 
onbekende aspecten van de Slag om Arnhem.

Vereniging Vrienden van het Airborne Museum  
We zijn een actieve vereniging die op informele manier de 
kennis van de Slag om Arnhem verdiept en bevordert. 
Ook zetten we ons in om historische locaties en 
monumenten in het gebied van de Slag om Arnhem te 
behouden of toegankelijker te maken. Met onze 
activiteiten ondersteunen we het Airborne Museum.

Voor leden organiseren we regelmatig excursies, 
themadagen, lezingen en socials. De excursies staan onder 
leiding van militair-historische experts en leiden naar de 
gebieden die van bijzondere betekenis waren voor de Slag 
om Arnhem. Tijdens de themadagen en lezingen wordt 
dieper ingegaan op allerlei aspecten van de slag, waarbij 
vaak uniek en onbekend foto- en filmmateriaal uit de jaren 
’40 wordt getoond.

Airborne Magazine
Als lid ontvang je drie keer per jaar Airborne 
Magazine, het enige tijdschrift in Nederland dat 
onderzoek doet naar de strijd in Oost-Nederland in 
september 1944. Word je eigen fauteuilgeneraal, laat 
je krijgshistorische interesses de vrije loop en blijf op 
de hoogte van het laatste nieuws rond de Slag om 
Arnhem en het Airborne Museum.

Kom erbij!
Aanmelden als lid van de vereniging is heel eenvoudig 
en gaat snel. Je kunt kiezen uit:
Individueel lidmaatschap (min. € 25,- per 
kalenderjaar)

• Vrij toegang tot het Airborne Museum
• 3 x Airborne Magazine
• Korting op excursies en battlefield tours
• Vrij toegang tot bijeenkomsten over de Slag om

Arnhem

Gezinslidmaatschap (min. € 35,- per kalenderjaar)

• Vrij toegang tot het Airborne Museum voor alle
gezinsleden

• 3 x Airborne Magazine
• Korting op excursies en battlefield tours voor alle

gezinsleden
• Vrij toegang tot bijeenkomsten over de Slag om

Arnhem voor het hele gezin

Verdere vragen, goede ideeën… 

Stuur ons een berichtje. We horen graag van je. 

Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
Wissenkerkepad 22
6845BW Arnhem  

Maak je contributie over naar: 
IBAN NL80 INGB 0004 4036 41, 
t.n.v. Vereniging Vrienden van het Airborne Museum,
o.v.v. ‘individueel lidmaatschap’ of ‘gezinslidmaatschap'
en je ontvangt meteen de laatste editie van het
Airborne Magazine (indien nog voorradig)

www.vriendenairbornemuseum.nl 
info@vriendenairbornemuseum.nl 
Facebook.com: VVAM80 




