
trade.visitbrabant.com/brabantremembers

GEORGE & URSULA 
LEVY’S LIFE 

CHANGED HERE

TOURS & PACKAGES 
NEDERLANDSE MARKT



BRABANT REMEMBERS 
75 PERSOONLIJKE LEVENSVERANDERENDE OORLOGSVERHALEN

Bezoek onze website voor meer arrangementen en gedetailleerde informatie: trade.visitbrabant.com/brabantremembers

Bezoek Brabant en ervaar de vele mogelijkheden op het gebied van WOII herdenkingstoerisme. Brabant is de 
provincie waarin in het najaar van 1944 tot aan de lente van 1945 zwaar is gevochten. Gedurende deze periode liep 
de frontlinie dwars door de provincie. Hierdoor kent Brabant veel interessante locaties die bezocht kunnen worden 
en waar talloze indrukwekkende verhalen over thema’s als bezetting en bevrijding verteld kunnen worden.  

In samenwerking met de Brabantse WOII partners en Battlefield Discovery heeft Brabant Remembers speciaal voor 
de touroperator markt ver schillende arrangementen ontwikkeld. Of je nu een dagtour of een korte excursie wilt 
organiseren, de verhalen en de locaties rondom Operation Market Garden, Slag om de Schelde of de Liniecrossers 
in de Biesbosch bieden een prachtige verhaallijn. Ook heeft Battlefield Discovery een gidsenpool samengesteld van 
lokale deskundige gidsen, zodat er voor elke tour een ervaren gids beschikbaar is. 

Hiernaast vind je onze belangrijkste tours. Maar bezoek ook zeker de website en neem gerust contact op 
voor tours op maat. 

AGENDA HIGHLIGHTS 2019-2020
In de jubileumjaren 2019-2020 worden er veel activiteiten en evenementen georganiseerd in Brabant. 
Hieronder enkele highlights uit dit bijzondere programma. Bezoek onze website voor de volledige agenda.

• Blind Walls Gallery, Breda / vanaf 12-05-2019
  Hét museum op straat. Meer dan 80 muurschilderingen vertellen de verhalen van Breda. 
  In 2019 worden de Brabant Remembers verhalen toegevoegd aan deze unieke outdoor expositie.  

• Dilemma Doolhof, Bergen op Zoom / vanaf 13-06-2019 

  In het Doolhof worden bezoekers daadwerkelijk op een kruispunt geplaatst waarbij zij een keuze moeten 
  maken welk pad zij volgen, zonder de kennis waar dit pad ze brengt.  

• Nieuwe expositie Oorlogsmuseum Overloon / vanaf juni 2019
  Vanaf juni 2019 is de volledige vernieuwde expositie „Kantelpunt Europa“ in Oorlogsmuseum Overloon te bezoeken. 

• Liniecrossers, Biesbosch / vanaf september 2019
  Treed in de voetsporen van de dappere liniecrossers en ontdek de Biesbosch per boot. 
  Onderweg ontmoet je de liniecrossers die in theatervorm hun verhaal vertellen.  

• Muziektheaterproductie door REL Entertainment, Best / diverse data in september 2019 
  De nieuwe musicalproductie van REL Entertainment is het op waarheid gebaseerde verhaal 
  over 5 jaar dagelijks leven in oorlogstijd. 

• Operation Market Garden 2019, Eindhoven en omgeving / 14-09-2019 tot 22-09-2019 
  Re-enactment route Operation Market Garden 2019 met meer dan 400 voertuigen! Bekijk de vloot aan 
  één van de routes en bezoek het Basecamp bij Dropzone A te Vlagheide Schijndel met meer dan 850 deelnemers. 

• Expositie STILLLEVENS, Eindhoven / vanaf oktober 2019
  Sleutelscènes uit 75 persoonlijke Brabantse oorlogsverhalen. 

• Fietsroute ‘Aan de andere kant, Overloon‘ / vanaf oktober 2019 
  De fietsroute tussen Oorlogsmuseum Overloon en de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn waar het verhaal 
  van de andere kant verteld wordt. Uniek aan de route is dat er gefietst wordt door het museum in Overloon. 

• Slag om de Schelde 2019, Bergen op Zoom / 26-10-2019 
  Re-enactment route van Zeeland naar Brabant, gevolgd door een bijzonder defilé.

• Nieuwe expositie Nationaal monument Kamp Vught / vanaf november 2019
  Na een flinke verbouwing opent NM Kamp Vught in november de deuren van de 
  compleet vernieuwde vaste expositie.

Dilemma Doolhof - Bergen op Zoom

REL Entertainment - Best

OMG 2019 - Eindhoven e.o.

Expositie STILLLEVENS - Eindhoven

Fietsroute ‘Aan de andere kant‘ - Overloon



BRABANT REMEMBERS TOURS*

INCLUSIEF

• Expert step-on tourgids 

• Boekje met achtergrondinformatie en kaarten 

• Lunch

INCLUSIEF

• Expert step-on tourgids 

• Boekje met achtergrondinformatie en kaarten

• Lunch

INCLUSIEF

• Expert step-on tourgids 

• Boekje met achtergrondinformatie en kaarten

• Koffie/thee met gebak

INCLUSIEF

• Expert step-on tourgids 

• Boekje met achtergrondinformatie en kaarten

• Lunch

INCLUSIEF

• Expert step-on tourgids 

• Boekje met achtergrond-

 informatie en kaarten

• Koffie/thee met gebak

Vanaf EUR 32.50 p.p.

#1  Bergen op Zoom  - Eendaagse tour per bus
In september 1944 bevrijden de Britten Antwerpen, maar het Duitse leger graaft zich in rond de Schelde. 
Zie en leer hoe de Canadezen zware strijd leverden om de waterweg naar Antwerpen te openen.

#5  De Slag bij Overloon - Eendaagse tour per bus
Na Operatie Market Garden hadden de Duitsers nog een groot bruggenhoofd ten westen van de Maas wat werd bedreigd. 
Tussen 30 september en 16 oktober vochten eerst Amerikaanse en daarna Britse eenheden om de Duitsers te verdrijven in 
wat de Slag bij Overloon is gaan heten. Ontdek waar in de herfst van 1944 Amerikanen en Britten vochten om de Duitsers 
te verdrijven ten westen van de Maas.

#2 Stadswandeling ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven - 2 tot 3 uur
Beleef tijdens deze stadswandeling hoe het leven er tijdens de bezetting uit zag, en hoe de stad werd bevrijd. 
Ondersteund door fotomateriaal en nog zichtbare sporen krijg je een unieke inkijk in de 1940-1945 periode. 

#3 Biesbosch liniecrossers - 3 uur durende boottour
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit doolhof van rivieren, kreken en eilandjes gebruikt om illegaal tussen bevrijd en 
bezet gebied mensen en materialen over te brengen. De tour neemt je mee op een unieke boottrip en vertelt de verhalen 
van het gevaarlijke kat en muis spel dat het Nederlandse verzet met de Duitsers speelde.

#4  Operatie Market Garden - Eendaagse tour per bus
De grootste luchtlandingsoperatie in de geschiedenis, een gewaagd plan en een wanhopig gevecht om de weg naar Arnhem 
vrij te houden. Market Garden is vooral bekend van de Slag om Arnhem, maar veel van de gebeurtenissen van Market Garden 
vonden plaats in Brabant. Deze tour brengt je naar de plekken in Brabant waar het lot van Market Garden bezegeld werd.

MOGELIJKE UITBREIDINGEN

• Bezoek aan het Britse en Canadese oorlogskerkhof 

• Een- of tweedaagse uitbreiding met het 

 Zeeuwse deel van de Slag om de Schelde.

MOGELIJKE UITBREIDINGEN 

• Bezoek aan Oorlogsmuseum Overloon

• Bezoek aan Duitse Militaire Begraafplaats 

 Ysselsteyn

MOGELIJKE UITBREIDINGEN

• Combinatie met de ‘Winter aan de Maas’ tour

MOGELIJKE UITBREIDINGEN

• Bezoek aan Museum Bevrijdende Vleugels

• Bezoek aan de Paulushoef

• Bezoek aan de Molen van Eerde

• Uitbreiding naar een meerdaagse tour

MOGELIJKE UITBREIDINGEN

• Bezoek aan Nationaal Monument  

 Kamp Vught

HOOGTEPUNTEN 

• Woensdrecht

• Zwarte Vrijdag; de slag om de spoorlijn

• Bergen op Zoom; Licoln en Welland brug

• Welbergen

HOOGTEPUNTEN

• Stevensbeek

• Vortum-Mullem

• Hondvormige bos 

• Kamphoef

• De Loobeek

• Venray

HOOGTEPUNTEN  

• Verhaal van Groep Albrecht 

• Overblijfselen van onderduikplekken 

• Het incident bij de Helsluis

HOOGTEPUNTEN

• Landingsterreinen van het US 101st Airborne Division

• De brug bij Son

• De aanval op Nuenen door Easy Company 506 PIR

• Joe Mann en Robert Cole monumenten

• Gevechten rond Sint Oedenrode

• De slag om de Eerdse Duinen

HIGHLIGHTS EINDHOVEN 

• Duitse militaire en civiele 

 bestuursgebouwen

• Vervolging en deportatie van 

 Joodse stadsgenoten

• Bevrijding tijdens Market Garden

HIGHLIGHTS `S-HERTOGENBOSCH  

• Duitse militaire en civiele

 bestuursgebouwen

• Vervolging en deportatie van 

 Joodse stadsgenoten

• De Slag om Den Bosch in oktober 1944

Bron: Biesbosch Museum 

Bezoek onze website voor meer arrangementen en gedetailleerde informatie: trade.visitbrabant.com/brabantremembers

Britse infanterie valt Overloon binnen

Liniecrossers in de Biesbosch

*  Prijzen zijn gebaseerd op groepen vanaf 25 personen (incl. btw). 
 Voor kleinere groepen of maatwerktours kunnen wij een prijsopgave doen.

Vanaf EUR 33,50 p.p.

Vanaf EUR 17.50 p.p.

Vanaf EUR 31.50 p.p.

Vanaf EUR 33.50 p.p.

US paratrooper in Eindhoven

Canadese troepen in Bergen op Zoom

Amerikaanse parachutist verlaat dropzone



BRABANTSE LEISURE HIGHLIGHTS
Brabant, in het zuiden van Nederland, is een van de snelst groeiende destinaties van de Lage Landen. 
Haar authentieke karakter, haar befaamde gastvrijheid en haar unieke aanbod toeristische trekpleisters, 
zorgen dat Brabant een populaire vakantiebestemming is bij Nederlanders zelf. Met iconen als Van Gogh, 
Dutch Design en prijswinnende attractieparken en (dance)events, groeit ook de aandacht van de internationale 
toerist spectaculair. VisitBrabant TradeServices biedt inspiratie en diensten voor de internationale traveltrade-
markt, zodat Brabant ook voor jouw achterban zorgeloos bereikbaar wordt. We helpen je graag verder.

Bezoek onze website voor meer Brabantse Leisure Highlights:
trade.visitbrabant.com

Vincentre - Nuenen Eindhoven

‘s-Hertogenbosch Heusden

BRABANT REMEMBERS WOII PARTNERS EN MUSEA

NATIONAAL MONUMENT 
KAMP VUGHT 
Kamp Vught werd in 1943 gebouwd en 
was het enige SS-concentratiekamp buiten 
nazi-Duitsland. In slechts 18 maanden, zaten 
meer dan 32.000 mensen hier gevangen.

nmkampvught.nl

GENERAAL MACZEK 
MEMORIAL BREDA 
De Poolse generaal Maczek bevrijdde Breda 
en streed met zijn divisie door, zonder zicht 
op de bevrijding van hun moederland. 

maczekmuseum.nl

OORLOGSMUSEUM 
OVERLOON 
Oorlog hoort in het museum. Dat is het motto 
van het Oorlogsmuseum dat vertelt over de 
Tweede Wereldoorlog in een grootse vernieuwde 
expositie. Oorlogsmuseum Overloon is het 
grootste oorlogs museum van Nederland. 

oorlogsmuseum.nl

HET CANADESE EN BRITSE 
EREVELD IN BERGEN OP ZOOM 
Slag om de Schelde was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog één van de grootste militaire 
operaties, waar Canadezen, Britten en Polen 
de Schelde monding moesten terugveroveren.

vvvbrabantsewal.nl

MUSEUM BEVRIJDENDE 
VLEUGELS BEST 
Bevrijdende Vleugels vertelt het heftige 
verhaal van de bevrijding van Zuid-Nederland 
op de plek waar op 17 september 1944 de 
luchtlandingen van Operatie Market Garden 
plaatsvonden. 

bevrijdendevleugels.com

STICHTING 18 SEPTEMBER
EINDHOVEN 
Vanaf 1945 organiseert Eindhoven jaarlijks 
een aantal historische, culturele en sportieve 
evenementen rondom 18 september, de dag 
dat Eindhoven werd bevrijd. 

stichting18september.nl

VISITBRABANT
VisitBrabant is jouw partner in Trade Services in Brabant. VisitBrabant is de officiële marketing organisatie voor de provincie Noord-Brabant. Als partner 
van Brabant Remembers, organiseert VisitBrabant de travel en trade services van Brabant Remembers. Heb je vragen, wil je meer weten over de pakketten, 
locaties of agenda? Of wil je een tour op maat? Neem dan contact met ons op: 

E-mail trade@visitbrabant.com  Website trade.visitbrabant.com  Telefoon +31 13 3030393  Twitter@brabanttrade  #BrabantRemembers

www.trade.visitbrabant.com/brabantremembers


