
Bevrijdingsmuseum Zeeland
Het Bevrijdingsmuseum Zeeland kan (mede) worden gerealiseerd door een bijdrage vanuit 
het vfonds,  de nationale Postcode Loterij, de Rijksoverheid, de provincie Zeeland, de 
gemeente Borsele en vele andere fondsen, bedrijven en niet te vergeten de vrijwilligers. 
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PROGRAMMA

vanaf 12.00 uur  Voorontvangst in het museumcafé van het vrijheidspaviljoen.
   Gasten worden ontvangen met koffie/thee en een broodje.

13.45 uur  Alle gasten hebben plaatsgenomen in de conferentiezaal waar  
   de openingsceremonie zal plaatsvinden.

14.00 uur  Aankomst H.K.H. Prinses Margriet bij het Bevrijdingsmuseum   
   Zeeland

   Welkomstwoord door de heer K. (Kees) Traas, voorzitter  
   Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland

   Film over de realisatie van het project

   Toespraak door drs. J.M.M. (Han) Polman, Commissaris van de  
   Koning in de provincie Zeeland

   Toespraak door de heer R. (Robert) Croll, Voorzitter Raad van  
   Bestuur vfonds

   Muzikaal intermezzo

   Spectaculaire actie door het Korps Commando Troepen

14.50 uur  Officiële openingshandeling door H.K.H. Prinses Margriet

Aansluitend  Receptie en de gelegenheid om een bezoek te brengen aan het  
   vernieuwde museum

Coudorp 41 | 4455AH Nieuwdorp  
0113 - 671 475

www.bmzeeland.nl 

UITNODIGING - VRIJDAG 25 OKTOBER 2019

Geachte genodigde, 

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de officiële opening van het vernieuwde en 
uitgebreide Bevrijdingsmuseum Zeeland op vrijdag 25 oktober.

Wij zijn vereerd dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden, evenals 
in 2009, in de gelegenheid is de opening te verrichten. In ons vernieuwde museum met 
bijbehorend themapark van 3 hectare staat de Slag om de Schelde centraal.

Wij hopen met de informatie over deze slag, die plaatsvond in de periode 18 september 
tot en met 8 november 1944 , een nagenoeg onbekend (maar belangrijk) deel  van de 
Nederlandse geschiedenis die plek te kunnen geven die het verdient. Als gevolg van 
deze grootschalige Canadees geleide operatie werd de toegang tot de haven van 
Antwerpen vrijgemaakt en daardoor de aanvoer van de hoogst noodzakelijke materieel 
mogelijk gemaakt. Hiermee kon het vastgelopen geallieerde offensief weer van start 
gaan en kwam het einde van de oorlog in West-Europa in zicht.

De verhalen van toen zijn helaas nog steeds actueel. De Amerikaanse president Roosevelt 
formuleerde in januari 1941 de Vier Vrijheden, vrijheden die noodzakelijk zijn voor een 
menswaardig bestaan in deze wereld. Dankzij het openstellen van de Schelde en de 
haven van Antwerpen en daarmee mede het einde van de oorlog in Europa zijn deze 
Vier Vrijheden  en plannen voor de oprichting van de Verenigde Naties en de Universele 
Verklaring voor de Rechten van de Mens geen plannen gebleven.

Wij hopen u te zien op vrijdag 25 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bevrijdingsmuseum Zeeland

Namens deze,

S. (Stef ) Traas
directeur

R.S.V.P. Aan- en afmelden kan via: opening@bmzeeland.nl

In verband met veiligheidsvoorschriften ontvangen wij bij aanmelding graag navolgende 
informatie van u: Naam, adres, PC en woonplaats, geboortedatum en BSN nummer.

In lijn met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens uitsluitend 
gebruikt voor de aanmelding en organisatie van de openingsbijeenkomst. Na deze bijeenkomst worden de door u 
aangeleverde gegevens door ons vernietigd.

Deze uitnodiging is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


