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NEDERLAND
Hu/st expositieaver delaatste aar
Iogsdagen en de bevri jd ing (5,13
maart en von 4 a J>ri11ot4 sephlm
ber) . Middelburg bevri jdingswon·
deling (5 mei). Marg roton N>emo
rial Dar. op Amerikaans kerkhof
(29 met) . VA enswoord ontsla
king Lichijesroule(11 september ),
levens start herdenkingsoctivitei·
~17 september]. Eindhoven
ki rogramma meI onder
meer strooitekenen en strootpo ro·
de (14 seplember). Een clog later
arriveren de Amerikaanse óud·
stri~. Tot en mei 1Bseptember,
de Oog waal"9fl ookhier de lich...
jesroule wordt ontstolten, zijn er
ia! van activiteilen. Hoog tepun t
"""""iegen von hislarisché vlieg
tuigen. dr:oppings von perc s en
de onihulling van een ~erden
kingsp~op deMarkt(17
saplembef). Ede demonstratie ma
deIvIi~tuigjes uitWO 11 op de
Ginkelse Heide (14 saplem ber).
Arnhem s~11e avondlacht von hel
Stadhuis naar helAi~in
(16 september). Oos ere
déFiIé van veteranen, oudevoer
tuis«l en hel !<orPsGele Rijders;
mei aIsIuitend een toptoe (17 sep
tember). Driel dropp"~ von pa
ra's (17 september). N'Irr>egen
vuurwerl< vonof de Waalbrug (18
seplember). We«t bevr ijdingses
Iofette (17-19 september). Sos
von Gent herdenki,!!!von de be
vrijdi,!!!(19 seplember) en bevri j·
d ingsFeeslen(21 ·24 september).
Best herdenking 50 jaar bevrij
ding bij hetJoe Mann Monument
(23 seP.ernber) . Vlissingen ten·
toonslëlli~jnget! 50 jaarhe
vri~(21 0 -31 deceinberl en
heRJenkingsplech~gheden op 5
november.
IrJormatie: a lle plaatselijke VVV's.

risehe reconstructie von de bevrij
ding von de stod met deelna me
van de militaire voertui~n von
destijds en USAoudstrilders (4
september). Fes...·io-Ville mili·
kJlr materiaa l, uniJormenen voer·
tuigen uilde Tw-Je Wet eIdooo
109(3-4 sephlmber ). Leuza Ion
Ioonslelling 50 io<!rgeleden (4,12
"'P,lember) . tfrvelleS _ von be
vnidi~ met militaire voertvigen
en Bol von het volk (5 september ).
luik ""f'Ositie Vande bevri;ding
lotdeSlogom deArdennen(9·16
seplemb.ir) . Huy dropping VS,
d uhten bOvenhet 9ehuchl

Ie (1 0 september). HouIfa·
roze openi!'lllonlaanstelling At
dennénolfeiisiel (18 september).
Boslagne afliciële herdenkings
~ von het Atdennenollensief,
hislorischa reconstructie van het
beleg von Bostag"" (16 decem
ber) .
bJormatie: Belgisch verkeersbu
reau , HerengraCht 4 35·437,
1017 BRAmsterdam (020
6245953)

6JUNI D-DAY
Atromonches: intemotionole pa
rade mei de landing op het sIrOnd
ven veertig Ionks. Utah Beoch
Sointe-Marie-Du-Mont Fra ns·
Amerikaanse herdenking in aan
wezigheid von presidentdinton.
Boyeux Frans-Enge/se herdenking
die~~gewOan<! door konin-
gin Eli 11. Omoho Beoch
Soint-l.ouren"' Sur·Mer grole cere
monie waarbil'geallieet<leIeae<
!op presenl z.o z ijn. Ook herèIen·
kingen in onder~ Hermonvil
Ie. Dovvres·io·DéIivronde, Ron
viII;, Ryes, CoIIeviIJe.Sur·Mer,
Ouistrehom, Bény-Revien Vil·
Ians'Les'8uissons, Gro invibe l.on
QOI!nerieen Coen.
Ook na deofficiële herdenkings
clog zijner nog vele fe.tiviteiten.
BoyeuxGlenn Millerconcert (7 ju
nil.Chefbourg slart Fietstochtover
de uberty Roàd naar Boslogne (8,
1B juni). De tenlaanslelling Sfijl jn
de)OrenV~ is dan inmiddels
aak geopend in Cherbourg (schil
derkUnst) Saint-l.o (ontwerp en or
chilecluur) en Gronvil = ).
De dertig graotsle zeil Ier
wereld en tien aarlogsboelems uil
de Tweede WereldaÇrlog liggen
von 10 tot 17 juli in dehaven ve n
Rouen. Hete luchtba llanwedstrij
den in Soin"'l.o (14 -17 juli). Pon'"
L'Eveque tentoonslelling overhet

"

aar 1944 in ""etdeklemarldhol
22 -28 augustus). Mar1ain inlacht

van de 30Ste US infanterie divi.ie
(27 augustus). Deauville Ameri 
can MeMe FestivaloverVS-Films
uitde jaren veertig (2-11 septem ·
ber) . FIers internolionool m~ilair
muziekfestival (3-4 seplember). U·
sieux r~uiem ~n Verdi inde kc
thedraal(16 september}. Sain'"
Marti n-Des-Besoces falo-expc>si
tie 50 jaa r later(tot31 december) .
Inlamiotie : Nationaal Frons Ver
keersbureau, Prin~rocht670,
101 7 IQ( Amsterdam (020
6203141).

BELGIË
Neuville-en-Condez mernoriol
dav op het Amerikaanse kerkhof
(2á mei). Boslogne déFiIé van va
teranen von de 82s1een 1015te
Airbome Divisieen concert von de
USAAFin Eur<lP." (12 juni), zes
daaen loter aankomst von detrek·
tocIltvon de vrijheid die op 8 juni
in Cherbaurg begon.Mamignies
wondeI ing Iàngs de oorlogsmonu
menten in de streek (27 augustus).
Toumoi plechtigheden Ier nage
dochtenlS van debevrijding van
de.tod (3 seplember). Manshisto-

welkoming von duizenden oor
logsveteranen uit Grooi- Brillannië,
Ccinada en Verenigde Stolen op 4
juni meteen <!oglàier het!?egin
von het gro/e hèfdenkingsleèSt mei
ondermeer de ~i,!!!von de
B2sle Airbome dMsie Dij Amfre.
viIIe (5 juni).

• Op 1af september 1944 werd Eindhoven bevrijd. Het grote
volkafeest werd twee dagen later op de martrt gehou d e n .
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ENGELAND
Portsmouth opening von gereno
veerd D-Day museum (1 a~I).
vertrek von inlernotionole vIoat
oorlogsbodems, zeiljachten en
cruise$cheoen naar Normandië (5
juni). De vlaot wordt~id
CIaor honderden historische vlieg
tuigen . Southompton zeil- en
v1iegevenernent mei 12.000 vela
ranen (27 mei). Sor.sbury uiige
bre ide tenloons lelling von vliegtui
gen uit de Tweede WereJd?c?rlOg
op Boscombe Down Airlield (5-6
juni). f'Irrno!rth~si~e Opero~.
on Ovenordin~thDame
(30 mei tot4 seplember).
Infonnotie: BritsToerislenbureau,
Stodhoudenkade 2, 1054 ESAm
sterdam (020-6855051).

FRANKRUK
Coen Peace Floral Festival in
nieuw 23 hectare graal park(3
opri l lol 4 sep iember) , Paarden ·
show meIonder mee r British
Maunted Police (B-l 0 a p'ril), Vre
deslacht te voet, te poort:!,~ma
lar af de Fiets von Coenen lal von
andereplaatsen naar het Herden
kingsmonument (22 mei). Coutan
ces Jazzfestival (7-1A mei). (her
bourg tenloonslelling "",r helle
ven in de stod ti;dlens de Tweede
w~~n juni·15aktaber).
Sain" glise officiële ver-
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Ook de mooisteIaln van frankriJk.
de .loltoroute in HOOQ' r1een
de mvstiell. Vin lertandYind'l u in
dil IC"" nurnmedetker weer naar
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De Special Natio nale
pa r k en 21 beschermde gebIeden in Europa

Ook. avontuurhjlr.e tochten in de
Weernbben til Overijssel, lahe ema
in Estland en het Yeflowstonepart in
de VS.

Verrassend fietse n
in de Med o c de AJgarve in het hoog- en

en S e eland . nasellOen,
eenheftl.lr.c.r.vanJnet
weel rutmte. 6.5meter
camper VOOf nog geen
f 90.000.- tfl eenlutl)
dubbelt,st met de
Mertedes Cl80 en Saab
!lOOs.

Actief in h et

Ze liggen n u I n de kiosk!

Maak ook !neer van uvv
vrije tijd !net de vakantie
bladen van de ANWB
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Cheroour

Sainte-Mère. Eglise

Requiem van Verdi zal klin
ken in kathedralen en kapel
letjes. In Frankrijk start ook
de fietstocht over de Liberty
Road - de beroemde aan
valsweg van het 3de VS-le
ger van generaal Patton 
van Cherbourg naar het Bel
gische Bastogne (1.145 kilo
meter). waar de deelnemers
op 18 juni aankomen.

De Belgen zijn dan ook al
druk doende met herden
kingafeesten. Centraal staat
daar de Slag om de Arden
nen. Veel inwoners in de
streek stellen hun huizen
open voor bezoekers, die el
ders geen slaapplaats kun
nenvinden.

Een van de hoogtepunten
in het Belgische herden
kingsprogramma is ee n re
constructie van het Beleg
van Bastogne (1 6 december),
waarbij de Duitsers in een
wanhoopsoffensiefde Ameri
kanen insloten. Op het Duit
se verzoek tot overgave rea
geerde bevelhebber MacAu
lifTe met de legendarische
kreet: 'Nutst.

Daarna volgde de bevrij
ding van zuid-Nederland: I
Vlissingen, Maastricht,
Eindhoven. In de eerste ja ·
ren na de oor log werd op 18
september door de Eindho
vense bevolking de vlag uit
gestoken en een brandende
kaars voor het raam gezet.
Uit die traditie ontstond in
de jaren vijftig en zestig de
lichtjesroute. Voor de toerist
is deze route dit jaar beweg
wijzerd.

De geallieerde opm81'1l
naar Berlijn liep destijds in
september vast bij Arnhem .
Het slagveldtoerisme kent
hier heuse Battk tours,
rondritten langs de beziens
waardiRheden van die Slag
om Anihem. Gezien de enor
me belangstelling genieten
veteranen en hun familie bij
alle he rd enkingen en restivi
teiten voorrang.

Over het algemeen her
denkt Nederland het j aar
1944 wat ingetogener dan
Frankrijk en België. Het
duurde immers nog zeven
maanden vaar het hele land
bevrijd was.

Op deze pagina een ruime
greep uit het internationale
herdenkinsprogramma.

gewone toeristen de festivi
teiten bij .

Anders dan in 1944 wordt
de nieuwe invasie niet in het
geheim voorbereid. In de re
gio is nu al geen hotelkamer
meer te boe k en . Alleen ver
van de stranden en plaatsen
waar vij ftig jaar geleden slag
werd gele verd, zijn nog bed
den vrij. De autoriteite n ma
ken zich grote zorgen over de
in mei en juni te verwachten
verkeerschaos op de Franse
wegen richting kust.

In nagenoeg alle Norman
dische pl aatsen zullen officio
ele herdenkingen plaatsvin
den . bij oorlogsmonumente n
worden kransen gelegd , er
komen volop tentoonstellin
gen over de oor logsjaren, de
fll é's van gedecoreerde ou d
strijders in militaire voertui
ge n di e de bevrijding nog
hebben meegemaakt, en het

Geen. .
pnVacyln

slaapnis

Van onze
redactie toerisme

UIM 1.350.000 ge
allieerde solda ten
e n 20 .000 militai
re voertu igen
landden in de och 
tend van 6 j uni

1944 op de kust van Nor
mandië. Decision Day was
een reit .

Een halve eeuw later zijn
de Franse stranden met ge
vechtsna men als Ohama Be
ach en Utah Beach: het toneel
voor een vorm van slagveld
toerisme zonder precedent.
Naar schatting 50 .000 ove r
levenden van de longest da y
van de bevrijding van Euro
pa komen terug om herinne
ringen op te h alen. Boven
dien wonen honderddutzen
den nabestaanden, familie
leden. belangstellenden en

GeschillencolrmisslO Reizen. Sorinamestr.Iat 24.
2582 GJ Den Haag.071>-3105310

tot slagveld-
•toerisme

DE N HAAG - De heer T. had f 924 ,- betaald bij de
reisorganisator voor een appartement voor vier perso-
nen voor acht dagen in het Oostenrijke Achenkirch.
Daar aangekomen bleek een van de twee sl aapkam ers
een slaapnis te zijn, die in ope n verbinding stond met de
woonkame r en waarin geen ruimte was om kleding op
te bergen. T. vond daarom dat hij niet had gekregen
waarvoor hij had geboekt - een drie-kamerapparte
ment - en legde het geschil voor aan de GeschilIencom ·
missie nadat een vergelijk met de reisorganisator niet
mo gelijk was gebleken.

De reisorganisator voerde in zijn verweer aan dat er
wel degelijk sprake was van een driekamerapparte
ment om da t de slaapnis al s tweepersoons slaapkamer
aangemerkt moe8~ worden.

De Geschillencommissie oordeelde dat de slaa pnis
geen eigen deur had en geen kast om kleding in op te
berge n en dat er dus geen sprake was van een tweeper
soons slaapkame r. De privacy van de rei ziger in een
dergelijke ruimte verschilt wel degelijk van die in een
afzonderlijke slaapkamer. Daarom besliste de Gescbil·
le ncommissie dat de reisorganistor kl ager T. I 360,· als
vergoeding terug diende te betalen, inclus ierbet k1ach·
tengeld van I 60,·.
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