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Geachte leerkracht,  
 
Hartelijk dank dat u deel neemt aan ons educatieprogramma Market Garden 75!  
Onze gidsen staan al in de startblokken om de leerlingen binnen de bezoektijd tenminste 
een drietal fraaie displays te kunnen laten zien.  
 
Hierbij een korte toelichting bij het bestellen van tickets.  
Let op; dit dient vóór 1 september 2019 te gebeuren. 
 
Bestellen van tickets 
Teneinde alles snel en eenvoudig te laten verlopen is het bestellen van tickets volledig 
gedigitaliseerd. Uitsluitend via de widget   
https://www.yourticketprovider.nl/events/23240-operation-market-garden-2019-basisschool-

educatie-programma/ 

kunnen de tickets besteld en afgerekend (iDeal) worden door de schoolleiding.   
 
U kunt er voor kiezen om groepstickets te kopen van 5, 10,15, 20 of 25 stuks. Het voordeel 
hiervan dat bij aankomst op het basecamp het scannen van tickets vlotter gaat.  
Hebt u bijvoorbeeld 21 leerlingen in 1 groep, dan kunt u dus het beste 1 groepsticket kopen 
van 20 en 1 los individueel ticket. In dat geval hoeven er op het basecamp slechts 2 tickets 
gescand te worden in plaats van 21 losse tickets, hetgeen tijdbesparend werkt. Des te meer 
tijd is er voor de leerlingen bij de displays!  
 
Let op: volwassen begeleiders hebben géén tickets nodig. Wij veronderstellen hierbij een 
maximum van 1 begeleider per volle auto.  
 
Ticket garantie 
Dit is een optie van de ticketprovider die voor deze tickets niet zinvol is.  
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Extra product Operatie Market Garden Route-magazine 
Speciaal ter gelegenheid van deze herdenking van 75 jaar Operatie Market Garden brengen 
wij een route-magazine uit, dat met een ticket afgehaald kan worden bij de kassa van het 
basecamp. Dit is een optie. Het magazine bevat veel historische achtergrondinformatie en is 
een mooie herinnering aan dit bezoek. Het is digitaal te bestellen.  
 
Uiterste besteldatum tickets 
In samenwerking met Cultuurkade is bepaald dat de tickets vóór 1 september 2019 moeten 
zijn besteld.  
 
Terugkomkorting 
Leerlingen t/m 15 jaar onder begeleiding van tenminste een betalende volwassene genieten 
een terugkom korting van 50% op de entreeprijs voor kinderen. De schoolbegeleider per 
groep krijgt na afloop van het bezoek hiervoor één kortingskaartje per leerling mee.  
 
Voorbereiding 
Lees voor specifieke voorbereiding op het basecamp de briefing (zie bijlage). 
 
Mocht u nog vragen hebben over de betaling of bestelling van tickets, dan kunt u een e-mail 
sturen aan onze penningmeester, de heer René de Ridder, via 
penningmeester@omg2019.nl.  
Inhoudelijke en praktische vragen over het bezoek kunt u stellen aan Cultuurkade via 
info@cultuurkade.nl  
 
Wij danken u op voorhand voor het in ons gestelde vertrouwen, en hopen dat de kinderen 
goed voorbereid een leerzame ervaring zullen hebben op ons kampement.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Karel W. Th. Van Soest, voorzitter                                              
René de Ridder, penningmeester 
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