
Binnenkort nieuw in het Erfgoed Depot in Riel 

In de maand oktober zijn er bij het Erfgoed Depot in Riel maar liefst twee 

nieuwe exposities te bewonderen, beide geheel gewijd aan de bevrijding. 

In twee nieuwe paviljoens is de afgelopen maanden hard gewerkt om het 

geheel op tijd in te richten. 

John Simons Paviljoen 

In het nieuwe John Simons Paviljoen is een unieke collectie zelfgebouwde 

militaire voertuigen op schaal te zien. Deze voertuigen hebben vanaf 6 

juni 1944 deelgenomen aan de bevrijding van het Europese vasteland. De 

voertuigen, op schaal 1:6 of 1:8, zijn nauwgezet nagebouwd van 

afvalmateriaal. De vakkundige timmerman Simons heeft als 

basismateriaal hout gebruikt. Hij is ruim dertig jaar aan het bouwen 

geweest. Uniek is dat ieder detail op en aan de modellen is terug te 

vinden. Naast landingsvoertuigen zijn er tientallen legertrucks te 

bewonderen. Om het beeld compleet te maken zijn ook een aantal Duitse 

voertuigen gebouwd. Voor de liefhebbers op dit gebied een must om te 

bezoeken. Voor ouderen een feest van herkenning en voor de jongere 

generaties een leerzaam geheel. Deze expositie zal vanaf 19 oktober 

geopend zijn voor het publiek. John heeft samen zijn zwagers Rob en Wil 

het geheel opgebouwd en de overzichtstentoonstelling ingericht van de 

bevrijding in en rondom Tilburg. Op de geboortedag van Peerke Donders, 

27 oktober, zijn naast Tilburg eveneens Goirle, Riel, Alphen en Chaam 

bevrijd. 

Bierens Paviljoen 

De heer Bierens heeft sinds zijn twaalfde levensjaar modelvliegtuigen 

1:72 gebouwd. Inmiddels ruim zestig jaar later is deze collectie 

uitgegroeid tot een totaal van 850 stuks. Het geheel geeft een goed 

overzicht van de ontwikkeling van zowel de burgerlijke- als de militaire 

luchtvaart. De vrijwilligers van het Erfgoed Depot hebben maar liefst zes 

vliegvelden gebouwd. Op ieder vliegveld is een bepaalde tijdsperiode 

nagebouwd met vliegende en gelande vliegtuigen uit dat betreffende 

tijdvak. Voor jong en oud een lust voor het oog. Het geheel is leerzaam en 

schets tevens een beeld van de ontwikkeling van de luchtvaart en de 

grote variatie van vliegend materieel. Het team van het Erfgoed Depot is 

bijgestaan door Henk Schapendonk en Ben Lubbers, modelbouwers bij 

uitstek. 

Nieuwe locatie binnen Erfgoed Depot 

Beide paviljoens nemen ruim 100 m2 in beslag, deze ruimte is toegevoegd 



aan reeds bestaande expositieruimtes binnen het Erfgoed Depot. Dit alles 

is bij elkaar goed voor een ruim 2,5 uur kijk- en doe plezier.  

‘Kijken met de handjes’ geldt niet voor de twee nieuwe paviljoens. Het zal 

duidelijk zijn dat de tentoongestelde voorwerpen hiervoor te kwetsbaar en 

te uniek zijn.  

In de overige ruimtes blijft het motto: Kom kijken, vastpakken en beleven 

onverminderd van kracht. Iedereen kan terug naar toen en de beleving 

versterken door te schoon te schrijven met een kroontjespen, te wassen 

zoals oma vroeger deed of alvast koffie te malen voor een bakje troost. 

Zie voor actuele openingstijden de website: www.erfgoed-depot.nl. U 

vindt hier ook de speciale activiteiten tijdens de schoolvakantie. Nieuw is 

het zelf sleutelen aan een motorblokje van een bromfiets of lichte 

motorfiets. Opa kan met zijn kleinkinderen aan de slag, terwijl oma koffie 

maalt of even de was doet. Of beiden gaan met hun jonge logees op 

fotospeurtocht door het Erfgoed Depot. Een bezoek van ruim drie tot vier 

uur is géén uitzondering. 

De vrijwilligers van het Erfgoed Depot garanderen steeds nieuwe 

exposities binnen hun kijk- en doemuseum. Vanaf 15 november is het 

Erfgoed Depot geheel omgetoverd in kerstsfeer met maar liefst meer dan 

een gros, oftewel 144, kerstgroepen van groot tot zeer klein. 

Er zijn ruime bezoekmogelijkheden voor groepen vanaf 15 personen 

buiten en tijdens de openingsuren. Voor groepen zijn er rondleidingen 

door vakkundige gidsen op het gebied van muziekinstrumenten, techniek 

en overig erfgoed zoals voorwerpen rondom huis, school, kerk en werk.  

Informatie via 013- 737 02 09 of via info@erfgoed-depot.nl 
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