
 

 

 
“Voor uw en onze vrijheid.”  Met deze wapenspreuk begon de 1e Poolse Pantserdivisie 
onder leiding van generaal Stanisław Maczek aan de bevrijdingsmissie van West-Europa. Zij 
slaagden erin, na Belgische steden, ook Breda en omgeving te bevrijden. Dat mogen wij 
nooit vergeten. 
 
Het Maczek Memorial Breda (MMB) zet aan tot nadenken over vrijheid en vrede, met haar 
wortels in WOII en het hoofd en hart in de 21ste eeuw. Wij zijn relevant, binnen en buiten 
Breda op het van gebied van vrede en vrijheid in de breedste zijn van het woord en dragen 
bij aan de Bredase en Brabantse identiteit.  
 
Wij doen dit door: 

• Het conserveren, beheren en tentoonstellen van een historische collectie gerelateerd 
aan de 1e Poolse Pantserdivisie en de bevrijding van Breda; 

• Het onderhouden van een kennis-, informatie- en documentatiecentrum gericht op 
de 1e Poolse Pantserdivisie; 

• Het verzorgen van een educatie- en scholenprogramma; 
• Het inrichten van tijdelijke exposities gerelateerd aan het brede thema vrijheid; 
• Het exploiteren van het MMB. 

 
 

Wie vormt de verbindende schakel? 
Medewerker Activiteiten m/v 

 
Voor het MMB zijn we op zoek naar vrijwilligers die de activiteiten van de Educatie- en 
Programmacommissie wil ondersteunen. 
 
Wat zijn de taken van de Medewerker Activiteiten? 
 
Regelmatig worden activiteiten - gedurende de dag of in de avond - georganiseerd in het 
MMB variërend van een bezoek van een school in het kader van het scholenprogramma tot 
filmvertoningen en lezingen. Ter voorbereiding op een activiteit help je met de inrichting van 
de ruimte. Je ontvangt de gasten en controleert in voorkomend geval de toegangsbewijzen. 
Ook sta je achter de balie en serveer je dranken en versnaperingen. Soms is het nodig om 
kleine schoonmaakactiviteiten te verrichten. Aan het einde van de activiteit help je mee 
opruimen. 
 
Wie is onze Medewerker Activiteiten? 
 
Het verrichten van hand-en-spandiensten, het ontvangen en verzorgen van gasten vind je 
leuk. Je bent representatief en beschikt over goede mondelinge vaardigheden. De frequentie 
is altijd in overleg; het is niet nodig om op een vaste dag of avond beschikbaar te zijn. De 
functie is ideaal voor vrijwilligers die niet op een vaste dag beschikbaar zijn. 
 
  



 

 

Wat biedt het MMB jou? 
 
Samen met ons lever je een bijdrage aan het verspreiden van kennis over de Tweede 
Wereldoorlog en de rol van de 1e Poolse pantserdivisie hierin, door programma’s die het 
belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken en die mensen 
vaardigheden aanleren om zelf een actieve bijdrage te leveren. Uiteraard krijg je een 
gedegen inwerkprogramma. Daarnaast word je onderdeel van een gezellige groep 
vrijwilligers die samen de schouders eronder zet. Op de dagen dat je wordt ingezet krijg je 
onbeperkt koffie, thee en frisdrank. Daarnaast ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief en 
organiseren wij - als de coronamaatregelen dat weer toestaan - enkele malen per jaar een 
gezellige borrel voor onze vrijwilligers. 
 
Interesse? 
Voor meer informatie kun je terecht op maczekmemorialbreda.nl. Solliciteren kan door een 
mail met een korte motivatie en cv te sturen naar info@maczekmemorialbreda.nl. 
 


