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UITNODIGING 

Remember September staat weer voor de deur. 

Beste Airborne vrienden, 

In gedachte gaan we weer terug naar 1944.Ook toen hadden we fraai weer en niet te klagen over de 
zomer. We keken uit naar het moment waarop we bevrijd zouden worden. Hoe zou dat gaan?  Met 
angstig veel geweld? We hoorden kanonschoten ver weg. Moet over de Belgische grens geweest zijn. 
Er zal zeker een groot leger komen.  Zullen de Duitsers zich sterk verweren? Zal het lang duren? We 
beeldden ons hele scenario’s in……maar geen met parachutisten die massaal zouden worden 
gedropt. Wat was het een prachtig gezicht….na 71 jaar praten we er nog over. 

We willen het niet vergeten en daarom gaan we weer bloemen leggen bij de 
monumenten in de Corridor, samen met de gemeentebesturen en de Army 
Attaché van de Amerikaanse ambassade. We nodigen U van harte uit daarbij 
aanwezig te zijn. 

We gaan ervan uit dat ook Ray en Helen Nagell uit Amerika onze gasten zullen 
zijn. 

Na afloop komen we samen om gezamenlijk te dineren. 

Ons programma ziet er als volgt uit: 

Zondag 13 september: 

12.30 uur verzamelen bij de Martinuskerk in Sint Oedenrode. Herdenking op 
het kerkhof  voor de Britse gevallenen, waarna herdenking en  Kransleggingen 
bij het monument to the Dutch. 

14.15 uur bijeenkomst te Son bij het Airborne monument. Herdenking en  
Kransleggingen. 

15.00uur bijeenkomst te Eindhoven. Airborne monument. Herdenking en 
Kransleggingen met deelname van de   aanwezigen voor het leggen van het 
rozentapijt. 



16.00 uur bijeenkomst in Best, bij het Monument voor Joe Mann.  Herdenking 
en Kransleggingen. 

17.00 uur bijeenkomst  bij de  bevrijdingskapel, het  Airborne monument van 
Heeswijk-Dinther. Herdenking en kransleggingen. 

17.30 uur bijeenkomst in Veghel, bij het  Kangoeroe monument. Herdenking 
en Kransleggingen. 

Einde van de herdenkingen. Aansluitend  brengt de bus ons naar Sint-
Oedenrode waar we onze auto’s hebben achtergelaten. Op eigen gelegenheid 
naar Restaurant de Zwaan in Son voor het Memorial Dinner. 

Deelname € 25,00 pp. Te voldoen in het restaurant. 

EERDE 

U miste Eerde ? We gaan op 17 september ’s avonds naar Eerde.Omstreeks  
18.50 uur vertrekken we vanaf het Kerkplein naar het Airborne monument aan 
het Zandvliet. 

Zoals U weet gaan we over van antwoordkaarten via de post naar e-mail. 
Dat zal voor iedereen een beetje aanpassen zijn. 

Toch denken we dat het niet te moeilijk is. U kunt het onderstaande Antwoord 
formulier invullen en terug sturen naar m.luyt1@chello.nl 

We horen ook graag hoeveel leden mee gaan met de bus. Samenkomen in 
Sint- Oedenrode,daar de auto achterlaten en mee gaan met de bus om overal 
tijdig bij aanwezig te zijn. 

En als U het defilé in Eindhoven mee wil maken zullen we trachten de kaarten 
hiervoor te verzorgen. 

We hopen erop dat de leden die nog geen e-mail adres hebben doorgegeven 
dit alsnog doen. Mocht U zelf geen eigen adres hebben, dan mag U wellicht 
gebruik maken van het adres van een van de kinderen? 

We zien U graag op 13 September. Met Airborne groet. 

Namens het bestuur, 

P.Cuypers, secr. 

 

 



 

 

ANTWOORD FORMULIER 

Naam:……. 

Woonplaats:…… 

 

geeft zich op voor het Memorial dinner in Son : Aantal personen:…….. 

geeft zich op voor plaatsen in de bus:                     Aantal personen…….. 

vraagt kaarten voor het   Defilé in Eindhoven    .Aantal personen:……. 

 

Dit bericht svp terugzenden naar 

 m.luyt1@chello.nl 

of 

even uitprinten en sturen naar 
Vereniging van Airborne vrienden 

Lankelaar 19 
5737 ES  Lieshout 

 

. 

Mocht het toch  problemen geven dan even doorbellen naar 
 de secretaris  040-286  3791 

 
 


