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Uitnodiging voor  

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 
 

 

Beste Airborne vrienden, 

 

Kerstmis tijdens de eerste Wereldoorlog. Ik denk dat het toen aan 

ons voorbij gegaan is. Wij hadden immers geen oorlog: het was allemaal te doen in België. 

Er was geen berichtgeving zoals we later kregen. Nu, met de honderdjarige herdenkingen 

zien we dat de beide legers in de loopgraven elkaar een goede Kerstmis toewensten en samen 

Kerstliederen zongen. Wat een emotie…. 

De laatste Kersmis tijdens de tweede Wereldoorlog gaf een heel ander beeld. In 1944 waren 

er geen loopgraven, maar was er wel zwaar geschut, waren er veel vliegtuigen en massa’s 

tanks. Opnieuw speelde het zich in België af. Nu in de Ardennen. Het was bitter koud en de 

verliezen aan militaire levens waren net als in 1917 massaal. De oorlog was nog niet ten 

einde. Hoe velen zaten thuis te wachten tot ze bericht kregen over hun geliefden die in 

Duitsland moesten werken. Hoe velen zaten in concentratiekampen….. 

Dat 1944-scenario kunnen we nog redelijk herinneren. Ook al omdat er zoveel van de strijd 

werd vast gelegd. Zo ook de bevrijding….Wij willen het ons herinneren. Komen daarom 

rond september bij elkaar om in gedachte de dagen van toen voor de geest te halen: dankbaar 

te zijn voor de geallieerde inspanning en offers….en als het dan Nieuwjaar wordt komen we 

weer bij elkaar om de beste wensen over te brengen…..maar vooral om niet te vergeten wat 

geweest is. 

 

Dinsdag  8 januari bij Restaurant de Zwaan in Son.  

Aanvang vijf uur. Ik zal U graag daar ontmoeten. Maar vóór die tijd wens ik U mede namens 

het bestuur 

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2019. 

Thieu van Luyt 

Voorzitter 

 
 

 
 

 



 

 

Luisterzuilen in Geldrop. 
Luisterzuilen staan op verschillende plaatsen in Europa langs de Liberation Route. Die loopt 

van de stranden in Normandië naar Arnhem en Bastogne, de route die de geallieerden 

volgden tijdens de bevrijding van West Europa, maar ook bv in Tsjechië. Op die plaatsen 

kun je een verhaal beluisteren over wat zich daar heeft afgespeeld. Mede door toedoen van 

ons lid Thomas Schouten, zullen twee zuilen in Geldrop-Mierlo worden geplaatst, 

waarschijnlijk volgend jaar. 

Eén zuil wordt geplaatst in de Stationsstraat de buurt van de Wilhelminalaan. Daar sprak 

premier Winston Churchill vanaf een podium de troepen toe. 

Op de Nieuwendijk 52 in Geldrop had veldmaarschalk Montgomery gedurende enkele 

maanden zijn hoofdkwartier. Op 1 maart 1945 kwamen daar generaal Dwight Eisenhower en 

generaal Omar Bradley op bezoek.  

Meer over luisterzuilen kunt u vinden op de website: www.liberationroute.nl 

U vindt er informatie over de landen waar ze geplaatst zijn, locaties, etcetera. 

          Pierre Cuijpers 

 

Museum Overloon. 

In NC Magazine* staat een heel verhaal over Overloon. 

Overloon is bij velen bekend om “de slag om Overloon” en zijn museum. Het staat nu in een 

prachtig park dat na de oorlog compleet verwoest was, ook van het dorp was nog maar 

weinig heel. Dat het bos er nu weer mooi bij ligt en een van de populairste oorlogsmusea 

herbergt is te danken aan de Overloners zelf. Vrijwel direct na de oorlog en nog maar net 

teruggekeerd van hun evacuatieadressen besloten ze dat er een museum moest komen. Wat 

er gebeurd was mocht nooit vergeten worden, bovendien zouden de inwoners met de 

inkomsten van het museum het dorp verder kunnen opbouwen. 

Ondanks dat het eerste Tweede Wereldoorlogsmuseum van West Europa veel bezoekers trok 

wordt de Slag bij Overloon ook wel “de vergeten slag” genoemd. De slag om Arnhem is een 

stuk bekender. In Overloon, dat tot 1944 nog relatief weinig te verduren had, vonden 

gevechten plaats tussen Engelsen, Amerikanen de Duitsers. Er sneuvelden meer dan duizend 

militairen, het hele dorp werd verwoest. 

De nieuwste aanwinst van het museum is een blikje: Er staat bij: Leeg blik Zyklon B. Dit gas 

werd door SS gebruikt in de vernietigingskampen om miljoenen mensen te vermoorden. 

Veel mensen vinden dit confronterend. Toch vindt het museum dat het daar thuishoort. 

Het museum heeft als spreuk: “Oorlog hoort in het museum thuis”. Helemaal mee eens! 

Wellicht kunnen we het nog eens bezoeken. 

 

*NC staat voor Nationaal Comité Bevrijding    Pierre Cuijpers 

 

Hooge Mierde 
Wist U dat er in Hooge Mierde een museum is met de naam: “Museum de Bewogen jaren” 

Het leidt u rond door de roerige jaren veertig in Nederland en het voormalig Nederlands 

Indië. Het gaat over mobilisatie en inval, bezetting en collaboratie, het kamp Lage Mierde, 

verzet en pilotenhulp, vervolging en bevrijding en voorts enkele thema’s betreffende 

Nederlands Indië, bv Japanse bezetting, capitulatie en politionele acties door het KNIL en 

Koninklijke Landmacht. 

http://www.liberationroute.nl/


Het is begin 2018 geregistreerd. 

De openingstijden: van 1 maart tot 1 december van donderdag t/m zondag van 13.0 tot 17.00 

uur. In de kerstvakantie zijn we open van dinsdag t/m zondag. Kerst en Nieuwjaar gesloten. 

 

Het bevindt in het centrum van Hooge Mierde tegenover de kerk. Floreffestraat1, 5095 AV 

Hooge Mierde.  www.museumdebewogenjaren.nl , info@museumdebewogenjaren.nl  

Op afspraak is een bezoek altijd mogelijk. 

Tel.013-5093133 (b.g.g. 06-22468282) 

           Pierre Cuijpers 

  
Volgend bericht ontvingen we uit Maastricht: 
 

Geachte Bestuur van de Airborne vrienden, 

 In september 2019 vindt de herdenking plaats van de 75 jarige bevrijding van Maastricht. 

Ongetwijfeld gaat u hier aandacht aan besteden. 

In onze stad  Maastricht is een werkgroep van vrijwilligers actief, die zich bezig houdt met 

het schuilen van de burgers, tijdens WOII in Maastricht. 

Wij hebben nog veel voorwerpen uit die tijd in ons archief en wij openen iedere derde 

zondag van de maand ons SCHUILKELDERMUSEUM in Maastricht. 

Ook de Amerikaanse soldaten brachten tijd door in de gangen van de kazematten en dat is 

nog terug te vinden op de vele inscripties op de ondergrondse muren. 

Wij hebben ook nog contact met de oorspronkelijke echte schuilers, tijdens WOII en hun 

verhalen vastgelegd. 

Op 14 en15 september 2019 hebben wij extra openingen, vanwege de herdenking. 

Meer hierover kunt u vinden op www.schuileninmaastricht.nl  

Wellicht gaat u in de loop van 2019 overwegen, om ook 75 jaar bevrijding van Maastricht in 

herinnering te brengen. 

Graag zouden wij onze medewerking hieraan verlenen, middels eventueel een geschreven 

bericht over het schuilen van burgers in Maastricht, eventueel voorzien van foto’s uit ons 

archief. 

U bent natuurlijk ook welkom in ons museum. 

Wellicht kunt u deze informatie delen met andere Airborne Organisaties. 

Wij lezen graag uw reactie. 

Met groeten, namens de werkgroep Schuilen in Maastricht... 

Lidwien van den Boorn Tel: 043-3479235    Tom Timmermans 

 

Overleden: 
Vandaag 17 december bereikte ons het droeve bericht dat Hein Tops  en Rie Erkelens zijn 

overleden. 

Hein Tops. Hij was met ons naar Amerika met de eerste DAC trip. Hein was Eindhovenaar 

en pastoor in Helmond en had als laatste parochie Berkel Enschot. Zijn Gouden 

Priesterjubileum  in 2011 was een groot feest. In besloten kring wordt hij gecremeerd. Zijn 

uitvaartdienst is Donderdag 20 december om half elf in de St.vDionysiuskerk, ’t Heike, 

Stadhuisstraat 6 te Tilburg.  Hij overleed Zaterdag, op zijn 83ste verjaardag. 

 

 

http://www.museumdebewogenjaren.nl/
mailto:info@museumdebewogenjaren.nl
http://www.schuileninmaastricht.nl/


Rie Erkelens  was wat ouder. Ze werd 5 december 91 en overleed tien dagen later. Rie was 

erg actief in de damesgroep die heel druk bezig was om fondsen te verzamelen om onze 

bevrijders  te ontvangen in 1994: vijftig jaar later. Hans was al veel jaren eerder gestorven. 

Na een drukke tijd op de TH waar hij o.a. Rector Magnificus was werd hij de voorzitter van 

het Airborne-Veteranenfonds.  Hij was de drijvende kracht met het programma fonds in 

1994. 

Ja, 1994, de vijftigjarige herdenking was een kracht toer. Het bestuur had gelukkig heel veel 

vrijwilligers om deze ontvangst te doen slagen. 

Rie wordt ook Donderdag 20 december uitgeleide gedaan.  Om éen uur ’s middags, in de 

Protestantse kerk, Koningin Julianaweg-Zuid 1 in Best. 

 

Wij zijn beide overledenen dankbaar voor hun inzet voor onze bevrijders. God bless them en 

de familie die ze achter laten. 

 
 
 
ANTWOORDFORMULIER 

 
Naam………………………………………………    

 

Woonplaats……………………………………. 

 

geeft zich op voor het Nieuwjaars diner op dinsdag 8 januari in de Zwaan in Son:  

aantal personen ……. 

 

Prijs € 25,-  per persoon, te voldoen in het restaurant 

 

 
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  U toch probleem geven dan even Uw deelname doorbellen naar 

De Secretaris Pierre Cuijpers  040 286 3791 
 
 


