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UITNODIGING 

Remember September 2018  

en het Memorial Dinner. 
 

 
Beste Airborne vrienden, 

 

Vier en zeventig jaar….wat een tijd. Wie had ooit gedacht dat we dan nog over de bevrijding 

zouden praten. Maar de belangstelling voor Remember September is er gebleven. Het zijn 

echter voor een groot deel anderen dan die de bevrijding aan den lijve mee hebben gemaakt. 

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen manier om voor te stellen hoe die dagen waren. Doordat 

er zoveel film gemaakt is kregen we wel een duidelijk beeld. De “acteurs” van die dagen zijn 

er amper meer. Als ze nog leven  zijn zij  in de negentig en niet meer zo fit als destijds dat ze 

vanuit een vliegtuig konden springen. We blijven hen dankbaar en we leggen weer bloemen 

bij de monumenten in de Corridor. We laten weer een bus rijden voor onze leden om overal 

op tijd aanwezig te kunnen zijn. ZONDAG 16 SEPTEMBER. 

We herdenken samen met de gemeentebesturen en de afvaardiging van de Amerikaanse 

Ambassade en verzamelen achteraf in Son. We sluiten de dag af met het Memorial Dinner. 

En dat alles met de inwoners van de Corridor. 

We verzamelen in Sint Oedenrode bij het monument To The Dutch. We laten onze auto’s 

achter in Sint Oedenrode, rijden de tour met de bus en worden aan het einde afgezet  waar 

we opgestapt waren en rijden met eigen gelegenheid door naar Son, waar men ons verwacht 

voor het diner in restaurant de Zwaan, Markt 9.. We praten nog wat na. 

 

Voor het programma: zie volgende pagina. 

Geeft U zich per omgaande op via het antwoordformulier of telefonisch als U ook deelneemt 

aan het diner s.v.p. 

Graag tot 16 september a.s. 

 

Thieu van Luyt, voorzitter 

 

 



Programma : 

 

 Parkeren en verzamelen bij het vroegere gemeentehuis in Sint Oedenrode. (Wernerplein). 

 

12.45u  Naar het monument onder begeleiding van fanfare en gilde. Zorg dat u op tijd bent 

     i.v.m. het strakke tijdschema 

13.00u  Sint Oedenrode, monument to the Dutch,  

13.45u  Best  

14.20u  Son 

15.00u  Eindhoven 

16.00u  Eerde 

17.00u  Heeswijk-Dinther 

 

 

Jacob Brussee. 

In het Eindhovens Dagblad staat een leuk artikel over ons lid Jacob Brussee. Het gaat o.m. 

over het maken van een legpuzzel van 32000 stuks die hij op z’n tachtigste verjaardag van 

zijn familie heeft gekregen. Jacob heeft er zo’n 1000 uur aan besteed! Inzicht en geduld zijn 

onmisbaar om de klus te klaren. 

 

Het bestuur heeft bij de Stichting 18 September tribunekaarten besteld voor de Parade op 18 

september. Wilt U die bijwonen dan kunt u contact opnemen met de secretaris Pierre 

Cuijpers. betaplus@onsbrabantnet.nl of telefonisch 040 2863791 

 

 

 

 

 

Vorige maand overleed onze vriendin Maria van Eck- van der Zanden. Zij was 

al vele jaren lid van onze vereniging en samen met Gerrit vaste deelnemer aan 

onze activiteiten. Op een warme dag in Juli hebben we haar ten grave 

gedragen. Wij verliezen in haar een toegewijde airborne-vriendin. We wensen 

Gerrit, haar man, en de kinderen veel sterkte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:betaplus@onsbrabantnet.nl


 
ANTWOORDFORMULIER 

 
Naam……………………………………………………………. 

 
Woonplaats………………………………………………….. 

 
 

geeft zich op voor het Diner in Son op 16 september: 
 

Aantal personen:……… 
 

prijs € 25,-- p.p. te voldoen aan het restaurant. 
 
 
 

Dit bericht s.v.p. 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 of 06 27198166   


