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Van de voorzitter 

 

UITNODIGING 
 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

22 JANUARI  2020, 16.00 UUR 

Restaurant de Zwaan in Son 

 

We zouden graag  rustige Kerstdagen  en jaarwisseling willen 

hebben. Zonder gevaarlijke  situaties  en spanningen. Het lijkt 

erop of er alleen kommer en kwel is. Vijf en zeventig jaar in  

vrijheid. Vijf en zeventig  jaar in vriendschap. We waren er zo 

aan gewend  dat we het elk jaar wat beter kregen. En, hoe raar 

ook, we beginnen  het gewoon te vinden  dat we  het van alle 

kanten ”minder ”moeten doen..   

Geen 130 km,  nergens meer roken, vuurwerk in de ban, zuinig met gas en elektriciteit. 
Vlees laten staan. Ontevreden boeren, ontevreden bouwondernemers, ziekenhuis 
personeel . Er verandert veel. De vrijheid die we gewend waren wordt bedreigd. Voor veel 
hebben we begrip, maar toch…. 
Onze onderlinge vriendschap heeft nog niets geleden. Laten we ervan genieten.   Graag 
ontvangen we Uw aanmelding omgaand.  Gebruik svp het antwoordformulier. Tot 
Woensdag 22 januari. Eerst een borreluurtje om wat bij te praten en rond zes uur diner. 
Een gezegend 2020. 

 
Thieu van Luyt, voorzitter 
 

 

 



erdenkingen in september en oktober. 

Uitgebreid hebben we herdacht dat het vijf-en-zeventig jaar geleden is dat deze 

regio door de Geallieerden is bevrijd van de bezetter. De 101e Airborne Divisie, met 

Generaal Maxwell Taylor, heeft een belangrijke rol gespeeld naast het Britse landleger onder 

aanvoering van Generaal Horrocks. 

 

Er waren wederom gasten uit de USA en Groot Brittannië, (95 jr) veteranen, o.a.  Bill 

Gallbraith, en belangstellenden, zoals Byrne Bennet, neef van Joe Mann. Bijzonder was dat 

de Mayor van Reardan, Washington State, mrs Gail Daniëls ook aanwezig was. Reardan is 

de plaats waar Joe Mann vandaan is. Zij wil, samen met Brandy Manke,  een monument 

voor Joe Mann en andere gesneuvelde GI’s oprichten. 

 

Op zondag 15 september startte Remember September in Sint Oedenrode. Bijeenkomst in 

het vroegere Gemeentehuis, waar koffie en thee werd geserveerd. Onder begeleiding van de 

fanfare en het Sint Joris Gilde marcheerde men naar het Monument to the Dutch waar onder 

grote belangstelling bloemen werden gelegd door de gemeente Meierijstad, namens US 

Embassy ambassadeur Pete Hoekstra, Bill Galbraith en Helen Nagell namens de101e 

Airborne Association en door Marianne Zuidinga en Marij Govers namens onze vereniging. 

Tenslotte de Last Post door Cees van Doorn. Doedelzak muziek werd ten gehore gebracht 

door dhr W. Steenbakkers. 

Op het einde van de plechtigheid kreeg de nabij gelegen brug over de Dommel de nieuwe 

naam Hancock-brug ter nagedachtenis aan Capt Hancock. De kleindochter van Capt Hancok 

eerde hier haar grootvader. 

Dan naar Best. Namens de gemeente Reardan werden bloemen gelegd door Mayor Gail 

Daniëls. Namens onze vereniging legden Albert Roxs en 

Jessica Groeneveld de bloemen. De burgemeester van Best 

memoreerde de heldendaad van Joe Mann! 

Aan de Airbornelaan in Eindhoven werd onder grote 

belangstelling de bevrijding van de stad herdacht. Toen Bill 

Galbraith in z’n rolstoel verscheen werd  hij, evenals de 

andere veteranen, op een warm applaus onthaald. Ook 

Major-General Brian Winski, de huidige commandant van 

de 101ste Airborne Division was hier aanwezig en samen met 

Colonel Kovasevic van het 502e Infanterie Regiment legde 

hij bloemen namens de Screaming Eagles. Samen met 

locoburgemeester Renate Richters legde Bill een 

bloemenkrans namens de Gemeente Eindhoven. Jacob 

Brussee en Mathieu van Luyt legden bloemen namens de 

Airbornevrienden.  

 

Tenslotte koerste de bus richting Heeswijk-Dinthe r. Ook hier weer grote belangstelling bij 

het monument. Samen met de wethouder Peter van Boekel en Gail Daniëls werden 

bloemen gelegd namens de gemeente Bernheze, Lt-Col Jerke namens de US Embassy en 

voor onze vereniging Miep Turken en Wil Giesbers. Gedichten werden voorgelezen door 

leerlingen van de basisschool Mozaïk en tenslotte de vendelgroet door het Gilde. 

Met de bus terug naar Sint Oedenrode waar de auto’s werden opgehaald om naar restaurant 

De Zwaan in Son te rijden. Tijdens het Remember September diner vertelde Mayor Gail 

H 



Daniëls over haar plannen m.b.t. het monument ter ere van Joe Mann en alle gesneuvelde 

GI’s van de staat Washington.  

 

Het is u wellicht opgevallen dat Son en Eerde niet genoemd zijn. Welnu: Son had een 

speciaal programma waar onze vereniging op 17 september te gast waren en bloemen 

werden gelegd door Tom Timmermans. Zo ook voor Eerde, namens onze vereniging 

werden bloemen gelegd door Pierre Cuijpers. Ook hier was een uitgebreid programma waar 

o.a. ook de US Ambassadeur Pete Hoekstra bloemen legde. Na afloop een gezellige 

samenkomst in de molen. 

 

De herdenking in Son op 17 September 

Voor het eerst werd de herdenking van de bevrijding van Son 

geheel door de Gemeente Son & Breugel georganiseerd en 

waren wij als Airbornevrienden vertegenwoordigd om 

bloemen te leggen. Dat deed ik samen met Berty Nendels. 

Tijdens de ceremonie las de zoon van Airbornevriend Jan 

Vrenssen voor uit de belevenissen van zijn vader tijdens de 

bezetting en bevrijding. Bij de ceremonie was ook de 

 commandant van de huidige 101ste Airborne Division, 

generaal Winski, aanwezig die een toespraak hield. Het 

Amerikaanse leger was niet alleen met een erewacht en color 

guard present, maar had ook een vuurpeloton dat 21 

saluutschoten afvuurde. Het was een drukbezochte en 

indrukwekkende plechtigheid.       Tom Timmermans 

 

 

Betuwe:  
Op uitnodiging van Never Forget Them zijn Jacob Brussee en Pierre Cuijpers  op 11 

oktober naar de Betuwe gereden om daar namens de Vereniging van Airborne Vrienden de  

herdenking bij te wonen en bloemen te leggen. 

In de ochtend werden de gesneuvelden (42) van 

het Britse Hampshire Regiment herdacht bij het 

monument in Driel. Er waren enkele Britse 

veteranen en familieleden 

en voorts veel 

belangstelling uit de regio.  

Op het landgoed 

Schoonderlogt werd een 

lunch aangeboden waar 

velen gebruik van 

maakten. Daar was ook een reusachtig groot reenctors camp 

ingericht. Heel interessant om er eens door te lopen.’s Middags was 

de herdenking bij het Airborne Monument aan de Drielse Ringdijk. 

Pete Hoekstra, US Ambassadeur, met z’n vrouw was ook 

aanwezig.(3e van rechts). Het was een stijlvolle plechtigheid! 

Kinderen droegen gedichten voor, saluutschoten werden afgevuurd. Toespraak door 

Ambassadeur Pete Hoekstra , waarbij hij inging op de vriendschap relatie tussen de USA 



en Nederland. Nadat de volksliederen waren gespeeld werden door de diverse instanties en 

verenigingen kransen en bloemen gelegd en vredesduiven losgelaten. Mooi symbool! 

 De wethouder de heer Hol en ambassadeur Hoekstra onthulden het informatiepaneel. We 

lezen hier veel informatie over de zware tijd.    Pierre Cuijpers 

 

erdenkingen 75 jaar Battle of the Bulge  
In verband met de herdenkingen van het feit dat The Battle of the Bulge dit jaar 75 jaar 

geleden begon, ben ik met twee vrienden op zaterdagochtend 14 december 2019 naar 

de Ardennen vertrokken. Het was een relatief kort weekend aangezien we op zondag 

ook weer terug naar huis reden. De grote ceremonies van de eerste dag van het 

Ardennenoffensief waren pas de dag erna op maandag 16 december 2019. 

Die zaterdagochtend bezochten wij eerst de herdenking 

bij Barrière Hinck ten Noordwesten van Bastogne. 

Daar lag in een weiland bij de kruising van de N4 en de 

N826 het divisie-hospitaal van de 101ste Airborne, dat al 

in het begin van het beleg van de stad door de Duitsers 

was veroverd. Bij deze plaats was in 2009 een 

monument opgericht dat onlangs nog is vernieuwd nadat 

het een van de strenge Ardenner winters niet had 

overleefd. Tijdens de ceremonie stonden detachementen 

van Amerikaanse en Belgische hospitaalsoldaten in het gelid en wat hadden ze het koud! Bij de 

ceremonie was ook 101st Airborne veteraan Vince Speranza aanwezig. In het weiland achter 

het monument was door de Amerikanen en Belgen, precies op de plaats van het veldhospitaal 

destijds, een moderne opstelling met boogtenten voorzien 

van rode kruizen opgesteld. Helaas waaide het zo hard dat 

een aantal tenten en toilethokjes waren weggewaaid. Maar 

het weiland was net zo drassig als op de foto’s die er in 

1944 van zijn genomen. 

Op naar  Bastogne waar we met onze uitnodigingen namens 

de Vereniging van Airbornevrienden mochten parkeren bij 

het seminarie. In de kazerne was, zoals traditioneel is in 

december, een militariabeurs, de herstelplaatsen met 

historische voertuigen en het hoofdkwartier waar 

Generaal McAuliffe zijn bekende “Nuts!” 

antwoord gaf waren te bezoeken, er waren 

demonstraties van een operatiekamer inclusief 

kermende en bebloede gewonden en een radiopost. 

Bijzonder was de aanwezigheid van een M2 

Bradley gevechtsvoertuig en een M1 Abrahams 

tank van de Amerikaanse 1st Cavalry helemaal uit 

Fort Hood in Texas. Deze voertuigen gaven 

demonstraties van met name hun snelheid over het 

kazerneterrein. Nadat we hier alles hadden bekeken 

liepen we het centrum in voor de parade en het gooien van de walnoten vanaf het balkon van het 

stadhuis. Ik had dit nog nooit eerder gezien en ondanks het koude en druilerige weer had ik dit 

niet willen missen. De VIP-kaarten die we namens de vereniging hadden, gaven toegang tot de 

binnenplaats van het seminarie waar we met een drankje weer op temperatuur konden komen. 

Hierna togen we naar ons hotel in Stoumont. 

H 

           Harry F. Wilson 



De volgende ochtend reden we eerst via de Köningstiger-tank van La Gleize en een gigantische 

brocantemarkt in Malmedy naar Baugnez  en bezochten daar het museum. Buiten stond een 

werkende M4 Sherman tank en die werd bezocht door de veteraan Harry F. Wilson van het 

740th Tank Battalion die zijn handtekening op het voertuig zette. Hierna was ons Battle of the 

Bulge avontuur weer ten einde.      Tom Timmermans 

           

 

Bericht van de Mayor van Reardan: Gail Daniëls: 

Pierre  

Thank you sooo much for the amazing time in the Netherlands... Your hospitality was beyond 

gracious and your home is lovely... I came back to Reardan and had to find some chocolate 

liquiors... mmm.. I hope that you are having a good fall season... It snowed here last 

weekend...way  to earlier for that. 

Thank you for sending the picture... I sent several pictures to your daughter.. I certainly 

enjoyed  meeting her. 

Have a great day  

Gail  

 

Tom Timmermans had aan Byrne Bennett gevraagd hoe ze het in Nederland met de 

afgelopen herdenkingen hebben gehad. 

Byrne antwoordde:  

“I really had a great time!  I know Gail and Brandy did too. I sure appreciate  all you do to 

make the week special. It lit a fire beneath me to finish my book about Joe.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Op de volgende blz de brief van congreslid Cathy McMorris Rodgers aan onze vereniging. 

Tijdens het Remember September diner op werd deze voorgelezen door Brandy Manke. 

 



 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    ANTWOORDFORMULIER 

 
 Naam………………………………………………    

 

 Woonplaats……………………………………. 

 

 geeft zich op voor het Nieuwjaars diner op woensdag 22 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 
 


