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VIERING 
75 JAAR VRIJHEID

BANNERS GEVEN EEN 
BEELD VAN STRIJD 
OM DE VRIJHEID

Op zondag 17 september 1944, rond 09.45 uur, begonnen 
op allerlei vliegvelden in Groot-Brittannië de eerste vlieg-
tuigen op te stijgen voor een grootscheepse poging van de 
geallieerden om de Rijn over te steken door middel van 
een enorme luchtlandingsaanval, gecombineerd met een 
aanval door grondtroepen vanuit het bevrijde België.

De totale luchtvloot bestond uit 1.073 troepentransport-
vliegtuigen en 500 zweefvliegtuigen, begeleid door meer 
dan 1.500 jagers. Dat laatste was nodig vanwege de lage 
snelheid (200 km/u) en de geringe vlieghoogte (500m) van 
de C-47A’s, de “trekkers” van de zweefvliegtuigen. Het duur-
de bij elkaar twee uur voordat het hele leger van 20.000 
man, 511 voertuigen en 330 stukken geschut in de lucht was. 

Rond 11:00 uur begon het bombarderen van de bossen in 
de omgeving van de Soniuswijk omdat men verwachte dat 
de Duitse troepen zich daarin zouden bevinden. Om 12:30 
uur begon het tweede bombardement en om 13:00 uur 
kwamen de eerste van de bijna 6800 parachutisten van 101 
Airborne Division uit hun vliegtuigen gesprongen.
Nadat de parachutisten zich bij hun eenheden hadden ge-
meld vertrokken de 3 Bataljons van 506 Parachute Infantry 
Regiment naar de brug in Son.

Spandoeken vertellen het verhaal
Wat er zich daarna afspeelde in Son wordt in beeld gebracht 
door elf levensgrote spandoeken met zwart-witfoto’s op his-
torische locaties in Son. De foto’s op de spandoeken laten 
zien wat er exact dezelfde plek gebeurde op 17 september 
1944. Via een QR-code op het spandoek kun je vervolgens 
eenvoudig de achtergrond en de geschiedenis herleiden.
De banners zijn een idee van de veteranen Son en Breugel in 
samenwerking met de Heemkundekring.

Op 17 september 2019 is het 75 jaar geleden dat Son en 
Breugel is bevrijd door de geallieerde troepen. Daar staan 
we op die dag vanaf 19.00 uur bij de Parachutist aan de 
Europalaan uitgebreid bij stil.

Burgemeester Hans Gaillard betuigt samen met de 
Jeugdgemeenteraad zijn respect aan de slachtoffers van 
de 2e Wereldoorlog. Namens de 101st Airborne Division 
legt Generaal-Majoor Brian E. Winski een krans. Ook zal de 
101st Airborne Division 21 saluutschoten afvuren als eer-
betoon. Daarnaast zullen o.a. de Veteranen Son en Breugel 
een bloemenhulde brengen.

Na de officiële herdenking gaan we onder begeleiding van 
Wa’n Klank naar het Vestzaktheater voor een optreden van 
de Big Band Son en Breugel. 

Programma 17 september 2019

18.45 uur    Muzikaal voorprogramma door Zangkoor 
Een van Zin

19.00 uur     Herdenking en bloemenhulde bij monu-
ment de Parachutist / Europalaan

19.45 uur     Einde officiële gedeelte
19.47 uur     Aansteken bevrijdingsvuur door scouts
19.49 uur     Optocht richting Kerkstraat onder begelei-

ding van Wa’n Klank
20.00 uur    Aankomst Vestzaktheater
 • Ontsteken bevrijdingsvuur
 •   Static show en uitdelen kauwgum en 

chocolade 
20.05 uur      In het Vestzak:
 •   Tentoonstelling ‘75 jaar Vrijheid’ van 

Heemkundekring Son en Breugel Verbindt 
en de bevrijdingsfilm van vrijwilligers van 
Bevrijdende Vleugels 

 •   Optreden Big Band Son en Breugel
21.00 uur     Einde programma

De bijeenkomst bij het monument wordt door Son en 
Breugel Verbindt live uitgezonden. Na afloop is het verslag 
terug te kijken op de website www.sonenbreugelverbindt.nl 
bij Uitzending Gemist.

Fotoroute
Operation Market Garden

1.   Hendrik Veenemanstraat           General M. Taylor

2.   Hendrik Veenemanstraat           Piloten bivak

3.   Europalaan-Rembrandstraat     Krijgsgevangenen kamp

4.   Nieuwstraat            Raadhuisje

5.   Nieuwstraat            Krijgsgevangenen

6.   Nieuwstraat            Sanatorium

7.   Nieuwstraat            FLAK bij jongensschool

8.   Annemoonstraat            Monument in de tuin van Zonhove

9.   Kanaaldijk Noord            Brug

10. Kanaaldijk Noord            2 x FLAK

11. Kanaaldijk Zuid (haven)           Panther tank

12. Kerkstraat “Vestzaktheater”       Route van 506 Parachutist Infantery Regiment

13. Kerkstraat “Vestzaktheater”       Bevoorrading  
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VOERTUIGEN EN 
MATERIAAL VAN 
DGL OP HET 
RAADHUISPLEIN
Op het Raadhuisplein tonen de 13 Lichte Brigade 
uit Oirschot en Defensie Grondgebonden 
Luchtverdedigingscommando (DGL) uit Vredepeel op 
zaterdag 14 september tussen 11.00 en 17.00 uur een 
aantal voertuigen en materieel. 

Militairen van deze eenheden geven een toelichting en 
beantwoorden al uw vragen.

De achtergrond 
en de geschiedenis 
herleiden

Daar staan we 
op die dag bij de 
Parachutist bij stil

September 2019


