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PROGRAMMA 75 JAAR BEVRIJDING
Activiteiten alle kernen

Wanneer Activiteiten Waar

19 september, 17.20 uur Herdenking en onthulling plaquette ter nagedachtenis van slachtoffers neergestorte bommenwerper Short Stirling IV Piet van der Leebrug, Sint-Michielsgestel

20 september, 19.00 uur Silent Wings herdenking
 - Leggen van kransen in het bijzijn van 30 Engelse gasten uit Portishead, waarmee Den Dungen sinds 1989 Monument Silent Wings, Litserstraat Den Dungen 
  in vriendschap verbonden is. De herdenking wordt muzikaal opgeluisterd door Harmonie Wilhelmina, 
  het gilde St. Catharina en kerkkoor Crescendo 

28 september Onthulling monument en plaquette Gemonde Gemondsebeemd en Hooghemertseweg Gemonde
10.00 uur Gemondsebeemd - Onthulling nieuw monument ter nagedachtenis aan de bemanning van het Amerikaanse
11.30 uur Hooghemertseweg  transportvliegtuig de C47A-Skytrain
 - Nieuwe plaquette bij Verzetsmonument Hooghemertseweg ter nagedachtenis aan de 12 Amerikaanse militairen  
  die ondergedoken hebben gezeten in het bosgebied de Gasthuiskamp.  
28 september, 17.00 uur Leggen Stolperstein ter nagedachtenis aan Grete Spitzer Kentalis terrein Sint-Michielsgestel

18 oktober Overhandiging boekje “Over kostbare vrijheid” aan burgemeester Looijen gemeentehuis

19 en 20 oktober Tentoonstelling Den Dungen Litserborg Den Dungen

20 oktober Bevrijdingsfeest met herdenkingsrit Wheels door alle kernen en activiteiten in elke kern Alle kernen
 Gemonde:
 - 9.30 – 11.00 uur: Wheels (bij De Schuif)
 - vanaf 10.30 uur: pre-tentoonstelling Freelandmuseum in de Schuif en lezing ‘De bevrijding’ in de Schuif
 Sint-Michielsgestel: 
 - van 10.30 tot 14.30 uur: activiteiten met medewerking van het gilde, harmonie en scouting op het Meanderplein,  
  presentatie op groot LED scherm
 - van 11.30 – 12.15 uur: Wheels (Meanderplein)
 Den Dungen:
 - vanaf 11.00 uur: Tentoonstelling in de Litserborg, fietsspeurtocht, creatieve activiteiten in de Litserborg
 - van 12.45 – 13.30 uur: Wheels (Litserborg)
 Berlicum: 
 - van 11.00 tot 17.00 uur: tentoonstelling en diapresentatie ‘Oorlog en bevrijding Berlicum Middelrode’ 
  en presentatie oud oorlogsspeelgoed in Den Durpsherd.
 - 14.00 – 14.45 uur: Wheels (Den Durpsherd), optreden Sint-Jorisgilde 
 - 15.15 – 16.00 uur: Wheels in Middelrode (De Moerkoal), optreden Harmonie Tot Onderling Genoegen. 
 Beroepsmilitairen van verschillende krijgsmachtonderdelen aanwezig op het Beukplein. 

24 oktober 14.30 tot 17.30 uur Tentoonstelling en diapresentatie ‘Oorlog en bevrijding Berlicum Middelrode’ Den Durpsherd Berlicum

27 oktober, 2, 9 en 16 november,  Tentoonstelling Freelandmuseum Lariestraat 9 in Gemonde 
10.00 – 16.00 uur 

27 oktober Voorstelling ‘De And’re Zusjes’, muziek geïnspireerd door de Andrews Sisters  Litserborg Den Dungen
t/m 17 november 2019 Tentoonstelling ‘Het gezicht van Gestel’, Gijzelaars van Beekvliet 1942 – 1944, geschilderd door Karel van Veen Het Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch

27 januari 2020 Internationale herdenking Holocaust Memorial Day 

4 mei 2020 Nationale Dodenherdenking  Alle kernen

5 mei 2020 Nationale Bevrijdingsdag Alle kernen

 
 Nog te plannen: 
 Tentoonstelling Gijzelaars in Beekvliet en Ruwenberg 
 Lezingen, concerten en presentaties rondom 75 jaar vrijheid

HERDENKINGSTOCHT WHEELS
Op zondag 20 oktober a.s. is er een bijzondere 
herdenkingstocht van oude legervoertuigen door 
onze gemeente. De tocht gaat door alle kernen 
en maakt op verschillende plaatsen een stop van 
45 minuten. Er kunnen maar liefst 50 voertuigen 
worden bewonderd. Voorop in de kolonne rijdt 
een verkenningswagen, gevolgd door twee 
tanks. Daarachter een vrachtwagen met de bag-
pipe band. Vlak voor aankomst op ieder locatie 
zullen zij uitstappen en al spelend een dorpskern 
binnen gaan. Gevolgd door rest van de kolonne. 
Vanuit iedere kern mogen steeds 20 kinderen 
meerijden tot het volgende dorp. Ze kunnen hier 
op verschillende manieren voor in aanmerking 
komen. Bijvoorbeeld via een gedicht of werkstuk 
over het thema. Deze projecten lopen via de ba-
sisscholen. Herdenkingstocht Wheels is een ge-
zamenlijk initiatief van de heemkundeverenigin-
gen en oranje comités uit onze gemeente.

Het programma

09.30 uur  Ontvangst in centrum Gemonde, bij 
café/zaal de Schuif en de kiosk.

11.00 uur  Vertrek uit Gemonde  
(Gemondseweg, Schijndelseweg)

11.30 uur  Aankomst Sint-Michielsgestel Mean-
derplein

12.15 uur  Vertrek uit Sint-Michielsgestel (Nieuw-
straat, Hoogstraat, Zandstraat)

12.45 uur  Aankomst Den Dungen  
De Litserborg

13.30 uur  Vertrek uit Den Dungen  
(Litserstraat, Beusingsedijk, Hasseltse-
dijk, Hoogstraat)

14.00 uur  Aankomst Berlicum Den Durpsherd
14.45 uur  Vertrek uit Berlicum (Milrooijseweg)
15.15 uur  Aankomst Middelrode Moerkoal
16.00 uur  Wheels gaat huiswaarts

Wheels

WHEELS is een vereniging van enthousiaste lief-
hebbers van oude legervoertuigen en toebeho-
ren uit de oorlogsperiode 1940-1945 en de na-
oorlogse periode t/m 1984. De militaire 
voertuigen worden door onze leden veelal zelf 
gerestaureerd en onderhouden. Momenteel 
heeft de vereniging WHEELS ruim 600 leden, 
waarvan een groot gedeelte in Brabant woont. 


