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Museum in beweging.
Levende geschiedenis van Infanterie X KNIL, zendontvangers uit de oorlogsjaren in gebruik, een overvlucht van
een Piper Cub die de Vliegende Hollander afwierp, een
rondrit per Jeep of Dodge en een boekenmarkt van de
Documentatiegroep 40-45.
Veel geïnteresseerde bezoekers bezochten ons museum, het
was weer een mooie dag.

Nieuwsbrief No 68, 4 augustus 2019.
Geachte lezer,
75 Jaar geleden kwam er hoop op een spoedige bevrijding, de
Landing in Normandië en de opmars door Frankrijk richting
België gaf de bevolking hoop. In onze regio was er toen nog
niet veel van te merken maar dat zou veranderen.
Wij willen de 75e viering van de bevrijding herdenken met een
officiële herdenking, een speciale tentoonstelling in het
gemeentehuis te Reusel, het opvoeren van de revue “En we
duiken nie mèr onder”, The Armed Men, etc.
Houdt het weekend van 3 t/m 6 oktober vrij in uw agenda en
vier de vrijheid samen met ons.

Infanterie X KNIL voor ons museum.

Reusel- De Mierden 75 jaar bevrijd.

Expositie 75 jaar bevrijding.

Dit herdenkingsjaar wordt de bevrijding in heel de provincie
uitgebreid herdacht. Wij organiseren met Heemkunde
Werkgroep Reusel een speciaal weekend van 3 t/m 6 oktober.

Voor de tentoonstelling zoeken we nog materialen en
verhalen. De kleinste verhaaltjes en voorwerpen kunnen grote
onderdelen van onze expositie zijn.
Als u iemand kent die we nog kunnen interviewen of als u
nog voorwerpen heeft of weet te vinden laat het ons aub
weten.

Het programma is als volgt:
Donderdag 3 oktober ontvangst van de Britse gasten, dit zijn
onder andere de nabestaanden van de gesneuvelde Britse
militairen begraven op het kerkhof te Reusel en familieleden
van Lord Davies en die van de toenmalige Britse
commandant.

Hierbij een voorbeeld van de emblemen gedragen door onze
bevrijders.

Vrijdag 4 oktober presentatie betreffende de Slag om Reusel
voor de militaire- en burgernabestaanden. In de avond
opvoering van The Armed Men door Concordia en een koor in
de kerk te Reusel, hier moet men kaartjes voor aanvragen.
Zaterdag 5 oktober officiële herdenking vanaf 09:00 uur met
daarna opening van een wandelpad en van de expositie in het
gemeentehuis. In de avond de Memorial Tour, vanaf 19:00 uur
opstellen, om 20:30 uur begint de tour.
Zondag 6 oktober: In zaal de Bijenkorf is de presentatie van
het interview met Joost Oppenheim, oftewel Jan Blijdorp. Joost
Oppenheim is zelf in Hooge Mierde en de mogelijkheid is om
vragen te stellen. Het verhaal van de broers Joost en Freddy
Oppenheim is één van de 75 verhalen die in onze provincie
centraal staan, het belooft een interessante middag te worden.
De revue: “En we duiken nie mèr onder” wordt op 27, 28 en 29
september en op 2, 6 en 9 oktober opgevoerd in de manege te
Reusel, er zijn kaarten verkrijgbaar bij de heemkunde te
Reusel.

Emblemen van onze bevrijders.

Nieuwe aanwinsten.
Foto en documenten betreffende Harrie Soetens, geboren te
Vessem en onderweg naar de beruchte Burmaspoorlijn om het
leven gekomen.
Hij ging op jonge leeftijd als militair naar Nederlands-Indië.
Daar wordt Harrie als krijgsgevangene aan boord van de
Nitimei Maru verscheept richting Burma.

Op 15 Januari 1943 werd het schip in de golf van Martaban
door de Geallieerden tot zinken gebracht, 32 van de 1000
Nederlandse krijgsgevangenen kwamen om, de geredde 968
werden tewerkgesteld aan de beruchte Burmaspoorlijn.
Er is bij Bronbeek een monument voor de Hellships.

Adrie van Gestel.

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.

Jeanne Boerenkamp bracht een doosje met documenten en
teksten van oom Adrie betreffende toneel, militair en
Marechaussee. Adrie is op 10 september 1944 gefusilleerd.

Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks.
Comité van aanbeveling:
-

Jetty Eugster- van Bergeijk, Burgemeester van de
gemeente Reusel- De Mierden.

Met dank aan:

GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN
Adrie van Gestel in het uniform van de Marechaussee, 11 mei
1941.
Adrie zong in een koor en hij speelde toneel. In het doosje
zitten een aantal teksten en documenten van zijn burgermilitair- en Marechaussee-periode.

