Reusel-De Mierden
75 jaar bevrijd

U aangeboden door de
Heemkunde Werkgroep Reusel, Museum De Bewogen Jaren 1939-1950,
Gemeente Reusel-De Mierden en talloze vrijwilligers
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Programma
Samenvatting

Vrijdag 27 september 2019
+ 28, 29 september en 2, 6 en 9 oktober
20.00 uur

Revue: “En we duike nie mèr onder”

Vrijdag 4 oktober 2019
10.00 - 17.00 uur

Britse en Nederlandse gasten hebben hun eigen programma

19.00 uur

Publieke try-out van The Armed Man

21.30 uur

Concert: The Armed Man

Zaterdag 5 oktober 2019
09.00 - 13.00 uur

Officiële herdenking

14.15 uur

Onthulling naambord “53rd Welch Division-pad”

15:15 uur

Opening tentoonstelling “de Slag om Reusel”

20.30 uur

Memorial Tour

Website: www.heemkundereusel.nl
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Kinderboerderij
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‘T is goed toeven bij de Hollandershoeve!
Turnhoutseweg 46 - 5541 NZ Reusel - T. +31 (0)497-644050 - www.hollandershoeve.nl

Viering 75 jaar bevrijding Reusel-De Mierden
Voorwoord door de burgemeester, mevr. Jetty Eugster
Van september 2019 t/m mei 2020 wordt in ons
land de bevrijding herdacht. Bevrijding van de
verschrikkingen en onderdrukking tijdens de Tweede
Wereldoorlog, 1940 – 1945. Een bevrijding die voor
een groot deel van Nederland pas in mei 1945 kwam.
De Duitse legers gaven zich immers niet zo snel
gewonnen als de geallieerden gedacht hadden na
D-day, 6 juni 1944, de dag van de landing van de
geallieerde legers in Normandië.
Voor Reusel-De Mierden was de bevrijding op
3 oktober 1944 een feit. Na felle strijd tussen de
soldaten van de Engelse 53rd Welch Division en de
Duitse troepen. Na hevige beschietingen over en weer waardoor het centrum
van Reusel bijna helemaal in puin lag. Waarbij angstige mensen probeerden te
overleven in kelders of waren gevlucht.
Na die angstaanjagende periode was er dan eindelijk de bevrijding. Een bevrijding
waarvoor we de 53rd Welch Division ontzettend dankbaar zijn. Nu, 75 jaar na
dato, is het in feite de laatste keer dat deze bevrijding groots gevierd kan worden
met, waar mogelijk, nog ooggetuigen uit die tijd. Die dankbaarheid naar onze
bevrijders toe, willen we o.a. uitdrukken door het uitnodigen van familieleden van
bij de bevrijding gesneuvelde militairen die op ons kerkhof begraven liggen. Deze
nabestaanden zijn onze eregasten bij de viering van 75 jaar bevrijding van onze
gemeente, in het eerste weekend van oktober.
Een bevrijdingsfeest waarvoor we veel dank zeggen aan de Heemkunde
Werkgroep Reusel en Museum De Bewogen Jaren 1939-1950. Zij hebben
maanden geleden het initiatief genomen om dit feest te organiseren en daarvoor
ontzettend veel werk verzet. Hulde voor al hun vrijwillige inspanningen om zo
veel activiteiten mogelijk te maken van 3 t/m 6 oktober. Ook hulde voor de
initiatiefnemers van het vredesconcert The Armed Man en voor iedereen die
betrokken is bij het opnieuw opvoeren van de revue uit 1945: ‘En we duike nie mèr
onder’.
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Zo zijn er nog veel meer mooie momenten te beleven in dat weekend, ook
daarvoor veel dank. Het programmaboekje dat u nu in handen heeft, vertelt daar
alles over. Ik ben er trots op, dat er zoveel op touw is gezet in onze gemeente,
door zoveel enthousiaste inwoners. Ik hoop dat het u warm maakt om in oktober
zoveel mogelijk mee te beleven van wat door de diverse initiatiefnemers is
georganiseerd. Omdat het waardevol is om niet te vergeten wat vrijheid in
1944-1945 aan mensenoffers heeft gekost, een vrijheid waarin wij al zoveel jaren
mogen leven. Om ons ervan bewust te zijn dat we nu, 75 jaar later, die vrijheid
uitbundig kunnen vieren. Vieren, om niet te vergeten……
Jetty Eugster, burgemeester van Reusel-De Mierden

Reusel-De Mierden
75 jaar bevrijd
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Specialist in duurzame verpakkingen en verpakkingsadvies
Faes Group ontwerpt, produceert en distribueert duurzame
verpakkingen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Onze klanten moeten vaak zeer kostbare en gevoelige
onderdelen vervoeren, onder soms extreme omstandigheden.
Faes Group denkt met hen mee en ontwikkelt geavanceerde
verpakkingsoplossingen.
Om te garanderen dat een product in goede staat op de bestemming aankomt, dient niet alleen de verpakking
zelf maar ook het verpakkingsproces geoptimaliseerd te worden. Met behulp van speciaal ontwikkelde web
applicaties instrueert Faes Group bedrijven hoe zij hun producten veilig en efficiënt kunnen verpakken. Op deze
manier wordt jarenlange ervaring en opgebouwde kennis met klanten gedeeld en in de praktijk toegepast.
Faes Group BV Hamelendijk 2 5541RA Reusel www.faesgroup.com info@faesgroup.com +31 (0)497 389070

Viering 75 jaar bevrijding Reusel-De Mierden
Inleiding door de voorzitter van de Stuurgroep, dhr. Martin Borgmans
Na een maandenlange voorbereiding kunnen we u
eindelijk het volledige programma aanbieden van de
evenementen, die de Heemkunde Werkgroep Reusel
(HWR) in samenwerking met museum De Bewogen
Jaren 1939-1950 georganiseerd heeft rondom de
herdenking van het feit, dat Reusel-de Mierden 75 jaar
geleden bevrijd werd.
Dankzij de medewerking van ons gemeentebestuur,
het bedrijfsleven, de middenstand, particulieren en
diverse fondsen zijn we erin geslaagd om met de hulp
van honderden vrijwilligers, gemeente breed, een
programma te presenteren, waarop we erg trots zijn.
Velen van ons hebben de bevrijding niet meer bewust of persoonlijk
meegemaakt. Als het gaat om de bevrijding van Reusel, moeten de meesten van
ons het stellen met vage herinneringen, verhalen van anderen, gelezen boeken en
dagboeken of regelmatige publicaties over die periode. Over enkele jaren zijn die
herinneringen nog meer vervaagd en misschien wel weggewaaid.
Daarom vond de HWR het een goed idee om juist nu die herinneringen, hoe
bewust of vaag ook, op te frissen door de felle strijd in en om Reusel met veel
verwoestingen, doden en gewonden, ontberingen, angst, verdriet en vluchten
voor het geweld, opnieuw te laten ervaren.
Zo heeft de werkgroep genealogie bijvoorbeeld de gesneuvelde militairen, die
op het kerkhof begraven liggen en de omgekomen dorpsgenoten een gezicht
en een verhaal gegeven. Bij de officiële herdenking op zaterdag 5 oktober zullen
die gezichten te zien en die verhalen te horen zijn in aanwezigheid van een 50-tal
Britse nabestaanden, veel nabestaanden van onze omgekomen dorpsgenoten
en andere genodigden. Dat wordt een ingetogen plechtigheid in de kerk, op het
kerkplein en op het kerkhof met medewerking van de Mierdse harmonieën, de 5
gilden uit Reusel-De Mierden, en het kerkkoor. Natuurlijk bent u daarvoor ook van
harte uitgenodigd.
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DANKT EEN IEDER
DIE BIJGEDRAGEN HEEFT
AAN DE BEVRIJDING
VAN REUSEL
4Care Nederland bv Denestraat 8 5541 RL Reusel +31 (0) 497 643236 info@4care.eu WWW.4CARE.EU

van der Schans

Sound & Light design
Horsensplein 3 - 5575 CP Luyksgestel
Nederland

Omdat Reusel-De Mierden geen enkel monument kent dat herinnert aan het
legeronderdeel dat ons bevrijdde, zal op zaterdag 5 oktober het wandelpad aan
de Blokekker de naam krijgen van het 53rd Welch Division-pad.
De Slag om Reusel proberen we in onze herinnering op te roepen door middel
van een doorlopende tentoonstelling in de Heemkamer. Op zaterdagavond
zal een stoet vrachtwagens aangevuld met legervoertuigen verlicht door het
centrum van Reusel rijden, om even het gevoel van bevrijd-zijn te beleven.
U moet op vrijdag 4 oktober zeker tijd inruimen voor een bezoek aan het
vredesconcert The Armed Man, uitgevoerd door een koor van een 50-tal
vrijwilligers, instrumentaal ondersteund door de Reuselse harmonie Concordia
en verlevendigd met tal van herkenbare beelden. Dit alles onder leiding van de
Reuselse dirigent Cees Wouters.
Een indrukwekkende uitvoering, die voor u gratis toegankelijk is. Wees er vlug bij,
want vol is vol. Ik beveel u daarom aan om u van tevoren aan te melden.
Wat u ook niet mag missen is de heropvoering van de Reuselse revue “En we
duike nie mèr onder”. Op basis van de originele tekst, maar geënsceneerd met de
modernste hulpmiddelen hebben de regisseuse Rita Scheelen en dirigent Theo
Bleumer samen met een honderdtal vrijwilligers er werkelijk een fascinerende
voorstelling van gemaakt.
Zoals u ziet, wordt het een meeslepend weekend!
In het vervolg van dit programmaboekje kunt u meer lezen over de afzonderlijke
programmaonderdelen.
Ik wens u veel plezier toe.
Martin Borgmans, voorzitter Stuurgroep
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SERVICE

ONDERHOUD

www.vgs‐service.nl

INSTALLATIE
0497 642254

HOGE KORTINGEN
OP VEEL VERVEN

VAN SIKKENS & SIGMA!
VRAAG NAAR DE
VOORWAARDEN IN DE WINKEL
VOLG ONS OP FACEBOOK

27, 28, 29 september en 2, 6 en 9 oktober, 20.00 uur
Locatie: Manege De Meulenhoai, Reusel

Revue: En we duike nie mèr onder

In 1944 schreven Walter van Veldhoven en pater Dré Wouters een revue die
handelt over de ervaringen van gewone Reuselse burgers tijdens de donkere
jaren van de Duitse bezetting van 1940 tot 1944. In 14 bedrijven worden hun
intrigerende, schokkende en humoristische belevenissen uit de doeken gedaan.
Jan Maas bewerkte het stuk. De regie is in handen van Rita Scheele.
Theo Bleumer is de muzikale leider en geluid en licht wordt geregeld door
Nico van der Schans.
In dit spetterende multimediale spektakel doen meer dan 100 Reuselnaren acteurs, zangers en decorbouwers - hun best om u een onvergetelijke avond te
bezorgen. Het gebeurde waarschijnlijk niet eerder in de Reuselse historie dat zulk
een grote productie ten tonele werd gevoerd.
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Tel: 013-5096039
WWW.STUCWERKBORNE.NL

Huisacker 1
Tel : 013-5091991
Mob: 06-23957099
info@drieskehulsel.nl
www.drieskehulsel.nl

Vrijdag 4 oktober, 21.30 uur
(publieke try-out: 19.00 uur)
Locatie: Kerk van Reusel

Concert: The Armed Man – A Mass for Peace
Onder leiding van dirigent Cees Wouters uitgevoerd door de solisten Anja Vinken
en Zaib Tayem, het projectkoor en Harmonie Concordia.

Het concert The Armed Man, de gewapende mens, met als ondertitel ‘een Mis
voor de Vrede’ werd gecomponeerd door de uit Wales afkomstige Karl Jenkins.
Na de première in 2000 werd het wereldwijd ontelbare malen uitgevoerd. Net als
Benjamin Britten’s War Requiem is het gericht tegen de oorlog.
In 13 delen verbeeldt The Armed Man de groeiende bedreiging van een
neerwaartse spiraal naar de oorlog, onderbroken door momenten van reflectie,
verklankt haar verschrikkingen en eindigt met de hoop op vrede voor het nieuwe
millennium.
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nieuwbouw
verbouw
renovatie
timmerwerken
info@vaneijkbouw.nl

06-23640370

Zaterdag 5 oktober 2019, vanaf 09.15 uur
Locatie: Kerk, kerkplein en kerkhof van Reusel

Officiële herdenking van de bevrijding
09.15 uur

De plaatselijke gilden trekken naar het Kerkplein en vormen een
erehaag voor de genodigden

10.00 uur

Toespraken en muziek in de kerk

11.00 uur

Herdenking op het Kerkplein

12.00 uur

Bloemlegging op het kerkhof

Voor hen die vielen voor onze vrijheid 1940-1945.
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Zaterdag 5 oktober 2019, 14.15 uur
Locatie: Blokekker, Reusel

De onthulling van het naambord voor het
‘53rd Welch Division-pad’
De slag om Reusel vond plaats als onderdeel van de bescherming van de
westelijke flank van de corridor ten dienste van de operatie Market Garden.
De eerste directe aanval door de Welch Fusiliers op zondag 24 september 1944
werd meteen gestopt door de Duitsers. Ook de hernieuwde aanval op maandag
25 september werd aan de zuidzijde gestuit, onder andere door zwaar Duits
geschut vanuit de kerktoren. In de vroege ochtend van dinsdag 26 september
volgde de derde aanval; gelijktijdig vanuit het zuiden en de (noord)oostelijke
richting, met de omsingeling van Reusel als resultaat.
Een van de aanvalsroutes liep van het Bladelse Egypte richting Reusel-dorp over
de akkers waarop het ‘53rd Welch Division-pad’ zich nu bevindt.
Die dag werd het dorp nog steeds niet bevrijd ten gevolge van een hernieuwde
Duitse tegenaanval. Het waren de felle gevechten op woensdag en donderdag,
27 en 28 september, die de grootste vernielingen in Reusel aanrichtten. Het dorp
viel ’s zaterdags echter opnieuw in Duitse handen maar ze trokken zich later
schielijk terug; ze gaven Reusel definitief prijs. Op dinsdag 3 oktober troffen de
Welch Fusiliers een verlaten dorp aan. De bevrijding was dan wel een feit, maar
door de bovenmatige schaal van de verwoestingen verkeerde de dorpelingen
allerminst in feeststemming.
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Zaterdag 5 oktober, 15.15 uur
Locatie: Gemeentehuis van Reusel-De Mierden

Opening tentoonstelling “de Slag om Reusel”
In de laatste dagen van september vond er een geweldig slag plaats in Reusel.
We hebben geprobeerd om in een tentoonstelling u inzicht te verschaffen in
wat de bevolking te verduren kreeg. Daarvan zijn dagboeken bewaard, er zijn
foto’s van na de bombardementen en beschietingen. Er is een maquette van het
verloop van de frontlinies tijdens het verloop van de strijd.
Er wordt ook een grote plaats ingeruimd voor de herdenking van mensen die het
slachtoffer werden van de oorlogshandelingen. Allereerst natuurlijk de soldaten
die hierbij gesneuveld zijn en begraven liggen op het parochiekerkhof en onder
andere in Valkenswaard. Op de tentoonstelling krijgen zij een gezicht; ze staan er
met foto’s en beschrijvingen van hun (familie)achtergronden.
Daarnaast is er ook aandacht voor de burgerslachtoffers die in die oorlogsdagen
direct of indirect als gevolg van oorlogshandelingen stierven. Ook zij zijn
vertegenwoordigd met foto’s en hun familieachtergrond. Deze personen leven
nog steeds voort in het collectieve geheugen van Reusel.
De tentoonstelling loopt tot en met mei 2020, in samenwerking met het Hooge
Mierdse Museum De Bewogen Jaren 1939-1950.
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Hoevenbocht 10 - 5541 RX Reusel
T 0497-642532
E info@hendrikxdakbedekking.nl

Denestraat 4
5541 RL Reusel
Tel.0497 644526

info@vdhoutmetaal.nl
www.vdhoutmetaal.nl
www.schroefbladen.nl

Zaterdag 5 oktober, 20.30 uur
Locatie: Dorpscentrum Reusel

Memorial Tour
Als eerbetoon aan met name de militaire inspanningen is er een memorial tour.
Een colonne militaire voertuigen legt een traject af in de bebouwde kom van
Reusel. De start is om 20.30 bij “de Wekker”, daarna wordt de route vervolgd
door Marialaan, Busseltje, den Ekker, Kruisstraat, Marialaan, Korenbocht,
Wilhelminalaan, Schoolstraat, Lindestraat, Kerkstraat en de Lend, met het einde
op het Kerkplein.
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Aan onze sponsors
De totstandkoming van het omvangrijke programma van de herdenking van de
bevrijding van Reusel in oktober 1944 door de 53rd Welch Division kon financieel
alleen gerealiseerd worden door vele gulle bijdragen door onze sponsors en
met een garantstelling door de Gemeente Reusel-De Mierden. De Heemkunde
Werkgroep Reusel is hen zeer erkentelijk.
Zonder enige afbreuk te willen doen aan de liefdadigheid van andere sponsors
willen wij in het bijzonder de volgende ondersteuners voor het voetlicht plaatsen:
het Prins Bernard Fonds, de Rabobank, de Dela, de stichting Jacques de Leeuw
en de Gemeente Reusel-De Mierden.
Een woord van welgemeende dank is eveneens op zijn plaats voor de talloze
vrijwilligers die in meerdere hoedanigheden en op uiteenlopende wijzen
belangeloos hun steentje bijdroegen aan de verwezenlijking van dit grootse
evenement. Wij denken aan de acteurs, koren, decorbouwers, schrijvers,
regisseurs, dirigenten, leden van de werkgroepen, de Gilden, muzikanten en
plaatselijke harmonieën, beschikbaar-stellers van repetitieruimtes en aan vele
anderen.
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Trespa, (Balk)hout en Plaatmaterialen
Nu ook Douglas tuinhuizen op maat!
’t Holland 5a, Reusel,
0497-641837
www.haenenhoutenplaatmaterialen.nl
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REUSELSE KAOIKES

Per stuk handgemaakt

OPENINGSTIJDEN:

Mooi en zorgvuldig verpakt

DINSDAG

13.30u tot 18.00u

VRIJDAG

10.00u tot 18.00u

Thema-chocolade

ZATERDAG

10.00u tot 16.00u
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Lange Voren 20
5541 RT Reusel

Voor occasions of onderhoud bel: 0497 - 64 50 53

Kijk voor onze voorraad op:

Dorpsplein 18, 5094 GJ Lage Mierde
Tel.: 013 509 27 36
E-mail: info@hofcleynmierde.nl
www.hofcleynmierde.nl

autocontact.nl

Wilhelminalaan 68 | 5541CZ Reusel
Tel. 0497 - 64 53 41 | www.benstraatman.nl

Ook achter elk huis zit een eigen verhaal

Haarwerken
Maatwerk
Hoofdhuidspecialist

www.fierohaarwerken.nl
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Eigentijdse comfortschoenen

Bakkersraat 10 - 5541 VC Reusel
E-mail podolinea.basemans@wxs.nl
www.basemans-schoenen.nl

HERMANS

assurantiën

Hermans Assurantiën
Hypotheken • Verzekeringen • Sparen • Zorgverzekeringen

