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75 jaar vrij
75 jaar vrijheid in Heusden!

Bevrijdingsweekend!

In deze zomermaanden kunnen we onbezorgd genieten van de terrassen in onze prachtige
gemeente. Kunnen we heerlijk van de natuur genieten door lekker op de fiets te stappen
en kunnen we gaan en staan waar we willen. 75 jaar geleden was dit helaas anders! De provincie Noord-Brabant werd, een halfjaar eerder dan de rest van Nederland, bevrijd tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend en dit willen we samen met
inwoners en bezoekers herdenken en vieren.

Om onze vrijheid te herdenken en te vieren, is er door een
groot aantal lokale initiatiefnemers een programma ontwikkeld om de verhalen van onze gemeente door te vertellen en te laten herbeleven aan de volgende generaties.

Beleef NU
In de maanden juli en augustus kun je de
maquette ‘STILLLEVEN’ nog bewonderen in
het bezoekerscentrum in Heusden vesting.
De maquette laat een scene zien uit het
tragische verhaal van familie Van Alpen.
Dit verhaal is opgetekend in een boek met
75 oorlogsverhalen uit Brabant.

Zaterdag 2 november 2019
Op deze dag vindt in Heusden de veteranendag plaats
met o.a. een herdenkingsceremonie en een bezoek aan
tentoonstelling met veteranenkunst. Deze dag sluiten
we muzikaal af met een prachtig bevrijdingsconcert in de
Voorste Venne in Drunen.

Iedere eerste zaterdag van de maand
kun je in vesting Heusden een bijzondere
themawandeling onder leiding van een gids
wandelen. De stadsgids vertelt uitgebreid
over de gebeurtenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Zondag 3 november 2019
Aan de Steegerf onthullen we een speciaal herinnerings
monument, op initiatief van Stichting vrienden van het
Gouverneurshuis. Na de onthulling geven we het start
sein van de spectaculaire bevrijdingsroute die georgani
seerd wordt door Heemkundekring Onsenoort.

Meer informatie over de 75 oorlogsverhalen
vind je op www.brabantremembers.com <

Leg de bevrijdingsroute af!
Begin november 1944 staken regimenten van de Schotse 51ste Highland Divsion
het Afwateringskanaal in Drunen over en bevrijden vervolgens onze gemeente.
Op zondag 3 november kun je de bevrijdingsroute
wandelen, fietsen of met de auto rijden! De route
begint aan de Steegerf in Drunen en is ongeveer
27 kilometer lang en komt langs alle kernen waar
in de oorlog veel gebeurd is en waarover dus veel
te vertellen valt. Je kunt de route gedeeltelijk of
compleet afleggen. Op de route staan verschillende
ontmoetingspunten waar vrijwilligers vertellen,
wat er tijdens de oorlog in die omgeving is gebeurd.
Een aantal militaire voertuigen van vroeger rijden
ook de route.
Expositie in het Gouverneurshuis
De bevrijdingsroute eindigt bij het Gouverneurs
huis in Heusden. Zij tonen de expositie ‘75 jaar
bevrijding Heusden’. Deze interactieve expositie
heeft de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en de
wederopbouw van de gemeente als onderwerpen.
De expositie is vanaf zondag 3 november gratis te
bezoeken.

Vrijdag 1 november 2019
Aftrap van bevrijdingsweekend met lezing van Jack
Didden georganiseerd door Heemkundekring Onsenoort
in de Voorste Venne over hoe de bevrijding van de regio en
die van onze gemeente in het bijzonder in zijn werk ging.

Maandag 4 november 2019
De traditionele stadhuisramp-herdenking is uitgebreid
met een stille tocht in de nacht. Met deze tocht willen op
een speciale manier de gevallen slachtoffers herdenken.
En nog veel meer…
De komende periode verfijnen we het programma!
Houd onze website in de gaten! <

Veteranenkunst
In de cultuurtoren van Honsoirde kun je vanaf
20 oktober 2019 genieten van een dubbeltentoon
stelling! Speciaal voor dit herdenkingsjaar wordt
er een fotoproject met veteranen en kunstobjec
ten gemaakt door veteranen gepresenteerd.
Bevrijdingsconcert
Op zaterdagavond 2 november is er een bevrij
dingsconcert in de Voorste Venne. Harmonie
Drunen, Stichting Honsoirde en Het Groot
Dwergonisch Mannenkoor werken samen aan een
mooi muzikaal programma waarmee 75 jaar vrij
heid wordt gevierd. Kom jij ook genieten van de
prachtige klanken?
Heusdense verhalen in de bibliotheek
Bibliotheek Heusden ontwikkelt een hoorspel en
organiseert diverse lezingen rondom andere verha
len over de oorlog, de bezetting en de bevrijding.

In een poëzieworkshop voor jongeren is het moge
lijk om aan een gedicht te werken voor deelname
aan de poëziewedstrijd. <

www.heusden.nl/75jaarvrij

