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Herdenking 65 jaar bevrijding Veldhoven 
18 september 1944/2009 
 

Aankondiging van de plannen 
 
In september van dit jaar is het vijfenzestig jaar geleden dat de bevrijding van Zuid-Nederland 
werd ingezet met de Operatie Market Garden. Op veel plaatsen zal dit feit worden herdacht. 
Voor Veldhoven heeft de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) - in overleg met het 
Comité Indiëveteranen Veldhoven - de voorbereidingen gestart om op waardige wijze aandacht te 
besteden aan de militaire actie die leidde tot de bevrijding van Veldhoven. 
 
65 Jaar vrij 
Een groot deel van de Veldhovenaren heeft geen 
eigen herinnering aan de oorlog. 
De SHEV vindt het van groot belang dat de 
generaties van nu én die van de toekomst besef-
fen welke ideologische ideeën ten grondslag 
liggen aan onze vrijheid en de offers die destijds 
zijn gebracht, vandaar dat in dit lustrumjaar 
extra aandacht wordt besteed om samen met de 
schoolgaande jeugd de herdenking van 65 jaar 
bevrijding Veldhoven te vieren. Voor het wel-
slagen van deze doelstelling is door de Stichting 
Veldvest alle medewerking toegezegd. 
 
Herinneringsplaquette 
Veldhoven heeft geen herdenkingsmonument 
dat specifiek herinnert aan de bevrijding van de 
laatste oorlog (WO II). 
Als blijvende herinnering aan de geallieerde 
onderneming, die Veldhoven haar vrijheid te-
ruggaf, wordt een plaquette aangebracht tegen 
de reling van de Onze Lieve Vrouwebrug (over 
de rivier de Dommel), het punt waar militairen 
de eerste ’stappen’ op Veldhovense bodem zet-
ten op 18 september 1944. 
 
 
 
 
 
 
 

Het plan is om bij de onthulling van dit gedenk-
teken een groep basisschoolleerlingen te betrek-
ken en voorts een herinneringsteken uit te reiken 
aan alle Veldhovense leerlingen, via de klasse- 
en groepsleerkracht. 
 
Informatie en een uitgewerkt programma 
worden u door middel van Bulletins via de 
digitale Nieuwsbrief van Stichting Veldvest 
toegezonden. 
 

Parachutisten van de 101e Airborne divisie worden 
gedropt boven Son. 
 
 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
Jacq. Bijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, 
adres: Dijkhei 5, 5508 VT Veldhoven; 
veldhoven.shev@kpnplanet.nl  
                           

PS  Alle informatie is vrij voor verspreiding ten behoeve van het onderwijs, en strekt tot aanbeveling om op 
geschikte tijdstippen ter sprake te brengen. 
 


