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Onderwerp

Herdenking Operatie Market Garden Eindhoven

4707 ZB Roosendaal
Telefoon 0165-553470
GSM 06-23519827
E-Mail: Timmermansl@zonnet.nl

In het vaandel van het Korps Commandotroepen staan de belangrijkste wapenfeiten
vermeld, waaraan leden van het Korps deelgenomen hebben.
Een zeer belangrijke rol hebben Nederlandse Commando’s gespeeld bij de bevrijding van
EINDHOVEN. Zij waren ingedeeld bij 101st Airborne Division.
Op woensdag 18 september 2019 herdenkt EINDHOVEN dat het 75 jaar geleden is dat
de stad door de geallieerden werd bevrijd. Tijdens deze bevrijding hebben onze
commando’s aldaar en in de omgeving van de opmarsroute heroïsche daden verricht.
Deze (overigens jaarlijkse) herdenking wordt gehouden d.m.v. een korte mars, plm. 1 km
lang (fakkeloptocht) door de binnenstad, gevolgd door een defilé voor het stadhuis.
Na afloop van het defilé nemen alle deelnemers plaats op stoelen op het Stadhuisplein.
Oud commando’s en/of aanverwanten die niet aan de mars en defilé kunnen (of mogen
deelnemen) kunnen toch het defilé van nabij aanschouwen op het Stadhuisplein. Daarvoor
worden plaatsen op de tribune gereserveerd. Toegang uitsluitend met tribunekaart.
Tribunekaarten worden ter plaatse verstrekt door de Commandovereniging Zuid-OostBrabant.
Alle deelnemers aan de mars en defilé en de overige leden van Korps met hun
aanverwanten worden na afloop van de ceremonie ontvangen op het stadhuis, alwaar men
kan genieten van een drankje en een hapje.
Toegang uitsluitend met uitnodigingskaart voor het stadhuis.
Uitnodigingskaarten worden ter plaatse verstrekt door de Commandovereniging ZuidOost-Brabant.

De Commandostichting neemt als detachement deel aan deze mars en defilé.
Namens de voorzitter van de Commandostichting mag ik u uitnodigen om massaal met
uw vereniging aan de mars en het bevrijdingsdefilé deel te nemen.
Ik verzoek u het fanion van uw vereniging mee te voeren.
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Vervoer:
1. Openbaar vervoer naar NS- station Eindhoven (plm. 150 m lopen naar
verzamelpunt, directe omgeving 18-Septemberplein, gelegen direct rechts van de
uitgang van het NS-station (Centrum)
2. Eigen vervoer : PARKEREN op eigen gelegenheid en op eigen kosten
3. Busdetachement: Parkeren op de plaat voor de kazerne aan de Parabaan.
4. Uitstappen bus : schuin tegenover Politiebureau aan de Mathildelaan.

Tijdschema en programma:

Programma Stadhuisplein :
17.00

: Vertrek bus vanaf het KEK gebouw Engelbrecht van Nassaukazerne

19.00 - 19.30 : Verzamelen van de deelnemers op het 18 Septemberplein, gelegen direct
rechts van de uitgang van het NS-station (Centrum)
19.00 - 19.45

Muzikaal voorprogramma Stadhuisplein

19.45- 19.55 : Optreden van het Eindhovense Gilden
19.55 - 21.30 : Ceremonie Fakkeldefilé
21.30

Ontvangst deelnemers en genodigden binnen in het Stadhuis, uitsluitend
op vertoon van een uitnodigingskaart

22.45

Einde activiteiten, terugkeer per bus naar Roosendaal

Vertrek fakkeloptocht vanaf 18 Septemberplein
Route vanaf 18 Septemberplein via de Demer- Marktstraat- Markt- Jan van LieshoutstraatCatharinaplein- Kerkstraat- Wal- Stadhuisplein.
20.15-21.00: Defilé op Stadhuisplein
21.00-22.00: Bevrijdingsceremonie (o.a. toespraak en kranslegging door burgemeester,
spelen van volksliederen)
22.00
: Ontvangst alle deelnemers en genodigden binnen in het Stadhuis,
uitsluitend op vertoon van een uitnodigingskaart.
22.45
: Einde activiteiten, terugkeer per bus naar Roosendaal
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Op het bijgevoegde inschrijfformulier dient u uw deelname aan de herdenking kenbaar te
maken.
Gelet op de wat late ontvangen uitnodiging van de Commissie fakkeldefilé Eindhoven
met de daaraan verbonden tijdlijn en om de deelname veilig te stellen i.c. de diverse
kaarten, stoelen monument Stadshuisplein, tribunekaarten Stadhuisplein en kaarten
voor de receptie verzoek ik om zo snel mogelijk te reageren.
Het inschrijfformulier moet rechtstreeks naar de Commandovereniging Zuid-OostBrabant geretourneerd worden (dus niet naar het organisatiecomité).
Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant t.a.v.
De heer Th. Prinsen,
Schoolpad 15
5298 DA Liempde
e-mail: covzuidoostbrabant@korpscommandotroepen.nl
Detachementcommandant: Majoor bd L. Timmermans
Het tenue is zo mogelijk: blauwe blazer en grijze pantalon, wit overhemd met stropdas en
groene of rode baret.
Voor nadere inlichtingen:
bgg

De heer Th. Prinsen, telefoon: 0411-631212
De heer C. Gordeijns, telefoon 040 – 2544738
Louis Timmermans telefoon: 0623519827

Voorzitter Commissie Herdenkingen
Majoor bd L. Timmermans
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“Operatie MARKET GARDEN”

op woensdag 18 september 2019 te
EINDHOVEN
COMMANDOSTICHTING

INSCHRIJFFORMULIER
Wilt u dit formulier vooral volledig invullen en per omgaande retourneren
Naam Commandovereniging ....…………………………..
Adres …………………………………………….………….
Postcode ………… Woonplaats ………………………….
Aantal personen totaal (inclusief aanverwanten) ………..
0 komt met eigen vervoer: aantal auto’s …..
0 maakt gebruik van bus van de Commandostichting op E. van Nassaukazerne:
aantal personen ……
Namenlijst bijvoegen i.v.m. toegang tot de kazerne!
0 reist met openbaar vervoer: aantal personen ……
0 neemt deel aan het Fakkeldefilé Market Garden te EINDHOVEN:
aantal personen ……
0 wenst een tribunekaart: aantal personen ……
0 wenst een uitnodigingskaart voor de ontvangst op het stadhuis na afloop:
aantal personen : ………………………..
Dit formulier inzenden naar de secretaris van de
Commandovereniging Zuid- Oost- Brabant
t.a.v.
De heer Th. Prinsen, Schoolpad 15, 5298 DA Liempde
e-mail: covzuidoostbrabant@korpscommandotroepen.nl
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