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Vitalis viert 70 jaar vrijheid 
 
In september is het 70 jaar geleden dat Eindhoven door de geallieerde troepen werd bevrijd.  
Voor veel ouderen een gebeurtenis die ze hun leven lang met zich meedragen.  
De jongere generatie kan zich niets meer voorstellen bij oorlog en bezetting, en er zijn steeds 
minder mensen die deze tijd bewust hebben beleefd en er als ooggetuige iets over kunnen 
vertellen. 
Daarom organiseert Eindhoven Museum, in samenwerking met Stichting Eindhoven in Beeld, 
Vitalis WoonZorg Groep en de Eindhovense Oratorium Vereniging in september een aantal 
activiteiten onder de titel Herinner(de) Vrijheid. Het doel is om de herinnering aan bezetting 
voor jong en oud weer levend te maken. 
 
Dit staat er op de agenda: 
• een mobiele tentoonstelling met de titel: Herinner(de) vrijheid 
• een Herdenkingsconcert in muziekgebouw Frits Philips 
• het festival ‘Levende geschiedenis’ op het terrein van Eindhoven museum 
• een expositie bij Eindhoven in Beeld: Beeld van bezet en bevrijd Eindhoven. 
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Mobiele tentoonstelling  
De mobiele tentoonstelling van Eindhoven Museum bestaat uit een viertal verplaatsbare en 
rolstoeltoegankelijke ‘huisjes’ (de EMobiel). In elk huisje zal een onderdeel belicht worden 
van de bezetting en bevrijding. Gebeurtenissen tijdens de oorlog en bij de bevrijding van 
Eindhoven worden zichtbaar en hoorbaar gemaakt. Hierbij vormen verhalen van ‘gewone’ 
Eindhovenaren het middelpunt: hoe beleefden ze als jongere bezetting en bevrijding. 
In het kader van de tentoonstelling verschijnt ook een boekje met de titel ‘Met de schrik vrij’. 
Het biedt een overzicht van belangrijke gebeurtenissen tijdens in Eindhoven en een schets 
van het dagelijks leven bezettingstijd. Feiten worden afgewisseld met verhalen van ooggetui-
gen.  
 

De mobiele tentoonstelling maakt een toer langs vier Vitalis-
locaties:  
Vitalis Wilgenhof 20 t/m 24 aug. 
Vitalis Horst/Kronehoef 25 t/m 27 aug. 
Vitalis Berckelhof 28 t/m 30 aug. 
Vitalis Engelsbergen 4 t/m 7 sept. 
Openingstijden van 11:00-17:00uur 

 
 
Verhalenbundel Vitalisbewoners 
Bewoners van Vitalis WoonZorg Groep leveren een bijzondere bij-
drage aan deze activiteit in de vorm van een verhalenbundel. 
Huisdichter Piet van den Boom sprak met bewoners en tekende 
hun verhalen en herinneringen op. De verhalen worden gebundeld 
in een boekje dat in september verschijnt. 
De titel van de bundel is: ‘Een tijd om snel te vergeten’. De bundel 
zal te koop zijn bij de Vitalis-locaties, tijdens de tentoonstelling en 
via de boekhandel. Enkele verhalen uit de bundel zijn ook terug te 
vinden in het eerder genoemde boekje en in de mobiele  
tentoonstelling. 
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Herdenkingsconcert 1944 
Op 19 september 2014 verzorgt de Eindhovense Oratorium Vereniging het Herdenkingscon-
cert in Muziekgebouw Frits Philips. Aanvang: 20.15u. Samen met het Vlaamse European In-
ter.voiceS Choir, dat wordt geleid door Ludwig van Gijsegem, is een programma samenge-
steld waarbij deze ramp wordt herdacht. Op het programma staat Kyrie uit missen van Bach, 
Mozart, Ramirez en Schubert, Dona Nobis Pacem van Vaughan Williams en muziek uit de film 
Schindlers List. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival Levende geschiedenis 
Op 27 en 28 september vindt in het Eindhoven Museum 
(Openluchtmuseum) het Festival Levende Geschiedenis plaats. 
Hier kunt u in de de geschiedenis echt beleven, omdat belangrijke 
historische gebeurtenissen worden nagespeeld. Zij nemen u mee 
door 2500 jaar geschiedenis. Het accent zal liggen op 
gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Beleven voor 
jongeren, herbeleven voor ouderen. Dit grootse evenement wordt 
georganiseerd door Eindhoven Museum, samen met het Landelijk 
Platform voor Levende Geschiedenis.  
Op zaterdag 27 september is er een speciaal programma voor 
bewoners van Vitalis. Het programma bestaat uit: 

• 14.00u ontvangst 
• 14.30u speciale rondleiding over festival terrein 
• 15.30 borreltje + muziek 

 
 

Er zijn maximaal 200 plaatsen voor Vitalis gereserveerd, er zijn 12 rolstoelplaatsen be-
schikbaar.  
U kunt dit concert bijwonen tegen een zeer gereduceerd tarief  van €10,00 per persoon.   
U kunt entreekaarten tot vrijdag 22 augustus 2014 reserveren, via de servicebalie van uw 
locatie. Gelieve ook aan te geven of u om enkele treden te lopen.  
Vervoer is op eigen gelegenheid of via Vitaalvakantie voor € 7,50 p.p. 

Voor bewoners van Vitalis is de entree gratis. Familieleden/begeleiding betalen een gere-
duceerd tarief: volwassenen € 5,00 en kinderen € 2,50.  
U kunt entreekaarten tot vrijdag 22 augustus 2014 reserveren, via de servicebalie van uw 
locatie. Vervoer is op eigen gelegenheid en het Eindhoven Museum is rolstoeltoegankelijk. 
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Beeld van bezet en bevrijd Eindhoven 
Vanaf 14 september is er een speciale tentoonstelling bij Eindhoven in Beeld. Belangrijke 
momenten in het leven van de Eindhovenaren en van diegenen die de stad bezetten en be-
vrijdden worden in beeld gebracht, met gebruikmaking van archieven van Eindhoven in 
Beeld, Eindhoven Museum en de Erfgoeddienst van de gemeente.  
De tentoonstelling wordt op 14 september om 12 uur op spectaculaire wijze geopend door de 
Market Garden expert en weergaloze vertolker van de Engelse (oorlogs)premier Winston 
Churchill. 
Toegang gratis, telefonisch reserveren bij EIB gewenst.  
Vervoer is op eigen gelegenheid. 
 
Adres: Deken van Somerenstraat 4, 5611KX Eindhoven 
telefoon  040-211 60 72 
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 12:00-16:00uur. 
 
Adresgegevens 
 
Eindhoven Museum 
EM belicht de gehele stadsgeschiedenis van Eindhoven: van prehistorie tot recente geschiedenis. 
Adres: Boutenslaan 161 B, 5644 TV Eindhoven 
Website: www.eindhovenmuseum.nl 
Mail: b.van.lingen@eindhovenmuseum.nl 
Telefoon: 040-2522281 
 
Vitalis Zorggroep 
Contact: m.bertens@vitalisgroep.nl  en  j.kennis@vitalisgroep.nl  
Website: www.vitalis.nl 
 
Stichting Eindhoven in Beeld 
Adres: Deken van Somerenstraat 4, 5611 KX   Eindhoven 
telefoon  040-211 60 72 
 
Eindhovense Oratorium Vereniging 
Website: eov.dse.nl 
 
Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis 
Website: www.lplg.nl 
 
Huisdichter Vitalis 
Piet van den Boom (ex-stadsdichter van Eindhoven) 
Contact: piet@prfct.nl 
 
Foto voorzijde: Eindhoven in Beeld 
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