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Zomaar een
herdenkingsmonument
NL-Doet
75 jarige Herdenking

Hallo vrienden,
2018 heeft zijn intrede gedaan.
Wie weet wat dit jaar ons zal brengen.
Als bestuur hopen wij, dat U en de Uwen 2018 in goede gezondheid en geluk door mag
komen.

Zomaar een herdenkingsmonument

Het bevrijdingsmonument in Wintelre (gemeente Eersel) is een rechthoekig, liggend
rotsblok (uit het Harz-gebergte) met in de bovenzijde een zilverkleurige inscriptie. Aan de
voorzijde is een kleine, zwarte gedenkplaat bevestigd.

De tekst op de gedenksteen luidt:
'MET VEEL DANK
AAN DE INWONERS
TE WINTELRE
VOOR ONS VERBLIJF
IN '44 - '45.
BEVOLKING ELST'.
De tekst op de gedenkplaat luidt:
'BEVRIJDINGSSTEEN
1945'.
Het bevrijdingsmonument herinnert de inwoners van Wintelre (gemeente Eersel) aan de
evacués uit Elst en omgeving die van november 1944 tot mei 1945 in Wintelre verbleven.
De gedenksteen is een geschenk van de evacués, als dank voor hun verblijf in Wintelre.
Deze evacués werden genoodzaakt, door de zware gevechten tijdens Market Garden, huis
en haard te verlaten. En zodoende een veilig heenkomen te zoeken in het inmiddels
bevrijde zuiden.
Deze verplaatsingen geschiede veelal te voet of met paard en wagen.
Het monument is onthuld in december 1981 en is geplaatst op het gazon voor de
Willibrorduskerk in Wintelre.

NL-doet

Handen uit de mouwen!
De lente komt er weer aan.
Niet alleen in de natuur, maar ook in uw buurt. NLdoet, op 9 en 10 maart, is dan het moment om ons
vrijwillig in te zetten en het verschil te maken. Bijvoorbeeld voor een stichting, vereniging of
zorginstelling in de buurt. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Onze stichting heeft zich daarom ook officieel aangemeld bij NL-doet, het is een initiatief van het
Oranje fonds.

Nog gezellig ook
Samen met het bestuur en de leerlingen van de Jorisschool groep 8, steken wij de handen uit de
mouwen. Dit doen wij op 9 maart 2018 van 09-12 uur, Wij gaan deze ochtend verschillende klusjes
doen op en rond het herdenkingsmonument en het monumentje in de Slegerstraat.
Door de leerlingen erbij te betrekken laten we zien dat we als stichting onze jeugd moeten
koesteren. Groep 8 heeft het adoptiejaar 2017-2018 op zich genomen.
Bij de eerstvolgende uitgave van de nieuwsbrief geven we een impressie van deze ochtend.

2019 – 2020 moet voor heel Nederland een gedenkwaardig jaar worden.
In deze periode zal op diverse plaatsen herdacht worden dat Nederland 75 jaar geleden
bevrijd is van de Duitse onderdrukking.
Ook voor onze regio zal deze gedenkwaardige tijd niet onopgemerkt voorbij gaan.
Als stichtingsbestuur zijn wij ook bezig om een programma in elkaar te zetten wat zowel
voor jou als oud een gedenkwaardige periode moet worden.
Zijn er personen die mee willen helpen met de 75 jarige herdenking, dan zouden wij dit
graag vernemen.
Ook ideen zijn van harte welkom.
Uw mogelijke deelname en suggesties kunt u kenbaar maken bij het secretariaat.
p/a Binnenvoort 6
5706 GB
Helmond
Of per e-mail: secretaris@monumentmierlohout.nl
Kijk ook op onze website : www.monumentmierlohout.nl

