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Bezoek Nederlands Ereveld Lubeck 
 
Zondag 24 juni j.l. heeft onze secretaris op zijn terugreis van vakantie in Zweden een 
bezoek gebracht aan het Nederlands Ereveld in Lübeck. 
Daar heeft hij namens onze Stichting een bloemetje gelegd bij het graf van J.M.M. Keijzers. 
 

      
 

Op 25 oktober 1944 stierf Jan Keijzers op 17 jarige leeftijd te Kdo. Husum-Schwesing, 
Neuengamme.  
Het concentratiekamp Husum-Schwesing, lag in het Schwessinger district Engelsburg, 
ongeveer vijf kilometer ten noordoosten van Husum. 
Het concentratiekamp werd op 26 september 1944 als een satellietkamp van 
concentratiekamp Neuengamme geopend, in verband met de bouw van de zogenaamde 
Friesenwall.  
2.500 gevangenen uit 14 landen werden hier in het najaar 1944 opgesloten. 
Tussen 300 en 500 gevangenen stierven als gevolg van dwangarbeid, ondervoeding en 
mishandeling.  
 
Op 29 december 1944, werd het kamp gesloten. 
Het Nederlands Ereveld in Lübeck-Vorwerk telt 250 graven van Nederlanders die 
omkwamen in de deelstaten Sleeswijk-Holstein of Berlijn. Op het ereveld is een stenen 
drieluik met de namen van nog eens 242 slachtoffers. 
 
De inwijding vond plaats op 20 juli 1954. 
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Rabo clubkas actie 
 
26 mei jongstleden was de uitreiking van de Rabo clubkas actie. 
Om 16.00 u was het een gezellige drukte op het plein voor de Rabobank in Mierlo-Hout. 
Diverse verenigingen uit Mierlo-Hout, welke mee gedaan hebben in deze actie waren 
present. 
Als Rabo lid was men in staat om in voorligende periode 5 stemmen uit te brengen op de 
deelnemende verenigingen. 
Later is dit verekend en de deelnemende verenigingen konden allen een bepaald bedrag 
tegemoet zien. 
Wij als bestuur van de Stichting hadden ook onze adoptieschool (Jorisschool) uitgenodigd 
om bij dit heugelijk feit aanwezig te zijn. Helaas is dit niet gelukt. 
Onze voorzitter heeft voorafgaande aan de uitreiking van de cheque, uitleg gegeven 
waaraan het te ontvangen bedrag besteed gaat worden. 
Hij gaf aan dat dit meegenomen wordt in de organisatie 75 jarige herdenking in 2019. 
Op onderstaande foto ziet u het verkregen bedrag vermeld op de door de Rabobank 
gegeven cheque. Tevens ziet u alle winnaars met hun verkregen cheques . 
 

         
 

75 jarige Herdenking 
 
22 sept 2019 is de dag dat mierlo-Hout 75 jaar geleden bevrijd is van de Duitse bezetting. 
Deze dag willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Voorafgaande aan deze dag willen wij en programma samenstellen voor zowel jong als 
oud. 
De vier basisscholen worden hierin betrokken en onze ouderen willen wij zeer zeker niet 
vergeten. 
Tevens willen wij als organisatie een tentoonstelling organiseren waarvoor diverse 
instanties worden benaderd. 
 
Inmiddels is er al een contract afgesloten met de Band of Liberation & Pipes. 
Deze Band, bestaande uit oud muziekanten van diverse militaire korpsen, zal op zondag 22 
sept 2019 een groot deel van de dag hun opwachting maken.  
 

 
 
Voor verdere info omtrent deze band, kijk dan op hun website www.bandofliberation.nl 

http://www.bandofliberation.nl/


 
 

 
 
 
De Geseldonk zal het centrale punt zijn waar de meeste festiviteiten plaatsvinden. 
 
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  
 
Wij houden u middels de nieuwsbrief van alle ontwikkelingen op de hoogte. 
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