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Herdenking 22 sept 2018  
 
Wederom een geslaagde herdenking. 
Helaas zat het weer niet mee, het regende zowel tijdens het bezoek aan het 
oorlogskerkhof in Mierlo met de kinderen van basisschool ’t Baken als ook bij de 
herdenkingsplechtigheid bij het monument. 
17 sept was de aftrap van de herdenkingsweek 74 jaar bevrijding van Mierlo-Hout. 
Onze vier basisscholen hebben bezoek gekregen van onze secretaris. Middels een 
powerpoint presentatie werd het verloop van Market Garden verteld en wat deze 
operatie voor onze regio betekend heeft. 
Ook ging hij in op wat er gebeurd was 22 sept 1944. 
Middels deze presentatie kregen de kinderen een indruk van wat er destijds heeft 
afgespeeld in en rondom Mierlo-Hout. 

  
 
Opmerking van ’n kind was: Ik kan nog steeds niet begrijpen dat enkele honderde 
meters hier vandaan zo hard gevochten is voor onze vrijheid. 
De kinderen waren zeer onder de indruk van de presentatie. 
Onze adoptieschool van dit jaar is ’t Baken. Elk jaar nemen we de adoptieklas mee 
naar het oorlogskerkhof in Mierlo. Daar kregen ze uitleg van de Hr. Ad Hermens. Hij 
ging via een bepaalde route bij diverse graven van gesneuvelde militairen langs en gaf 
aan wat zij voor ons betekent hebben tijdens de gevechten in onze regio. 

 De kinderen werden middels oude militaire viertuigen 
verplaatst 
 



 De kinderen luisteren aandachtig naar Ad Hermens 
 
Tijdens de rondgang op het kerkhof kwamen ook nog drie Engelse veteranen een 
bezoek brengen aan het graf van een van de gesneuvelde militairen. Bleek dat een van 
de drie ’n crash van een bommenwerper als enige had overleefd. 
 

 
 

Als afsluiting van het bezoek werd er een foto gemaakt van het hele gezelschap 
inclusief de Engels veteranen.    

 
 
22 sept de 74-jarige herdenking. 
Zoals altijd werd er met een herdenkingsdienst gestart in de St. Luciakerk. 
Ook ’n afvaardiging van het college was aanwezig, Wijkwethouder Cathalijne 
Dortmans en wethouder Harrie van Dijk. 
Verder was ook het gilde St. Antonius Abt, kinderen van basisschool ’t Baken en 
diverse genodigden aanwezig. 
Muzikaal werd de dienst opgeluisterd door Fire Brigade Pipes & Drums uit Gemert. 
 

  
Vervolg van de herdenking vond plaats bij het monument. 
Hier heette onze voorzitter Mario Coolen alle aanwezigen van harte welkom bij deze 
74-jarige herdenking van onze verworven vrijheid. 



Wethouder Cathalijne Dortmans verwoorde in haar toespraak wat onze verworven 
vrijheid inhoud en dat we deze moeten koesteren gezien de omstandigheden in de 
hele wereld. 
 

 Wethouder Cathalijne Dortmans tijdens haar toespraak. 
 
Ook werd ’n gedicht voorgelezen door onze secretaris Harrie Raaijmakers. 
 
 
Na het blazen van de “Last Post” werden er kransen en bloemen gelegd. 

 

 
 

De beide wethouders na het leggen van hun krans namens de Gemeente Helmond. 
 
Als laatste werden er door de kinderen kaarsjes geplaatst op het pad voor het 
monument. 
 

 
 
 
Na afloop van de herdenking was er nog een gezellig samenzijn in huize Alphonsus. 



 
Foto’s zijn beschikbaar gesteld door Jan Dijstelbloem en DIOW, waarvoor onze 
hartelijke dank. 

 
 
Zomaar ’n monument 
 

 

 
 

Deze bijzonderheid is te vinden in het Nationaal Militair Museum in Amersfoort 
 

In de vroege ochtend van 6 juni 1944 vertrekken vanuit Engeland diverse vaartuigen 
richting de Normandische kust. 
Onder de naam Operatie Neptune wordt ’n grote aanval uitgevoerd door geallieerde 
troepen. 
Deze bestaan uit Amerikaanse, Britse, Canadese en Franse eenheden. 
Het doel is Noordwest-Europa te bevrijden van de Duitse bezetter. 
Vaartuigen transporteren manschappen en materiaal, of loodsen deze schepen tussen 
de zandbanken door. De Amerikaanse troepen landen op de meest Westelijke punt van 
Normandïe; Utah Beach en Omaha Beach. 
Hieronder bevindt zich ook de Landing Crafts Control 60 (LCC60) een 
verkenningsvaartuig onder Amerikaanse vlag met veertien bemanningsleden. Het 
begeleidt de achterliggende schepen zo goed mogelijk naar de landingsstranden. 
Tijdens de landingsoperatie blijft de boot in de buurt als commando- en 
controlevaartuig. 
 
  



 
Lt Howard Vander Beek 

 
De kapitein van de LCC60 is Luitenant Howard Vander Beek, een telg uit een 
Nederlandse emigrantenfamilie. 
Het lukt hem om de vaartuigen met materieel, ondanks het sterke tij en slechte 
weersomstandigheden, tot zeer dicht aan Utah Beach te laten landen. 
Howard Vander Beek neemt later de vlag van het vaartuig mee naar huis en bewaart 
deze op zolder. 
Na zijn overlijden in 2014 is de vlag op een veiling aangeboden. 
Hij wordt door een Nederlandse familie gekocht. 
De nieuwe eigenaren geven hem in beheer aan het Nationaal Militair Museum. 
 
Nu wil de eigenaar de vlag terug geven aan de Amerikaanse staat. Alleen is zijn wens 
dat President Trump deze persoonlijk komt ophalen. Onderhandelingen lopen. 

 

 

75 jarige Herdenking 
 

 
 
 

Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen van de festiviteiten welke 
plaats zullen vinden van 17 t/m 22 sept 2019. 
Wij houden u op de hoogte van deze voorbereidingen in de volgende 
nieuwsbrieven. 

       


