Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout

Nieuwsbrief
4e jaargang No.6

Hallo vrienden,
2018 loopt weer ten einde.
Met behulp van de inzet van de kinderen van de Jorischool en enkele vrienden van de
stichting, werd in het voorjaar de omgeving van het monument opgeknapt.

Juffrouw Arja neemt de oorkonde in
ontvangst als blijk van waardering voor het adoptiejaar 2017-2018.

De adoptie voor het seizoen 2018-2019 werd overgenomen door groep 8 van BS “het Baken
20, 21 en 22 september waren voor deze groep zeer informatieve dagen. Met uitleg in de
klas en bij het monument, de rit in oude militaire voertuigen naar het Engels
oorlogskerkhof in Mierlo. Ook hier kregen de kinderen uitleg, door de heer Ad Hermens,
over wat verschillende militaire betekend hebben tijdens de bevrijding van onze regio in
september 1944.
Ook de groepen 8 van de andere basisscholen hebben via een Power-Point presentatie, het
verhaal te horen gekregen wat er destijds op 22 sept 1944 heeft plaatsgevonden tijdens de
bevrijding van Mierlo-Hout.

Uitleg door de Hr. Ad Hermens

Dit jaar werd door onze Stichting voor de eerste maal deelgenomen aan de Rabobank
CLUBKAS-actie.
Via deze weg willen wij al die personen die op ons gestemd hebben, nogmaals hartelijk
danken voor uw uitgebrachte stem.
Ook in 2019 willen wij weer meedoen met deze actie.
Het verworven geld gaan wij uiteraard besteden aan de festiviteiten tijdens het 75-jarig
bevrijdings feest.

Ook dit jaar gaat onze dank uit naar de nabestaanden van overledenen die dit jaar op
geheel vrijblijvende wijze bloemen geschonken / geplaatst hebben bij ons
herdenkingsmonument.
Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Als Stichtingbestuur zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor de 75 jarige herdenking in
2019.
Wij willen zowel voor jong als oud een prachtig programma in elkaar zetten.
Verdere details volgen in de nieuwsbrieven van 2019.

Een verzoek vanuit het bestuur aan U.
Wij als bestuur willen de omgeving van het monument verfraaien.
Zoals u inmiddels gezien heeft, is de afgelopen zomer een moordenaar geweest voor de
beplanting rondom het monument. Iedereen heeft hier helaas last van gehad. Denk hierbij
aan de Buxusmot.
Ons verzoek aan u is:
Indien u met kerst een boom zet met kluit en het voornemen heeft om deze daaarna weer
weg te doen, zonder deze te plaatsen in uw eigen tuin, dan houden wij ons aanbevolen om
uw boom met kluit graag over te nemen en te plaatsen in de omgeving van het monument.
Tevens om de muren op de achterzijde uit het zicht te halen en zodoende het monument en
tuin er omheen te verfraaien met het oog op de 75-jarige herdenking.
Zou U ook in uw directe omgeving navraag kunnen doen of deze mensen bereid willen zijn
om ook hun kerstboom met kluit aan ons te doen doneren.
Mob: 0622606053
e-mail: secretaris@monumentmierlohout.nl

Voor meer info omtrent onze Stichting verwijzen wij u naar onze website:
https://monumentmierlohout.nl

