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Zomaar een herdenkingsmonument 
 

 
 

Bevrijdingsmonument Mierlo. 

Op 21 september 2019 is het 75 jaar geleden dat Mierlo werd bevrijd.                                                                                      
Tijdens het 50-jarig herdenkingsfeest op 21 september 1994 werd dit monument onthuld. 
De Heemkundevereniging Myerle was een van de participanten. Met vereende krachten stelden zij 
zich ten doel om een bevrijdingsmonument op te richten. Na een intensieve samenwerking van de 
gemeente, een plaatselijke architect, enkele bouwbedrijven en een smid werd het monument 
gerealiseerd.   
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Het monument moet in lengte der jaren de Mierlose gemeenschap er aan herinneren dat zij eindelijk 
bevrijd werden van het oorlogsgeweld 1940-1944. Vooral voor de jeugd is het een symbool en 
boodschap zijn om de vrede in lengte der jaren te bewaren.                                                      
Oud-Mierlonaar Gerard van der Vleuten schreef de tekst bij het monument. 

 
“Wie de vrede bewaart verdient de vrijheid”. 

 
Het monument  stelt symbolisch de volgende verklaring voor.: 

 De halve cirkel symboliseert dat de samenleving, door oorlog, een lange tijd groot geweld  
werd aangedaan.  

 Het hekwerk met traliën verwijst naar de slachtoffers uit alle gelederen, die hun vrijheid werd 
ontnomen en zelfs in de concentratiekampen hun leven lieten.  

 De zuil met daar bovenop een zonnewijzer verwijst symbolisch de bevolking naar de zon, 
met de boodschap om het leven in de toekomst zonnig en blijmoedig  in te zien.  

 De niet uitgebeelde halve cirkel verwijst naar de ongewisse toekomst waarop men geen vat 
had en die nog niet ingevuld kon worden.  

 
Op het monument, wat hierboven is omschreven, zal op 21 september a.s. bij de 75-jarige bevrijding  
een plaquette worden toegevoegd. 
Ook nu heeft de Heemkundevereniging Myerle initiatief genomen.                                                                             
Nu, 75 jaar na dato zal de vereniging namens de gemeenschap een herdenkingsplaquette 
aanbrengen ter nagedachtenis van alle burgerslachtoffers uit Mierlo en Mierlo-Hout . 
 
Afscheid adoptieklas 
 

 
Het bestuur heeft op 15 april jl afscheid genomen van de  leerlingen groep 8 van BS ’t Baken.  
Tijdens dit samenzijn heeft het bestuur een fotoboek en certificaat aangeboden als blijk van 
waardering omtrent de inbreng tijdens adoptiejaar 2018 – 2019. 
Kinderen van groep 8, nogmaals bedankt voor jullie inzet in het afgelopen jaar. 
 

 
 



 
 
75- jarige herdenking 
 

 

 
 
 

 “BELEEF 75 JAAR VRIJHEID” 
 

 
 

De flyer hierboven afgebeeld, staat in grote lijnen voor het programma van de komende 
septembermaand.  
Ook hebben wij onze partners en sponsors vermeld die het mede mogelijk hebben gemaakt  
om deze festiviteiten te organiseren. Behalve de genoemde sponsors zijn ook diverse bedrijven 
bereid gevonden om eenmalig € 75,= of een veelvoud hiervan te doneren. Allen hartelijk dank!  
 
Eventuele bijdragen, in welke vorm dan ook, zijn natuurlijk altijd van harte welkom!  
Lees onderop in deze nieuwsbrief, hoe u contact met ons kunt opnemen.  
 



Niet genoemd in het bovenstaande programma, is het bezoek aan de scholen. Tijdens deze 
bezoeken wordt uitleg gegeven omtrent de gevechten die op 22 september 1944 hebben 
plaatsgevonden.  
 
Adoptie school dit jaar is OBS ‘t Hout 
Wij hebben OBS ’t Hout verzocht om de kinderen uit de groepen 8 een gedicht te laten schrijven. 
Het beste gedicht mag door de leerling voorgedragen worden tijdens de herdenkingsdienst van 
22 sept. Ook zullen de kinderen uit de groepen 8 van OBS ’t Hout een bezoek brengen aan War 
Cemetery Mierlo. 
 
Tevens gaan we ook de andere schoolkinderen uit Mierlo-Hout betrekken in het geheel.  
Hier vragen we of alle kinderen een tekening willen maken omtrent het motto:  
 

“BELEEF 75 JAAR VRIJHEID”. 
 
De mooiste tekeningen worden dan gepresenteerd in de doorlopende expositie. 
Ook staan kinderen langs de route bij de binnenkomst van de authentieke voertuigen op 17 sept. 
 

 
 
        

Heeft u zin en tijd om mee te willen helpen met de 75- jarige herdenking? Laat het ons 
weten! Vooral op de dinsdag 17 sept. zijn wij op zoek naar mensen die een handje willen 
helpen met het serveren van de lunch, die de chauffeurs en begeleiders tijdens de 
doortocht van de voertuigen krijgen aangeboden. 
Ook op zaterdag 21 sept. zijn wij opzoek naar mensen die behulpzaam willen zijn bij de 
opbouw en inrichting van het evenement dat in de Geseldonk gaat plaatsvinden. 
Bent u geinteresseerd? Neem dan snel contact op met ons secretariaat! 
 
Adres: Binnenvoort 6, 5706 GB, Helmond 
Of per e-mail: secretaris@monumentmierlohout.nl  
Of via het contactformulier op onze site www.monumentmierlohout.nl  
 
Tevens is vanaf 4 mei de website van de gem. Helmond in de lucht.  
Via www.helmondvrij.nl vindt u alle informatie over de festiviteiten die in Helmond  
en in de Peelregio op het programma staan.  
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