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Festiviteiten omtrent 75-jarige vrijheid positief verlopen. 
 
Bijna twee maanden geleden stonden wij als organisatie aan de vooravond van de  
festiviteiten 75 jaar bevrijding van de onderdrukking door Duitsland. 
Ruim twee jaar zijn we met de organisatie bezig geweest om een programma in elkaar te 
sleutelen voor jong en oud. Tevens zijn we hierbij ook ’n samenwerkingsverband aan 
gegaan met Stichting Helmond 25 september 1944 en Organisatie Death Valley. 
 
6 september was de officiele aftrap van onze herdenkingsfestiviteiten door pastoor Norbert 
Swagemakers.  
Deze aftrap was in Woonzorgcentrum Savant Alphonsus. 
Na ’n presentatie omtrent de gevechten bij de spoorwegovergang en ’n zangeres hadden 
wij tevens een kleine expositie ingericht. 
 

  
 
Inmiddels waren op de Hoofdstraat de nieuwe kiosk vanen van de Stichting HMMH en 
Nederlandse-/Engelse vlaggen opgehangen. Ook de grote vlaggen op de rotonde Heeklaan 
hadden hun plaatsje gekregen. Bij de spoorwegovergang waren ’n drietal grote 
spandoeken opgehangen om deze markante plaats meer naar voren te brengen tijdens de 
festiviteiten. 
Dit jaar is OBS ’t Hout de adoptieschool. Nadat de kinderen middels een Power-Point 
presentatie de info hadden gekregen omtrent de gevechten in Mierlo-Hout, hebben we op 
13 sept een bezoek gebracht aan War Cemetery Mierlo. 
Helaas was er niet de mogelijkheid op het kerkhof de rondleiding te krijgen, omdat in de 
nacht voorafgaande de meeste graven beklad waren met leuzen. 
Toch hadden we besloten om de kinderen hiermee te confronteren, om te laten zien wat 
voor zieke mensen er op de wereld rondlopen. 
 
 



17 sept was de dag dat er 125 autentieke voertuigen het centrum van Mierlo-Hout 
aandeden. Dit in het kader van 75 jaar Market Garden. 
 

     
 
Hier werden chaufeurs en bijrijders, getracteerd op ’n lunch, aangeboden door JUMBO 
supermarkten. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door Woonzorgcentrum Alphonsus 
en Neij Skoen. 
 
 

 
 

18 sept was de opening van onze expositie in Wijkhuis de Geseldonk. 
Hier was de eye-catcher, de op schaal gemaakte voertuigen van de Hr. Spoormakers. 
 

 
 
Ook werd er die ochtend aan de kinderen van BS “in het Hart van het Hout” de Power-Point 
presentatie gegeven omtrent de gevechten in Mierlo-Hout 75 jaar geleden. 
De kinderen werden verrast door het bezoek van ’n Duitse Generaal waar zij vragen aan 
konden stellen. 
Ook brachten de kinderen ’n bezoek aan de expositie. 
’s Avonds is er door ’n afvaardiging van Death Valley het bevrijdingsvuur opgehaald in 
Eindhoven. Dit vuur werd tijdelijk ondergebracht in de kerk in Ommel. 
 
 
 



19 sept werd na ’n officieel deel bij het gemeentehuis in Asten het bevrijdingsvuur 
overgedragen aan de Burgemeesters van de Peelgemeentes. Zo werd het vuur als ’n 
lopend vuurtje verspreid binnen de gemeentes. 
 

 
 
Bij ons werd het vuur die avond overgebracht naar de St. Luciakerk waar het door onze 
voorzitter en secretaris ontstoken werd op een speciaal ontworpen kaars. Hier bleef het 
vrijheidsvuur branden tot zondagmiddag 22 sept. 
 

             
 

 
21 sept ouderenmiddag, met optredens van Just For Fun, Brabantse Stoomblazers en ’n 
tonprater. Ook hier werd de Power-point presentatie gegeven en was er nog de info van 
onze Engelse gasten Patrick en Maxine Edgington. 
 

    
 
Al met al een geslaagde middag in het kader van 75 jaar vrijheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 sept was de dag dat Mierlo-Hout 75 jaar geleden bevrijd werd van de Duitse 
onderdrukking. 
De dag werd gestart met ’n herdenkingsdienst met medewerking van ’n blaasesemble van 
Muziekvereniging Unitas, Scouting Mierlo-Hout, Gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout en het 
kinderkoor van BS “In het Hart van het Hout”. 
 

   
 
Na de gezamelijke lunch voor genodigden was het vanaf 12.30 u de beurt aan de Band of 
Libaration met medewerking van Emma Brown. Zij verzorgde het vrijheidsconcert met 
diverse muziekstukken waar ook de doedelzakspelers een groot aandeel in hadden. 
 

   
 
15.00 u was het herdenking bij het monument. Hier werd na het ontsteken van het 
bevrijdingsvuur en de gedane toespraken, muzikale intermetzo’s en volksliederen door 
diverse personen kransen gelegd. 
Kinderen plaatsten zoals elk jaar de brandende kaarsjes langs het pad. 
Ook werd er door ’n lid van onze Vrienden van de Stichting HMMH een dankwoordje 
uitgesproken richting het bestuur. 
 

    
 

    
 

    
 



 
 
Als bestuur willen wij alle donateurs groot en klein, alle personen die optredens hebben 
verzorgd, het materiaal voor de expositie hebben aangeleverd en alle vrijwilligers hartelijk 
bedanken voor hun medewerking.   
 
 
Toch willen wij als bestuur ook onze excuses aanbieden.  
Dit vooral met de toegankelijkheid op 22 sept bij het monument aan de Hoofdstraat. 
Voor ons was het ook ’n complete verrassing dat de wegwerkzaamheden omgeving 
spoorwegovergang eerder waren begonnen dan de afspraken welke gemaakt waren.  
 
Terugkijkend op alles wat we hebben georganiseerd, mogen wij trots zijn dat alles goed 
verlopen is.  
 
Foto’s zijn ter beschikking gesteld door: 

➢ Henk van Dijk 
➢ Mario Coolen 
➢ Harrie Raaijmakers 

 

 
Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne. 
Later dan andere jaren en dat de bekendmaking hiervan ’n beetje aan ons voorbij is gegaan 
ivm de organisatie van de viering 75 jaar vrijheid, zijn er toch nog mensen geweest die op 
ons gestemd hebben.  
Het bedrag dat wij mogen ontvangen is: € 617,77 
 

Waarvoor onze hartelijke dank. 
   


