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Hallo vrienden, 
 
2019 loopt weer ten einde. 
 
Met behulp van de inzet van enkele kinderen van BS ‘t Baken en enkele vrienden van de 
stichting, werd in het voorjaar de omgeving van beide monumenten opgeknapt. 
 
 

     
 

Door de fusie van drie scholen, Odulfus, Joris en ’t Baken, heet de nieuwe organisatie 
voortaan “KC in Het Hart van het Hout” 
 
 
De adoptie voor het seizoen 2019-2020 werd overgenomen door groepen 7 van OBS ‘t Hout 
 
Dit jaar stond vooral in het teken van 75 vrijheid. September was de maand waarin dit 
groots gevierd werd. 
 
Aftrap van de festiviteiten was in het Woonzorgcentrum Alphonsus. 
De schoolkinderen kregen een presentatie in de Geseldonk. 
Bezoek met de kinderen aan het bekladde Oorlogskerkhof in Mierlo. 
De doortocht van 125 authentieke voertuigen was een van de highlights in de feestweek. 
De ouderenmiddag, de kerkdienst, het vrijheidsconcert van de Band of Liberation en de 
herdenking op 22 sept. Niet te vergeten de expositie in de Geseldonk. 
 
Als bestuur kunnen wij, na twee en ’n halfjaar voorbereiding, terug kijken op ‘n geslaagde 
viering van 75-jaar vrijheid.  
 
Nogmaals willen wij iedereen, die ’n bijdrage hebben geleverd aan dit evenement, hartelijk 
bedanken voor hun inzet. 
Zonder uw inbreng was dit nooit mogelijk geweest. 

 



Zo maar ’n Monument. 
 
De vier items welke dit kalenderjaar besproken zijn, waren: 

➢ Monument verzetsstrijders Horst / America 
➢ Infobord Zuid-Willemsvaart “Operatie Chastise” 
➢ Bevrijdingsmonument Mierlo 
➢ 75-jarige herdenking D-Day “Operatie Overlord” 

 
 
Ook 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wij wensen u en de uwen prettige feestdagen en een goede start in 2020. 
 

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

https://monumentmierlohout.nl/

