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Zomaar een herdenkingsmonument
Dit keer ’n object vernoemd naar twee gesneuvelde militairen.
Sinds kort is er een nieuwe fiets- en wandelbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot geplaatst.
Deze brug heeft de naam Stönner - Meijwaardbrug.

Rinus Stönner

Willem Meijwaard

Beide soldaten waren lid van de Prinses Irene Brigade.

Rinus Stönner overleed op 22 okt 1944.
Hij woonde sinds 1931 in Canada en moest zich in 1942 samen met zijn broer melden voor de
militaire dienstplicht. Hij werd ingedeeld bij Gevechtsgroep I van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene.
In oktober 1944 bevond de groep van Rinus Stönner zich aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal
bij Oirschot. Oirschot was nog bezet door de Duitsers. De Prinses Irene Brigade moest voorkomen
dat de Duitsers het kanaal zouden oversteken. De staf van de brigade kreeg op 20 oktober het
bericht dat de Duitsers Oirschot hadden ontruimd. Het eerste peloton van de Gevechtsgroep 1
kreeg de opdracht om in de vroege ochtend van zaterdag 21 oktober een verkenningspatrouille over
het kanaal te sturen om na te gaan of er nog Duitsers waren. Op de zuidoever had de eenheid twee
lichte mitrailleurs in stelling gebracht en een 2-inch mortier, omdat er gedurende twee etmalen geen
vijand was gezien. Omstreeks 5 uur in de ochtend werden de mannen van de patrouille met drie
rubberbootjes overgezet. Afspraak was dat het kanaal in stilte zou worden overgestoken, dit hield in
dat er alleen geschoten werd als dat echt nodig was. Toen de bootjes ongeveer halverwege waren,
klonk er, tot ieders verbazing, van dichtbij mitrailleurvuur vanaf de noordzijde. Het vuur werd
beantwoord door de dekkingsgroep op de zuidoever. Het vijandelijke vuur verstomde, maar al snel
bleek dat het bootje waarin Rinus Stönner zat lek was geschoten. Rinus en zijn korporaal Bodes
waren te water geraakt. Stönner was gewond geraakt. De korporaal was niet gewond en alert
genoeg dat hij Stönner onmiddellijk te hulp schoot en erin slaagde hem zwemmend mee te nemen
naar de veilige oever aan de zuidkant ter hoogte van De Heuvel.
Daar werd hij op een brancard gelegd en met een ambulance jeep naar het Binnenziekenhuis aan de
Vestdijk in Eindhoven gebracht. Bij het onderzoek daar bleek dat hij door mitrailleurkogels
zodanige verwondingen aan rug, longen en ingewanden had, dat medisch ingrijpen niet meer
mogelijk was. Rinus Stönner overleed op 20-jarige leeftijd in de vroege ochtend van 22 oktober
1944, 2 dagen voor de officiële bevrijding van Oirschot.
Stönner werd begraven op de Gemenebest begraafplaats in Mierlo. Het feit dat zijn familie in
Canada woonde zal daar zeker een rol bij hebben gespeeld. Hij is daarmee de enige soldaat met
Nederlandse nationaliteit op deze begraafplaats. Vak 7; Rij A; Nr. 11.
Willem Meijwaard overleed op 18 okt 1944.
Korporaal Willem Meijwaard was vrijwilliger bij het Korps Mariniers. Een honderdtal mariniers werd
in april 1944 toegevoegd aan de Prinses Irene Brigade.
Hij was met ’n mede soldaat bezig om een nieuwe “dugout” (tijdelijke schuilplaats) te maken bij het
Wilhelminakanaal toen vlakbij een Duitse granaat insloeg.
Meijwaard werd in de hals getroffen door een van de scherven en overleed ter plaatse, hij was 26
jaar oud.
Willem ligt begraven op de militaire begraafplaats Grebbeberg in Rhenen.

76e Bevrijdingsherdenking
22 sept herdenken we alweer dat we 76 jaar geleden bevrijd zijn van de Duitse onderdrukking.
Dit jaar zal het anders zijn dan andere jaren. Het coronavirus heeft grote impact op de organisatie
van diverse evenementen. Ook voor onze herdenking.
Van de gemeente hebben we toestemming voor max 100 personen tijdens de Herdenkingsdienst en
250 personen bij het monument.
Dus het zal passen en meten worden. Uiteraard hanteren wij ook de opgedragen 1,5 meter afstand.
Bij het monument zal ’n beperkt aantal stoelen geplaatst worden (max 50) en de overige krijgen een
plaats aangegeven op het wegdek.
Wij hopen daarom ook, dat u hier begrip voor zal tonen.
Een viertal corona coaches zullen u begeleiden naar de aangegeven plaatsen.
Deze coaches zullen herkenbaar zijn door de gekleurde hesjes die zij dragen.
Tevens vragen wij aan u, als u graag aanwezig wilt zijn bij deze festiviteiten, uw naam en
telefoonnummer door te geven aan onze secretaris Harrie Raaijmakers.
Deze gegevens hebben wij nodig, als blijkt dat er in een later stadium iemand corona heeft, zodat
wij u hierover kunnen inlichten zodat u zelf weer verdere stappen kunt ondernemen.
De gegevens van u zullen na afloop van de festiviteiten weer vernietigd worden door onze
secretaris.

Programma 22 sept;
➢ 10.00 u Uitleg aan de adoptieklas, bij monument, verzorgd door Mario Coolen
➢ 10.15 u Verplaatsing van de adoptieklas naar War Cemetery Mierlo in oude militaire
voertuigen
➢ 10.30 u Uitleg War Cemetery Mierlo verzorgd door Harrie Raaijmakers
➢ 11.30 u Terugrit naar Herdenkingsmonument
➢ 12.00 u Ontsteken Vrijheidsvuur bij Herdenkingsmonument door Jeugdburgemeester
Noël Silalahi
➢ 19.00 u Herdenkingsdienst St. Luciakerk m.m.v. Fire Brigade Pipes & Drums Gemert
➢ 19.45 u Herdenking bij Monument

Aanmelden via:
Harrie Raaijmakers
secretaris@monumentmierlohout.nl
Mob: 0622606053

Ook dit jaar doen wij als Stichting weer mee met de RABO clubkas campagne.
De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen en stichtingen.
Deze verenigingen en stichtingen vormen het hart van onze samenleving .

Vanaf 5 okt kunt u uw stem uitbrengen
Met uw uitgebrachte stem helpt u onze stichting.

