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Hallo vrienden. 
 
2015 gaat langzaam ten einde. 
Voor ons als stichting een memorabel jaar. 
Op 7 mei werd middels een oprichtingsvergadering onze stichting een feit, ook dit is 
officieel via een notaris vastgelegd. 
Na deze vastlegging konden wij als stichting pas nadrukkelijk naar buiten treden. 
Dit had zijn beslag tijdens onze eerste deelname aan de OVMH-beurs. 
Op deze beurs kregen wij veel positieve reacties, van mensen welke complimenten 
gaven omtrent de omgeving van ons herdenkingsmonument. 
Tevens is er ’n tuinder bereidt gevonden materiaal te leveren vwb het onderhoud bij 
ons herdenkingsmonument. 
Enkele personen zijn tevens Vriend geworden van onze stichting en enkelen 
hebben dit nog in beraad. 
Ook de verkoop van bloemzaadjes, had gretig aftrek. Bloemzaadjes van de fleurige 
aankleding van het monument. 
Als eerste, hadden de kinderen van de Odulfus school deze verkoop gestart tijdens 
een ouderavond. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. 
 
De herdenking op 22 september viel helaas helemaal in het water. 
Dat is iets wat wij als bestuur ook niet kunnen regelen. 
De aanwezigheid van ’n Shermantank, na 71 jaar, had iets speciaals bij deze 
herdenkingsdag. 
Door het betrekken van de jeugd van Mierlo-hout, hopen wij als bestuur, dat de 
herdenking nog jaren ten uitvoer kan worden gebracht. 
OBS ’t Hout was als eerste school genegen om ons herdenkingsmonument te 
adopteren. 
Het bezoek van de kinderen aan het militair kerkhof in Mierlo, gebracht door oude 
militaire voertuigen, maakte grote indruk. 
Dit gebeurde samen met onze gasten uit England, Hr. / Mevr. Davies en hun 
kleinzoon Steffen. 
                                         

 

Voor evt meer info omtrent onze Stichting en een impressie van laatst 
gehouden herdenking verwijzen wij u naar onze website: www.hmmh.nl 
 

 
 

http://www.hmmh.nl/


 
 
Samengevat, hebben we 2015 zeer goed gebruikt om ons als nieuwe stichting 
op de kaart te zetten. 
 
Wij willen daarom ook als bestuur, alle vrienden en andere begunstigers, 
hartelijk dank zeggen voor uw inbreng. 
 

 

 
Agenda 2016 : 
 
➢ Voorjaar  Voetpad opnieuw bestraten bij monument 
➢ Maart  Bezoek OBS ‘t Hout 
➢ Maart  Gesprekken met de vier basisscholen (adoptie)  
➢ Maart  Onthulling info bord bij herdenkingsmonument 
➢ April  Info avond Vrienden, locatie en datum volgt 
➢ 22 sept  Herdenkingsdag Mierlo-Hout 

 
Verdere info omtrent de agenda komt tzt in de nieuwsbrief. 
 
 

 
 


