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                                    Zoals eerder beloofd stellen wij in deze nieuwsbrief het 
                                    bestuur van de Stichting HMMH aan u voor. 
                                     
                                    Tevens introduceren wij in onze nieuwsbrief een nieuw item 
                                    “Zomaar een herdenkingsmonument” een willekeurig gekozen 
                                    herdenkingsmonument ergens in Europa. 
 
 
 

Even voorstellen.  
 
 

   Mario Coolen 
 
Ik ben Mario Coolen, voorzitter van de Stichting HMMH, geboren te Mierlo-Hout, 56 jaar 
en getrouwd met Anja van der Linden. Wij hebben twee dochters en een zoon. Sinds 
2003 ben ik eigenaar van Cofoto en fotojournalist van beroep. De liefde voor fotografie 
heb ik overgenomen van mijn vader Marinus Coolen. In onze huiskamer stond vroeger 
een koffertje dat volgepropt zat met zijn foto's uit de dertig- en veertigerjaren. Als klein 
manneke had ik deze kleine zwart-witte kartelrandfotootjes ontelbare malen in mijn 
handjes. Vooral de oorlogsfoto's die mijn vader had gemaakt en waarvan er nu nog 
een aantal op het monument te zien zijn, zat ik keer op keer aandachtig te bestuderen. 
Ik vroeg mijn vader dan de oren van het hoofd en ik luisterde altijd gespannen als hij 
weer begon te vertellen over de bange bezettingsdagen en de hevige strijd, die tijdens  
de bevrijding op nauwelijks 30 meter van ons huis mensenlevens heeft gekost.  
In 2004 maakte ik samen met oorlogsdocumentalist en wijlen Leo van Aerle de eerste 
plannen voor de oprichting van een herdenkingsmonument in Mierlo-Hout. Het comité 
werd in de jaren daarna uitgebreid met meer enthousiaste leden en kreeg ook 
ondersteuning van de wijkraad, het bedrijfsleven en de gemeente. Zo konden wij 
uiteindelijk op 22 september 2011 een monument onthullen op deze historisch 
correcte locatie. 
In 2012 volgde een uitbreiding van het monument. Aan de linkerzijde werd een paneel 
aangebracht met daarop de namen en foto's van MierloHoutenaren en Britse militairen 
die tijdens de 2e W.O zijn omgekomen.  
 
Laten we samen jaarlijks in september op deze mooie plek samenkomen om onze 
slachtoffers te herdenken en stil te staan bij onze vrijheid. Als stichting hebben wij het 
monument in bruikleen van onze kinderen. Laten wij daarom vooral de jeugd uit onze 
wijk zoveel mogelijk betrekken bij dit monument, zodat deze plek en zijn geschiedenis 
nooit verloren zullen gaan 
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   Henk van de Westerlo 
 
Mijn naam is Henk van de Westerlo, geboren op 3 juli 1941 en een echte 
MieloHoutenaar. Vroeger woonde ik in de Pastoor Elsenstraat, daarna in de 
Barrierlaan en samen met Coby woon ik nu alweer vijftien jaar aan de Noord- 
Parallelweg.  
Ik ben vanaf het eerste uur betrokken bij de oprichting van het 
Herdenkinsgmonument. Daarvoor heb ik diverse ontwerpen uitgetekend. Ook regelde 
ik de vergunningen bij de gemeente, heb contact gelegd met de wijkraad, het 
bedrijfsleven en diverse sponsors over de uitvoering van het monument. Vorig jaar 
bezocht ik de notaris en werd vanuit het comité de Stichting HMMH opgericht. Daarvan 
ben ik nu bestuurslid met penningmeester als taak. Verder onderhoud ik contacten 
met vrienden die het  monument steunen. Ieder jaar op 22 september gaan we ons 
inzetten om samen, op gepaste wijze de oorlogslachtoffers herdenken en de vrijheid 
van Mierlo-Hout vieren. Zoveel mogelijk jeugd hierbij betrekken is erg belangrijk. Ik 
hoop dit ondanks mijn leeftijd nog vele jaren te doen.  

 
 

  Harrie Raaijmakers 
 
Ik ben Harrie Raaijmakers en ben de secretaris van de Stichting HMMH. 
Ben op ’n paar maanden na 64 jaar en getrouwd met Wilma Geubbels. 
Heb twee kinderen, waarvan een getrouwd en de ander samenwonend en drie heerlijke 
kleinkinderen. 
Ben bij toeval gevraagd om zitting te nemen in het stichtingsbestuur. 
Mijn affiniteit met het herdenkingsmonument is, dat de opa van mijn echtgenote ook 
een van de oorlogsslachtoffers is, welke vermeld staat op het monument. Het gaat hier 
namelijk om Francis Cornuijt, overleden 22-09-1944 als gevolg van scherfwerking na 
een bombardement.  
Zelf ben ik 37 jaar werkzaam geweest als beroepsmilitair bij de Landmacht. 
Mijn doel is om de stichting meer naamsbekendheid te geven en de verworven vrijheid 
door te geven aan onze jonge generatie. 
Daarom is onze doelstelling, om de vier basisscholen te betrekken bij allerlei 
festiviteiten rondom het herdenkingsmonument. 

 



  Huub Vleeshouwers 
 
 
Vanaf 2000 woon ik in Mierlo-Hout en was projectleider Herdenking Market Garden 
2014 voor de Landmacht. Met onze organisatie, 30 Corps ( Engels georiënteerd) 
hielden wij in september halt bij het monument, waar wij op grootse wijze werden 
onthaald. Het was Henk die mij vroeg om actief te worden en dat was voor mijzelf 
vanzelfsprekend. Daarnaast ben Ik voorzitter van de Stichting Veteranen Brabant Zuid 
Oost ( www.svbzo.nl), wij organiseren diverse activiteiten voor veteranen en hun 
relaties.  Het monument symboliseert dat de vrede waarin wij leven niet gratis is, meer 
respect is op zijn plaats. 

 
 
 

Zomaar een herdenkingsmonument 
 
Monument ter nagedachtenis van de gedeporteerde joden in Baden-Württemberg. 
Dit monument staat in het dorpje Neckarzimmern. 
Het staat op het grondgebied van een Evangelisch jeugdtehuis en is in 2004 opgericht. 
In eerste instantie is er een 25 m2 grote Davidster geplaatst. 
Het is een project waaraan 137 gemeentes aan mee werken middels het plaatsen van 
een gedenksteen uit betreffende gemeente. 
Het project is dan ook pas gerealiseerd als alle 137 stenen geplaatst zijn. 
In het voorjaar 2014 waren er 105 stenen geplaatst. 
 
Het projectidee: 
Op 22 oktober 1940, werden ongeveer 5600 mensen uit 137 gemeentes in Baden-
Württemberg gedeporteerd. 
Opzet was dat vanuit elke gemeente, waar de deportaties plaats hadden gevonden, de 
schoolkinderen met elkaar in discussie zouden gaan voor wat betreft de deportaties. 
Tevens hadden ze de opdracht meegekregen sporenonderzoek te doen en vast te 
leggen hoe de gedeporteerde en plaatselijke bewoners de gebeurtenissen hadden 
ondervonden. 
Tevens werd de opdracht gegeven om twee identieke stenen te ontwerpen, waarvan er 
een in de plaatselijke gemeente geplaatst werd en een tweede op de centrale 
herdenkingsplaats in Neckarzimmern. 
 

                                          

http://www.svbzo.nl/

