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Hallo vrienden, 
 
2017 loopt weer ten einde. 
 
Dit jaar heeft onze stichting voor het eerst mee gedaan aan NL-Doet. 
Met behulp van de inzet van de kinderen van de Odulfusschool en enkele vrienden van de 
stichting, werd in het voorjaar de omgeving van het monument opgeknapt. 
 

 
 
Tijdens de onthulling van het infobord en gedenksteen in de Slegerstraat, de plaats waar in 
1944 de gesneuvelde militairen een tijdelijk graf hebben gehad, hebben de kinderen van 
groep 8 Odulfusschool  hun adoptie jaar afgesloten. Tevens kreeg juffrouw Pauline een 
oorkonde uit handen van onze voorzitter Mario Coolen als blijk van waardering voor de 
adoptie van het herdenkingsmonument. 
 

             
 
 
 
 
 



 
 
De adoptie werd overgenomen door groep 8 van de Jorisschool voor het seizoen 2017-
2018. 
21 en 22 september was voor deze groep een zeer informatieve dag. Met uitleg in de klas en 
bij het monument, de rit in oude militaire voertuigen naar het Engels oorlogskerkhof in 
Mierlo. Ook hier kregen de kinderen uitleg, door de heer Ad Hermens, over wat 
verschillende militaire betekend hebben tijdens de bevrijding van onze regio in september 
1944. 
 
Tijdens de herdenkingsdagen hebben wij ook weer bezoek gehad van Engelse gasten. 
 

Patrick en Maxine Edgington.  
 
Patrick is de zoon van wijlen aalmoezenier Charles Edgington. 
Charles Edgington heeft na de bevrijding van Mierlo-Hout er voor gezorgd dat de 
gesneuvelde militairen een tijdelijk graf kregen in de nabijheid van het kerkhof. Tevens 
heeft hij, persoonlijk via briefwisseling, de ouders van vernoemde militairen ingelicht wat 
hun zonen was overkomen. 
 

 
 
Patrick heeft tijdens de herdenking bij het monument een brief van zijn vader voorgelezen. 
Deze brief was een kopie van een brief aan de ouders van een van de gesneuvelde 
militairen. 
 
Een kopie van deze brief is ook terug te vinden op het infobord in de Slegerstraat. 
 



 
 
Patrick werd emotioneel toen hij op het infobord in de Slegerstraat de foto van zijn vader 
zag. 
Patrick en Maxine hebben aangegeven, mits hun gezondheid het toelaat, aanwezig te willen 
zijn bij de 75-jarige herdenking in 2019. 
 
 
 
Helaas is een van de laatst aanwezige WO II veteranen, Ken Robinson overleden. 
 
Ken Robinson heeft in 2012 de onthulling gedaan van het linker paneel op ons monument.  
Tijdens de herdenking ontving Ken Robinson uit handen van oud-burgemeester Fons 
Jacobs de erepenning van de gemeente Helmond. 
 

 
 

Ken Robinson zou in november 93 jaar zijn geworden. 
 
 

 
 
 
Tevens 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. 



Tevens zijn wij als Stichtingbestuur reeds begonnen met ideen op papier te zetten en mensen te 
benaderen voor de 75 jarige herdenking in 2019. 
Wij willen zowel voor jong als oud een prachtig programma in elkaar zetten. 

 
 
 

    
 
 
Voor meer info omtrent onze Stichting verwijzen wij u naar onze website: 
www.hmmh.nl 

http://www.hmmh.nl/

