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Hallo vrienden, 
 
Koninklijke onderscheiding 
 
Op 26 april jl, hebben twee leden van onze Stichting uit handen van Burgemeester 
Blanksma een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. 
Mario Coolen en Jan Dijstelbloem werden beiden benoemd als Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. 
 

 
 

Mario Coolen. 
 
Hij was vanaf 2005 betrokken bij de tot standkoming van het huidige monument. 
Sinds 2015 is hij voorzitter van onze Stichting. 
Tevens zorgt hij ervoor dat de omgeving van het Monument er spic en span uit ziet.  
Sinds de 90-er jaren is hij tevens actief in de wijkraad van Mierlo-Hout. 
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In het bestuur van de wijkraad werkt hij voor de commissies groen, historisch bewustzijn 
en wijkaankleding. 
Hij was een van de medeoprichters van weekkrant De Loop. 
Hij droeg zijn steentje bij, bij het jaarlijks te houden wapenfeest Mierlo-Hout. 
Hij zet zich in voor de restauratie en onderhoud van de oorlogsgraven in Parochie Heilige 
Damiaan de Veuster. 
Hij is de ontwikkelaar van een historische- en natuurroute door Mierlo-Hout. 
Niet te vergeten is hij de beheerder van de treinspottersplatform Railcam.nl, welke over de 
gehele wereld bekeken wordt. 
 
Als we zien waar Mario zich momenteel voor inzet en ingezet heeft, is dit een terechte 
waardering. 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  
(foto ED) 

 
Jan Dijstelbloem 

 
Jan Dijstelbloem is bij ons als Stichting geen onbekende. 
Hij is een van de twee huisfotografen, welke jaarlijks alle festiviteiten van onze stichting in 
beeld brengen. Mede dank zij hem kan er ook jaarlijks een schitterend jaarboek gemaakt 
worden. 
Zijn passie is fotografie en wandelen. 
Bestuurlijk is hij op veel plaatsen actief of actief geweest. 
 
Greep uit zijn inzet: 

• Beschermheer bij Muziekvereniging Unitas 

• Bestuurslid Ondernemersvereniging Mierlo-Hout (OVMH) 

• Bestuurslid Mierlo-Hout Promotions, ondernemersbeurs 

• Fotograaf bij Weekkrant De Loop 

• Actief bij Sinterklaasstad Helmond 

• Vrijwilliger in wijkgebouw “t Brandpunt in Brandevoort 

• Sinds 1998 huisfotograaf Mannekoor Lambardie 

• Enz, enz, enz 
 
Ook voor jou Jan ’n terechte en verdiende onderscheiding. 
  
 

Beide gedecoreerden, nogmaals van 
Harte Gefeliciteerd met deze Koninklijke Onderscheiding. 

 



NL-DOET 
 

 
 

Een mooie en zonnige afsluiting van het adoptiejaar met leerlingen. F| ©Mario Coolen 

 

NL-Doet rondom het herdenkingsmonument Mierlo-Hout     

 

Op vrijdagochtend 28 mei nam stichting HMMH weer deel aan de jaarlijkse vrijwilligersactie 

van NL-Doet / Oranje Fonds. Traditiegetrouw worden er op die ochtend, bij het 

herdenkingsmonument en de gedenksteen in de Slegersstraat schoonmaakklusjes 

uitgevoerd door kinderen van de basisscholen in Mierlo-Hout.  

Het monument wordt beurtelings geadopteerd door een van scholen in de wijk. De stichting 

probeert op deze manier de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij de geschiedenis van 

de 2e Wereld Oorlog en het belang van de vrijheid. Dit initiatief wordt ook door de 

schoolleiding al jarenlang van harte ondersteund.  

In 2020 werden de leerlingen van het Kind Centrum Mierlo-Hout uitgenodigd om het 

monument te adopteren. Vervolgens vormt NL-doet tevens de afsluiting van het 

adoptiejaar.  

Na een lange periode van regen, wind en lage temperaturen werd iedereen juist op deze 

morgen getrakteerd op een heerlijk zonnetje. De kinderen gingen direct ijverig aan de slag 

met het schoonvegen van de stoep maar ook de vlaggenmasten, bankjes, borden en zelfs 

het hekwerk kregen een grondige poetsbeurt.  

Na al dat harde werk was het tijd voor een versnapering en werd vanuit de stichting, als 

blijk van waardering, voor een jaar lang goede zorgen een certificaat uitgereikt. Deze 

oorkonde bestemd voor aan de wand werd namens juffrouw Dominique in ontvangst 

genomen door Conciërge Willy. Natuurlijk bij een conciërge meteen in goede handen want 

waarschijnlijk hangt het lijstje nu allang op een mooie plek, aan een spijker in het 

schoolgebouw.  

Vanaf september is het de beurt aan OBS ’t Hout. Dan wordt deze school, weer uitgenodigd 

om het herdenkingsmonument Mierlo-Hout te adopteren in het 77e bevrijdingsjaar.    



 
4 en 5 Mei 
 
Ook dit jaar weer een sobere 4 en 5 mei viering. 
Nog steeds houdt het COVID-19 virus ons in zijn greep. 
Toch hebben wij als bestuur, op gepaste wijze en gekoppeld aan de richtlijnen, deze twee 
dagen niet zomaar voorbij laten gaan. 
Op 4 mei om 20.00 u heeft onze voorzitter samen met de secretaris een bloemstuk gelegd 
bij het monument. 
 

 F| © Cofoto 

 

Op 5 mei om 20.00 u heeft Gerben van der Els wederom de Last Post geblazen. 
Ook dit jaar werd dit in samenwerking met RAILCAM.NL weer live uitgezonden. 
 
We hopen dat we volgend jaar beide festiviteiten op een normale manier kunnen herdenken 
en vieren. 

 F| © Cofoto 
 

 

 

             F | H.Raaijmakers 

 
Deze twee steentjes waren op het bankje bij het monument neergelegd.  

 



Zomaar een herdenkingsmonument    
 
 

Lancaster Monument "De Rips" 

 

                         

 
Lancaster III OL-Y NE 165, De Rips. 

 
Tijdens de tweede wereldoorlog op 21 februari 1945 stortte een Lancaster bommenwerper 
van de Britse luchtmacht neer in de Rips.  
Woensdag 21 februari 1945 om 1707 vertrok vanuit RAF Coningsby, Lincolnshire, de 
Lancaster OL-Y NE 165 om deel te nemen aan een Pathfinder Mission op Gravenhorst, 
Duitsland. Nabij Gravenhorst ligt namelijk Mittelland, een scheiding van het Dortmund-
Eems-kanaal en een strategisch vitale waterweg voor nazi-Duitsland. De bedoeling was om 
de dijken van het kanaal te doorbreken. 177 vliegtuigen, waarvan 165 Lancasters, zouden 
deelnemen aan deze aanval. 
 
Lancaster OL-Y NE 165 stortte om 20.45 u neer nabij de Gertruda-Hoeve, nadat het werd 
geraakt door een Luftwaffe-nachtjager. Aan boord waren acht bemanningsleden. Alleen 
Flying Officer EH Eddie Hansen (21 jaar) overleefde de crash..  
 

• Gp/Cpt  Coran Evans-Evans, 43 jaar  

• Lt   Bill Fitch, 29 jaar 

• Sqn Ld  Jock Wishart, 23 jaar 

• Lt  Sydney Marsh, 22 jaar     

• F/O  C. Coombes, 22 jaar 

• F/Sjt  R.J. Takle, 27 jaar 

• F/O  D.A.J.W. Ball, 24 jaar 
 
De zeven bemanningsleden liggen begraven op War Cemetery Mierlo, 
in de graven D 5 t/m 11 

 

    
F| Stiwot           F| © Jan Dijstelbloem 

 
Eddie H. Hansen bij de graven van zijn omgekomen kameraden. 

Deze foto is genomen in sept 2018 tijdens zijn bezoek aan War Cemetery Mierlo. 



Zijn verhaal. 
 
De machtige Lancaster bommenwerpers zijn een stuk geschiedenis uit W.W II. De veteraan 
staartschutter Flying Officer Eddie Hansen vloog met Lancasters en vertelt Frazer Guild 
waarom hij wil dat er een van de weinigen die nog over zijn hier in WA gehouden moeten 
worden. Op 12.000 voet (4000 meter) boven donker Europa werd het leven van de man uit 
Perth, Eddie Hansen voor altijd veranderd. De staartschutter van de Lancaster was op zijn 
54ste operationele oorlogsvlucht en zijn geluk had al langer geduurd dan normaal was voor 
iemand van een bommenwerperbemanning die constant achtervolgd werd door de 
nachtjagers van de Luftwaffe. Met een driekwart maneschijn was de viermotorige 
bommenwerper een bijna perfect doel en de “skipper” Group Captain Evans-Evans liet het 
vliegtuig heen en weer draaien zodat ze de blinde hoek onder het vliegtuig toch in de gaten 
konden houden. De speciaal bij elkaar gezochte bemanning was tevreden met hun Path 
Finder missie naar het Mittelland kanaal bij Gravenhorst. Het was de taak van de Path 
Finders om het doel te markeren voor de hun volgende bommenwerpers en ofschoon ze al 
op weg naar huis waren wisten ze dat ze nog steeds zeer kwetsbaar waren voor de Duitse 
azen die al duizenden Lancaster bemanningen hadden gedood. Dhr. Hansen kon de 
activiteiten van de jagers zien en af en toe een vuurbal die verscheen als er een andere 
Lancaster werd geraakt. Hij had een voorgevoel dat ergens iets rond hun vloog en vroeg de 
Skipper om verder te gaan met het heen en weer draaien van het toestel zodat ze verder 
konden zoeken. Nadat ze een bocht van links rechtuit gingen vliegen zag Flying Officer 
Hansen een verblindende flits van brandende benzine. Dit werd onmiddellijk gevolgd door 
een intense hitte en er stroomde oranje licht langs de achtergeschutskoepel. Het vliegtuig 
stond in brand en ik zei dit over de intercom, “Skipper, we zijn geraakt”. “Evans-Evans 
antwoordde, “Ik weet het”, en onmiddellijk hierna schreeuwde hij naar ons om er uit te 
springen. “Vuur stroomde langs me heen en toen zag ik een gedeelte van de linkervleugel 
afbreken en de Lancaster ging over in een tolvlucht die iedereen vast pinde in de romp 
vanwege de centrifugaal kracht”. Vanwege dit gevaar, had Eddie Hansen er op gestaan een 
parachute te krijgen van het type dat door de vliegers gebruikt werd in plaats van een die 
naast de koepel in de romp gehangen moest worden. Toen het toestel naar beneden ging 
rukte hij aan de kabel die de dubbele schuifdeur van de koepel opende en drukte zijn 
achterwerk in de slipstroom. Toen trok hij aan het parachutekoord, het risico nemende dat 
deze vuur zou vatten van de vlammen die langs de romp stroomden vanaf de voorkant. De 
parachute opende zich en hij ging als een kurk uit een champagnefles uit het vliegtuig. De 
achterkant van zijn hoofd raakte de top van de koepel en hij was bewusteloos. Ik herinner 
me vaag dat ik bij kwam, hangende onder de parachute en zag een vuur onder me op de 
grond. Ik dacht dat ik op het vliegtuig zou landen en werd toen voor de tweede keer 
bewusteloos. Hij kwam bij in een omgeploegd veld. Zijn hoofd en borst deden zeer en beide 
enkels had hij verstuikt. Zijn zeven collega’s waren dood in het brandende vliegtuig, 300 
meter verderop. 
Eddie Hansen sleepte zich zelf op zijn ellebogen weg om een veiliger plek te vinden om 
zich te verbergen omdat hij niet wist of hij in bevriend dan wel in vijandelijk gebied was 
geland. Na een dag of zo in de veiligheid van de bossen die hij had bereikt draaide hij zich 
om en zag een grote man naast hem staan met klompen aan. De Nederlander, Toon 
Verkampen, was aan het zoeken naar Eddie en nadat hij hem had verzekerd dat hij in 
bevriend gebied was nam hij hem op de rug en droeg hem het bos uit naar zijn fiets die in 
de nabijheid stond. De redder propte de gelukkige Eddie op de fiets en duwde deze naar de 
boerderij van de fam. Fleuren waar Britse soldaten opgeroepen waren. Voor de Eddie 
Hansen was de oorlog nu over, die een jaar eerder een DFC, (Distinguised, Flying Cross) 
had gekregen voor zijn vakmanschap en dapperheid tijdens de Path Finders 
markeervluchten. 
 

"Lest we forget" 1940 -1945 "Opdat wij niet vergeten" 

 



2011-2021 

Tien jaar Herdenkingsmonument Mierlo-Hout 
 

          F| © Cofoto 
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Vraag omtrent bombardement 28 aug 1944. 
 
Op 28 augustus 1944 vond er bij de spoorwegovergang in Mierlo-Hout een bombardement 
plaats. Een aantal huizen aan de toenmalige Helmondscheweg, nu Mierloseweg, werden 
compleet weggevaagd. In 't Haagje viel bij hetzelfde bombardement één dodelijk 
slachtoffer: Antoon Smits, slechts 16 jaar oud. 
 
Er zijn gelukkig een aantal dagboeken en ooggetuigenverklaringen die vertellen over deze 
dag. Ik ben echter benieuwd of er nog bewoners zijn die informatie over dit bombardement 
hebben. Foto's, brieven, dagboeken, alles is welkom. Elk puzzelstukje aan informatie kan 
het laatste zijn in een veel grotere puzzel. Wie weet wie er tijdens het bombardement op de 
oneven nummers 1 t/m 15 aan de toenmalige Helmondscheweg woonde? Hopelijk kunnen 
we dan snel een volledig artikel publiceren over die bewuste dag in augustus. 
 
~ Jeroen Koppes – j.koppes@tracesofwar.com 

mailto:jeroen@stiwot.nl


 

De ravage in Mierlo-Hout 

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

        Stichting HMMH ⋄ p/a Binnenvoort 6 ⋄ 5706 GB ⋄ Helmond ⋄ KvK  64271153   
Telefoon : 0622606053 ⋄ Bankrek : NL33RABO0149510217 

https://monumentmierlohout.nl/

