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Hallo vrienden, 
 
78e Herdenking van onze bevrijding 
 
22 sept is het alweer 78 jaar geleden dat we bevrijd zijn van de Duitse onderdrukking. 
Ook dit jaar staat onze jeugd weer centraal rondom deze herdenking. 
“In het Hart van het Hout” is dit jaar de adoptieschool middels de groepen 8. 
Voorafgaande aan de 22ste worden deze groepen geinformeerd middels voorlichting wat er 
op 22 sept 1944 heeft plaatsgevonden in onze regio. En dan specifiek Mierlo-Hout. 
Op 22 sept gaan deze kinderen met authentieke militaire voertuigen verplaatsen naar War 
Cemetery Mierlo. Voorafgaand aan deze verplaatsing krijgen de kinderen eerst uitleg bij het 
monument door voorzitter Mario Coolen. 
Op de militaire begraafplaats krijgen de kinderen via ’n bepaalde route uitleg wat sommige 
gesneuvelde soldaten betekend hebben voor onze bevrijding. 
Deze uitleg wordt gedaan door onze secretaris Harrie Raaijmakers. 
Aansluitend aan deze rondleiding verplaatsen de militaire voertuigen weer naar Mierlo-Hout 
waar om 12.00 u het vrijheidsvuur ontstoken wordt bij het monument. 
 
’s Avonds om 19.00 u is er een herdenkingsdienst in de St. Luciakerk. 
Om 19.45 u vindtde herdenking plaats bij het monument op de hoek Hoofdstraat / Houtse 
Parralelweg. 
Beide items worden opgeluisterd door Gemert Firebrigade Pipes & Drums en het gilde St. 
Antonius Abt Mierlo-Hout 
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Zomaar een herdenkingsmonument    
 

Vluchtoord Uden. 
 
Vluchtelingen is al een eeuwenoud begrip in de wereld. 
Heden ten dagen wordt de wereld hier nog steeds mee geconfronteerd. 
Kijk naar de dagelijkse toestroom uit landen waar oorlogssituaties gaande zijn en niet te 
vergeten de economische- / klimaatvluchtelingen. 
 
Wat is een vluchteling? 
Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging op 
grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een 
bepaalde etnische of sociale groep, en die in het eigen land geen bescherming krijgt. 
(Bron: Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties) 
 
De eerste keer dat Nederland te maken kreeg met een grote stroom vluchtelingen was 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). 
In 1585 viel de handelsstad Antwerpen in Spaanse handen. De Spanjaarden stonden alleen 
het katholicisme toe en veel protestante kooplieden en intellectuelen verlieten de stad. 

Vluchtoord Uden. 
Tijdens  de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was Nederland neutraal. Ongewild werd 
België echter wél in deze oorlog betrokken, met als gevolg dat er in het najaar van 1914, na 
de val van Antwerpen,  ruim één miljoen Belgen vluchtten naar Nederland. Gelukkig konden 
ruim 90 % van deze vluchtelingen enkele maanden later terugkeren naar huis, zodat er 
begin 1915 nog ruim 100.000 Belgen in Nederland verbleven. 
Het overgrote deel kon zichzelf bedruipen, maar voor enkele tienduizenden moest vanuit 
de overheid een oplossing gevonden worden. Er werd besloten tot het oprichten van 
vluchtelingenkampen in Ede, Nunspeet en Uden. Daarnaast waren er interneringskampen 



voor militairen en particuliere initiatieven zoals o.a. in Gouda. 
Medio februari 1915, amper twee maanden later, arriveerden de eerste vluchtelingen in het 
Vluchtoord Uden en het aantal bewoners groeide snel. In het vierde kwartaal van 
1917 kende het Vluchtoord Uden het hoogste aantal bewoners, ruim 7.500!! Vluchtoord 
Uden had op dat moment ruim meer bewoners dan de gemeente Uden!! 

Zo’n 135.00 Belgen bleven echter tot het einde van de oorlog in Nederland wonen. Zij 
keerden pas na 1918 naar huis terug. 

Volgens de analyse bij het Bevolkingsregister van de gemeente Uden waren er in totaal 
11.631 Belgen, 3.381 Nederlanders en 292 personen met andere nationaliteiten 
geregistreerd. 

    F I H.Raaijmakers 

 F I H.Raaijmakers 

De voorzijde van het herdenkingsmonument voor Vluchtoord Uden. 
Het is een façade van de kerk in het vluchtoord en is op bijna dezelfde plek 

gebouwd. 



Het Vluchtoord was een compleet houten barakkendorp, met een eigen kerk, 
gemeentehuis, ziekenhuis, eigen scholen, werkplaatsen en winkels. De bewoners woonden 
en sliepen in 33 barakken. 
 

 F I H.Raaijmakersee 
 

 
Meer info omtrent vluchtoord Uden kunt u vinden op www.udenarchief.nl 

 
 
In WO II had Nederland zelf ook vluchtelingen, kijk bijvoorbeeld naar de Engelandvaarders. 
Het waren er in totaal ongeveer 9000 die de oversteek waagden naar Engeland.  
Veelal soldaten die aan het geweld, in mei 1940, wisten te ontsnappen aan de Duitse 
bezetter. Waarvan de meeste zich later aansloten bij onder andere de Irene Brigade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udenarchief.nl/


 
 
 
Mierlo-Hout Toen en Nu 
 

   
                                                                                                                                                                                              F I © M.Coolen   

Alsnog het infobord en de locatie van de schuilkelder achter het monument. 
 

Bombardement op Mierlo-Hout, 28 augustus 1944 

 

 

F I © M.Coolen Sr. / Jr. 

De drie huizen aan de Helmondseweg ( nu Mierloseweg ) werden met de grond gelijk 

gemaakt. Een aantal andere huizen raakten zo zwaar beschadigd dat ze gesloopt moesten 

worden. In de omgeving raakten huizen beschadigd aan daken en ruiten. Eén van de huizen 

was de winkel in huishoudelijke artikelen van familie Schmiehusen op de Helmondseweg 

5. Dit pand werd na de oorlog gesloopt. Het huis ernaast, op nummer 3 werd ook 

beschadigd. Hier woonde Schmiehusen met zijn vrouw in bij de familie Habraken. Aan de 

andere kant stond een pand op nummer 7, dit werd hersteld en heeft nu de Mierloseweg 

284 als adres. 

Kijk voor meer informatie omtrent het bombardement op 28 augustus 1944 op: 

www.tracesofwar.nl     

http://www.tracesofwar.nl/


 

 
 
 

 

Stemmen 

5 september t/m 27 september 2022 
 
Ook dit jaar gaan we als Stichting weer deelnemen aan de Rabo clubkas campagne. 
Door uw stem uit te brengen, wordt er een x-bedrag toegewezen aan onze Stichting. 
Dit bedrag, dat in oktober bekend wordt gemaakt, gaan wij gebruiken in de voorbereidingen 
voor het 80-jarige herdenkingsjaar van onze bevrijding in 2024. 
 

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