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Hallo vrienden, 
 
2023 is al weer enkele weken van start. 
Wat brengt ons dit jaar? 
Toch wil het bestuur, u en uw naasten alsnog een gelukkig en gezond 2023 toewensen. 
 

Zomaar een herdenkingsmonument 
 

Uncle Beach            F I H.Raaijmakers 

 
Bij Uncle Beach kwamen de geallieerden in 1944 aan land tijdens de slag om de 
Westerschelde in de Tweede Wereldoorlog. Vlissingen heeft een strategische ligging aan 
de Westerschelde en er werd hier dan ook hevig strijd geleverd in het gebied rond de 
Oranjemolen dat de codenaam ‘Uncle Beach’ kreeg. 
Op 21 september 1944 begint de Slag om de Schelde, bestaande uit verschillende operaties 
van de geallieerden, met als hoofddoel de doorgang naar Antwerpen veilig te stellen. Begin 
oktober worden op verschillende punten de dijken op Walcheren kapotgebombardeerd, 
waardoor Walcheren grotendeels onder water komt te staan. In de vroege ochtend van        
1 november start de finale van de Slag om de Schelde, operatie Infatuate. 
Honderden geallieerde soldaten maken de oversteek van Breskens en landen bij 
Vlissingen, met de bedoeling om Walcheren te heroveren. 
Het 4e Commando wordt met landingsvaartuigen aangevoerd. 
Kort daarna volgt de 52ste Lowlanddivisie. 
De geallieerden trekken de stad in langs drie routes: langs de boulevard, richting Souburg 
en dwars door de binnenstad. Wanneer zij de stad naderen, zien ze het silhouet van de 
Oranjemolen tegen een oranje gloed van een brand in de stad. 
Nu is dit een gebied vol herinneringen aan en monumenten voor deze strijd. 
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De geschiedenis wordt levend gehouden 
Rond Uncle Beach zijn er allerlei herinneringen aan de strijd die hier geleverd is. Ze houden 
de geschiedenis levend. Op informatieborden lees je achtergrondverhalen over de Slag om 
de Schelde en operatie Infatuate.  
 
Op de plaats waar dit monument staat, naast het Commandomonument was tijdens de 
bevrijding van Vlissingen een vuilstortplaats. 
De stortplaats grensde aan het slijkhaventje waarin de bevrijders vanuit Breskens met hun 
amfibietanks onder heftig verzet van de vijand aan land kwamen. 
Van daaruit trokken de bevrijders onder hevige strijd via diverse straten richting Boulevard 
naar hotel Brittania waarin het Hoofdkwartier van de vijand was gelegerd. 
 

 
F i H.Raaijmakers 

Tekst op het monument: 
52 Lowland Division 
landde hier uit Breskens 
op 1 nov. 1944 
om het eiland te bevrijden. 
 
Aan de voorkant op de sokkel staat de tekst: 
No 4 Commando. 
 
Aan beide zijden van de sokkel zijn plaquettes aangebracht met Franse, Nederlandse en 
Engelse tekst. 
 
De Engelse tekst op de plaquette: 
In memory of all ranks of no. 4 commando 
who fell during the war 1939-1945 and to 
the local citizens of Flushing who were 
killed during the occupation and at the 
hour of their liberation 
 
De Franse en Nederlandse tekst op de plaquette: 
A la memoire des officiers, sous-officiers et soldats 
du 4me commando et des loyauxs citoyens de Flessengue 
1939-1945 



Aan de nagedachtenis van de gevallenen van het 4de commando en 
van de trouwe burgers van Vlissingen 
 
 Met dank aan 'Mia van den Berg, TracesOfWar.nl' 

 
Toen en Nu 
 

        
F I Stiwot 

 

     
F I H.Raaijmakers  

 
NL-doet 

Handen uit de mouwen!                     

 
De lente komt er weer aan. Dus de omgeving van onze monumenten worden weer opgeknapt. 
 

NL-doet, op 10 en 11 maart. 
Onze stichting heeft zich daarom ook dit jaar weer officieel aangemeld bij NL-doet, het is een 
initiatief van het Oranje fonds. 
 
Op 10 maart 2023 van 10.00 – 11.30 uur, gaan wij op deze ochtend verschillende klusjes doen op en 
rond het herdenkingsmonument, op het kerkhof en het monumentje in de Slegersstraat.  
Door leerlingen van “KC in het Hart van het Hout” erbij te betrekken laten we zien dat we als 
stichting onze jeugd moeten koesteren. Dit is tevens hun afsluiting van adoptiejaar 2022-2023.  
 
Bij de volgende uitgave van onze nieuwsbrief geven we een impressie van deze ochtend. 
 

 



80-jarige herdenking 2024  
 

 
 
Donderdag  17 november  zijn we met diverse instanties gestart met een brainstormsessie. 
 
Deelnemers: Heemkundekring Helmond; Stichting Helmond 25 september 1944; Vriendengroep De 
Badroaven Stiphout; comité Brouwhuis en Stichting HMMH. 

       
 
Wat kunnen we voor elkaar betekenen, om in Helmond breed, de 80-jarige herdenking  te doen laten 
slagen. 
Het eerste overleg was een zeer positief gesprek met allerlei suggesties. 
De vervolgsessie was op  19 januari jongstleden. 
 
Tipje van de sluier: Doorkomst van authentieke voertuigen op zondag 15 sept 2024 
   Gezamenlijke expositie in het centrum van Helmond 
   Scholen erbij betrekken, bv bezoek aan War Cemetery Mierlo 
   Carat concert Band of Liberation 

Wij zullen u over deze voorbereidingen, ook onzerzijds, ruimschoots op de hoogte houden in de 
komende nieuwsbrieven.
 

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