column Alex Sievers

Connecting & sharing
Het is hartje zomer. Over slechts enkele weken herdenken we 75 jaar bevrijding van Mierlo-Hout. Dorpsplein Mierlo-Hout is in september uiteraard ook
van de partij, al was het maar omdat
het dorpsplein waaraan wij werken een
prachtige ontmoetingsplek voor iedereen is, voor oud, voor jong, om verhalen
uit te wisselen en elkaar te verrijken met
onze ervaringen.
In dat kader organiseren we ook een
feestelijke markt op 14 september, van
13:00 tot 17:00 uur op het dorpsplein
aan de Hoofdstraat tussen Savant Alphonsus, In het Hart van het Hout en de
St. Lucia kerk. Onder meer de Stichting
Herdenkingsmonument, de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout met diverse winkeliers en de wijkraad nemen deel
aan de markt.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf,
staat de zon hoog aan de hemel en is
de temperatuur zeer aangenaam. Het
voelt alsof er meer mogelijk is in het
leven dan wanneer we gebukt gaan onder een zwaar wolkendek. De atmosfeer
ademt vrijheid. De atmosfeer ademt het
oog hebben voor elkaar. Onwillekeurig
komt dat moment van 75 jaar geleden in
mijn hoofd, dat ik niet zelf heb meegemaakt, maar waarbij ik het geluk van het
hervinden van de vrijheid meer dan ooit
voel. En besef dat dat moment vooral gehaald is door samenwerking. Door
te verbinden en kennis en ervaringen
te delen.

(bron foto; Henk van de Westerlo).

Op mijn vakantieadres ervaar ik het ook. september. Want naast het meer feesOmdat de omstandigheden gunstig zijn, telijke programma willen we je ook meeopen je je gemakkelijker voor anderen, nemen in de ontwikkelingen van het
praat je wat vaker (en met veel plezier) Dorpsplein tot nu toe. Ideeën kun je ook
met mensen die je de rest van het jaar delen met ons via een korte online enlinks zou laten liggen en gaat alles wat quête (www.dorpspleinmierlohout.nl/
minder gehaast. En en passant ben je enquete), redactie@onsmierlohout.nl
nog wat meer van betekenis voor jezelf of via alex@dorpspleinmierlohout.nl.
en voor anderen. Conclusie: als de om- Ook via onze website www.dorpspleinstandigheden er naar zijn dan ontstaat mierlohout.nl en Facebook zullen we je
vanzelf dat gemeenschapsgevoel dat regelmatig bijpraten over de stand van
we eigenlijk heerlijk vinden. Met andere zaken in de ontwikkelingen omtrent het
woorden, laten we dan samenwerken nieuwe dorpsplein.
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OPTOCHT - GARDEN 75

ONTHULLING STRUIKELSTENEN

Di 17 september om 12.30 | Centrum Mierlo-Hout
De doortocht van 125 militaire voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog door het centrum van
Mierlo-Hout.

Wo 25 september om 14.30 | Steenweg 10
De ceremonie en onthulling van de
herdenkingsstenen voor familie Koppel.
Wo 25 september om 15.40 | Maurickplantsoen
De ceremonie en onthulling van de
herdenkingsstenen voor familie Hanstein.

Lid ANVO gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
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EXPOSITIE BELEEF 75 JAAR VRIJHEID
Wo 18 september vanaf 09.00 | De Geseldonk
Een tentoonstelling in Wijkhuis de Geseldonk met
objecten, vondsten uit opgravingen en documentatie
uit particuliere verzamelingen. Ga voor de
openingstijden naar www.helmondvrij.nl.

OORLOG IN MIJN STAD
19 - 24 september | Verschillende locaties in Helmond
Op 19, 20, 23 en 24 september spelen leerlingen van
OBSH-scholen op diverse locaties in de stad tussen
09.00 - 15.00 uur toneelstukjes van situaties uit de
oorlog. Ga voor de locaties naar www.helmondvrij.nl.

Zo 22 september om 10.15 | Sint Luciakerk
Zo 22 september om 15.00 | Herdenkingsmonument
Mierlo-Hout
Zo 22 september om 15.00 | Bevrijdingsmonument
Stiphout
Di 24 september om 18.30 | Louis Donkersplein

CARAT BEVRIJDINGSCONCERT
Zo 22 september om 12.00 | De Warande
een bevrijdingsconcert verzorgd door
Muziekvereniging Eindhoven West en mezzosopraan
Pauline van der Roest.

Wo 25 september om 18.00 | Hortensiapark
Dit jaar zal de traditionele bevrijdingsherdenking van
Helmond worden uitgebreid met een bevrijdingsmaaltijd waar alle inwoners van Helmond welkom
zijn om tegen een minimaal bedrag aan te schuiven.
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info@andriessenoptiek.nl
Do 26 september om 09.00 | Wijkhuis De Fonkel
Ontvangst vanaf 09.00 uur in Wijkhuis De Fonkel. Om
09.40 start de wandeling waarbij verschillende
locaties worden bezocht voor de onthulling van
herdenkingsstenen voor familie Coppel, Lobe en
Koppens.
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