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Hallo vrienden, 
 
2019 is al weer enkele weken van start. 
Toch wil het bestuur, u en uw naasten alsnog een gelukkig en gezond 2019 toewensen. 
 

 
Zomaar een herdenkingsmonument 
 
Monument verzetsstrijders America 
(Nederland - Limburg - America (Horst aan de Maas)) 
  

 
 
  
  
 
Het monument voor de verzetsstrijders in America bevindt zich aan de 
Griendtsveenseweg.  
 
Het is een gedenkmuur met daarop twee plaquettes. 

 
Zomaar een 
herdenkingsmonument 
 
NL-Doet 
 
75 jarige Herdenking 

 



 
De tekst op de linker plaquette luidt: 
 
“Ook zij gaven hun leven voor onze vrijheid” 
 
J.G. Poels 
Past. H.J. Vullinghs 
M.A.H. Bouman 
N.C. V. Oosterhout 
C.K. Noordermeer 
L.A. Lansdorp 
H.G. Driessen 
J.M. Starren 
G.W. Ahout.' 
 
 
Op de rechter plaquette staat de volgende tekst: 
 
“Gevallen voor God en vaderland op 5 sept. 1944.” 
 
Frits de Bruijn 4 oct. 1920  
Mart van den Eijnde 4 febr. 1917. 
 
Frits de Bruijn en Mart van den Eijnde werden op de locatie van het monument door de Duitsers op 
5 september 1944 op heterdaad betrapt bij het saboteren van de spoorlijn en daarna op gruwelijke 
wijze omgebracht. 
 
Het gebied rond het monument bood tijdens de oorlog een goede plek voor het schuilhouden van 
onderduikers, verzetsstrijders en geallieerde piloten. Deze verbleven voor een tijd op verschillende 
boerderijen en burgergezinnen in de omgeving.  
Via het nabijgelegen spoor werd veel oorlogsmateriaal van en naar Duitsland vervoerd door de 
Duitsers. 
 
Even verderop bij de Zwarte Plak staat nog een verzetskruis.  
De Zwarte Plak is een gehucht aan de Zwarte Plakweg in de Limburgse plaats America, waar tijdens 
de Tweede Wereldoorlog de uitvalsbasis voor de RVV-Verzetsgroep Deurne was. 
 
De RVV-groep Deurne, later Knokploeg Bakel en per september 1944 deel uitmakend van de 
Binnenlandse Strijdkrachten, had op De Zwarte Plak een eigen schuilplaats, een bergplaats voor 
pistolen en een schuilkelder onder ‘n paardenstal. 
In ieder geval Driessen, Landsdorp, Noordermeer en Van Oosterhout waren bij de  
RVV-Verzetsgroep Deurne betrokken. 
 
G. Ahout kwam om het leven als gids voor een Amerikaanse patrouille over de Maas. 

 
   

 
 
 
 
 
 



NL-doet 

 

Handen uit de mouwen!              

 
De lente komt er weer aan.  
Niet alleen in de natuur, maar ook in uw buurt. NLdoet, op 15 en 16 maart, is dan het moment om 
ons vrijwillig in te zetten en het verschil te maken. Bijvoorbeeld voor een stichting, vereniging of 
zorginstelling in de buurt. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland.  
Onze stichting heeft zich daarom ook officieel aangemeld bij NL-doet, het is een initiatief van het 
Oranje fonds. 
 

Nog gezellig ook   

 
Samen met het bestuur en de leerlingen van BS ‘t Baken groep 8,  steken wij de handen uit de 
mouwen. Dit doen wij op 15 maart 2019 van 09-12 uur, Wij gaan deze ochtend verschillende klusjes 
doen op en rond het herdenkingsmonument en het monumentje in de Slegersstraat.  
Door de leerlingen erbij te betrekken laten we zien dat we als stichting onze jeugd moeten 
koesteren. Groep 8 heeft het adoptiejaar 2018-2019 op zich genomen. 
 
Bij de eerstvolgende uitgave van de nieuwsbrief geven we een impressie van deze ochtend. 
 
 

75- jarige herdenking 
 

 

 
 

Groene start van een bijzonder bevrijdingsjaar 
 
Het bevrijdings- en herdenkingsmonument bij de spoorwegovergang aan de Hoofdstraat is direct 
na de jaarwisseling fors in het (kerst) groen gestoken. Dit gebeurde mede dankzij het aanbod van 
de winkeliersvereniging in het Combicentum op de Mierloseweg. Nu de feestdagen weer voorbij zijn 
mocht het stichtingsbestuur de kerstversiering, die jaarlijks bestaat uit prachtige sparren, gratis 
ophalen voor een nieuwe permanente locatie in Mierlo-Hout. 
 
Stichting HMMH was dan ook erg verheugd met dit aanbod. 
 



In totaal 16 kerstdennen kregen zo een nieuwe bestemming en zijn inmiddels geplant, tevens ook 
een aantal bomen van particulieren. Zo oogt de omgeving van het monument al meteen in de eerste 
dagen van dit bijzondere bevrijdingsjaar een stuk groener. 
 
Het bestuur dankt de winkeliers van het Combicentrum, P. van Hoek Montage voor het transport en 
in het bijzonder dhr. Willy Leijten voor de bemiddeling in deze bijdrage. 
 

Tipje van de sluier vwb de herdenkingsweek 
 
Dit jaar wordt op grote schaal de 75-jarige herdenking gevierd van D-Day (operatie Overlord 6 juni 
1944) in Normandië en in het zuiden van Nederland operatie Market Garden (17 t/m 25 sept 1944) 
Diverse gemeenten in het zuiden zijn activiteiten aan het organiseren om operatie Market Garden in 
september te herdenken. 
Vooral de opmars via de Hells Highway wordt groots herdacht. 
 
Zo zal een 103-tal oude militaire voertuigen, Geldrop-Mierlo en Mierlo-Hout in hun route naar het 
noorden aandoen. 
17 september is de dag dat dit spektakel plaats gaat vinden. 
In hun opmars naar Mierlo-Hout is er ook ’n tussenstop bij War Cemetery Mierlo. Hier brengt een 
afvaardiging een eresaluut aan de aldaar begraven soldaten welke gevochten hebben voor onze 
vrijheid. 
Bedoeling is dat het geheel rond 12.30 u in het centrum van Mierlo-Hout is. 
 

 
 
Dit is een van de festiviteiten in aanloop naar de grote herdenkingsdag op 22 september.  
 

 
Zijn er personen die mee willen helpen met de 75 jarige herdenking, dan zouden wij dit 
graag vernemen. 
Ook ideeën zijn van harte welkom. 
 
Uw mogelijke deelname en suggesties kunt u kenbaar maken bij het secretariaat. 
p/a  Binnenvoort 6 
 5706 GB 
 Helmond 
 
Of per e-mail: secretaris@monumentmierlohout.nl  
 
Kijk ook op onze vernieuwde website : www.monumentmierlohout.nl waar u tevens alle 
uitgaven van deze nieuwsbrief kunt downloaden 
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