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Hallo vrienden, 
 
2017 heeft zijn intrede gedaan. 
Wie weet wat dit jaar ons zal brengen. 
Als bestuur hopen wij, dat U en de Uwen 2017 in goede gezondheid en geluk door mag 
komen. 
 

Zomaar een herdenkingsmonument 
 
Dit keer weer wat dichter bij huis. 
 
Namelijk de Willem Hikspoorsbrug in Eindhoven. 
 

 

   
 
Locatie: 
De Willem Hikspoorsbrug loopt over de Dommel, bij de Soeterbeekseweg te Eindhoven. 

 
In september 1944 vond de Operatie Market Garden plaats waarbij in Son, door Amerikanen, een 
noodbrug werd aangelegd over het Wilhelminakanaal. Op 19 september lanceren de Duitsers (107e 
Pantzerbrigade onder commando van majoor Von Maltzahn ) vanuit Nuenen een tegenaanval op de 
Britten (XXXe legerkorps) die oprukken naar Arnhem. De Duitsers zoeken naar wegen om 
Eindhoven en Son te bereiken en moeten daarvoor ergens de rivier de Dommel oversteken.  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/1944
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Market_Garden
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Een van de mogelijkheden is de brug aan de Soeterbeekseweg. Ze sturen een verkenningseenheid 
met 5 halfrups-voertuigen om te kijken of de brug de Duitse tanks kan dragen.  

 Willem Hikspoors  
 

Bij deze brug kwamen de Duitse verkenners Willem Hikspoors tegen. Willem was tuinman op het 
landgoed Soeterbeek en had meteen door wat de Duitsers van plan waren. Hij wist ze ervan te 
overtuigen dat de brug het niet zou houden. Bovendien redde hij met zijn optreden de zoon van de 
jonkheer die door de Duitsers voor een spion werd gehouden. Willem kreeg voor zijn koelbloedige 
optreden een onderscheiding en de brug werd in 1984 naar hem vernoemd. 

NL-doet 
 

Handen uit de mouwen! 

 
De lente komt er weer aan.  
Niet alleen in de natuur, maar ook in uw buurt. NLdoet, op 10 en 11 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 de Odulfusschool groep 8 van juffrouw Pauline,  
steken wij de handen uit de mouwen. Dit doen wij op 10 maart 2017 van 09-12 uur, Wij gaan deze 
ochtend verschillende klusjes doen op en rond het herdenkingsmonument en op het kerkhof.  
Door de leerlingen erbij te betrekken laten we zien dat we als stichting onze jeugd moeten 
koesteren. Groep 8 heeft het adoptiejaar 2016-2017 op zich genomen. 
 
Bij de eerstvolgende uitgave van de nieuwsbrief geven we een impressie van deze ochtend. 
 

Verdere invulling infoplaatsen 
 
Ook dit jaar gaat het bestuur zich verder inzetten om bepaalde locaties, welke een belangrijke rol 
gespeeld hebben bij de bevrijding van Mierlo-Hout, te voorzien van infozuilen. 
Deze infozuilen geven een collage van tekst en foto’s weer van wat er op betreffende locatie heeft 
plaats gevonden. 
Eerst volgende project is het plaatsen van een grote steen, op de plaats waar in september 1944 
tijdelijke graven zijn geweest, van drie soldaten welke gesneuveld zijn tijdens de gevechten rond en 
op de spoorwegovergang. Deze locatie komt in de Slegerstraat. 
Ook hier komt dan een infobord te staan. 
Als bestuur laten we dan het infobord onthullen door de kinderen van groep 8 Odulfusschool. 
Datum van deze onthulling maken wij tijdig kenbaar, zodat ook u eventueel aanwezig kunt zijn. 


