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Hallo vrienden, 
 
Als Stichting gaan wij ons langzaam maar zeker focussen op het 75 jarig bevrijdingsfeest in 
2019. 
U zult denken, dat is nog ver weg, maar gedegen voorbereiding is hier op zijn plaats. 
Graag willen wij u hierin betrekken. 
Informeer eens in uw directe omgeving of er nog mensen zijn in het bezit van foto’s of 
andere materialen uit de oorlogstijd. 
Mogelijk zijn er ook personen die nog een verhaal kwijt willen uit die periode. 
Het bestuur wil graag met deze personen in contact komen. 
Middels deze spullen en verhalen willen wij een herdenkingsboek samenstellen 75 jaar 
bevrijding. 
 

Zomaar een herdenkingsmonument 
 
Oorlogsmonument bij kasteel Heeswijk 
 

 
Kasteel Heeswijk en monument 

Kasteel Heeswijk ligt circa tien kilometer ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch in de 
vroegere gemeente Heeswijk-Dinther, nu gemeente Bernheze. Het kasteel is tegenwoordig, 
behalve museum, een bekende trouw- en feestlocatie. 
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Monument 
 
Aan de zuidzijde van kasteel Heeswijk, tegenover de ingang naar de voorburcht, ligt een klein 
parkje met een eenvoudig monument. Dit monument is hier geplaatst op 17 september 1994 ter 
herdenking van de luchtlandingen, die vijftig jaar eerder hebben plaats gevonden. In 1944 werd 
onder meer de 101e Airborne luchtlandingsdivisie ingezet bij de poging van de geallieerden om tot 
Arnhem door te stoten, waarbij een grote corridor voor de oprukkende troepen zou ontstaan. 
Helaas was toen de brug bij Arnhem er één te ver. Niet alleen in de omgeving van Arnhem 
en Nijmegen, maar ook in een groot gebied ten zuidwesten van deze plaatsen werden parachutisten 
en materieel gedropt. 
 

Luchtlanding in slotgracht 
 
Het monumentje bij kasteel Heeswijk herdenkt één van de bijzondere voorvallen, die tijdens de 
luchtlandingen gebeurden. Een aalmoezenier van de 101e Airborne divisie, kwam, toen hij uit het 
vliegtuig sprong, op een collega terecht. Samen daalden ze neer in de slotgracht bij kasteel 
Heeswijk, waar ze zonder veel problemen uit konden komen. De aalmoezenier moest wel nog een 
keer in de gracht duiken om zijn uitrusting er uit te halen. 
 
Gedenkplaat 
 

 
Oorlogsmonument bij kasteel Heeswijk 
 
Op het monument is in twee talen een tekst aangebracht. De Nederlandse tekst luidt: 
"Lt.Col. Francis Sampson, aalmoezenier van de 101e Airborne Divisie. In de lucht kwam hij op een 
andere parachutist terecht en viel in de kasteelgracht. Samen klommen zij eruit, maar aalmoezenier 
Sampson moest nog eens duiken om zijn uitrusting te redden. Ter herinnering aan deze 
gebeurtenis werd deze gedenkplaat hier geplaatst op 17 september 1994. Gestorven 28 januari 1996 
Minnesota USA." 
 

Herinnering 
 
Als u het kasteel Heeswijk bezoekt of er een wandeling om heen maakt, vergeet u dan niet om ook 
het monument te bekijken. U kunt dan even terug denken aan deze bijzondere gebeurtenis in 
september 1944 en aan al die, veelal, jonge mannen, die er mede voor gezorgd hebben, dat wij nu in 
Nederland in vrijheid kunnen leven. 

 

http://www.absolutefacts.nl/gelderland/arnhem/spookstad-arnhem.htm
http://www.absolutefacts.nl/gelderland/arnhem/spookstad-arnhem.htm
http://www.absolutefacts.nl/gelderland/nijmegen/amerikaanse-oversteek-bij-nijmegen.htm
http://www.absolutefacts.nl/kastelen/data/heeswijkbernheze.htm


 
NL-doet 
 

Handen uit de mouwen! 

 
Voor het eerst in haar bestaan heeft het bestuur van HMMH (Herdenkings- en bevrijdingsmonument 
Mierlo-Hout) samen met vrijwilligers en groep 8 leerlingen van de Odulfusschool meegedaan aan 
NL Doet. Op deze vrijdagochtend 10 maart werd men ook nog eens getrakteerd op uitstekend weer 
met een vriendelijk lentezonnetje. Bij het monument, dat sinds 2011 is gelegen aan de Houtse 
Parallelweg in Mierlo-Hout werden de handen flink uit de mouwen gestoken en menige klus werd 
geklaard. 
Tijdens de ingelaste pauze werden alle medewerkers voorzien van chocomel, koffie met een lekkere 
plak cake erbij.  Deze cake is gebakken en afgeleverd door vrijwilligers van de LEV-groep Helmond. 
Ook was er door het Oranjefonds voor iedere deelnemer een kortingsbon van een grote klusmarkt 
beschikbaar gesteld.  De laatste klus van deze eerste NL Doet ochtend bestond uit het overeind 
zetten van 2 vlaggenmasten waarbij de stichting de hulp kreeg van de aanwezige leerlingen.  
Het monument en omgeving ziet er nu weer spik en span uit. 
Deze actie wordt een jaarlijks terugkerend item, om de betreffende scholen niet alleen op 22 
september hun inbreng te laten geven. 
Het bestuur van HMMH dankt alle leerlingen en leerkrachten van basischool St. Odulfus, De LEV 
groep  en iedereen die dit project mogelijk heeft gemaakt. 
Voor een verdere impressie van deze ochtend kun je ook het filmpje bekijken. 
 
https://nieuws.ditisonzewijk.nl/nl-doet-st-odulfusschool-hangt-vlag-in-top-bij-monument/ 
 

   
 

  
 
 

4 en 5 mei 
 
Bloemlegging groep 8 Odulfusschool. 
 
Ivm met de mei vakantie en Cito-toetsen is er in overleg met de leerkracht van groep 8 besloten om 
de bloemlegging door de kinderen te houden tijdens de onthulling van het infobord en steen, waar 
in 1944 het tijdelijke graf was, in de Slegerstraat. Datum volgt zo snel mogelijk. 
Deze bloemlegging is een onderdeel van het adoptietraject, opgezet door Nationaal Comité 4 en 5 
mei, welk groep 8 het seizoen 2016-2017 op zich genomen heeft.  
U als vriend of begunstiger bent van harte uitgenodigd om deze bloemlegging bij te wonen. 

https://nieuws.ditisonzewijk.nl/nl-doet-st-odulfusschool-hangt-vlag-in-top-bij-monument/

