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Vrijheid in Verbondenheid
Inleiding
Deze fietstocht is uitgezet na 75 jaar geleefd te hebben in een bevrijd Nederland. Fietsen is een
sportieve bezigheid. Zelfs al fiets u alleen dan komt u nog vaak onderweg, op een bankje of terras,
familie, vrienden en bekenden tegen waarmee u een praatje kan maken en waarmee u zich verbonden
voelt. Deze route leidt u langs markante punten en monumenten die in relatie staan met de Tweede
Wereldoorlog en die van Nederlands Indië. De korte route gaat door Nistelrode, de lange(re) route ook
door Loosbroek en Vorstenbosch. Er is voor gekozen om deze fietsroute over de meer rustige,
verkeersluwe wegen en langs wat uitspanningen te leiden waar u onderweg eventueel wat kan eten,
drinken en zo nodig een sanitaire stop kan doen. De feitelijke routebeschrijving is, als onderscheid van
de overige verklarende tekst en ter verduidelijking, dikgedrukt en cursief weergegeven.
Achterin deze brochure treft u verder de 2 ingetekende routes aan, met dank aan Tini van Lieshout.

De korte route
Hier op Maxend waren eind 1944 Canadezen in het klooster van de zusters Franciscanessen en de
scholen ingekwartierd.

Foto 1

Militairen bij het klooster / school Maxend

U start bij het heemgebouw, Maxend 3 en vertrekt in noordelijke richting, richting de kerk.
In de mobilisatieperiode, daar waar het Nederlands leger zich paraat maakte op een mogelijke
vijandige inval in ons land, waren er dienstplichtigen van het 11e regiment infanterie in Nistelrode.

Foto 2 Tegel Dorpshuis In dankbare
herinnering 1939 – 1940 11 Regiment
Artillerie

In de westgevel van het Dorpshuis,
het vroegere parochiehuis, Maxend
1, zit een tegel ingemetseld die
herinnert aan die tijd en die de
dankbaarheid van deze jongens voor
onze gastvrijheid weergeeft.
U gaat op het Laar en voor de kerk
rechtsaf en gaat daarna de eerste
straat linksaf, in de volksmond
“ het fabrieksstraatje “ genoemd. ( Lindenstraat ). U komt dan in de Tramstraat en gaat rechtsaf..
Tussen Tramstraat 11 en 13 gaat u linksaf naar Laarhof.
Bij deze historische boerderij waar destijds Bertje Pennings, de kolenboer, woonde stond in 1944 –
1945 afweergeschut opgesteld ter bescherming van het wat noordelijk gelegen tijdelijke vliegveld.
U fietst naar Laarhof 10, stapt daar bij het voetpad af en gaat daar met uw fiets aan de hand en te
voet over het voetpad binnendoor naar de Pastoor J. Groenenstraat. Pastoor Groenen raakte in
1943 aan de Duitsers zijn kerkklokken kwijt die voor wapens werden omgesmolten.

Foto 3

Pastoor Groenen

en

Foto 4 Inscriptie op de kerkklok

U gaat in de pastoor J. Groenenstraat linksaf en weer op de fiets steekt u de kruising over naar de
Wilhelminastraat, een straat genoemd naar onze toenmalige Koningin. Op het einde van de
Wilhelminastraat gaat u rechtsaf, de Hoef in. U komt nu in ‘Over den Dries’ , gaat daar linksaf en
in de bocht weer linksaf de fietsstraat op en u fiets dan over de Hoogstraat, richting molen.
Deze molen is na de oorlog hier geplaatst en stond eerder aan de Kromstraat in Nistelrode. Molens
hebben in de (na)dagen van de oorlog, het zuiden van Nederland was al wel bevrijd, een belangrijke
rol gespeeld. Zo werd in Nederland de stand van de molenwieken wel gebruikt om naderend onheil
of gevaar aan te duiden. Mogelijk staat de molen voor u vandaag in feeststand.

U fiets over het Molenerf en houdt de fietsstraat aan, het Kerkveld op. U gaat de eerste weg
rechtsaf, de Korenstraat in en blijft die weg volgen.
Hier aan de Korenstraat stond destijds een stenen
molen waarvan, na opdracht in 1944, 1 roede werd
verwijderd omdat het gevaar kon opleveren bij dalende
en opstijgende vliegtuigen van het nabijgelegen
vliegveld. Op het vliegveld zaten liefst 5 Canadese
Squadrons met hun Spitfires. Ook werd het vliegveld
soms wel bezocht door grotere vliegtuigen die daar een
noodlanding moesten maken.
Foto 5 De stenen molen op het Kerkveld waarvan in 1944 1
roede werd verwijderd.

Per abuis en ook door de communicatie problemen
werd ook van de zuidelijker gelegen zwarte molen ’n
giek verwijderd. Beide molens zijn na de oorlog
afgebroken en daarmee definitief uit het Nistelrodese
beeld verdwenen.
U fietst verder in noordelijke richting en komt dan op de Blauwe Steenweg. U gaat rechtsaf, aan
het einde van de straat (Korteveld) weer rechtsaf, en dan meteen linksaf, Hoge Akkers. U houdt bij
de zijstraat Vlasstraat, hier links aan en komt dan aan bij het klaproos- of poppymonument op het
fraaie gildeterrein aan de Vendelweg.

Foto 6 Het Poppymonument aan de Vendelweg. In de bestrating de “Maple Leaf”, het esdoornblad dat ook in
de Canadese vlag staat afgebeeld.

Dit monument, een prachtig glasmozaïek van de hand van kunstenaar Mieke Schouten – Duterloo,
toont ons een klaproos met in de omranding de namen van hen die van december 1944 – april 1945
tijdelijk onze dorpsgenoten werden en toen hun hoogste goed offerden voor onze vrijheid. Het zijn
veelal piloten van de 126e Wing RCAF, jonge mannen uit Canada. Het monument werd in 1994, in het
bijzijn van vele veteranen, feestelijk onthuld en had oorspronkelijk een horizontale plaats vlakbij het
heemgebouw, in de Kloosterhof. Het monument fungeerde als drinkbekken voor vogels, symbolisch
voor de vele Spitfires die op het tijdelijke vliegveld toen landden en opstegen. De horizontale
plaatsing bleek met name in de winterperiode te kwetsbaar door uitdijend ijs waarbij kinderen dit ijs
al spelend en achteloos kapot trapten maar daardoor wel het monument beschadigden.
Het monument werd gerestaureerd en het is, in goed overleg met het gilde van Nistelrode, op 9 juli
2016 hier herplaatst en onthult. Deze plek is de meest zuidelijke plek van het tijdelijke vliegveld. In
nu verticale stand is het monument een ware blikvanger. De Canadese en Engelse vlag, die hier bij
hoogtijdagen wapperen, zijn een eerbetoon aan de mannen van de 126e Wing RCAF en de Engelsen
die het vliegveld aanlegden en het met 2 RAF Regimenten verdedigden tegen de vijandige luchtaanvallen. Bewonder het monument en/of steek voor hen of ter nagedachtenis van een van uw
dierbaren een kaarsje op in de hierbij gelegen kapel van dit gilde dat door bisschop Mutsaerts bij het
25ste herinrichtingsjaar van het St. Antonius Abt - St. Catharina gilde van Nistelrode werd ingewijd.
We maken rechtsomkeer en fietsen terug naar de Blauwe Steenweg. Ga nu niet linkaf over de
Blauwe Steenweg maar fiets rechtdoor over het fietspad in noordelijke richting, over het Korteveld.
U passeert 2 x schrikhekken ( voorzichtig!) en komt dan op het bedrijventerrein Kleinwijk. U gaat
hier de eerste straat rechtsaf, de Canadabaan in, vervolgens linksaf en weer linksaf.
De naam Canadabaan is een hommage aan de Canadezen van de 126 Wing RCAF. De aanleg van dit
bedrijventerrein in 1989, waarbij bij omzetting van de grond veel achtergelaten munitie werd
gevonden, vormde in 1991 de aanleiding voor de heemkundekring tot een nader onderzoekproject.
In 1991/1992 vierde Nistelrode haar Zeven Eeuwenfeest en daarvoor werd door de heemkundekring
een tentoonstelling ingericht in het gemeentehuis van Nistelode. Drie jaar later, 50 jaar na onze
bevrijding, werd voor bezoekende veteranen en nabestaanden van hier gesneuvelden uit Canada, de
Verenigde Staten en Engeland een heel weekend georganiseerd, met ondermeer een tentoonstelling
in het Dorpshuis, de onthulling van het poppymonument en het planten van een Canadese esdoorn.
We verlaten nu dit bedrijventerrein links via de Waardsestraat, 2 x rechts de Oude Ros en wederom
rechts de Bedrijvenweg en komen dan uit op Kleinwijk, een zeer oud gehucht van Nistelrode.
Kleinwijk kwam in juli 1915 landelijk in het nieuws toen in de hete zomer en met een harde
aanwakkerende wind hier maar liefst 9 boerderijen afbrandde waarbij 54 mensen dakloos werden.
In de late avond van 9 april 1943, om 23:34 uur, stortte in het buurtschap Kleinwijk in Nistelrode de
Lancaster III ED806, WS-L van het 9e squadron neer. Deze Lancaster was om 20:45 uur opgestegen
van het Engelse vliegveld Waddington voor een aanval op Duisburg. In totaal 392 vliegtuigen deden
mee aan deze missie, die echter door de zware bewolking een grote mislukking werd. Negentien van
de deelnemende vliegtuigen keerden niet op hun basis terug.
Boven Noord-Brabant werden twee Lancasters het slachtoffer van één Duitse jachtvlieger, namelijk
Major Werner Streib, commandant van 1./NJG 1. Om 23.20 uur schoot hij een bommenwerper
boven Teeffelen neer, en nog geen kwartier later, de Lancaster die hier toen op Kleinwijk neerkwam.
Alle zeven bemanningsleden van deze bommenwerper kwamen om het leven: piloot F/O Arthur
Frederick Paramore (24); navigator F/O Eric Hesketh (29); bommenrichter Sgt. Alan Maxwell
Coulthard (22); boordwerktuigkundige (?) Sgt. Thomas Hughes (21); radiotelegrafist en

boordschutter Sgt. David Henry Mactier (34); en de boordschutters Sgt. Ronald Douglas Wood (26)
en Sgt. Ronald Douglas Benning (21). Zij liggen allemaal begraven op het oorlogskerkhof in Uden, in
een collectief graf 4 E 2-7, met uitzondering van Paramore, die heeft graf 4 E 1.

Foto 7 Bemanningsleden van de Lancaster ED806.
Bron: A. Verbakel, 'Het Britse Oorlogskerkhof Uden'. (Uden, 2010).

We gaan op Kleinwijk rechtsaf in noordelijke richting en steken dan daar de Noordelijke Baan over
( Wees voorzichtig en goed uitkijken! ) naar de Berghemseweg. Hier gaan we meteen rechtsaf, de
Vliegveldweg op. Blijf de Vliegveldweg volgen, ook al buigt die linksaf naar noordelijke richting en
al wordt deze dan onverhard. De Vliegveldweg gaat hier over in de 126e Wingweg.
Beide sraatnamen herinneren aan het vliegveld van destijds. De Vliegveldweg doorklieft denkbeeldig
het voormalige vliegveld in 2 helften. Als u de afstand tussen het monument van zojuist en dit punt
voorstelt en dat met 2 vermenigvuldigt, krijgt u een idee hoe groot het vliegveld feitelijk was.

Foto 8

Startbaan Heesch B.88 - de Spitfires maken zich gereed om op te stijgen.

Foto 9 Twee piloten met mascotte voor het voormalig NAD-kamp

Winter 1944 - 1945

U fietst nu in noordelijke richting over dit nu onverharde pad. Destijds lag hier wel een tijdelijke
verharding van Perforated Steel Plates, ijzeren platen die via de haven van Antwerpen, werden
aangevoerd en die, aan elkaar gelegd, de startbaan vormde van dit vliegveld.
Aan het eind, vlak voor een bosschage, buigt het onverharde pad linksaf en gaat daar over in een
betonverharding, het enige nog authentieke stuk verharding dat herinnert aan dit voormalige
vliegveld Heesch B.88. De B staat voor British en 88 is een volgnummer voor de toen aangelegde
vliegvelden in Europa. Feitelijk was Heesch een foute naam want het vliegveld lag geheel op het
grondgebied van Nistelrode. Heesch lag wel op de belangrijke verkeersader Den Bosch – Grave.
We fietsen de 126e Wingweg uit en komen dan op de Berghemseweg. We steken deze over ( Wees
voorzichtig ! ) en gaan op de Berghemseweg linksaf. De eerste met asfalt verharde straat, wat
verderop gelegen nabij het golfterrein van The Duke, gaan we rechtsaf de Slotenseweg op.
Ook dit is een historische plek omdat hier een NAD-kamp werd aangelegd voor de, na de overgave,
min of meer werkloos geworden Nederlandse militairen. In 1944 kreeg dit kamp een andere functie,
eerst als tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen uit het gebombardeerde Groesbeek en later als
winterverblijf voor de piloten van het nabijgelegen vliegveld. Na 1945 is hier nog een opleidingskamp
geweest voor de Rijkspolitie en, weer later, was het een woonoord voor de Molukkers van de
Keieilanden ( Indonesië ). Nu is hier een golfterrein.
Aan het einde van de inmiddels provisorisch verharde Slotenseweg en na 2 keer een slagboom
dwars over de weg gepasseert te hebben, steekt u de Heescheweg over ( Voorzichtig! ) en u komt
dan in de Doolhof. U gaat hier niet verdwalen want dit is slechts een korte rechte straat die op het
oude gehucht Donzel uitkomt. Hier vlakbij viel, in 1944, een V1 neer op het huis van de familie Van
Dijk dat daarmee tot de grond toe afbrandde.
We gaan linksaf en fietsen Donzel op, een straat met vanouds vele, maar nu steeds minder,
boerderijen. Op het eind van Donzel, bij het schrikhek, lantaarnpaal en knooppuntbordje 3, gaan
we rechtsaf en na 50 meter linksaf, de Hoogbroekse steeg in. Deze straat wordt in de volksmond

ook wel het bokkestraatje genoemd, waarschijnlijk verwijzend naar een inwoner die er een bok voor
dekking van de geiten op na hield.
Aan het einde van het fietspad gaat u schuin rechtdoor in zuidelijke richting, de Weidestraat in en
komt dan in de Heuvelstraat. Steek de Heuvelstraat over, naar de Franciscanessenweg. Deze straat
herinnert aan de zusters van deze orde uit Veghel die in de 19e en 20e eeuw hier zorgden voor
onderwijs en de sociale (zieken)zorg. In het Klooster, gelegen tegenover het heemgebouw, zaten
eind 1944 ook militairen.
Eenmaal in de Franciscanessenweg gaat u de eerste weg linksaf, naar Van ’t Rijk. In 1965 werd in
Nistelrode de straat Van ’t Rijk opgeleverd door het rijk, wat meteen ook deze naam verklaart. De
Molukse gemeenschap, die tijdelijk verbleef op het woonoord Donzel aan de Slotenseweg 13, kon zo
bij elkaar blijven wonen. Op 16 mei 1958 kwamen Molukse gezinnen, afkomstig van de Kei-eilanden,
naar Nistelrode. De voormalige KNIL-militairen werden met hun gezinnen toen hier op het eerder
aangelegde NAD-kamp opgevangen. Twee jaar later woonden er al ruim 580 mensen.

Foto 10

Kleuterklas woonoord Donzel

Bron: Moluks Historisch Museum

Uiteindelijk werd het tijdelijk verblijf opgeheven en werd in Nistelrode Van ’t Rijk klaargestoomd, een
woonwijk voor de vooral Zuid-Oost Molukkers met de rooms-katholieke godsdienst.
Aan het einde van Van ’t Rijk gaat u rechtsaf, de Kerkhoflaan in en op het einde van deze straat,
vlak voor het Zeven Eeuwenpark en na het links op de hoek gelegen kerkhof met Calvariëberg, gaat

u linksaf de Parkstraat in. U komt dan uit bij het Raadhuisplein waar, getuige de onderstaande
foto, in 1939 en tijdens de mobilisatie, even werd geposeerd voor een foto met de burgemeester.

Foto 11

Mobilisatie in 1939; foto gemaakt op het huidige Raadhuisplein van Nistelrode

Na de oorlog werd de bevrijding
gevierd met optochten en rijk
versierde wagens met
trekpaarden.
Nu kunt u hier even een terrasje
pikken en genieten van een
smakelijke lunch of diner.
Ga voor het Raadhuisplein
rechtsaf, over het Laar.
U komt dan aan bij de
monumentale Waterstaatskerk van Nistelrode, de
St. Lambertuskerk, die hier in
1841 / 1842 werd gebouwd
Foto 12 Bevrijdingsoptocht Raadhuisplein
daar waar voorheen de St.
Antoniuskapel stond.
Links in de voorgevel van de kerk is een tableau / gedenksteen ingemetseld met de namen van
Indiëgangers; twee van hen, Jan de Beer en Bert van Dinther, keerden niet meer terug.

Foto 13 Bloemlegging op 4 mei
bij het tableau voorgevel
St. Lambertuskerk Nistelrode

Foto 14

Bidprentje van Jan de Beer

Foto 15 Graf van Jan de Beer

Foto 16 Bert van Dinther

Foto 17 Jan de Beer

U rijdt rechtdoor, op het Maxend, richting Vorstenbosch en komt weer uit bij het heemgebouw van
heemkundekring Nistelvorst, het startpunt van deze fietsroute.
U kunt tijdens de openingsuren het heemgebouw en het interieur bekijken en, tegen betaling van
een kleine vergoeding, hier genieten van een kopje koffie, thee of een ander drankje.
Ook kunt u de route verlengen, zie beschrijving hieronder, waardoor het een lange(re) route wordt.
De lange(re) route
U vertrekt vanaf het heemgebouw op het fietspad in zuidelijke richting. Net voor het Avia
benzinestation gaat u rechtsaf, het Kantje op.
In de nacht van 26 juli 1943 stort op het Kantje nabij de boerderij van de familie Van de Rakt een
Avro Lancaster III ED 734, call-sign GT-H, gevlogen door F/O J.M. Hudson van het 156ste Squadron
RAF, neer. Deze nacht werden ook bommenwerpers neergeschoten boven Lieshout, Elsendorp en
Oisterwijk. Boven hun missie Essen wordt de Lancaster ernstig aangeschoten door een nachtjager.
Om ca. 1.40 uur worden ze voor een 2de keer aangevallen door maj. Werner Streib, 1./NJG1
De Lancasterbemanning bestaat uit: Piloot gezagvoerder F/O J.M. Hudson (21), navigator Sgt. A.J.
Ede (22), rugkoepelschutter Sgt. E.E.A. Ambridge (21), bommenrichter Sgt. K. Weaver,
boordwerktuigkundige Sgt. J. Burroughs (21), radiotelegrafist Sgt. H. Lewis (23) en staartschutter
W.E. Wakeman (21).
Allen, op één na, komen om bij de crash en worden in Woensel bij Eindhoven begraven.
Bommenrichter Sgt. K. Weaver weet de dans te ontspringen en landt met zijn parachute nabij het
Willibrordusputje in Oss. Hij weet zich echter niet staande te houden en wordt vervolgens in
Heesch aan de Duitse autoriteiten uitgeleverd.

Foto 18 Lancaster
op het Kantje

De Amsterdamse
familie Boers,
tijdens de
vakantie in
augustus
logerend bij de
familie Smits –
van de Broek in
Nistelrode, maakt
een foto van het
wrak van de
betreffende
Lancaster,
gelegen tussen
de korenschoven.

Foto 19 t/m 24 De 6 graven van de omgekomen Lancaster bemanning ( begraafplaats Woensel).

Aan het eind van Kantje gaat u linksaf, en fietst u over de
Loosbroekseweg, richting Loosbroek.
Foto 25 Pietje Lunenburg

Pietje Lunenburg werd geboren op 28 januari 1925 in de
gemeente Nistelrode, parochie Loosbroek.
Het gezin Lunenburg woonden op de Middeloortse Hoeve, de
pachtboerderij was eigendom van het Kasteel Heeswijk.
Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers in de vroege morgen
Nederland binnen; zo ook in het oosten van Noord-Brabant. Op
11 mei, in het anders zo vreedzame, kleine en stille Loosbroek
was er grote chaos vanwege de grote aantallen doortrekkende
Duitse troepen met indrukwekkend oorlogsmaterieel.
Zij trokken op naar ’s-Hertogenbosch. Er werd in Loosbroek een
vrachtauto gevorderd bij Willem Lunenberg die daar niet zonder
slag of stoot werd afgegeven. Na een waarschuwingsschot
werden de sleutels afgegeven maar bij de start van de vrachtauto
werd de deur van de garage dicht gesmeten. Het lijkt
waarschijnlijk dat 4 jongens, waaronder Pietje, als de daders daarvan werden aangezien. Bang
geworden toen hij door een Duitser in zijspan werd aangesproken, zette Piet het met een vriendje op
een lopen. Piet werd daarbij door meerdere kogels dodelijk getroffen.
Jonker Alberic van den Bogaerde die in 1895 in Kasteel Heeswijk overleed, kocht zijn leven lang
boerderijen op en maakte daar pachtboerderijen van. Om te voorkomen dat zijn erfgenamen gingen
potverteren, bepaalde hij in zijn testament, dat de boerderijen 70 jaar lang niet verkocht mochten
worden. Dus vielen er, tot 1963, in totaal 77 boerderijen onder het bewind van Kasteel Heeswijk.
Op de 5e weg aan uw linkerzijde gaat u linksaf de Jonkerstraat in. Aan het eide van de Jonkerstraat
gaat u linksaf en dan de eerste straat rechtsaf: Grote Heide. Daarna de 1e weg linksaf, de
Vlagheideweg op. U komt dan uit op de Nistelrodesedijk. Steek deze over en ga op de onverharde
Brakkensedijk rechtsaf. Eerste straat, bij de kruising van de Meuwelweg, linksaf. Na een paar
honderd meter ziet u aan de rechterzijde een bank en het Short Stirling Bomber LK-458 monument.

Foto 26 Onthulling Short Sterling Bomber monument

Hier werd op 20 september 2015 een monument met plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de
omgekomen bemanningsleden van de Short Stirling Bomber LK-548 van de Royal Air Force die op 20
september 1944 werd getroffen door vijandelijk vuur en neerstortte in Vorstenbosch.
De omgekomen bemanningsleden zijn: P/O Maurice McHugh, Royal Australian Airforce – Pilot; F/Sgt
Eric Arthur Bradshaw, Royal Air Force Volunteer Reserve - Wireless Op.; Sgt Thomas Vickers, Royal Air
Force Volunteer Reserve- Rear Gunner; Dvr Ernest Victor Heckford, Royal Army Service Corps Dispatcher ; L/Cpl John Waring Royal Army Service Corps – Dispatcher. Allen zijn begraven op de
Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, behalve het lichaam van Heckford wiens lichaam niet
werd teruggevonden. Zijn naam staat op het Groesbeek Memorial.

We fietsen over de Meuwelweg terug naar de Nistelrodesedijk, steken die over ( Wees voorzichtig !
) en gaan links af, richting Vorstenbosch. U rijdt dan over het fietspad, via de Nistelrodesedijk en
Heuvel. Meteen na het voetbalveld / sportpark gaat u rechtsaf het Binnenveld op. Blijf deze weg
volgen. Op de T-splitsing gaat u rechtsaf de Kapelstraat in en de eerste weg weer linksaf Dat is de
Eggerlaan. Deze straat werd vernoemd naar Hélène (Leentje) Egger, een joods meisje.
In de oorlog woonde zij als Leentje Bakker een aantal jaren bij de familie Voets aan de Heuvel.
Mevrouw Egger, nu de schoonmoeder van Youp van ’t Hek, liet haar herinneringen aan die tijd
noteren door haar dochter Debbie Petter. Zij schreef het boek “Ik ben er nog”. Enkele jaren geleden
was zij in Vorstenbosch om haar oorlogsverhaal te vertellen. In 2017 werd door mevrouw Egger een
nieuw straatnaambord met informatie onthuld ter herinnering aan haar verblijf in Vorstenbosch.

Foto 27 Leentje Egger en haar dochter Debbie Petter

Aan het einde van de Eggerlaan komt u in de Schoolstraat. Ga hier linksaf, richting molen. Bij de
molen gaat u linksaf de Kerkstraat in. U passeert nu de kerk aan uw linkerhand. Bij de kerk ligt
rechts het Meester Loeffenplein.

Jo Loeffen, zoon van hoofdonderwijzer J.L. Loeffen, werd
geboren op 5 april 1923 in Vorstenbosch. De familie woonde
op de hoek van Kerkstraat en de Oude Veghelse Dijk. Het
Meester Loeffenplein verwijst nu naar deze woonplek.
Foto 28 Jo Loeffen Vorstenbosch

Vorstenbosschenaar Jo Loeffen sneuvelde op 15 augustus
1947 bij Ambarawa op Java. Jo was soldaat van het
onderdeel 1-1-RS (eerste bataljon, 1ste regiment
Stoottroepen ) bij de Koninklijke Landmacht in de
Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog .
Jo Loeffen vertrok met zijn bataljon met de Alcantara op 12
oktober 1945 vanuit Engeland naar Indonesië. Vanaf begin
maart was hij in de buurt van Semarang operationeel. Het
bataljon deed mee aan de eerste zogenaamde politionele
actie die van 21 juli 1947 tot 5 augustus 1947 plaats vond. 10 dagen later werd hij dodelijk getroffen
door een kogel. Op 22 januari 1948 keerde het bataljon 1-RS met het schip de Zuiderkruis terug naar
Nederland, zonder Jo Loeffen en zonder 48 andere gesneuvelde soldaten. Jo is begraven op het
Nederlands ereveld Candi, vak D nummer 192, te Semarang op Java. Het ereveld telt ca 1100 graven.
Tijdens deze oorlog, die van 3 december 1945 tot 23 november 1962 duurde, kwamen 6243
Nederlandse soldaten om, deels gesneuveld en deels ook door ziekten. Er zijn in totaal 240.000
soldaten in Indonesië actief geweest.
U gaat bij de kerk rechtsaf de Oude Veghelsedijk op, daarna de eerste weg linksaf ( Peelstraat ),
de eerste weg wederom linksaf ( Rietbeemden ) en komt dan op de Rietdijk. De 2e verharde weg
aan uw linkerhand, bij café de Riethoeve, gaat u links af. Via Lendersgat en Brakkensedijk rijdt u
richting Nistelrode. Zo’n 500 meter voor de Meuwelweg en het monument gaat u rechtsaf over een
geasfalteerd fietspad. U passeert een wildrooster en rijdt vervolgens door een fraai natuurgebied.
Na wederom een wildrooster gaat u over een geasfalteerd fietspad linksaf. U komt dan uit bij een
kruising met de Raktweg. Steekt de kruising met de Raktweg over naar de Bovenkampweg. De
Bovenkampweg gaat over in de Piet Geersdijk. U passeert De Nistel, een gastvrije zorgonderneming
met koffiehuis en landwinkel en een ontmoetingsplek voor jong en oud.
Ga na De Nistel de eerste harde weg linksaf, naar Achter de Berg, een zandverstuiving uit de
Middeleeuwen. Ook hier werd in de mobilisatietijd hard geoefend door het Nederlands leger.
U komt uit op het Maxend en gaat hier rechtsaf het fietspad op. Via het Maxend komt u bij het
heemgebouw van heemkundekring Nistelvorst, het startpunt van deze lange(re) fietsroute.

Herkomst foto’s: Tenzij anders vermeld heeft de auteur geput uit de fotocollecties van
heemkundekring Nistelvorst en de eigen collectie.
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