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"Kapelletje op de Hei" a/d Broekweg    Waarom is het kapelletje gebouwd?

De bevrijding van Nederland begon 17 september 1944 met de operatie “Market Garden:”. Middels grote 
luchtlandingen dropten de geallieerden duizenden militaire bij Arnhem, Nijmegen en Son bij Eindhoven. 
Tegelijkertijd trokken grondtroepen vanuit het zuiden richting Nijmegen en Arnhem.
In de buurt van Overloon stuitte deze troepen op felle weerstand van de Duitse bezetters. In de nacht van 26 
en 27 september begint de bloedige slag om Overloon. Het duurde tot 14 oktober voor de vijand zich 
verslagen terug trok.
Voor en tijdens de slag werden burgers uit Overloon en omliggende dorpen zoals Vortum-Mullem, Groeningen 
en Vierlingsbeek, gedwongen geëvacueerd. Een aantal van hen vonden een schuilplaats op de plek waar u nu 
staat.
Toen Maashees in de vuurlinie kwam te liggen kreeg ook de Maashese bevolking op 1 oktober het bevel te 
evacueren, Sommige onttrokken zich daaraan en zochten bescherming in eigen schuilkelders. Anderen trokken 
weg naar andere dorpen of zochten beschutte plekken als deze en bouwden ter plekke een schuilhut met het 
voorradige materiaal.
Deze situatie duurde tot 23 november de datum dat Maashees werd bevrijd. Aangezien de situatie gevaarlijk 
bleef kreeg de resterende bevolking echter alsnog te horen dat iedereen Maashees diende te verlaten. Het 
gebied tussen de spoorlijn en de Maas was VERBODEN GEBIED.
Pas begin maart 1945 mochten de bewoners van Maashees terug keren. Zij vonden een verwoest Maashees.

De bewoners van het kamp besloten om een kapelletje te bouwen als een ieder ongedeerd bleef. Tot grote 
vreugde van ieder bleef iedereen ongedeerd. Tijdens de periode hier doopte de geëvacueerde deze plek tot
“Kamp de goede hoop” Na de oorlog werd door de bewoners ,in 1968,  het kapelletje gebouwd.
Het heeft zolang geduurd omdat door de ruilverkaveling niet duidelijk was was welke grond van de Gemeenten 
werd.

WIJ RIEPEN DE HEER AAN
IN ONZE NOOD

EN HIJ VERLOSTE ONS 
VAN ONZE ANGSTEN
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Heilige Mis op 6 oktober  1968 
door Pastoor Gerrits bij de 
inzegening van het "Kapelletje", 
als dank aan Maria dat niet één 
van de bewoners is omgekomen.

Uitnodigingsbrief door het Comité

Maashees 13 september 1968.
Geachte Familie,

Uit de zeer weinige gegevens welke ons bekend zijn is ons gebleken, dat Uw familie met ons de oorlogsdagen van oktober-november 1944 heeft 
doorgebracht in de bossen op de hei te Maashees. Zoals U bekend zal zijn werd in 1945 het plan opgevat om op deze plaats een Gedachteniskapel 
te bouwen, waarvoor een comité werd gevormd, Er werden voor dit doel verschillende geldinzamelingen gehouden, welke in totaal een mooi 
resultaat gaven. Mede door de ruilverkaveling ter plaatse heeft het echter lang geduurd voordat er een definitieve plaats voor het bouwen van de 
kapel bepaald was. Dit ……. Klik hier voor gehele brief

Kosten kapelletje

http://www.dorpsraadmaashees.nl/upload/Kapel__Hei_22_Kapel_Hei_Uitnodigingsbrief.pdf
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Vanaf october 1946 stond het Mariabeeld in een nis, die aan de boom hing die nu achter het 
kapelletje staat.  Het Mariabeeld staat nu in het kapelletje.

Bewoners “Kamp de goede Hoop”, Frits Rijnders en Piet Smits

Wat er aan de bouw van het kapelletje vooraf ging

Voorwaarde overdracht naar RK Kerk

http://www.dorpsraadmaashees.nl/upload/Kapel__Hei_z__Bewoners_-Het_Kamp_de_goede_Hoop_Oktober-November_1944-.pdf
http://www.dorpsraadmaashees.nl/upload/Kapel__Hei_x_Verslag_1_oktober_1967.pdf
http://www.dorpsraadmaashees.nl/upload/Kapel_Hei_w_Voorwaarde_overdracht_naar_RK_Kerk.pdf
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Lodder

Broekweg

Frits Rijnders

Piet Smits

Kapelletje Toegangsweg    ± 96 m2 

Totale grootte 12,40 aren

Fred Rijnders
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