
MUSEUM 

        DE 

  BEWOGEN 

     JAREN 
 

 
 

 

WANDELARRANGEMENT LANGS 

OORLOGSMONUMENTEN 

3 ½ km 

 

€ 8,50 
 

 

Incl. koffie met appeltaartje en 

consumptie in café de Bijenkorf en 

entree museum. 
 

 

 

WANDELARRANGEMENT 
 

 

 

 

In samenwerking met café de Bijenkorf 

hebben we een wandelarrangement 

opgesteld dat u langs bezienswaardige 

plaatsen voert in ons mooie idyllische 

dorpje  

 

 

 

De route voert u langs plaatsen waar 

Franse militairen op 12 mei 1940 een 

veldslag leverden tegen het oprukkende 

Duitse leger. Drie Franse en één Duitse 

militair werden op onze gewijde aarde 

begraven.  

 

 

 

U komt ook op gedenkwaardige plaatsen 

en ziet historische gebouwen waarover u 

achtergrondinformatie vind in de gids die 

u mee krijgt. 

 

Start in café de Bijenkorf. 
 

 

U wordt ontvangen in de Bijenkorf met 

een kopje koffie en een appeltaartje 

Bijenkorf. Hier kunt u even genieten van 

de rust die er nu in ons dorpje heerst. 

Hierna begint u aan de wandeling. 
 

De consumptie kan u naar wens 

gebruiken voor of na de wandeling. 
 

 

Deze plattegrond geeft een idee van de 

troepenverplaatsingen in mei 1940: 

 

 

 

 

Duitse en Franse troepenverplaatsingen in mei 1940. 

Duidelijk is te zien dat Hooge Mierde midden in 

oorlogsgebied ligt. 

 



 

 
 

 

In café “De Bijenkorf” hadden de 

Fransen een post in de 

“goei”voorkamer. Ze zetten een pistool 

tegen het raam en schoten zo een gat 

door de ruit, een telefoondraad ging door 

dit gat om een verbinding te maken 

tussen veldtelefoons.   
 

 

 

De Franse militairen namen de pastorie 

in gebruik als onderkomen voor de 

officieren. 

Later in de oorlog werd de pastorie ook 

door de Duitse officieren gebruikt. 
 

In onze gewijde aarde (kerkhof) waren 

drie graven van gesneuvelde, Franse 

militairen. 
 

 

 

 

De (geruimde) Franse graven te Hooge Mierde  

 

 

 

 

Duitse militairen gebruikten de kerktoren 

als uitkijkpost. Van hieruit werd 

vuurleiding gegeven aan een Duits kanon 

dat drie Franse tankjes en de boerderij 

van de familie Luyten in brand schoot. 

 
Frans tankje achtergebleven op de Weeldsedijk. Vier 

van dit soort tankjes stonden aan de weg richting Lage 

Mierde en Poppel. 

 

In het museum kunt u verdere informatie 

vinden omtrent de oorlogsmonumenten. 

Het museum is van 1 mei tot 1 november 

van dinsdag t/m zondag en van 1 nov tot 

1 mei van donderdag t/m zondag open 

van 13.00 tot 17.00 uur. Verder op 

afspraak. Dec en jan beperkt open. 

Tel: 013-5093133. (bgg 013-5091776) 

Tot ziens. 
 

                      
 

Gemeente Reusel- De Mierden. 


