
Van bezetting tot bevrijding. 
 

Museum:“De bewogen jaren ’39-‘50” 
 

 

 
Oorlogsmonument in Reusel.  

Dit monument herinnert aan de burger- en 

militaire slachtoffers die vielen tijdens de 

strijd om Reusel. 

 

 

44 km. 

(Adviestijd vertrek tussen 10 en 12 uur.) 

 

 

€ 8,50 p.p. 

Inclusief koffie met appeltaartje en 

consumptie bij “de Bijenkorf” en entree 

museum. 

 

 

Hallo, eerst iets over de oorsprong van 

de route die u nu gaat fietsen. 

 

U begint uw route in het café de 

Bijenkorf in de dorpskern van Hooge 

Mierde. 

Nu, een vredig gehucht in het zuiden, 

tegen de Belgische grens, eens, een 

oorlogsgebied waar geweld en vernieling 

was. 

 

Op 11 mei 1940 kwamen hier Franse 

troepen van het “4
e
 Regiment Dragondes 

Portés” aan. 

 

 
Andre Cochina, een Franse militair die 12 

mei 1940 in de strijd was betrokken, geeft op 

een door hem geschonken foto de officier 

Luitenant Donneau aan. Donneau sneuvelde 

tijdens de slag om Hooge Mierde. 

 

Ze trokken in ruim één dag tijd van  

Frans Vlaanderen naar onze dorpjes, 

waar ze zich ingraafden om zo de Duitse 

troepen tot terugkeren te dwingen. 

 

Het treffen eiste zijn slachtoffers en drie 

Franse en één Duitse militair werden in 

onze gewijde aarde begraven. 

 

 
De graven van Albert Donneau, Louis Denis 

en Jean Lenoir. 

 

In Arendonk bezoeken we een 

monument voor de Franse gesneuvelden. 

 

De tocht gaat verder langs een 

schuilplaats van enkele 

vliegtuigbemanningsleden van een 

Geallieerd vliegtuig. Vanuit hun 

brandende Dacota ontsnapten zij en 

verborgen zij zich hier.  



 
In deze veldschuur hielden Fred Dyer en 

Jack Hickey zich enkele weken schuil. 

 

De route gaat vervolgens via Arendonk 

en Bladel naar Reusel, we passeren oa. 

een plaats waar in september 1944 

enkele verzetsstrijders werden 

gefusilleerd. 

 

 
Het monument in Bladel van Flipse en Freericks. 

De strijd in 1944 eiste in Reusel en 

omstreken vele militaire- en burger 

slachtoffers. 

 

 
Britse oorlogsgraven in Reusel. 

 

 

Een prettige fietstocht toegewenst.  
 

Bij café de Bijenkorf in Hooge Mierde 

wordt een heerlijke kop koffie met 

appeltaartje geserveerd. Hier start de 

fietstocht. 

 

De consumptie mag u in café de 

Bijenkorf gebruiken voor of na de 

fietstocht en museumbezoek.  

 

Meer informatie betreffende de plaatsen 

die u tijdens de tocht bezoekt vindt u in 

het museum. 

Het oorlogs- en verzetsmuseum De 

bewogen Jaren ligt juist naast de kerk 

van Hooge Mierde. 

In het museum vindt men meer 

informatie over de bezochte plaatsen. 

Een prettige tocht toegewenst. 

 

Het museum is open van 1 november tot 

1 mei van donderdag t/m zondag en van 

1 mei tot 1 november van dinsdag t/m 

zondag, steeds van 13.00 tot 17.00 u, 

verder op afspraak. December en januari 

beperkt open. 

 

Museum: “De bewogen jaren 1939-

1950”, 

Floreffestraat 1, 

5095 AV Hooge Mierde. 

www.museumdebewogenjaren.nl 

013-5093133 (b.g.g. 013-5091776 of 06-

22468282) 

Wilt u een hapje eten kijk dan op: 

www.cafedebijenkorf.com 

Voor ons weekmenu, daghap etc. 

 

 

http://www.museumdebewogenjaren.nl/
http://www.cafedebijenkorf.com/

