
Route naar de Vrijheid. 
Museum:“De bewogen jaren ’39-‘50” 

 

 
Duitse stafkaart uit 1940, gebruikt door 

Marechaussee Meeuwisse 

 

29 km. 

(Adviestijd vertrek tussen 10 en 12 uur.) 

 

€ 8,50 p.p. 

Inclusief koffie met appeltaartje en 

consumptie bij “de Bijenkorf” 

en entree museum. 

Beste mensen, 

 

Eerst wil ik u iets vertellen over de 

gebeurtenissen in het gebied waar u nu 

naar toe gaat. 

 

U bent nu in de dorpskern van Hooge 

Mierde. 

Nu een vredig gebied in het zuiden van 

Nederland tegen de Belgische grens, 

eens een grensgebied waar vluchtelingen 

in het geheim de grens passeerden. 

Dit waren ontvluchte Franse en 

Belgische krijgsgevangenen, politieke 

vluchtelingen, Joden en 

bemanningsleden uit vliegtuigen die door 

onze gezamenlijke vijand uit de lucht 

geschoten werden. 

 

U fietst door het gebied waar deze 

vluchtelingen door Marechaussees en 

burgers geholpen werden. De 

vluchtelingen moesten onderdak krijgen 

en ze moesten naar veilige plaatsen 

gebracht worden.  

Deze veilige plaatsen waren erg ver weg, 

men moest de vluchtelingen begeleiden 

tot in Frankrijk, Spanje, Gibraltar of 

Zwitserland.  

Er zijn verschillende vluchtroutes actief 

geweest gedurende de oorlogsjaren. 

De route die u nu gaat volgen is de route 

naar vrijheid geweest voor 150 Joden, 80 

ontvluchte krijgsgevangenen, 30 

verzetsmensen en 43 

vliegtuigbemanningsleden. 

 

 
1943, Marechaussee Meeuwisse met een 

extra fiets op de weg tussen Goirle en Poppel. 

 

We leiden u langs de grens waar de 

Marechaussees van toen, samen met 

onder andere de Hilvarenbeekse familie 

van der Heijden en andere burgers 

ontsnapte krijgsgevangenen, piloten, 

Joden en andere vluchtelingen de grens 

over lieten ontsnappen. 

 

Ook komen we op twee plaatsen die 

herinneren aan vliegtuigcrashes. 

 

 

 



 
Marechaussee Meeuwisse met een collega, ze 

lieten Joodse kinderen tijdens hun vlucht op 

Kerstavond 1942 schuilen onder deze grote 

overjas. 

  

 
Oud-Marechaussee Huub Meeuwisse vertelt 

geëmotioneerd over zijn herinneringen. Hier 

is het grenspunt waar de vluchtelingen 

passeerden. 

We starten bij café de Bijenkorf in 

Hooge Mierde, hier wordt een heerlijke 

kop koffie met een appeltaartje Bijenkorf 

geserveerd. 

De consumptie in café de Bijenkorf kan 

u naar wens gebruiken voor of na de 

fietstocht. 

U fietst door het mooie dorp naar het 

punt waar veel vluchtelingen de grens 

passeerden en daarna door landgoed De 

Utrecht. Nabij herberg “In den 

Bockenreyder” vindt u twee 

informatiekasten over de pilotenlijn. 

In dit gebied zijn op verschillende punten 

schuilplaatsen geweest waar piloten en 

andere vluchtelingen verborgen werden 

gehouden voor de Duitse bezetter met 

zijn handlangers. Dit was een belangrijk 

punt van de pilotenlijn. 

 

 
Fons van der Heijdenkapel te Netersel 

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. 

 

Het museum is geopend 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 

uur, verder op afspraak. December en 

januari zijn we beperkt geopend. 

 

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/

