
Deze uitgave van Gemeente 
Sint-Michielsgestel is tot 
stand gekomen in samen-
werking met de heemkunde- 
verenigingen en oranje- 
comités uit onze gemeente.

‘OVER KOSTBARE VRIJHEID’

FIETS-WANDELROUTE  
75 JAAR BEVRIJDING 
GEMONDE
Heemkundevereniging Den Hogert 
heeft een speciale fiets-wandelroute 
ontwikkeld rondom het thema 75 jaar 
bevrijding. Deze maakt deel uit van de 
fietsroute door alle kernen in onze ge-
meente. De route is 30 km lang en 
voert over verharde en onverharde 
wegen en paden. Onderweg passeer 
je locaties die verbonden zijn met ge-
beurtenissen tijdens de Tweede We-
reldoorlog. In het Fiets-wandelroute-

boekje staan beknopte verhalen over 
wat zich op die plekken heeft afge-
speeld. De route is te downloaden op 
de website van de heemkundevereni-
ging www.heemkundegemonde.nl. 
Ook is het boekje te koop bij: de Ge-
mondse horecagelegenheden, HKV 
Den Hogert, Geerts Adviesgroep, Assu-
rantiebedrijf Klomp B.V., Willy Schelle-
kens Doe-het-zelf zaak en Schellekens 
Tankstation.

“Berlicum: de Engelse verkenningswagens op patrouille op de hoek van de Kerkwijk en De Ploeg. 
Links de villa Rustoord van de familie Kies. Op de achtergrond is vaag de vernielde kerktoren te zien.”

Tijdschrift “Aachterum”

“Aachterum ...” is het tijdschrift van 
heemkundevereniging HVBM uit Berli-
cum. Deze verschijnt drie keer per jaar 
en bevat veel interessante artikelen 
van historische aard. De edities van ok-
tober 2019 en februari 2020 zijn ge-
wijd aan de Tweede Wereldoorlog en 
de bevrijding Berlicum en Middelrode. 

Voor leden is het blad gratis. Losse uit-
gaven zijn voor 6 euro ook los te koop 
bij Boekhandel Mieke Wijgergangs op 
het Mercuriusplein in Berlicum. 

Parochieblad  
“De ware Jacob”

Van oktober tot mei verschijnt er iede-
re maand in “De ware Jacob” een arti-

kel over oorlog en bevrijding in Den 
Dungen. Het artikel wordt verzorgd 
door Heemkundevereniging “Op die 
Dunghen”.

‘Over kostbare vrijheid’ is de titel van 
het boekje dat verschijnt bij gelegen-
heid van de bevrijding 75 jaar geleden 
van de vijf kernen van de gemeente 
Sint-Michielsgestel, Het boekje is een 
initiatief van de vijf samenwerkende 
heemkundeverenigingen uit Middelro-
de, Berlicum, Den Dungen, Gemonde 
en Sint-Michielsgestel. Deze verenigin-
gen hebben ook het initiatief geno-
men om voor elk van de kernen een 
oorlogsfietsroute uit te zetten. Fiets-
routes met beschrijving van de vele 
gedenkwaardige gebeurtenissen die 
er vanaf het begin van de oorlog tot 
en met de bevrijding hebben plaats-
gevonden. In het boekje is een korte 
kenschets van elke route opgenomen, 
plus een verwijzing naar de websites 
waarvan de routes inclusief een uit-
voerige beschrijving te downloaden 
zijn. 
Het grootste deel van het boekje gaat 
over de bevrijding van de vijf dorpen. 
Het eerste deel over het allereerste 
begin van de bevrijding van Neder-
land, de landing van de geallieerden in 
Normandië, D-Day dus, en de daarop-
volgende opmars naar Brabant. Het 
tweede deel beschrijft ‘Market Gar-
den’, de ‘brug te ver’ bij Arnhem, de 
mislukte poging in september om de 
Duitsers uit Brabant te verjagen. Het 
derde en laatste deel gaat helemaal 
over de bevrijding in oktober van elk 
van de kernen. Het is voor de eerste 
keer dat ons bevrijdingsverhaal in sa-
menhang met de grote andere ge-
beurtenissen zo in detail is beschre-
ven.
Na lezing zal het ieder duidelijk zijn 
wat de achtergrond is van de titel van 
dit boekje.

Het voorwoord is van burgemeester 
Han Looijen. De makers van het boekje 
zijn Henk van der Linden (tekst) en Jan 
Veenman (vormgeving). Het eerste ex-
emplaar wordt op 18 oktober aange-
boden aan de burgemeester. Het 
boekje kost € 5 en is vanaf 20 oktober 
in elke kern bij de festiviteiten rondom 
Wheels en daarna op meerdere adres-
sen verkrijgbaar. Tip: de oplage is 
1000 exemplaren, dus wees er snel 
bij!!

Verkooppunten 

Sint-Michielsgestel:
De Readshop, Primera en  
Rijwielhandel van Buuren,   
De Heerlijkheid Herlaar 

Den Dungen:
Henk van Gestel (Bramenbos 12,  
Sint Michielsgestel), Jaap Claerhoudt 
(Kampseveld 15, Den Dungen),
Litserborg (Litserstraat 2, Den Dungen)

Gemonde: 
Gemondse horecagelegenheden,  
HKV Den Hogert, Geerts Adviesgroep, 
Assurantiebedrijf Klomp B.V.,  
Willy Schellekens Doe-het-zelf zaak en 
Schellekens Tankstation

Berlicum: 
Beide heemkundeverenigingen en bij 
Boekhandel Mieke Wijgergangs

HET DAGBOEK  
VAN RITA BIJNEN

Rita Bijnen uit Berlicum heeft als 
20-jarige een oorlogsdagboek bijge-
houden over de periode 17 september 
1944 tot aan 1 januari 1945. Rita be-
schrijft in haar dagboek zeer nauw-
keurig alle gebeurtenissen rondom de 
strijd in Berlicum en evacuatie naar 
Coudewater in Rosmalen. En de terug-

keer naar hun vrijwel volledig ver-
woeste dorp. De spannende maar 
soms ook dramatische verhalen kwa-
men bij toeval aan het licht. Dankzij 
Heemkundekring De Plaets uit Berli-
cum en Heemkundekring Rosmalen 
zijn ze nu voor iedereen te lezen. De 
inmiddels 95-jarige Rita Bijnen heeft 
haar goedkeuring gegeven aan de pu-
blicatie. In mei van dit jaar las ze op 
de radio een stuk voor uit haar dag-
boek.

Het oorlogsdagboek van Rita wordt in 
een beperkte oplage uitgebracht. Het 
is eind oktober 2019, rond de periode 
van de herdenking en de bevrijding 
van Berlicum en Rosmalen, beschik-
baar. Mensen die belangstelling heb-
ben, kunnen aan de voorinschrijving 
meedoen. Kijk voor meer informatie 
op: www.deplaets.nl.


