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     Uitnodiging 

 
voor de lezing op maandagavond 4 november om 20.00 uur in het 

“Ontmoetingscentrum” in de Doornboomstraat te Middelbeers met als thema:  
 
“Pilotenlijn in de Kempen”, door de heer Ad van Rijswijk. 

 
Tussen Hilvarenbeek en Lage Mierde ligt aan de Belgische grens bij Esbeek een 

bos, dat eigendom was van de levensverzekeringsmaatschappij “De Utrecht”. 
De grens werd verder gemarkeerd door een zandweg die er evenwijdig aan liep. 
Aan weerskanten van de grens lag een vijfhonderd meter strook die zich 

landinwaarts uitstrekte. Op de zandweg liepen douanecommiezen en Duitse 
grenswachten patrouille. Aan de Belgische kant van de grens liep een zandweg 

naar het dorp Weelde.  
Daar was een halte van de bus-tramverbinding Poppel- Turnhout. 
 

Dit was het werkterrein van de groep Smit/van der Heijden, die de harde kern 
van de verzetsgroep vormde. Samen met burgerhelpers hebben zij naar 

schatting ruim 80 Franse krijgsgevangen, ruim 50 geallieerde vliegers, ruim 
150 Joodse Nederlanders en ongeveer 20 Nederlanders, die Londen als hun 

einddoel hadden, over de grens gebracht. 
 
Ad van Rijswijk zal ons meenemen in het werk van deze groep dappere  

mensen om enig inzicht te geven in de gevaren en de spanning  
die zij moeten hebben ervaren. 

 
 
Met deze lezing besluit de heemkundekring het herdenkingsjaar waarin de 

Beerzen 75 jaar geleden bevrijd werden. 
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*In Oirschot wordt op 24 oktober herdacht dat zij 75 jaar geleden bevrijd 
werden. Kijk voor het hele programma van deze dag op  

www.oirschot.nl/75  
 
 

 
 

*Op zondag 14 juni 2020 wordt in Lieshout voor de veertiende keer het 
Brabants Dialectenfestival georganiseerd.  
Hieraan is een schrijfwedstrijd verbonden met als thema:  

Liefde is ’t skonste um te hebbe”.  
 

Er kunnen verhalen, gedichten of liedteksten worden ingestuurd die gebaseerd 
zijn op het genoemde thema en geschreven zijn in het eigen Brabantse dialect. 
 

Mocht u mee willen doen stuur dan uw verhaal, gedicht of liedtekst voor  
1 maart 2020 naar De Stichting Brabantse Dialectenfestival 

p/a Dorpsstraat 75, 5737 GB Lieshout onder vermelding van “schrijfwedstrijd”. 
Of digitaal naar: secretariaat@brabantsdialectenfestivan.nl 

 
 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet 
het bestuur van “Den Beerschen Aard”. 
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