
 
Nieuwsbrief juli 2014 
 
Voor leden en 1 introducé. 
 

Op zondag 7 september gaan we onder leiding van Gerard Geboers vanaf Moorsel een 
wandeling maken naar het Onderduikerskamp genaamd “Dennenlust”. 
 
Vanaf eind december 1943 tot 21 september 1944 hebben tientallen mannen uit alle delen van ons  
land en geallieerde piloten waaronder de in Lierop zeer bekende Frank Doucette, ondergedoken 
gezeten in de bossen van Lierop tussen het gehucht Moorsel en de grens van Mierlo-Lierop. Gerard 
Geboers heeft hierover een boek geschreven, aan de hand daarvan heeft hij in 2012 een lezing voor 
ons gegeven over dit onderwerp. 
Aanvankelijk verbleven de onderduikers in een kamp in Heusden, maar omdat steeds meer mensen 
daar in de buurt van het bestaan van dat kamp wisten werd het te riskant en kwamen zij in de Lieropse 
bossen terecht. Een tent was hun eerste onderkomen, maar die maakte al gauw plaats voor een 
“gebouw” van boomstammen en stro.  
Bij het terugdringen van de Duitsers werd door de Engelsen de hulp ingeroepen van de ‘bewoners’ van 
het kamp. Vanuit een post langs de weg Mierlo-Lierop was het de bedoeling de terugtrekkende 
Duitsers extra moeilijkheden te bezorgen. Deze sabotageacties, die ook gevangenen mee brachten, 
leidde tot een verdere groei van de kampbevolking. Omdat het gebouw van het onderduikerskamp 
slechts twee slaapkamers telde, werd het zo krap dat er met slaapschema's werd gewerkt. Bij de 
bevrijding op 21 september '44 waren er 42 mensen in het kamp. Op één na hebben alle kamp-
bewoners de oorlog overleefd. 
Aanvankelijk herinnerde alleen een oventje en een plaquette op locatie ons aan het onderduikers-
kamp. Onlangs hebben leden van Heemkundekring De Vonder en Gerard Geboers er hard aan gewerkt 
om het kamp visueel te laten herleven. Dankzij een plattegrond die een van de onderduikers heeft 
gemaakt, konden zij met houten palen de verschillende kamers van het gebouw markeren.  
Ook de voormalige kapel, de gevangenis, de trimbaan, het sportveldje, de wachttorens en zelfs het 
konijnenhok zijn in het gebied op deze manier zichtbaar geworden. 
 
Op Moorsel woonde destijds de familie Berkers-Swinkels,  
deze familie speelde een sleutelrol in het hele gebeuren  
rondom Dennenlust. Gerard Geboers zal ons op Moorsel  
ook op de boerderij van de familie wijzen. 
 
Wij worden op 7 september om 10.45 uur verwacht op  
het adres Moorsel nr. 3 waar Gerard Geboers ons  
voorafgaand aan de excursie een korte inleiding met beeld- 
materiaal geeft. We willen starten met koffie/thee met  
cake, de kosten á 3 euro zijn voor eigen rekening, maar u  
bent uiteraard niet verplicht om daarvan gebruik te maken.  
De wandeling zelf zal ± 2 uur duren, houdt er wel rekening 
mee dat de wandeling over bospaden en niet over  
verharde paden gaat.  
Omdat we graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen  
rekenen moet u wel vooraf inschrijven.  
 
 



 
 

Oproep 
Tijdens de Jaarvergadering op 17 maart heeft onze voorzitter een herhaald verzoek gedaan voor 
vrijwilligers bij de verschillende werkgroepen of projecten.  
Bij de werkgroepen verwachten we een min of meer (los) vaste betrekking waarbij men op elkaar kan 
steunen, gegevens uitwisselen etc. 
Projecten zijn meestal korte of langdurige activiteiten die een bepaalde termijn vragen voor de 
afronding.  
Zo zien we graag versterking voor het organiseren van exposities. Hulp voor het mede bedenken, 
zoeken en aanleveren van expositiemateriaal bijvoorbeeld. Want om onze subsidie te garanderen 
moeten we 4 exposities per jaar organiseren, een hele klus dus. Maar wel heel leuk en gezellig om die 
(mede) te organiseren.  
Voor een project over de textielfabricage in Mierlo zoeken we vrijwilligers die interesse hebben in het 
onderzoek naar het textielverleden van Mierlo. Dan denken we vooral aan de Mierlose thuiswevers tot 
1900 en hoe hun afzet was geregeld. Vooral de connectie van de textielfabricage tussen de kernen van 
onze fusiegemeente Geldrop en Mierlo wordt momenteel belangrijk geacht. Wie kan en wil dit op zich 
nemen? 
Contact opnemen kan met het secretariaat, of loopt u eens op een donderdagavond binnen. 
 

70 Jaar bevrijding 
Onze werkgroep expositie werkt mee aan een expositie t.g.v. 70 jaar Bevrijding in kasteel Geldrop.  
Op zaterdag 13 september wordt deze geopend en zal tot 19 oktober te bezichtigen zijn.  
 
Op 16 september zal een deel van de tocht van Operatie Market Garden het Engels Kerkhof bezoeken. 
 
 
 
 

 
 
 
Naam:………………………………………………………………………………… 
 
 
Wil(len) graag met ……………personen deelnemen aan de excursie naar het onderduikerskamp op  
zaterdag 7 september. 
 
We willen graag…………koffie..……….thee met cake, á 3 euro p.p. reserveren.  
 
Hebt u meerdere personen die aan de wandeling deel zouden willen nemen meldt dit, dan nemen we 
die op als reserve.  
Aanmelden ………….. reserve personen. 
 
Deelnemers krijgen vooraf nog nadere informatie betreffende de route, locatie bijeenkomst, eventuele 
parkeermogelijkheden enz.  
 
 
Inleveren uiterlijk zondag 17 augustus bij Marij Damen, Kerkakkers 7, 5731 BS, Mierlo. 
E-mail: info@heemkundekringmyerle.nl 
Marij:  marijdamen@hotmail.com 
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