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1. Oorlogsmonument Oorlog en Vrede 
 Plaquette Aarle- Rixtel, Dorpsstraat 1. 
 Voor alle oorlogsslachtoffers.

2. De neergestorte Messerschmitt 
 109G-14 te Aarle-Rixtel
 (Zie informatiebord).

3. Wilhelminakanaal
 Het Wilhelminakanaal diende als routewijzer  
 voor de geallieerde vliegtuigen/bommen- 
 werpers die op weg waren naar de 
 stuwdammen in het Ruhrgebied. Bij de  
 Oranjebrug staat een informatiebord met  
 uitleg over deze oorlogshandelingen.

4. Vliegtuigcrash op de Heikant
 (Zie informatiebord).

5. Herdenkingsmonument Beek en Donk
 Het monument bestaat uit een pijler van  
 de Donkse kanaalbrug, die tijdens WOll is  
 vernield. In de pijler is de volgende tekst  
 uitgehouwen: ‘Ter nagedachtenis aan hen,  
 die door oorlogsgeweld om het leven kwamen’.
 De oude klok uit het voormalige klooster  
 ‘Leefdael’ is verwerkt in het monument.
 Jaarlijks worden hier op 4 mei de slacht- 
 offers van de oorlog herdacht.

6. Knokploeg
 (Zie informatiebord).

7. Mariahout
 Op het kerkhof van Mariahout liggen de  
 graven van de twee Britse soldaten, 

Crompton en Stride, die sneuvelden tijdens de 
operatie Market Garden. 
Op het Oranjeplein een bevrijdingsmonument 
met de tekst:
 ‘In vrijheid samen herdenken 
 In vrijheid mogen vieren’.

8. Oorlogsmonument Lieshout  
 Voor alle slachtoffers uit Lieshout die 
 tijdens de Tweede Wereldoorlog om het  
 leven kwamen. (Prinsenhof).

9. Laarbrug
 Bij knp 93 bij de Laarbrug staat ook een  
 bord met informatie over de oorlog. Op  
 dit bord staat ook nog de oude brug van  
 voor de oorlog. De huidige brug is van na  
 de oorlog.
  
De aangegeven fietsroutes leiden langs her-
denkingsmonumenten en gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden in de Tweede Wereld-
oorlog. Voor het fietsen van de routes volgt u de 
aangegeven knooppunten. Voor de exacte lo-
catie van enkele gebeurtenissen moet u afwij-
ken van de knooppuntenroute. Op het kaartje 
zijn deze aangegeven met een stippellijn. 

Afstand route: ca 28 km.

Startpunt Aarle-Rixtel: Kouwenberg 1, knp 59. 
Starten van de route kan op elk willekeurig 
knooppunt.

Route: 59 - 44 - 67 - 66 - 65 - 64 - 92 - 26 - 
               68 - 71 - 63 - 93 - 59
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