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Voorwoord 
 

De laatste editie van dit jaar biedt mij de gelegenheid om u allen nu reeds mijn beste wensen 
uit te drukken ter gelegenheid van de komende jaarwisseling die zijn plaats vindt temidden 
de feeststemming van kerstmis en nieuwjaar. 
December, met zijn kortste dag en langste nacht voert ons naar hartje winter waarin lange 
avonden verpozing brengen en ons uitnodigen tot rustige overpeinzing en bezinning.  
De vereniging van politieke gevangenen en rechthebbenden vierde in de loop van dit jaar 
haar 65ste verjaardag. Het aantal rechtstreeks getuigen slinkt zienderogen , de Tweede 
Wereldoorlog schuift jaar na jaar verder van ons weg, doch nooit voorheen werden we zo 
menigmaal overstelpt door de media en literatuur over diverse facetten aangaande dit 
tragisch wereldgebeuren in vorige eeuw. Het lijkt soms van het “goede” te veel en daarom 
moeten we alert blijven omdat het gevaar bestaat dat we door de bomen het bos niet meer 
zien. De essentie mag niet verloren gaan : had de strijd en het offer van onze politieke 
gevangenen zin ? Niet indien ons land in de toekomst uiteen zou vallen, wèl als België één 
land blijft, want zij, Waal of Vlaming, hadden in wezen weinig of niets gemeen met politiek. Ik 
citeer de nationale voorzitter, Jozef Craeninckx : “ Wanneer een politieke gevangene de 
media haalt is het veeleer als anoniem slachtoffer van het Nazi-regime; een juist maar 
alleszins totaal onvolledig beeld. Alvorens ‘lijders’ te worden waren zij onversaagde strijders. 
Het oorzakelijke verband daartussen vormt precies hun fascinerende geschiedenis”  Zij 
hebben  zich tot het bittere eind verzet,  zij aan zij, tegen de bezetter en met éénzelfde doel : 
de vrijheid. Moge dit een aansporing zijn om er voor te zorgen dat een land van 
taalgemeenschappen niet per se een gescheiden land hoeft te zijn. 
Vanuit vaderlandslievend oogpunt blijft de hoofdbekommernis  van onze vereniging het 
verzorgen van de jaarlijkse herdenkingen en dit met de loyale  steun van de stad Tienen en 
de gemeente Tielt-Winge. 
Beste vrienden, uw aanwezigheid daarbij is een stimulans om dit  te blijven doen en 
de hernieuwing van uw lidmaatschap een financiële doch niet te versmaden morele steun. 
Zalige kerst, prettig eindejaar, gelukkig nieuwjaar……    
        Vital Craeninckx, voorzitter 

 

Hernieuwing 

LIDGELD   2012  
gewest Meensel-Kiezegem en Tienen 

 

Het lidgeld voor 2012 is vastgesteld op 16 euro. 

( 15 euro + 1 euro administratie) 

Een overschrijvingsformulier vind je achteraan in dit 

tijdschrift.  

vermelding : lidgeld 2012, naam en adres. 

Rekeningnummer Pol. Gev. en RH : 853 – 8419452 – 78 

 
De lidkaarten zullen na betaling opgestuurd worden 

door secretaris Jos Lemmens 

 
Leden die hun lidgeld contant betalen of reeds betaald hebben 

moeten hier uiteraard geen gevolg aan geven. 
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Viering van 65 jaar N.C.P.G.R in Brussel op 8 oktober 
 
Op zaterdag 8 oktober vierde N.C.P.G.R. – C.N.P.P.A. haar 65ste verjaardag.  
De vereniging bereikte dit jaar haar “pensioenleeftijd” en dit is niet onopgemerkt 
voorbijgegaan. 
Alle beheerders , voorzitters en respectievelijke partners waren uitgenodigd op deze viering. 
Ons gewest was ruimschoots vertegenwoordigd door Vital Craeninckx , voorzitter, Leen 
Cleynen, Jos Lemmens en Marcel Reynders, nationaal beheerders , Rosette Rentiers en 
Rudi Beeken, juridisch raadgever van N.C.P.G.R. die met de wagen was gekomen. 

Na aankomst met de trein in Brussel – Centraal werd de delegatie uit Meensel-
Kiezegem opgewacht door een comfortabele bus van landsverdediging. Vandaar 
reden we naar het graf van de Onbekende Soldaat aan de congreskolom waar een 
korte plechtigheid met bloemenhulde werd gehouden door achtereenvolgens : 

-André Flahaut - voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
-Olga Zrihen - voorzitster van het College van Quaestoren van het Senaat, 
-Rudi Schellinck - vertegenwoordiger van de Minister van Landsverdediging, 
-Michel Jaupart – administrateur-generaal a.i. van IV-NIOOO (instituut voor Veteranen – 
nationaal instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers) 
-Jozef Craeninckx, nationaal voorzitter, en Anna Megens, nationaal ondervoorzitster van 
de Confederatie. 

Leopold I keek vanop de congreskolom onverstoord toe hoe de gietende regen het 
plein voor de eeuwigbrandende vlam in een modderpoel had herschapen…Hij zag 
dat het goed was….  
Na de Brabançonne bracht de leger-autocar het gezelschap naar het Federaal 
Parlement voor een academische zitting in de congreszaal. Iedere aanwezige werd 
er punctueel geïdentificeerd met een batch.  

Mevrouw Marcelle Berghmans kondigde achtereenvolgens volgende sprekers aan : 
-Dhr. André Flahaut, voorzitter van de kamer,  
-Dhr. Jozef Craeninckx, nationaal voorzitter NCPGR - CNPPA 
-Dhr. Victor Malbecq namens de vriendenkring der kampen ( amicale des camps) 
-Dhr. Edmond Eycken, nationaal ondervoorzitter gewest Brussel 
-Dhr. Marc van den Wijngaert , emeritus hoogleraar hedendaagse geschiedenis aan de 
KUBrussel  
 

De viering werd besloten met een vriendschappelijke maaltijd in het parlementsgebouw. 
Omstreeks 16 uur bracht de bus van defensie de treinreizigers terug naar het centraal station. 
 

 
      De delegatie van het gewest Meensel-Kiezegem-Tienen aan de” Onbekende Soldaat” 
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Korte historiek van 65 jaar  NCPGR-CNPPA 
 

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden werd opgericht 
op 28 september 1946 in Brussel. 
De eerste nationale voorzitter was Generaal-Majoor Lentz. De kantoren bevonden zich in de 
Louizalaan. 
De tweede nationale voorzitter , Leopold Ros, stond aan de leiding van de vereniging van 
1947 tot 1953. 
Tijdens het Congres van Namen in 1953, werd het initiaalwoord NCPGR vervolledigd met     
“van België”.  Armand Minsart werd er tot voorzitter verkozen: hij bekleedde deze functie tot 
1957, waarna hij de fakkel doorgaf aan een andere Luikenaar, rechter Albert Regibeau. 
Van bij de aanvang was Albert Regibeau bijzonder actief.  Hij nam de teugels in handen en 
door zijn hardnekkigheid slaagde hij erin vrijwel alle rechten die onze invalide politieke 
gevangenen en rechthebbenden nu nog genieten te verwerven. 
Toen bevonden onze kantoren zich in het Egmontpaleis, waar eveneens onze maandelijkse 
raden van bestuur plaatsvonden in één van de grote zalen, van 20 uur tot soms na 
middernacht aangezien allen nog beroepsmatig actief waren. 
Het was in diezelfde periode dat Albert Regibeau zonder versagen van de opeenvolgende 
regeringen de befaamde wet op de concentratiekamppathologie, de 20 % forfaitaire 
tussenkomst  voor de politieke gevangenen die meer dan 180 dagen in gevangenschap 
hadden gezeten evenals  het 15e deel van het officiële Belgische barema voor politieke 
gevangenen met minder dan180 dagen gevangenschap en vooral de erkenning van de 
vrouwelijke aandoeningen heeft verkregen. 
In oktober 1979, tijdens het congres van Hoei, werd Jacques De Bruyn, op dat ogenblik 
secretaris generaal, tot opvolger van Albert Regibeau verkozen.  
Hij nam het vaste voornemen om op dezelfde weg als zijn voorganger door te gaan en de 
verworven rechten van de P.G. en R.H. ongeschonden te vrijwaren en indien nodig te 
verdedigen.  Na een lange en pijnlijke ziekte heeft Jacques De Bruyn ons in 1997 verlaten. 
François De Coster, nationaal adjunct-voorzitter, zorgt vanaf dan voor de aflossing en vervult 
die taak loyaal en met overtuiging tot in 2009.  Dankzij hem krijgen de rechthebbenden het 
remgeld terugbetaald en genieten ze gratis vervoer bij de NMBS.  Onze Confederatie  heeft 
eveneens in 1997 de door Renée De Wallens-Castelle voorgezeten Unie van Moeders en 
Echtgenoten van Gefusilleerde en Overleden Politieke Gevangenen overgenomen. Vandaag 
de dag verdedigen we nog steeds hun gerechtvaardigde eisen. 
François De Coster heeft om gezondheidsredenen de fakkel doorgegeven aan Jozef 
Craeninckx die voorzitter is van onze Confederatie sinds de algemene vergadering van 16 
mei 2009. Vermeldenswaard is dat Jozef Craeninckx tegelijk Politiek Gevangene en 
Rechthebbende is. De titel van erevoorzitter is dan aan François De Coster verleend die op 
20 mei 2011 is overleden. 

        foto :L.Cleynen 

                               vlnr: E.Eycken, R.Rentiers, M.Reynders, V.Malbecq, R.Beeken, J.Craeninckx, J.Lemmens,  
        M. Van den Wijngaert, V.Craeninckx  na de broederlijke maaltijd in het Parlement 
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18 augustus 2011:  Herdenking van de Slag bij Houtem-Grimde  :  W.O.  1 

   
Bloemenhulde door de stad Tienen op 4 plaatsen :  

 
        
             

  
 

     Necropolis Grimde                              Oplintersepoort Tienen 

 

 

 

 

 

 

                
  

      Militair kerkhof Sint-Margriete-Houtem                 Kalkmarkt  Tienen 
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Slag bij Houtem-Grimde, vervolg 

 
Op donderdag 18 augustus,  herdachten het stadsbestuur en de vaderlandslievende 
verenigingen van Tienen de 97ste verjaardag van de Slag bij Houtem-Grimde. Wij denken 
hierbij ook even terug aan de slachtoffers van het zware onweer dat ’s avonds losbarstte en 
dood en vernieling zaaide op de festivalweide van Pukkelpop in Limburg. 
Onder een bloedhete middagzon werd een bloemenhulde gehouden aan volgende 
monumenten:  Oplintersepoort - Sint Margriete Houtem erekerkhof – Grimde Necropolis  - 
Kalkmarkt Tienen.  In de raadzaal van het stadhuis volgde een receptie met  een toespraak 
door de burgemeester 
 

TOESPRAAK BURGEMEESTER MARCEL LOGIST 

 
Vandaag herdenken het stadsbestuur en de patriottische verenigingen van Tienen de 97ste 
verjaardag van de Slag van Sint-Margriete Houtem en Grimde in 1914. 
 
Vandaag 18 augustus, exact 97 jaar geleden vond de slag bij de Zeven Zillen plaats. Zes 
dagen eerder had men tijdens de Slag der Zilveren Helmen te Halen de Duitsers 
teruggeslagen, tot achter Hasselt zelfs. Het was dan ook met een zekere fierheid en 
zelfvertrouwen  dat men op 18 augustus de vijand tegemoet keek. 
 
Maar de 2400 Belgische soldaten werden die dag overrompeld door een Duits offensief van 
liefst 80.000 soldaten. Meer dan de helft van de Belgische soldaten lieten, in enkele uren tijd, 
het leven. 
 
Vandaag wil ik in eerste instantie hulde brengen aan de soldaten die gevallen zijn voor ons 
vaderland en onze vrijheid. Zij gaven hun leven. Het minste wat wij kunnen doen is elk jaar 
even aan hen te denken. 
 
Ik wil ook even stilstaan bij de tristesse van de oorlog. En bedoel ik niet alleen de Groote 
Oorlog van 1914 tot 1918, maar de tristesse van elke oorlog. In een oorlog zijn er maar 
zelden winnaars. Meestal zijn het allemaal verliezers. Eén voorbeeld. Na de Balkanoorlog in 
de jaren ’90 zijn landen zoals Kroatië, Servië, Montenegro enz… ofwel in de greep gekomen 
van corruptie en/of zijn ze economisch compleet onderuit gegaan. 
 
Maar ook met ons land moeten we voorzichtig zijn. Ik wil hiermee zeggen, tegen diegenen 
die denken dat de welvaart oneindig is in ons land, dat dit niet zo is. Ons land kent heel wat 
bedreigingen: het politieke geruzie, de zwarte donderwolken boven onze economie, maar 
ook het egoïsme en het eigenbelang van extreem rechts.  
 
Op 18 augustus vochten Belgische soldaten, Vlaams en Waals, schouder tegen schouder 
tegen een wrede nazistische vijand. Voor hun gezin, voor hun land en voor een vrije 
toekomst. 
 
Het doet mij pijn aan het hart als ik hoor dat, sommigen onder ons, dit land uit elkaar willen 
laten vallen. Vergeleken met héél wat andere landen is dit een land van melk en honing, met 
een fantastische sociale zekerheid. Waarom dit op het spel zetten? Laten we ons hoofd niet 
op hol brengen door boodschappen van haat. 
 
Ik wil vandaag dan ook een boodschap geven aan de onderhandelaars die werken aan een 
federale regering. Het is hun taak, als vertegenwoordigers van het volk, om ervoor te zorgen 
dat een volwaardige regering dit land terug op de sporen kan zetten. Er zijn héél wat 
uitdagingen die wachten! Niet alleen dient het communautaire opgelost te raken. Er moet 
ook gewerkt worden aan de economische toestand in het land, aan oplossingen van de 
vergrijzing, aan het immigratievraagstuk en aan een rechtvaardig asielbeleid. 
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Ik wil ook de scholen vragen om blijvend aandacht te blijven besteden aan de 
gebeurtenissen in de eerste wereldoorlog. Een bezoek aan de militaire begraafplaats te Sint-
Margriete-Houtem, de necropolis te Grimde of de stedelijke begraafplaats te Tienen is, 
daarop aansluitend, een korte maar interessante uitstap. 
 
Sommigen zullen twijfelen aan het nut van bijeenkomsten als deze hier vandaag. 
Waarschijnlijk denken zij dat we onze les ondertussen wel geleerd hebben en dat we geen 
lessen meer te trekken hebben uit de eerste wereldoorlog. Welnu, zij zijn fout. Niet zo lang 
na de eerste wereldoorlog ging de mensheid opnieuw in de fout, tijdens de tweede 
wereldoorlog, om daarna telkens opnieuw in de fout te gaan in Korea, Vietnam, Afghanistan 
en Irak. En ook nu nog gebeuren de gruwelijkste wreedheden in Congo, in Somalië, in Syrië, 
in Libië, in Israël en de Palestijnse gebieden. 
 
Bijeenkomsten als deze blijven dus belangrijk. Vandaar dat ik dan ook de organisatoren wil 
bedanken, alsook alle mensen die dit initiatief ondersteunen en de aanwezigen die vandaag 
in hun gedachten bij de soldaten uit ‘14-‘18 zijn.  
 
Ik wens u een fijne en vredige dag.     Marcel Logist 

Burgemeester Stad Tienen 
Vlaams volksvertegenwoordiger 
 

Giften , waarvoor onze dank 
 

Lowies Georgette          :  25 € 
Cox Maria                      :  25 € 
Coeckelberghs Annie        :  25 € 

 
 

Te onthouden data in 2012 
 

zaterdag 21 april : algemene feestvergadering in restaurant Alinea 
dinsdag     8 mei  :     herdenking einde W.O. II  in Tienen 
zondag      5 augustus  :    herdenkingsplechtigheid Meensel-Kiezegem met 
           eucharistieviering om 10.00 uur in Meensel. 
zaterdag   18 augustus :   herdenking slag bij Houtem-Grimde  W.O. I 
zondag       16 september :  streekbuffet 

 
 

In Memoriam 

 
Maria Merckx, echtgenote van Jos Lemmens.  Geboren op 20 november 1937 in     

Meensel –Kiezegem en overleden in Tienen op 24 september 2011. Zij was lid van NCPR. 
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Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 
Maria was zeer nauw betrokken bij de activiteiten van onze vereniging. 
Haar onbaatzuchtige inzet bij de organisatie van de receptie na de 
herdenking zullen wij dankbaar blijven koesteren.  
 
De soep voor het streekbuffet zal ook niet meer dezelfde zijn…. 
 
Maria, bedankt . 

 

 



 

Herdenking Breendonk 25 september 2011-10-12 , fragment uit de toespraak 

van Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. 

….In het bijzonder zou ik van deze gelegenheid ook gebruik willen maken om hulde te 
brengen aan de Voorzitter van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, 
professor emeritus Roger Coekelbergs. U bent niet alleen een ex-gevangene, en een 
gevierd lid van de weerstand, maar u was ook de laatste 40 jaar, waarvan 11 als voorzitter 
van de beheerraad , betrokken bij het bestuur ervan. Tijdens dit mandaat hebt u van het fort 
gemaakt wat het vandaag is : één van de best bewaarde gedenktekens van de gruwelen 
van de Tweede Wereldoorlog in gans Europa, dat per jaar 100 000 bezoekers telt. 
Professor, u koestert nog vele plannen voor dit fort, maar één ervan zal binnenkort 
gerealiseerd worden. Ik verwijs naar de uitbouw van een gegevensbank over de 3500 
gevangenen die hier werden opgesloten. Deze gegevensbank, de eerste in haar soort in ons 
land, zal trouwens volgend jaar gepubliceerd worden. Ik kan dit initiatief alleen maar 
toejuichen: het geeft de mensen die hier behandeld werden als nummer, terug een 
identiteit, een gezicht een verhaal. Het maakt hen terug meer mens…….. 
                  A.Turtelboom

      

 
 

 
 

Yvonne Vangilbergen en Vital Craeninckx bij de executiepalen na de  bloemenhulde 
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NCPGR gewest Meensel-Kiezegem-Tienen  en gemeente Tielt-Winge namen 
deel aan herdenking in het Nederlandse Putten  
 

 
 
 
Op zaterdag 1 oktober was ik samen met burgemeester Chris Desaever-Cleuren van Tielt-
Winge en onze echtgenoten te gast  op de jaarlijkse herdenking in Putten. Deze 
Nederlandse gemeente heeft een gelijkaardige tragische oorlogsgeschiedenis als Meensel-
Kiezegem, dewelke tijdens de herdenking op 8 augustus door onze gastspreker, loco-
burgemeester Ard Kleijer, uitvoerig werd toegelicht. 
Na een hartelijke ontvangst in het indrukwekkende gemeentehuis door burgemeester Henk 
Lambooy , wethouder Ard Kleijer en voorzitter van de Stichting Oktober ’44 Jan van den 
Hoorn, werden we rondgeleid door Evert de Graaf, vice-voorzitter van de Stichting.  Er werd 
ons een etentje aangeboden in de ‘Heerdt’, een gezellig restaurant in het centrum. De 
gemeente Putten telt momenteel 23000 inwoners. 
De herdenking begon stipt om 19 uur . Er werden 20 bloemenkransen neergelegd waaronder 
één uit Meensel-Kiezegem namens NCPGR en één namens de gemeente Tielt-Winge. 
Het was een serene en ingetogen plechtigheid bijgewoond door ruim 2000 mensen.  
Met het Wilhelmus werd de herdenking afgesloten. Daarna volgde er een informele 
bijeenkomst waar  burgemeester Desaever en ikzelf de gebeurtenissen in augustus ’44 te 
Meensel-Kiezegem toelichtten voor de 150 aanwezigen en de plaatselijke televisie. 
De reportage kan bekeken worden op de site  www.puttentv.nl  onder volgende rubriek: 
Categorieën – Overigen – Razziaherdenking op 1 oktober 2011  
                                                          

                        verslag Vital Craeninckx 
 
 

 
Putten, 1 oktober 1944. 
 
Een aanslag door een verzetsgroep op een auto van de Duitse weermacht geeft de Duitse 
bezetter aanleiding vergeldingsmaatregelen te nemen tegen de gemeente Putten. 
Op zondag 1 oktober ’44 houdt de Duitse Wehrmacht in een groot deel van Putten en in een 
deel van het naburige Nijkerk een razzia. Huizen worden doorzocht, vrouwen en kinderen 
worden naar de Oude Kerk gedreven. De mannen worden gearresteerd en samengebracht 
in de school naast de kerk. Op hun vlucht worden 7 mensen doodgeschoten. 
De vrouwen en kinderen worden na angstige uren ’s avonds vrijgelaten onder voorwaarde 
dat zij de volgende dag zullen terugkeren met eten voor de mannen 
Op 2 oktober komen de meeste vrouwen en kinderen terug. De mannen worden per trein 
naar het concentratiekamp Amersfoort weggevoerd. Vrouwen en kinderen worden 
vervolgens vrijgelaten en krijgen het bevel om het dorp Putten binnen twee uren te 
ontruimen. 
Bijgestaan door de Nederlandse SS steken Duitse troepen ongeveer 110 panden in brand. 
Veel inwoners staan de volgende morgen voor de puinhoop van hun huis. 
In Amersfoort worden 59 mannen vrijgelaten en vertrekken er medio oktober 602 naar het 
KZ Neuengamme en bijkampen. Onderweg springen er nog 13 mensen uit de 
deportatietrein. 
De uiteindelijke balans : 589 arriveren in Neuengamme, waarvan er 540 zijn omgekomen 
door ondervoeding, slavenarbeid, uitbuiting, besmettelijke ziektes en bombardementen.  
49 keerden terug waarvan er 5 kort daarop zijn overleden 
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Na de herdenking: burgemeester Chris Desaever–Cleuren en Vital Craeninckx aan het beeld van de treurende    

Puttense weduwe in het herdenkingshof  en beide bloemstukken die werden neergelegd .       

 
 
 
 

      
                                                               

                  Aan de gedachtenisruimte met burgemeester Henk Lambooy, 
                           Ard Kleijer, Jan van den Hoorn en Evert de Graaf 
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Fakkelestafette Weert 
ALS WE NIET STILSTAAN BIJ HET VERLEDEN,  

          ZULLEN WE IN DE TOEKOMST STEEDS NIEUWE LESSEN KRIJGEN 

 
Onder dit motto organiseert de Fakkelestafette Weert-Brussel-Weert al 59 jaar lang diverse 
activiteiten rondom de bevrijdingsdatum van de Nederlandse stad Weert. 
 

Ieder jaar in september vertrekt er op donderdagavond  een groep lange afstandlopers met 
gedoofde fakkel vanaf de markt in Weert in estafettevorm naar Brussel.  
Op vrijdagmorgen voegt een grote groep lopers, medewerkers, gasten en schooljeugd zich 
bij hen bij het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel. Hier wordt de fakkel (het 
bevrijdingsvuur) ontstoken. 
 
Vanaf dat moment wordt er in estafettevorm in 2 dagen teruggelopen naar Weert en 
onderweg worden er diverse Belgische gemeenten en steden aangedaan waar een 
herdenking plaatsvindt. 
 
De route die gevolgd wordt is dezelfde als deze van het Suffolkregiment dat Weert op 22 
september 1944 is binnengetrokken. 
 
Op zaterdagavond komt de estafettekaravaan met het bevrijdingsvuur aan in Weert, waar de 
dodenherdenking plaatsvindt. Het geheel wordt afgesloten met een prachtige muziekshow. 
 

Het erekerkhof in Meensel ligt sedert jaar en dag op de voormelde route, zodat ook dit jaar 
op vrijdag 16 september 2011 een opvallend grote delegatie van onze noorderburen over de 
middag neergestreken is in Meensel. Men hield er een passend eerbetoon, waarbij een 
kaars ontstoken werd met het vuur dat van de onbekende soldaat in Brussel meegebracht 
werd. Het gemeentebestuur van Tielt-Winge werd daarbij vertegenwoordigd door 
burgemeester Chris Desaever-Cleuren en gemeenteraadsleden Rudi Beeken en Marcel 
Vande Gaer. 
 

In 2012 volgt de 60e editie van de Fakkelestafette. Op dit moment buigt een speciale 
commissie zich over dit jubileum. De vorderingen zijn te volgen via de website 
http://www.fakkelestafette-weert.nl/ 
                                                   Verslag Rudi Beeken  

 
 

                       
 
 
 

                                                                    10 
 

http://www.fakkelestafette-weert.nl/

	DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
	VAN HET
	GEWEST MEENSEL-KIEZEGEM en TIENEN

	AFGIFTE KANTOOR
	3300 TIENEN - Centrum
	ERK. NR. P005656
	VZW
	Nationale Confederatie

	België – Belgique
	PB
	De lidkaarten zullen na betaling opgestuurd worden
	18 augustus 2011:  Herdenking van de Slag bij Houtem-Grimde  :  W.O.  1
	Giften , waarvoor onze dank

	In Memoriam

