
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 
VAN HET 

GEWEST MEENSEL-KIEZEGEM en TIENEN 
 

 

 

        
 
 

38STE Jaargang   nr 2  van april – mei - juni  2013 
 

 
 

AFGIFTE KANTOOR 
3390  Tielt-Winge        

 
ERK. NR. P005656 

 
Verantwoordelijke uitgever: 
 
Vital CRAENINCKX 
Leuvensesteenweg 168 
3390 Sint-Joris-Winge 
 

 

VZW 

Nationale Confederatie 
van 

Politieke Gevangenen 
en Rechthebbenden 

van België 
 

 N.C.P.G.R. 
 

 

België – Belgique 
PB 

  3390  Tielt-Winge 
       
    2/3303 



 

N.C.P.G.R. 
MEENSEL-KIEZEGEM en TIENEN 

 
 
 
 
 
 

 

Voorzitter :  Vital  CRAENINCKX, Leuvensesteenweg 168 
 3390 Sint-Joris-Winge – Tel. 016 63 46 23 
 gsm   0496 50 46 77 
 vital.craeninckx@skynet.be   

 
   
 
Verantwoordelijke uitgever :   
 
 Vital  Craeninckx, Leuvensesteenweg 168 
 3390 Sint-Joris-Winge  
                                     
    
Secretariaat en Penningmeester :  
     
 Jos  LEMMENS, Neckerspoelstraat 6 
 3391 Meensel-Kiezegem  - Tel. 016  63 36 11 
 jozef_lemmens@skynet.be  
 
  
  
 
Lokaal : ’T LOFT, Spiegelstraat 11 
 3300 Tienen – Tel. 016 76 56 45 
 
 
Financiële rekening : 
 
 H.E.C.A. 1944 
 Neckerspoelstraat 6    3391 Meensel-Kiezegem  
 
 Rekening nr.  BE84 7340 3632 1859 
 BIC.   KREDBEBB  
                               
  
 
 
Redactie :  Vital Craeninckx , Leuvensesteenweg 168    3390  Sint-Joris-Winge 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
Beste leden, vrienden en sympathisanten 

 

Op 20 april luidde de jaarlijkse algemene feestvergadering een nieuw ‘werkjaar’ in. Een uitnodigende 
feesttafel en  een uitstekend 4-gangenmenu in restaurant Alinea waren de ingrediënten voor   een 
gezellig samenzijn.  Onder de 42 deelnemers een talrijke  delegatie van het schepencollege  en  
burgemeester Rudi Beeken.   Voor de vereniging een uiting van betrokkenheid en sympathie. 
Tussendoor konden de genodigden luisteren naar een bemoedigend woordje van de burgemeester en 
van nationaal voorzitter Jozef Craeninckx.   
Aan Roger Piette, decennia lang secretaris van het gewest Tienen werden postuum een oorkonde en 
medaille van erkentelijkheid toegekend. Diens echtgenote Simone Timmermans nam deze erkenning in 
ontvangst.  
Onze aanwezigheid  bij  herdenkingen in Boortmeerbeek, Doornik, Mechelen, en Rekem werd echt wel 
gewaardeerd. 
Zondag 11 augustus herdenken we onze oorlogsslachtoffers. Het hoofdgebeuren heeft plaats in 
Kiezegem, een uitnodiging met alle info kan u vinden in dit blad. Wij hopen op uw talrijke aanwezigheid.  
Uit naam van ons bestuur wens ik u allen nog een aangename en vooral zonnige en warme 
zomervakantie.          

                     

           de voorzitter 

 
  sfeerbeelden van de feestvergadering 
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   Feestvergadering….. 

 

 

 

 

 
Burgemeester Rudi Beeken aan het woord. 

 

 
De genodigden luisteren aandachtig….. 
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Herdenking in Doornik op 30 april 
 

                     
        Aan het monument van Gabrielle Petit, heldin uit de ‘Groote Oorlog’                                       Monument ‘ Helden van de Vendée’ 

        Een item  over deze verzetsdame verschijnt in volgend tijdschrift 

     

                      
            Burgemeester Rudy Demotte van Doornik legt bloemen                                          Monument voor de slachtoffers van beide oorlogen 
              aan het monument voor 8 gefusilleerde Franse burgers 
        tijdens  WO I  in de kazerne van Doornik 
 

                      
         Gedenksteen  voor de gefusilleerden in de kazerne                         Ter nagedachtenis 3de en 6de regiment jagers te voet in kazerne 

     
           
            3 

 

 



 

   Boortmeerbeek : herdenking transport XX   
    

  
 
          Hartelijk weerzien met Simon Gronowski op de herdenking in Boortmeerbeek op 20 april 

 
 
Bezoek aan het infolokaal van basisschool ‘t Hagekind’ uit O.L.V. Tielt  
 
op 21 maart 2013 o.l.v. Valère Vangramberen en aandachtig luisterend naar het relaas 
van Jos Lemmens en Marcel Reynders. 
Nadien verwoordden de kinderen uit  klas 6A hun indrukken in een opstel, ieder vanuit zijn 
eigen ervaring, interesse en impressies. Enkele werkjes werden in dit tijdschrift opgenomen. 
Zie volgende. 
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Zo zagen de kinderen van ‘t Hagekind hun bezoek aan het infocentrum en het erekerkhof in 
Meensel. Dank aan hen en ‘meester’ Valère Vangramberen om de werkjes ter beschikking te 

stellen. Wij kiezen er enkele uit… 
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Toespraak van burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Marcel 
Logist ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van de kampen 
en het einde van de tweede wereldoorlog op 8 mei. 
 
Het is, beste vrienden, binnen enkele dagen, op 10 mei, 73 jaar geleden dat Duitsland 
binnenviel in Nederland en België. 
 
Maar het is vandaag 68 jaar geleden dat de Duitsers capituleerden en dat er een einde kwam 
aan wereldoorlog 2, één van de meest wrede oorlogen ooit.  De tweede wereldoorlog was een 
totale oorlog en het was een oorlog die we zonder twijfelen kunnen omschrijven als ongekend  
bruut. 
 
Hebben we geleerd uit deze tweede wereldoorlog ? Ik durf me daar niet over uitspreken. Maar 
na die tweede wereldoorlog is Korea en Vietnam gekomen, en de Golfoorlog, en Afghanistan, 
en het Midden-Oosten-conflict, met Israël in de hoofdrol. 
 
Maar wat ik ook zie is dat, na de oorlogen in Irak en Afghanistan, de situatie daar opnieuw 
verzandt in een bloedige burgeroorlog. En Syrië…tja, na de bombardementen, afgelopen 
weekend door Israël, is het beangstigend reëel dat deze burgeroorlog zich kan uitbreiden naar 
een globale oorlog met aan de éne kant Israël en de Westerse wereld, en aan de andere kant 
de as Syrië en Iran.  Het Westen twijfelt om te interveniëren in Syrië. De Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië staan paraat maar durven niet echt. Ze zijn allicht blij dat Israël voorlopig de 
kastanjes uit het vuur haalt. 
 
Wat me ook opvalt en tevens diep raakt is dat gewone mensen, zoals u en ik, gewond raken of 
zelfs sterven tijdens de nu al meer dan twee jaar durende burgeroorlog in Syrië. Kinderen ook, 
baby’s zelfs. Het is gruwelijk. Ook hier is de parallel tussen Syrië en de tweede wereldoorlog 
beangstigend groot ! 
 
De bombardementen tijdens wereldoorlog 2 op ondermeer London, in Engeland, en Berlijn en 
Dresden in Duitsland, maakten evenmin onderscheid tussen soldaat en burger, of tussen 
soldaat en kind. Burgers werden aanzien als gerechtvaardigde doelen, want ook zij droegen bij 
tot het oorlogsvoerend vermogen van de vijandige natie.  Geschat wordt dat er voor elke 
soldaat liefst 2 burgers stierven.  Er vielen naar schatting 50 tot 70 miljoen doden. 
Maar de tweede wereldoorlog was in vele opzichten ongezien. 
 
Het is bijvoorbeeld tot op heden de enige oorlog waarin kernwapens werden ingezet. Ik hoop 
dat het ook bij deze éne keer zal blijven ! 
 
Ongezien was ook dat naar schatting 11 miljoen minderheden werden vervolgd, ontmenselijkt 
en/of vermoord. En dit vaak op een systematische manier. 
Het vermoorden werd als het ware bandwerk. Want, laat ons eerlijk zijn, als we spreken over de 
tweede wereldoorlog spreken we zeker ook over de kampen. De Duitsers richtten verschillende 
kampen op: werkkampen, verzamelkampen, doorgangskampen , enz… De meest hallucinante 
kampen waren echter de concentratie- en vernietigingskampen. De namen zijn u allicht bekend: 
Bergen - Belsen, Dachau, Mauthausen, Sobibor, Treblinka, Buchenwald, Auschwitz… 
 
Wat de tweede wereldoorlog ons geleerd heeft is dat democratie en verdraagzaamheid de 
wegen zijn die naar een beter leven en een betere wereld leiden. Water bij de wijn doen is zo 
belangrijk. Dat is in een relatie of een huwelijk zo, dat is in een vereniging zo… wel ook in de 
politiek en in de wereldpolitiek is dat vaak zo. 
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Uiteraard is onze maatschappij niet perfect. Ze bestaat immers uit mensen. En geen mens is 
perfect. Maar we gaan er niet beter van worden door te kiezen voor extremisme, nationalisme 
en het eigen groot gelijk. En het gevaar loert nog steeds. U weet dat in Griekenland, zwaar 
getroffen door de economische crisis, extreem-rechtse partijen, zoals Gouden Dageraad, in de 
lift zitten. In hun logo zit een variant van de swastika verwerkt. Eén van hun leiders zei zelfs dat 
deportatie van buitenlanders een oplossing zou kunnen zijn voor de problemen. Zo ver kunnen 
we dus geraken: een land in crisis, een volk onzeker, verarmd en ontredderd en een politieke 
strekking die daarvan broodjes wil bakken. Weer een beangstigende parallel met de tweede 
wereldoorlog! 
 
Naar jong en oud toe wil ik zeggen: informeer u over de verschrikkingen van de oorlog. Blijf u 
realiseren dat velen gestorven zijn voor onze vrijheid. Blijf u inzetten voor de democratie. Het is 
allicht het hoogste wat de mensheid bereikt heeft. En blijft u verzetten tegen diegenen die 
vrijheid en democratie heden ten dage aanvallen, soms uit onwetendheid, soms uit 
onverschilligheid, soms uit eigenbelang.  We hebben dus nog héél wat lessen te trekken uit de 
tweede wereldoorlog.  Daarom vraag ik ook steeds aandacht voor de wereldoorlogen in het 
onderwijs. Ook de jeugd mag niet vergeten. 
 
Dames en heren, beste vrienden, 
het is goed dat we het einde van de wereldoorlog herdenken. Het is goed dat we hier vandaag 
samen zijn. Het is goed dat de erfenis van de tweede wereldoorlog, hoe bitter ook, nooit 
verloren gaat. 
 
Ik wil dan ook iedereen die deze viering mogelijk maakte, van harte bedanken. 
Ik wens u allen nog een fijne dag en dank u voor uw aandacht. Bedankt ! 
 

 

          
         

 Bloemenhulde aan het monument in Tienen 
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                       Een autobus vertrekt in O.L.V Tielt  en stopt o.a. aan eethuis “Chalet” op de   
          Leuvensesteenweg    in St. Joris – Winge, in Lubbeek en Leuven station. Vertrekuur is nog    
          niet bepaald, vermoedelijk in de late voormiddag en met een tussenstop in Willebroek met
          lunchpauze ( belegde broodjes). 
                    Kostprijs all-in bedraagt +/- 10 euro. Inlichtingen en inschrijvingen bij voorzitter. 
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Donaties van januari  tot en met juni 2013 . Waarvoor van harte dank. 
 
 
Andries Georges             4 €     Vicca-Pasteyns Elza                        9 €  
Bamps-Ponsaerts Alida          34 €     Vos-Cox Maria   24 €  
Buedts Jules              4 €     De Schrijver Vic          4 €   
Beeken Rudi            34 €     De Vroey Achille                              5 €  
Bosmans Marie             5 €     Favre Laurent ( Zwitserland)         15 €  
Cauwbergs Jos             5 €     Hendrickx-Janssens Guido             4 €  
De Coninck-Robbijns Liliane           4 €     Morren Jules                4 €   
Degeest-Verdeyen Emma            5 €     Saenen – Mathues     4 €   
Holsbeekx-Vanderstegen Séraphine   14 €     Schepers Irma     4 €   
Troost Guido            20 €     Six Achiel              24 €  
Van Dael Louis             4 €     Thielemans Roger               4 €   
Vanwinkel Jozef             4 €     Stas Lucienne             50 €   
 
                                              °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
 
 

Dankbare herinnering aan Juliaan  Broos   
 

      
 

Jules werkte aanvankelijk bij drukkerij Ceuterick in Leuven. Sedert  november 1947 was hij 
gemeentesecretaris van Meensel-Kiezegem en vanaf 1 april 1974 ook in Kapellen. Na de 
gemeentefusies van 1977 werkte Jules op de rekendienst van de gemeente Tielt-Winge. Hij is 
tevens secretaris geweest van de C.O.O. (huidige OCMW)  te Meensel-Kiezegem.  
Zijn betrokkenheid met de dorpsgemeenschap uitte hij ook als koster-organist in de Sint-
Pieterskerk van Kiezegem en dit gedurende 29 jaar.   
In de prille en moeilijke  na-oorlogse periode in Meensel-Kiezegem kon de Vereniging van 
Politieke Gevangenen en Rechthebbenden rekenen op zijn onvoorwaardelijke steun en kennis 
als secretaris. N.C.P.G.R. blijft  hem daarvoor eeuwig dankbaar. 
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Het broze breekt, liefde bindt en heelt….. 
 
Deze korte maar mooie  woorden op de rouwbrief 
van Jules Broos typeren zijn  leven. Hij werd geboren 
in Meensel-Kiezegem op 7 augustus 1924 en 
overleed op 15 mei 2013 

 



 
 
     In memoriam:     Sepherine Vanderstegen 
 

 
 
 

 
                 

 
 

Herdenking in Mechelen 

In samenwerking met het stadsbestuur van Mechelen en de Lokale Politie organiseerde de 
Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België - afdeling 
Mechelen een herdenkingsplechtigheid in het teken van de herinnering aan de collega’s 
Verzetslieden en Politieke Gevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog…… 
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Sepherine Vanderstegen werd geboren op 26 september 1921 

in Wommersom en overleed op 30 mei 2013 in Tienen. 

 

 Weduwe van Emile Holsbeekx ( † 1998 – politieke gevangene) 

 

en lid van N.C.P.G.R. gewest Meensel-Kiezegem-Tienen 



   

  Herdenking in Mechelen, vervolg 

….De plechtigheid in Mechelen vond plaats op zaterdag 25 mei 2013 om 14.30 u in het 
commissariaat van de Lokale Politie in de Frederik de Merodestraat. De genodigden werden 
verwelkomd door Korpschef  Yves Bogaerts van de lokale politie.   Toespraken werden o.a. 
gehouden door Bart Somers, burgemeester van Mechelen en Jozef Craeninckx, nationaal 
voorzitter van N.C.P.G.R.   Ook aanwezig mevrouw Catherine De Bolle, commissaris-generaal 
van de Belgische federale politie.  De herdenking werd afgesloten met een bloemenhulde aan 
de gedenksteen in het commissariaat. Mevrouw Bertje Palma-Ureel  was een tevreden 
voorzitter.  

Het gewest Meensel-Kiezegem-Tienen nam deel aan de bloemenhulde en was talrijk 
vertegenwoordigd door de burgemeester van Tielt-Winge, Rudi Beeken, Sylvian Vandersteen, 
Jos Lemmens, Yvonne Vangilbergen, vlaggendraagster Rita Broos , Marcel Reynders en zijn 
echtgenote.  

     

                             ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

N.C.P.G.R. Nationaal op herdenkingsreis naar Neuengamme, mei 2013   

    

                                                 ° ° ° ° °   
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                      Jaarlijkse Herdenkingsplechtigheid 
                   in Meensel – Kiezegem 

 
Het “herdenkingscomité augustus 1944” van Meensel-Kiezegem nodigt u uit op de 
jaarlijkse herdenkingsplechtigheid.  

Deze gaat door op zondag 11 augustus 2013  ter gelegenheid van de 69ste 

verjaring van de vergeldingsacties, uitgevoerd door de bezetter op 1 en 11 augustus 
1944 waarbij 4 medeburgers ter plaatse werden vermoord en 63 van de 91 gijzelaars 
omkwamen in het concentratiekamp van Neuengamme. 
 
Deze plechtigheid verloopt als volgt : 
 

-   9.15 uur: bloemenhulde aan het erekerkhof in Meensel  
      door de regionale verenigingen en de gemeente Tielt-Winge. 
      locatie: Heibosstraat  3391 Meensel-Kiezegem 

 
- 10.00 uur: eucharistieviering in Kiezegem 

       locatie: kerkstraat 1  3391 Meensel-Kiezegem  
                 

- 10.45 uur: toespraken en bloemenhulde aan het monument in Kiezegem 
       Sprekers: burgemeester Rudi Beeken, prof.emeritus hoogleraar hedendaagse     
geschiedenis Mark Van den Wijngaert en Nationaal voorzitter N.C.P.G.R. Jozef Craeninckx 
 

  Daarna wordt een receptie aangeboden door het    
         gemeentebestuur van Tielt-Winge in het ontmoetingscentrum.   

 
De verenigingen die aan de bloemenhulde wensen deel te nemen, gelieve dit 
voorafgaand te melden aan de voorzitter : 0496 50 46 77 
Voor de vlaggendragers  worden zitplaatsen voorzien. 
               

   

Met de wens u te mogen verwelkomen danken wij u bij voorbaat voor uw aanwezigheid 
waardoor u sympathie en erkentelijkheid betuigt voor hen die zich opofferden voor onze 
vrijheid.    
 
Het herdenkingscomité augustus ‘44   
   
    


