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Geachte Verzetsstrijders, Oud-strijders en Sympathisanten,
Beste vrienden
Betreft:

Herdenking Hilaire Gemoets voormalige Korps - commandant
van de Belgische Partizanen, en ook lid van de
Sabotagegroep “ Groep G” te Webbekom en Assent.

Opgelet Herdenking Hilaire Gemoets en bemanningsleden Lancaster
III JA976 "S for Sugar" te Assent en Webbekom zal doorgaan op
Maandag 2 september 2019 !!
Op Maandag 02 september 2019 herdenken wij Hilaire Gemoets voormalige Korps
- commandant van de Belgische Partizanen, en ook lid van de Sabotagegroep “
Groep G” te Webbekom en Assent. Wie 75 jaar geleden op enkele dagen van
onze bevrijding is gefusilleerd.
Wij zullen wij dan ook even hulde brengen op het Gemeentelijke Begraafplaats
van Webbekom waar zeven bemanningsleden van de Lancaster III JA976 "S for
Sugar" die op 28 April 1944 is neergestort te Webbekom rusten. Zes kwamen om bij
de crash, een zevende stierf op 1 mei 1944. De Piloot Blenkinsop bleef leven en
kon onderduiken bij het verzet, maar werd later opgepakt bij een razzia te
Meensel-Kiezegem. Hij overleed op 23 januari 1945 in Neuengamme en rust nu op
het ereveld in Meensel-Kiezegem.
Het betreft de graven van:
RCAF - 28-04-1944
Flight Lieutenant Lawrence Allen, J/14769, 26 jaar
Flight Lieutenant David Ramsay, J/12973
Flight Lieutenant George John Smith, J/21564
Pilot Officer Robert Alexander Booth, C/19795, 26 jaar
Pilot Officer Nicholas Hugh Clifford, J/87453, 35 jaar
Pilot Officer Leslie Arthur Foster, J/87480, 26 jaar
RAF - 28-04-1944
Flight Sergeant James Sydney Bradley, 1314683, 21 jaar.

Met deze herdenking willen wij tevens alle mensen die op één of andere manier
het verzet hebben geholpen die dag mede eren en herdenken.
Het zou ook voor ons Oud-strijders en de inwoners een grote eer zijn, indien U
aanwezig zou zijn op deze plechtigheid.
Het programma is als volgt
14u15
14u30

+-14u50

Samenkomst aan zaal Trefpunt Dorpsstraat 12, Assent
Stoetsgewijs naar het graf van Hilaire Gemoets voor een korte
plechtigheid met bloemenhulde en toespraak.en word
opgeluisterd door het spelen van Te Velde en de Brabançonne.
Voor het tweede gedeelte van deze samenkomst rijden we naar
het kruispunt Webbekomstraat /Papenbroekstraat hier komen we
terug samen.

+-15u00

Stoetsgewijs naar het monument waar er toespraken gehouden
worden en bloemen gelegd. De plechtigheid wordt afgesloten
met het spelen van Te Velde en de Brabançonne

+- 15u30

Daarna verplaatsen we ons naar de Webbekomstraat achter de
kerk en komen samen aan de zaal De Schuur Webbekomstraat z/n
3290 Webbekom om vandaar in stoet naar de begraafplaats te
gaan daar rusten zeven bemanningsleden van de Lancaster III
JA976 "S for Sugar"

+-16u00

Receptie aangeboden door stadsbestuur van Diest en Bekkevoort
in zaal De Schuur

+- 16u30

Mogelijkheid tot deelnamen koffietafel (inschrijven verplicht)

De bijdrage voor de koffietafel bedraagt 12 € deze te storten op
rekening van Vaderlandslievende Vereniging
BE 59731034740826 BIC / KREDBEBB “koffietafel Hilaire Gemoets”,
indien mogelijk vóór 25 augustus 2019!
Wie wenst een bloemstuk neer te leggen of toespraak wil houden graag volgende
gegevens doorgeven liefst vóór 25 augustus 2019
*Terugsturen /of :mailen naar secretaris Marijke Stiers, Schoolstraat 8
3470 Kortenaken - marijkestiers@skynet.be (: 011 58 2408 )0494/175054

Ondergetekende
Wenst een bloemstuk neer te leggen op de begraafplaats te Assent ja/nee
Namens……………………………………………………..
Wenst een toespraak te houden ja/nee
Wenst een bloemstuk neer te leggen aan het monument gelegen in de
Papenbroekstraat ja/nee
namens……
Wenst een toespraak te houden ja/nee
Wenst een bloemstuk neer te leggen op de graven op het kerkhof te Webbekom.
Ja/nee
namens………………………………………………………
Wenst een toespraak te houden ja/nee
Gelieve en kaartje aan het bloemstuk te bevestigen met de naam van de
vereniging hierop en de naam van de persoon die het bloemstuk neerlegt
Het overbodige doorhalen AUB
Hopend dat op een positief antwoord, verblijven wij,.
Namens het bestuur
Secretaris
In opdracht
Marijke Stiers ·
marijkestiers@skynet.be

Voorzitter:
Daniel Mees

