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WO I in  Meensel-Kiezegem 
 

 
Meer info van de gesneuvelde soldaten en burgers uit onze gemeente 

 
…is te vinden op doodsprentjes, op www.bel-memorial.org/all_names/mas.php of op www.wardeadregister.be 
Ze sneuvelden allen in het begin van de oorlog, tijdens de opmars van de Duitsers door ons land. 

 

 
 

       
 

 
 

Franciscus Evrardus Loddewyckx, Meensel, sneuvelde in Ermeton-sur-Biert, in de buurt van Namen op 24 
augustus 1914. Hij was 29 jaar (°9 juli 1885). De gedenksteen en het doodsprentje vermelden dezelfde data. De 
uitvaartmis was op 9 september 1915. 
 
Via Bel-memorail werd verder gezocht in de militaire archieven te Brussel. Er werd geen info meer gevonden. 
Waarschijnlijk is een deel van deze archieven in de 2

de
 wereldoorlog vernietigd... in sommige boeken werden 

hier nog sporen van brand aangetroffen… 
 
Hij trad in dienst in 1906 als Soldaat Tweede Klasse mil 1906 met stamnummer 113/22207 / (27439) (58072). 
Zijn eenheid: 13 Li. 

http://www.bel-memorial.org/all_names/mas.php
http://www.wardeadregister.be/
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Henricus Alfonsus Mathues, Meensel, verloor het leven in Ougrée, langs de Maas, in de buurt van Luik, al op 
5 augustus 1914. Hij is zo al heel vroeg in de ‘Groote Oorlog’ gesneuveld. Hij werd bijna 25 jaar (°16 september 
1889). De uitvaartmis werd gehouden op 19 april 1915. Zijn naam is ook vermeld op het herdenkingsmonument 
in Ougrée.  
 
Plaats van herbegraving: Ougrée begraafplaats Gros Hêtre, gemeenschappelijk Graf naamplaat 2 
 
Stamnummer: 109/55415; Hij was Soldaat 2 klasse, 9ème - 9de Ligne - Linie, trad in dient in 1909.  
 
 

 
 

   
 
Gedenkmonument te Ougrée 
 
 
 
Judocus Lodewijk Puttevils, Kiezegem, viel te Halen, tijdens ‘de Slag van de Zilveren Helmen’. Zijn naam in 
ook gebeiteld op het ‘Monument au 4

ème
 Régiment de Lanciers’ in Spa. Zijn lichaam bleef echter vermist.  

De gedenksteen in Kiezegem en zijn doodsprentje vermelden dat hij viel op de 14 augustus 1914. Volgens de 
info op de vermelde websites zou het op 12 augustus 1914 geweest zijn.  
Op zijn doodsprentje is er een andere datum te vinden dan op de gedenksteen in Kiezegem voor de 
geboortedatum : geboren op 29 augustus 1892 (ipv 24 augustus). Hij werd juist geen 22 jaar. De uitvaartmis 
werd gehouden op 16 juni 1916. 
Ook de naam schept verwarring Judocus .. Jacobus 
 
Hij trad in dient in 1913. Stamnummer: 142/15073 ; zijn graad : Soldaat 2 klasse, 4de Lanciers - Lansiers, 1 
Escadron 

 
 
 

     
 
Monument au 4

ème
 Régiment de Lanciers, Spa 
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Franciscus Vuchelen, geboren te Meensel op 26 februari 1877, maar verhuisde naar Wersbeek. Hij geraakte 
gewond in de slag van Namen op 23 augustus 1914. Hij werd gehospitaliseerd in het klooster van Champion, 
waar hij drie weken later zou overlijden ten gevolge van een tetanus infectie (14 september 1914).  
 
Begraafplaats : Champion, rue de Fernelmont, militaire begraafplaats (Praalgraf) Graf nr I 12.   
 
Hij trad in dienst in 1900 en was Soldaat Tweede Klasse mil 1900, met stamnummer 2624; zijn eenheid : 
Artillerie PFN. 
 

 
…  Deloo, wonende in Kiezegem. Geboren ? Gesneuveld, maar verder geen gegevens.  
 
Graad en hoedanigheid: Korporaal; Stamnummer: 105/56300; Eenheid: 5 Li 
 
 
Gustaaf Trompet, wel geen militair, geboren te Kiezegem op 1 februari 1867, vluchtte vanuit Cappellen, zijn 
woonplaats, voor de invallers. Hij werd ter dood gebracht buiten Aarschot op 19 augustus 1914. Hij werd later 
begraven op de kerkhof aldaar.  
 
 
 
Bronnen :  
 

 Oude doodsprentjes, bron Alfonsine Natens 

 ‘Guldenboek der Vuurkaart’ , 1937 – 1938 

 Interviews : Alfons Stas, Jean Daenen, Josée De Bruyn, Marcel Van Goidsenhoven, Maria Trompet, 
Guy Hendrickx, … 

 www.bel-memorial.org/all_names/mas.php  

 www.wardeadregister.be . 

 www.strijdersbond.be/begraalplaatsen/halen.html 

 www.flickr.com/photos/erfgoed/ 

 www.panoramio.com/photo 

 www.vilters-vanhemel.be/limburg_halen.html 

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Margriete-Houtem 

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_op_de_Zeven_Zillen 

 Kaart van C.J. Popp 

 www.klm-mra.be Koninklijk museum van het leger en de krijgsgeschiedenis 

 http://en.wikipedia.org/wiki/25_cm_schwerer_Minenwerfer 

 http://www.landships.freeservers.com/schw_minenwerf_25cm.htm 

 http://erfgoedbank.tielt-winge.be/ 

 http://www.passioncompassion1418.com/Canons/ImagesCanons/Allemagne/Minen/FCsMWnAMeensel
Kiezegem.html 

 www.over-leeuwen-en-lintjes.be 

 http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/guldenboek.htm 

 Oorlog in Tielt-Winge, 2005, Gemeentebestuur van Tielt-Winge 

 Flarden van de Groote Oorlog in het hart van het Hageland, 2014 
 

http://www.bel-memorial.org/all_names/mas.php
http://www.wardeadregister.be/
http://www.strijdersbond.be/begraalplaatsen/halen.html
http://www.flickr.com/photos/erfgoed/
http://www.panoramio.com/photo
http://www.vilters-vanhemel.be/limburg_halen.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Margriete-Houtem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_op_de_Zeven_Zillen
http://www.klm-mra.be/
http://en.wikipedia.org/wiki/25_cm_schwerer_Minenwerfer
http://www.landships.freeservers.com/schw_minenwerf_25cm.htm
http://erfgoedbank.tielt-winge.be/
http://www.passioncompassion1418.com/Canons/ImagesCanons/Allemagne/Minen/FCsMWnAMeenselKiezegem.html
http://www.passioncompassion1418.com/Canons/ImagesCanons/Allemagne/Minen/FCsMWnAMeenselKiezegem.html
http://www.over-leeuwen-en-lintjes.be/
http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/guldenboek.htm

