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WO I in  Meensel-Kiezegem 
 
Het monument in Meensel en de gedenkplaat in Kiezegem 
 

 
Tijdens de 1ste Wereldoorlog werden enkele veldslagen kortbij ons dorp uitgevochten. Denk maar aan de “Slag der 
Zilveren Helmen”, die op 12 augustus 1914 werd uitgevochten te Halen. Of de “Slag op de Zeven Zillen”, die plaats 
vond te St-Margriet-Houtem op 18 augustus 1914. Die 18de augustus passeerden de Duitsers ook al door Meensel, 
een groep Duitse ruiters reed al verder door naar Kiezegem. 

 
Aan deze Eerste  Wereldoorlog wordt in Meensel-Kiezegem herinnerd door een monument en een mortier op het 
vroeger rangeerstation van den tram te Meensel en een gedenkplaat aan de noordermuur van de kerk van 
Kiezegem. 
 

 
 
                         Meensel                                            Kiezegem  
 

 
Het gedenkmonument in Meensel,   (uitleg bij de namen: zie verder) 

 

                                               

                                                                
 

                                     
 

http://www.meensel-kiezegem.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_op_de_Zeven_Zillen
http://nl.wikipedia.org/wiki/1914
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Vroeger stond het monument en mortier het o.a. naast het wit huis van Kenes. 
 

                             
 
 

De gedenkplaat in Kiezegem, aan de noordermuur van de kerk (uitleg bij de namen: zie verder) 

 
                                                      

                              
 
 
 
 
 

 
 

http://www.meensel-kiezegem.be/
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De namen … 
 

 
Plaat links (zoals vermeld op het monument van Meensel) 
 

• Nys Ludovicus, °10-12-1880, artillerie van de forten te Namen. Vader Margriet Nys, getrouwd met 
koster Fons Stas. 
 

• Puttevils A. : Frans Adolf (?), °14-03-1881, Muggenberg ? 
 

• Morren Remy, °09-12-1883, 6de linieregiment, later bij het transportcorps. Later nog burgemeester, 
meegenomen in WO II en gestorven in Neuengamme. 
 

• Vuchelen Emiel, °09-08-1886, 1ste artillerie. Getrouwd met Jeanne Boesmans (zie ook in Het 
Guldenboek der Vuurkaart) 
 

• Van Kerkhoven August, °07-02-1887,  genie, familie van Jules Vankerkhoven 
 

• De Bruyn Jozef, van Kiezegem. °19-11-1887, nonkel van Josée & Jef De Bruyn, broer van Petrus. 
Was bij de artellerie, 2de gemengde brigade. Later gestorven in de concentratiekampen tijdens WO II. 
 

• Vangoidshoven Victor, °14-06-1889. Moet Van Goidsenoven zijn (zonder h), uit de vroegere 
Glabbeekkstraat (nu Heibosstraat) 
 

• Vangoidshoven Evrard, °07-10-1887, 2de karabiniers. Moet Van Goidsenhoven zijn, vader van 
Marcel, de horlogemaker 
 

• Vangoidshoven T,  ? 
 

• Trompet Louis, °18-05-1881, 3de karabiniers vestingleger, getrouwd met Pulcherie Stas 
 

• Trompet Livinus, °02-12-1881, broer van Frans, vader van Maria (x Marcel Verbist), zou vrijwillig 
zich aangemeld hebben nadat de pastoor van Glabbeek kwam ‘ronselen’ voor de goede zaak. Heeft ook nog 
in ‘de Congo’ gezeten. 
 

• Trompet R,  Raymond ? 
 
 

De gesneuvelden (zoals vermeld op de gedenkplaat van Kiezegem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Meer info over de 3 gesneuvelde soldaten en de 2 zussen is te vinden in aparte documentjes in WO I 
 
 
 
 

                                               1914                                        1918 
                                                 VERGEET IN UWE GEBEDEN NIET 
                                              DE ZIEL VAN ONZE GESNEUVELDEN 
 
EVRARDUS LODDEWIJCKX 13 ͨ LINIE 
Geboren te Meensel 9 juli 1885 
VIEL TE ERMETON 24 AUG 1914 
           _____________________ 
 
ALFONS MATHUES 9 ͨ LINIE 
Geboren te MEENSEL 16 Sept 1889 
VIEL TE OUGREE in AUG 1914 
           _____________________ 
 
JUDOCUS PUTTEVILS 4 ͨ LANCIERS 
Geboren te KIESEGHEM 24 AUG 1892 
VIEL TE HAELEN 14 AUG 1914  
 

GENADE JEZUS GEEF HAAR DE EEUWIGE RUST 

CELINA ANDRIES 
Geboren te KIESEGHEM 22 Oct 1891 

En haar Zuster 
THERESIA ANDRIES 

Geboren te KIESEGHEM 22 Aug 1895 
Beide door de Duitschers  

Vermoord te St Joris Winghe  
Den 19 Aug 1914 

http://www.meensel-kiezegem.be/
http://www.meensel-kiezegem.be/geschiedenis-mk/wo-i
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Plaat rechts (zoals vermeld op het monument van Meensel) 
 

• Vancauwenbergh CH, van Kiezegem (?) 
 

• Janssens L,  de oude garde,  ‘getreft door oorlogsgas’ 
 

• Hendrickx T ? 
 

• Natens Jean, °14-08-1891, 3de artilerie, Glabbeekstraat (nu Heibosstraat). 
 

• Vandegaer Louis, °08-01-1892;  broer van Frans en Livinus (zagerij), later smid in Lubbeek 
 

• Vandegaer Frans, °19-12-1894, als oorlogsvrijwilliger bij de 13de linie. Broer van Louis en Livinus (zagerij), 
(zie ook in Het Guldenboek der Vuurkaart). 
 

• Cauwberghs J, ? 
 

• Cauwenberghs Jules, °10-10-1893,  de ‘mulder’, had een graanmolen, vader van Raymond. Was bij de 
2de & 4de karabiniers.  
 

• Hendrickx Louis, °22-11-1893 & getrouwd met Martha Franssen,vroedvrouw. Was bij de 9de linie. (zie ook 
in Het Guldenboek der Vuurkaart). 
    

• Andries Josephus, °13-10-1893, van Kiezegem (?) 
 

• Boesmans Jean C, °15-01-1885 in Attenrode, bij de linietroepen. 
 

• Jordens M. August, °20-08-1894, oorlogsvrijwilliger ? 
 

• Daenen Louis Albert, °17-02-1888, Muggenberg. Oud-strijder aan de Yzer bij de 23ste en 2de linie. Vader 
van Jean Daenen. Omdat de bewoners van de Muggenberg parochiaal meer tot Meensel behoorden, staat 
hij hier ook op dit monument gebeiteld. (zie ook in Het Guldenboek der Vuurkaart). 

 
 
 

Oud-strijders welke niet vermeld zijn op het monument. 
 

Blijkbaar staan niet alle namen van oud-strijders staan op het monument in Meensel. In het boek ‘Flarden 
van de Grooten Oorlog in het hart van het Hageland’ wordt wel een vollediger lijst weergegeven. Deze 
soldaten ontbreken dan ook op het monument :  
 
 

• Frans Craeninckx, °26-09-1883,  zoon van Louis ‘de garde’ Craeninckx en Florance Swillen. Hij was 
bij de transportcompagnie 2de divisie, alsook bij het 1ste regiment te paard. Zij beloofden voor zijn 
goede thuiskomst een kapel te bouwen. Deze kapel bevindt zich nu nog in de Binkomstraat. (zie ook 
bij Kapellekens in Meensel-Kiezegem)  
 

• Craeninckx Louis, van Kiezegem. Bij de 7de linie. Gestorven op 29-09-1914 in O-L-V-Waver. 
 

• Pancken, ? 
 

• Vuchelen Jean Franciscus, °26-02-1877, artillerie Namen, overleden op 14-09-1914 te Champion. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meensel-kiezegem.be/
http://www.meensel-kiezegem.be/geschiedenis-mk/kapellekens-in-meensel-kiezegem
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Bronnen :  
 

• ‘Guldenboek der Vuurkaart’ , 1937 – 1938 

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

• 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 

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

• Kaart van C.J. Popp 

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

• http://www.flickr.com/about/ 

• 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/FCsMWnAMeenselKie
zegem.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 

• http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=4792  

• Flarden van de Grooten Oorlog in het hart van het Hageland, 2014 
 

http://www.meensel-kiezegem.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.bel-memorial.org/all_names/mas.php
http://www.klm-mra.be/
http://www.flickr.com/about/
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
http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=4792

