
WANDELEN & FIETSEN

‘75 jaar vrijheid’, permanente 
wandelingen in ESSEN
t.e.m. zomer 2020.   
Vrije wandelingen in centrum van 
Essen en Nispen met QR-codes.
 gemeentebestuur Essen. 
 www.essen.be/75jaarvrijheid

Wandelingen 75 jaar vrijheid:   ‘Geen 
dolle dinsdag’ in ESSEN onder 
begeleiding van dorpsgids Maria 
Gommeren
16/08/’19
 vzw Kobie
 www.essen.be/kobie

Belevingsvolle wandeling 
‘Oorlogsperikelen aan Sas 6’ in MOL
25/08/’19
Over de belangrijke strategische rol 
van het Kempisch kanaal tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
 Molse Gidsenkring en Battle for 
the Locks.
 www.visitmol.be/bevrijding

Wandeling ‘Langs sporen van de 
Duitse aanwezigheid in Landschap 
De Liereman’ in OUD-TURNHOUT 
01/09/’19
Uitzonderlijk zal er tijdens de 
wandeling ook een bezoek kunnen 
gebracht worden aan de Heide Van 
Damme, waar de oefenstellingen van 
de  12de SS-Pantserdivisie nog goed 
herkenbaar zijn. 
 www.oud-turnhout.be

Wandeling ‘ANTWERPEN tijdens de 
Tweede Wereldoorlog’
07-08/09/’19
Laat je leiden langs de voor die tijd 
belangrijke plekken in de stad. Stad 
Antwerpen lanceert ook twee digitale 
wandelingen: ‘De Jodenvervolging 
in Antwerpen tijdens WOII’  en ‘167 
dagen bommenterreur’ (vanaf 13 okt 
’19). 
 tickets@visitantwerpen.be, 
www.antwerpenherdenkt.be

Begeleide fietstocht ‘In het spoor 
van de bevrijding’ aan Sas 6 Kanaal 
Bocholt-Herentals in MOL 
08/09/’19
De geschiedenis van het Kempisch 
kanaal met verhalen van zij die erbij 
waren. 
 Molse Gidsenkring i.s.m. VVG Mol 
en Battle for the locks.  
 www.visitmol.be/bevrijding

Wandelingen 75 jaar vrijheid: 
‘Slagveld in de Honingbossen’ net 
over de grens in NISPEN (NL) onder 
begeleiding van dorpsgids Maria 
Gommeren 
15/09/’19
 vzw Kobie
 www.essen.be/kobie

Wandeling ‘In het spoor van onze 
bevrijders’ in RIJKEVORSEL
21/09/’19
 www.rijkevorsel.be 

Avondwandeling WOII in SINT-JOB-
IN-‘T-GOOR, BRECHT 
28/09/’19
Een gids neemt je mee pal door 
de toenmalige frontlinie. Vooraf 
inschrijven, plaatsen zijn beperkt!
 www.brecht.be/bevrijding

Gegidste wandeling langs 
oorlogsmonumenten in ARENDONK
29/09/’19
 www.arendonk.be 

Bustocht met gids door BRECHT EN 
DEELGEMEENTEN 
29/09/’19
Volg de belangrijkste gebeurtenissen 
en ontdek unieke plekken.
Aansluitend korte themawandeling 
en vrij bezoek aan de tentoonstelling 
‘De bevrijding van Brecht’. Vooraf 
inschrijven, plaatsen zijn beperkt! 
 www.brecht.be/bevrijding

Stadswandeling  ‘Me Lou deur’t stad’ 
ANTWERPEN 
05/10/’19
Doorheen het Antwerpen van Lily en 
Marleen. 
 Willemsfonds Schoten-
Voorkempen. 
 Vooraf inschrijven verplicht via 
verhulst_co@hotmail.com. 

Wandelingen 75 jaar 
vrijheid:  ‘Voorbij de strijd’ in ESSEN 
onder begeleiding van dorpsgids 
Maria Gommeren 
13/10/’19
 vzw Kobie
 www.essen.be/kobie 
 
Historische wandeling ‘OLEN bevrijd’ 
19/10/’19 - Nacht van het Kempens 
Erfgoed 
Wandeling door Olen onder 
begeleiding van een gids. 
 014 27 94 21, vrije.tijd@olen.be, 
www.olen.be 

Bevrijdingswandeling op de 
KALMTHOUTSE HEIDE met gids 
27/10/’19
 Vooraf inschrijven bij Dienst 
Toerisme Kalmthout, 03 666 61 01, 
toerisme@kalmthout.be, 
www.visitkalmthout.be

Herfstwandeling in het teken van 75 
jaar bevrijding WO II in KAPELLEN 
27/10/’19
 www.kapellen.be

TENTOONSTELLINGEN

‘Antwerp X’ in War Heritage Institute 
- Site Gunfire BRASSCHAAT 
25/08/’19 - 31/03/’20 
Expo met unieke stukken rond de 
Britse en Amerikaanse luchtafweer 
tegen de V-bommen.
 www.belgiumremembers44-45.be

‘Liberation! - beelden van de 
Bevrijding’ in gemeentehuis BOOM 
02-13/09/’19
Een uitbeelding van de bevrijding 
van Boom en originele beelden uit 
het gemeentearchief. 
 Modelbouwclub Willebroek,
Ten Boome.
 alex.ramael@boom.be

‘Vreugde & Verdriet - Antwerpen 
bevrijd (1944-1945)’ in Felixarchief, 
ANTWERPEN
07/09/’19 – 31/05/’20
Met authentieke foto’s, 
filmmateriaal, getuigenissen en 
oorlogsobjecten. 
 www.antwerpenherdenkt.be

‘De bevrijding van Hemiksem’ in Sint-
Bernardusabdij, HEMIKSEM 
08/09/’19 - Open Monumentendag + 
eerste zondag oktober en november 
’19
Met aandacht voor de rol van de 
abdij tijdens en na de bevrijding. 
 www.ivebica.be

‘De bevrijding van Brecht’ in 
pop-up exporuimte Kempuseum, 
Gemeenteplaats, BRECHT 
10/09/’19, 14-15/09/’19, 21- 22/09/’19, 
28-29/09/’19 telkens van 14.00 tot 
17.00u.
Wist je dat Brecht wekenlang recht in 
de frontlinie lag? 
 Gemeente Brecht i.s.m. NSB, 
Brechts Oorlogsmuseum.
 www.brecht.be/bevrijding 

‘Deportatie en genocide, 
een Europese tragedie’ in de 
gemeentelijke basisschool Andreas 
Vesalius in EDEGEM 
14-15/09/’19
De tentoonstelling omvat 40 

thematische panelen en vertelt 
het verhaal vanaf de eerste 
geïmproviseerde kampen tot 
de gruwelijke chaos tijdens de 
dodenmarsen. 
 War Heritage Institute, NSB 
Edegem

‘Geel in de Tweede Wereldoorlog’ in 
De Halle, GEEL
14/09/’19-27/10/’19
Over de oorlogsjaren 1940-1944 en 
de bevrijdingsdagen van september 
1944 in Geel. 
 Stadsarchief Geel i.s.m. het Geels 
Geschiedkundig Genootschap.
 www.geel.be/bevrijdingsfeesten

‘Flying festival 2019’ in Aeroclub, 
BRASSCHAAT 
21-22/09/’19
Vliegtuigmodellen uit de periode van 
de bevrijding.
  03 663 11 55, info@mvcb.be, 
https://www.mvcb.be/

‘Het verzet en de bevrijding’ in 
pastorie ST.-JOZEF-OLEN
19/10/’19 - Nacht van het Kempens 
Erfgoed
 014 27 94 21, vrije.tijd@olen.be, 
www.olen.be

‘Auschwitz.camp’ in Kazerne Dossin, 
MECHELEN 
25/10/’19 - 30/05/’20
75 jaar geleden werd Auschwitz 
bevrijd. Deze tijdelijke 
tentoonstelling toont de gelaagde 
en ongekende geschiedenis van het 
concentratie- en vernietigingskamp. 
 www.kazernedossin.eu

‘Fototentoonstelling Bevrijding’ in 
het toeristisch onthaal, BRASSCHAAT 
11/’19 – 05/’20
 03 650 03 01, 
toerisme@brasschaat.be
www.brasschaat.be 

‘Nooit meer herdenken’ in Braembib, 
SCHOTEN 
04-30/11/2019
Reflectie over de zin van 
oorlogsherdenking. 
 03 680 17 10, 
bibliotheek@schoten.be, 
schoten.bibliotheek.be

‘75 jaar bevrijding’ in 
Evenementenhal De Populier, 
ZANDHOVEN
07 -11/11/’19
Met originele uniformen, militaire 
wapens en voertuigen en lokale 
verhalen. 
 03 410 16 20, info@zandhoven.be,
www.zandhoven.be

‘De Bevrijding in Beeld’, 
Openluchtexpo op de Markt in 
MEERHOUT 
11/11/’19
Met o.a. fotoreeks van september 
1944 in Meerhout. 
 Gemeente Meerhout i.s.m. 
Heemkring Meerhouts Patrimonium. 
 www.meerhout.be

‘Armoured Wings’ in het 
Gemeenschapscentrum De MARc/kT, 
MERKSPLAS
7/12/’19-5/01/’20
Het verhaal van de 1ste Poolse 
pantserdivisie van generaal Maczek, 
een initiatief van de gemeenten 
Baarle Hertog, Baarle Nassau, 
Beerse, Merksplas en Erfgoed 
Noorderkempen. 

 www.merksplas.be
BALS EN CONCERTEN

Galaconcert door de Koninklijke 
Muziekkapel van de Marine Boom in 
schouwburg CC De Steiger, BOOM 
30/08/’19
Gratis. Reservering verplicht via 
03 880 18 12, ccdesteiger@boom.be, 
www.desteigerboom.be. 
 alex.ramael@boom.be

Bal van de Bevrijding op de 
Groenplaats, ANTWERPEN 
07/09/’19
Leer de eerste stappen van de Lindy 
Hop of stap binnen in het make-up & 
beautysalon voor een metamorfose. 
 www.antwerpenherdenkt.be

Bevrijdingsconcert Beiaard Postel 
door Elien Van de Broeck in Abdij 
Postel, MOL
08/09/’19
 www.visitmol.be/bevrijding

Grote internationale Taptoe op Louis 
De Naeyerplein in WILLEBROEK 
08/09/’19
  Gemeente Willebroek. 
 dienst Evenementen

Bevrijdingsbal in zaal De Basiliek in 
EDEGEM 
14/09/’19
Dansen op de tonen van Radio 
Minerva. 
 Kring voor Heemkunde. 
 vrijetijd.edegem.be

Bevrijdingsbal op de Markt in 
MEERHOUT 
14/09/’19
 Vaderlands Vredelievend 
Meerhout, De Met and Friends. 
 www.bevrijdingmeerhout.be

Bevrijdingsbal in Zaal Moorland, 
STABROEK 
17 /11/’19
Na het bombardement in 1944 werd 
een aanvraag gedaan om een bal 
te organiseren ten voordele van de 
geteisterden. 75 jaar later vindt dit 
bal eindelijk plaats. 
 www.stabroek.be

ACTIVITEITENKALENDER TOT MEI 2020

75 jaar geleden werd België 
bevrijd. Het einde van de Duitse 
bezetting was daar! Vreugde, 
angst en verdriet beheersten 
onze regio. Tussen 8 mei 
2019 en 8 mei 2020 herdenkt 
ons land de turbulente 
bevrijdingsperiode met 
‘Belgium Remembers 44-45’.  
Ook provincie Antwerpen, de 
gemeente- en stadsbesturen en 
lokale verenigingen doen mee. 
Omdat we de gebeurtenissen 
van 75 jaar geleden nooit 
mogen vergeten. 
Laat je inspireren door onze 
overvolle activiteitenkalender. 

Benieuwd naar de gedetailleerde programma’s van de gemeenten? 
Je vindt ze:

• in de activiteitenkalenders van de gemeenten. 

• op www.belgiumremembers44-45.be

• op www.kempen.be

• op www.scheldeland.be

Bevrijdingskolonne Noord
31 augustus – 13 september ‘19
Een 700 meter lange historische 
kolonne met 50 voertuigen van 
de Tweede Wereldoorlog en 20 
moderne voertuigen van de 
Landcomponent van Defensie. 
Heel wat steden en gemeenten 
vieren bij de doortocht de 
herwonnen vrijheid.

 belgiumremembers44-45.be

Mons - Ath - Enghien - Halle - 
Brussel - Vilvoorde - Mechelen 
(05/09/’19)- Fort Breendonk 
(05-06/09/’19)- Willebroek 
(07/09/’19) - Boom (7/09/’19) 
- Antwerpen (07-08/09/’19) 
- Brasschaat (08/09/’19) - 
Brecht (10/09/’19) - Turnhout 
(10/09/’19) - Geel (10+11/09/’19) 
- Leopoldsburg



Muziekkapellen op de Markt in GEEL 
21/09/’19
Met muzikaal spektakel door 
Centrumharmonie Geel i.s.m. andere 
korpsen (Koninklijke Harmonie Ons 
Verlangen Beverst, Belgian Blend Pipe 
Band, The Wallace Pipe Band) en een 
re-enactment.
 www.geel.be/bevrijdingsfeesten 

Bevrijdingsbal in de spiegeltent 
Klessens in RIJKEVORSEL 
21/09/’19
 www.rijkevorsel.be

Concert Koninklijke Muziekkapel 
van de Gidsen in schouwburg CC de 
Werft, GEEL 
24/09/’19
Groot harmonieorkest van 84 streng 
geselecteerde musici. 
 Reservering en info via 
014 56 66 66, info.dewerft@geel.be,
www.dewerft.be

FILMS

‘Dunkirk’ (Christopher Nolan, 2017) in 
schouwburg CC De Steiger, BOOM 
01/09/’19
Gratis. Reservering verplicht via 
03 880 18 12, ccdesteiger@boom.be, 
www.desteigerboom.be. 
 alex.ramael@boom.be

‘Darkest Hour’ (Joe Wright, 2017) in 
schouwburg CC De Steiger, BOOM
06/09/’19
Gratis. Reservering verplicht via 
03 880 18 12, ccdesteiger@boom.be, 
www.desteigerboom.be. 
 alex.ramael@boom.be

Groots audiovisueel spektakel op de 
Grote Markt, ANTWERPEN 
07/09/’19
Over de gebeurtenissen van de 
Tweede Wereldoorlog in Antwerpen. 
 www.antwerpenherdenkt.be

LEZINGEN

Themastand rond de bevrijdingstijd 
in Bibliotheek van BRASSCHAAT 
26/08/’19 – 30/09/’19
Met persoonlijke verhalen, 
historische werken, foto’s en beelden. 
 03 650 03 60, 
info.bib@brasschaat.be, 
brasschaat.bibliotheek.be 

‘De bevrijdingsroute van het 3RTR 
en kolonel David Silvertop’ en 
‘Sweethearts’ door Dirk Musschoot, 
in schouwburg CC De Steiger, BOOM 
04/09/’19
 alex.ramael@boom.be

Lezing door Benny Ceulaers, Plane 
Hunters Recovery Team in Geels 
Brouwhuis, GEEL
11/09/’19
Dit team onderzoekt vliegtuigcrashes 
van de Tweede Wereldoorlog in 
België en Nederland. 
 11 julicomité.
 www.geel.be/bevrijdingsfeesten

Demo Brukel Game in Kogeka 
20/09/’19
Het spel is gebaseerd op 
oorlogsgetuigenissen en won al 
diverse internationale prijzen.
 www.geel.be/bevrijdingsfeesten

‘Het verdriet van Schoten’ in Het 
Arsenaal, SCHOTEN 
04/10/’19
Terugblik op het dagelijks overleven 
in Schoten maar ook op de 
markantste feiten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
 Heemkring Scot vzw, 03 658 63 73, 
arsenalist@skynet.be

Congres: ‘de Kempen Bevrijd’ in het 
Wijnhuis in GEEL
05/10/’19
Verschillende sprekers lichten 
recent onderzoek over de Tweede 
Wereldoorlog toe. 
 Centrum voor de Studie van 
Land en Volk voor de Kempen i.s.m. 
Stadsarchief Geel. 
 www.geel.be/bevrijdingsfeesten

’De slag om Stalingrad’ door Geert 
Rottiers in gemeentehuis SCHELLE 
15/10/’19
Over de meest wrede veldslag uit de 
Tweede Wereldoorlog. 
 + inschrijvingen: www.ivebica.be

‘Belgische architect van 
landingskaart van Normandië-Hugo 
Van Kuyck’ in Restaurant Strijboshof 
in KALMTHOUT 
17/10/2019
 + inschrijvingen: 
kalmthout@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kalmthout

Historicus Pieter Serrien over de 
bombardementen in STABROEK in 
kasteel Ravenhof
19/10/2019 – Kasteeldagen
 www.stabroek.be. 

EVENEMENTEN

Dorpsdag 75 jaar bevrijding in 
BRASSCHAAT 
01/09/’19
 03 650 29 30, 
dorpsdag@brasschaat.be, 
www.brasschaat.be 

De Hei in ’40-‘45 in Winkelomheide, 
GEEL
01/09/’19
Fietstocht met lokale 
oorlogsverhalen, fototentoonstelling 
in de kerk, historisch tentendorp, 
kinderanimatie met hoogteparcours, 
muziekshow, legervoertuigen en 
saluutschoten. 
 De Hei Leeft, Feest vzw. 
 www.geel.be/bevrijdingsfeesten

Bevrijdingsfeesten in Fort van 
Breendonk, WILLEBROEK
05-07/09/’19
Met historische kolonne van 
voertuigen, de Amerikaanse Shape 
International Band en een authentiek 
WOII-kamp. 
 www.fortbreendonk.be

Braderie met optredens van Jayne 
Darling, RHPB, The Merlins en Groep 
Liberation, Pattern 37, Spearhead, 
Het Verzet en vele anderen op 
diverse locaties in BOOM
07/09/’19
 alex.ramael@boom.be

Bevrijdingsdorp aan de Schelde in 
ANTWERPEN 
07-08/09/’19
Een beleefparcours, optredens, DJ-
sets en gerechten van weleer. 
 www.antwerpenherdenkt.be

‘Hunker’ in het Stadspark, 
ANTWERPEN 
07 -08/09/’19
Vijf Duitse bunkers uit de Tweede 
Wereldoorlog dag en nacht 
maximaal zichtbaar. 
 www.antwerpenherdenkt.be

Parade van historische schepen 
en vliegtuigen aan de Schelde in 
ANTWERPEN
07-08/09/’19
 www.antwerpenherdenkt.be

Jaarmarkt in het teken van 75 jaar 
bevrijding met concerten in LINT 
10/09/’19
 www.lint.be 

Bevrijdingsfeesten op de Markt in 
MEERHOUT 
13 -15/09/’19
Met een historische stoet, een 
‘brunch for freedom’, bevrijdingsbal 
en bloemlegging. 
 Vaderlands Vredelievend 
Meerhout, De Met and Friends. 
 www.bevrijdingmeerhout.be

Bevrijdingsfeesten in EDEGEM
14-15/09/’19
Met een legerdorp en rondrit 
door ‘Historical Military Vehicles’, 
optredens van o.a. Aimés Big 
Band en The Red Hackle Pipe 
Band, een bevrijdingsbal en een 
tentoonstelling. 
 Kring voor Heemkunde.
 vrijetijd.edegem.be 

Re-enactmentspektakel op de Markt 
in GEEL, Stadspark en speelplein de 
Waaiburg 
21/09/’19
Met kampementen, veldhospitaal, 
actiescènes op verschillende locaties 
en zo’n 200 re-enacters.
 www.geel.be/bevrijdingsfeesten

‘Camp Plumbridge’, herdenkings-
weekend en treffen voor militaire 
voertuigen in Sint-Jozef RIJKEVORSEL
21-22/09/’19
 www.rijkevorsel.be

Re-enactment met een kamp en 
twee ‘battles’ in STABROEK 
03-04/10/’19
 Gemeente Stabroek i.s.m. 
HMV-Belgium. 
 www.stabroek.be

Viering 100 jaar NSB Hove met 
tentoonstelling, optreden pipeband, 
bloemenhulde in HOVE
05-06/10/’19
 NSB-afdeling Hove en 
Heemkundige Kring.

Bevrijdingsfeest 75 jaar vrijheid in 
Karrenmuseum, ESSEN
19/10/’19
Gratis evenement met optredens en 
living history. 
 Gemeentebestuur Essen, 
vzw Kobie, NSB Essen.
 www.essen.be/75jaarvrijheid

Bevrijdingsfeest bij het Monument 
van de Erkentelijkheid in 
KALMTHOUT
20/10/’19
Indrukwekkende 
herdenkingsceremonie met 
Canadese militaire gasten. 
 www.kalmthout.be

Bevrijdingsstoet in LAAKDAL
11/11/’19
Een grote stoet door de straten van 
Vorst. 
 www.laakdal.be

HERDENKINGS-
PLECHTIGHEDEN

Herdenking aan de Heldenplaats met 
militair-historische verenigingen, 
Herbert Flack, muziek door Red 
Hackle Pipe Band en begroeting 
Bevrijdingskolonne, BOOM 
07/09/’19
 alex.ramael@boom.be

Herdenkingsplechtigheid in 
KLEIN-WILLEBROEK ter hoogte van 
Shermantank 
07/09/’19
 Gemeente Willebroek.
 Dienst Evenementen

Herdenkingsplechtigheid in het 
Stadspark, ANTWERPEN 
08/09/’19 
 www.antwerpenherdenkt.be

Herdenking Britse gesneuvelden in 
de Sint-Willibrorduskerk van Viersel, 
ZANDHOVEN
11/09/’19
 www.zandhoven.be - 
03 410 16 20 en
info@zandhoven.be

Elf novemberviering in de Onze-
Lieve-Vrouwkerk van Onze-
Lieve-Vrouw-Waver en aan het 
herdenkingsmonument in SINT-
KATELIJNE-WAVER
11/11/’19
 www.skw.be 

Herdenking met historische 
voertuigen van de Slag bij GEEL, 
aan Sas 8 
14/09/’19
 US Airborn. 
 http://www.usairborneforces.be

Herdenking bevrijding van MOL + 
boekvoorstelling ‘Septemberhelden’
14/09/’19
Een rondrit door Mol met op 
verschillende locaties een 
herdenkingsmoment. 
 Molse Gidsenkring, 
Battle for the locks. 
 www.visitmol.be/bevrijding

Internationale herdenkingsdag in 
GEEL 
21/09/’19
De stad Geel en Battle for the 
Locks nodigen een grote groep 
nabestaanden van gesneuvelde 
soldaten, o.a. de Sherwood Rangers, 
uit om samen de Bevrijding te 
herdenken. Je kan ook individueel 
inschrijven op de bustour.  
 www.geel.be/bevrijdingsfeesten

Herdenking aan het Polar 
Bearsmonument in RIJKEVORSEL 
22/09/’19
 www.rijkevorsel.be 

Herdenking 75 jaar Bevrijding in 
TURNHOUT 
29/09/’19
Met bloemlegging Kerkhof 
Kwakkelstraat en static show op de 
Grote Markt. 
 www.turnhout.be

Bloemenhulde aan het vredes-
monument Treurende moeder in 
KAPELLEN 
04/10/’19
 www.kapellen.be

Jaarlijkse dodenherdenking door 
de stichting Herdenking Bevrijding 
BAARLE 
05-06/10/’19
Met plechtigheden op de kerkhoven 
in Ulicoten, Baarle-Hertog, Baarle-
Nassau, Zondereigen en eerbetoon 
aan de Poolse bevrijders.
 www. baarle-hertog.be

Herdenking aan het monument 
van de Britse ‘Polar Bears’ in 
WUUSTWEZEL 
19/10/’19
 www.wuustwezel.be

Herdenking evacuatie Alphen 1944 
op de Grote Markt in TURNHOUT 
20/10/’19
 www.turnhout.be

Herdenking met 4 deelgemeenten 
in Sint-Willibrorduskerk, Overbroek, 
BRECHT 
11/11/’19
 www.brecht.be/bevrijding 

Bloemenhuldes bij o.a. de twee 
ereparken en de twee monumenten 
der gesneuvelden in KAPELLEN
11/11/’19
 www.kapellen.be

Herdenking aan het monument 
Oud-Strijders in Wechelderzande, 
LILLE 
11/11/’19
 NSB Wechel, Rode Kruis-afdeling 
Lille.

Elf novemberviering in de kerk van 
Gierle, LILLE en aan de monumenten
11/11/’19
 NSB Gierle. 
 www.lille.be

Herdenking slachtoffers WOI en WOII 
in MEERHOUT 
11/11/’19
Een academische zitting en hulde 
aan het oorlogsmonument het 
Heilig-Hartbeeld op de Markt. 
 www.meerhout.be

Dorpsfeest rond Herdenken en 
Verzoenen op verschillende locaties 
in MERKSPLAS
08/12/’19

Herdenkingsviering WO II aan 
het monument van de gecrashte 
vliegtuigen, Singel in Gierle, LILLE 
17/05/’20
 www.lille.be
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