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LIMBURG REMEMBERS:  
75 JAAR EINDE WO II
Precies 75 jaar geleden werd België bevrijd  
van de Nazi-bezetting en kwam er een einde 
aan de Tweede Wereldoorlog. Tussen 8 mei 
2019 en 8 mei 2020 wordt dit overal in het  
land officieel herdacht, onder de noemer  
‘Belgium Remembers 44-45’. 

In september 1944 speelde onze provincie 
gedurende een korte maar hevige periode 
een hoofdrol op het wereldtoneel. Niet en-
kel kwam er een einde aan vier jaar Duitse 
bezetting, Limburg bevond zich plotseling 
ook in het middelpunt van de gevechten 
aan het westelijk front. Het was hier dat de 
geallieerde opmars na de landing op Nor-
mandië vastliep op hevig Duits verzet aan 
de Kempische kanalen. En het was hier dat 
de Britse veldmaarschalk Montgomery de 
legendarische operatie ‘Market Garden’ 
lanceerde, een van de grootste operaties uit 
de oorlog (bekend van de film A Bridge Too 
Far). Deze operatie is één van de 6 grote 
thema’s in het nationaal herdenkings- 
programma. 

Liberation Garden

Het voornaamste doel van de herdenkin-
gen is de herinnering aan WO II levend te 
houden en door te geven aan de volgen-
de generaties, nu de laatste ooggetuigen 
langzaam wegvallen. De kernboodschap is 
dat de democratie en de vrijheid die op het 
einde van de oorlog herwonnen werden, 
nooit vanzelfsprekend zijn. Maar daar stopt 

het uiteraard niet. De herinnering aan 
WO II moet een blijvende maatschappelijke 
verankering krijgen, zodat de lessen uit het 
verleden nooit vergeten worden. Zo opent 
in 2021 in Leopoldsburg het nieuw WO II- 
museum ‘Liberation Garden’ de deuren. 
Het museum vertelt de geschiedenis van 
de bevrijding en de start en nasleep van 
operatie Market Garden. Je wordt meege-
nomen in een spannend, meeslepend en 
internationaal verhaal, dat op geen betere 
plek verteld kan worden dan in Leopolds-
burg, waar sinds 1835 het grootste leger-
kamp van het land ligt en waar tijdens de 
Tweede Wereldoorlog talloze politieke ge-
vangenen én Duitse troepen verbleven.

Oosthoek van de Tweede Wereldoorlog

Op termijn heeft onze regio, met zijn rijke 
WO II-erfgoed, de potentie om uit te groeien 
tot de ‘Oosthoek van de Tweede Wereldoor-
log’, zoals de Westhoek in West-Vlaanderen 
dat is voor WO I. Het mooie herdenkings-
programma dat in september 2019 wordt 
ontplooid, moet de start zijn voor een  
nauwe samenwerking tussen de gemeentes 
en de verschillende partners, om het grote 
WO II-verhaal op structurele wijze te ont-
sluiten voor een groot publiek.

In deze publicatie krijg je een overzicht van 
alle herdenkingsevenementen die in Leo-
poldsburg, Lommel, Hechtel en Pelt georga-
niseerd worden.

Een stukje geschiedenis… 

In de Schaduw van de Siegfriedlinie

Lente, 1944. Na 4 jaar bezetting gonst het 
in heel Europa van de geruchten over een 
nakende invasie van de geallieerden. Tij-
dens de koortsachtige voorbereidingen op 
D-Day, verschijnt Limburg voor het eerst 
op de geallieerde radar. Het plan is om, in 
de maanden voorafgaand aan de landing 
in Normandië, alles wat de Duitse bezetter 
kan helpen plat te bombarderen. Vooral 
bruggen, spoorwegen en stations moeten 
er aan geloven, met veel nevenschade als 
gevolg, bijvoorbeeld in Hasselt en Genk. 
Maar ook Duitse trainingskampen worden 
aangevallen, waaronder het Kamp van Be-
verlo in Leopoldsburg, waar o.a. de Waffen 
SS actief is. De twee luchtaanvallen op  
Beverlo in mei 1944 veroorzaken veel  
Duitse slachtoffers, maar ook veel burger-
slachtoffers.

Op 6 juni 1944 is D-Day een bloedig succes 
op de stranden. De geallieerden ontketenen 
hun eigen versie van een Blitzkrieg en ver-
overen razendsnel Frankrijk en een groot 
deel van België. Er is hoop dat de oorlog ge-
daan kan zijn voor Kerstmis. Maar die hoop 
wordt al vlug stuk geslagen. 

De strijd om de Kempische kanalen  
en de bevrijding

Het is voor een groot deel in deze regio, 
gelegen op een steenworp van Nazi-Duits-
land, dat de bevrijding van West-Europa in 
september vastloopt op hevig Duits verzet 
bij de Kempische kanalen. Aan die kanalen 
graven de Duitsers zich verbeten in.  
Britten, Belgen en Nederlanders vechten 
meedogenloos in plaatsen als Geel, Berin-
gen, Helchteren en Hechtel. In Heppen, 
bij Leopoldsburg, sneuvelt Majoor William 
Cavendish, de Britse schoonbroer van de 
toekomstige Amerikaanse president John 
F. Kennedy, door een schot in de borst. Op 
verscheidene plaatsen in Limburg worden 
verzetsmensen en willekeurige burgers 
het slachtoffer van Duitse wraakacties. 
In Leopoldsburg speelt zich een bijzonder 
betreurenswaardig drama af. Op 6 sep-
tember worden een twintigtal politieke 
gevangenen die, na lange opsluiting in het 
kamp, eindelijk de vrijheid mogen proeven, 
na enkele dagen plots weer bijeengedreven 
door Vlaamse SS’ers en aan de rand van 
een gracht in koelen bloede afgemaakt. Een 
zinloze actie, die de waanzin van oorlog 
symboliseert. Vijf dagen later, op 11 septem-
ber, is Leopoldsburg bevrijd. 

In 2021 opent het WO II-museum 
‘Liberation Garden’

Amerikaanse strijdkrachten in Eindhoven
tijdens operatie ‘Market Garden’

Soldaten van de Duitse Kriegsmarine  
in het militaire kamp van Leopoldsburg

Bombardementen in voorbereiding van D-Day, 
1944, collateral damage

De geallieerden landen  
in Normandië op 6 juni 1944
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Intussen veroveren de Britten met ‘Joe’s 
Bridge’ in Lommel een cruciaal bruggen-
hoofd aan het Maas-Schelde Kanaal rich-
ting Nederland.

 
Operatie Market Garden

Om het geallieerde momentum niet verlo-
ren te laten gaan en om de oorlog toch vóór 
Kerstmis te beslechten, neemt veldmaar-
schalk Montgomery een spectaculaire gok. 
Hij lanceert operatie ‘Market Garden’, één 
van de meest ambitieuze operaties uit de 
militaire geschiedenis. Het einddoel is om, 
via de gecombineerde inzet van grondtroe-
pen en luchtlandingstroepen, de formida- 
bele Duitse verdedigingslinie - De Sieg-
friedlinie - te omzeilen en via Nederland 
in één ruk door te stoten naar Berlijn. Het 
grondoffensief, dat aansluiting moet ma-
ken met de Amerikaanse, Britse en Poolse  
luchtlandingstroepen aan de bruggen over 
de Nederlandse rivieren, wordt vanuit 
Noord-Limburg voorbereid en uitgevoerd. 
Montgomery vliegt naar Leopoldsburg voor 
een overleg met de bevelhebbers en gene-
raal Brian Horrocks geeft zijn historische 
briefing in Cinema ‘Splendid’, in het cen-
trum van Leopoldsburg. 

Gedurende verscheidene weken is Limburg  
de springplank naar Nederland voor maar 
liefst 130.000 geallieerde troepen, die via 
Lommel en Achel door een smalle corri- 
dor oprukken naar Nederland (‘Hell’s High- 
way’). De vele gewonden uit Operation 
Market Garden worden verzorgd in Ameri-
kaanse en Britse hospitaalkampen, onder 
andere in Leopoldsburg en Peer.

Operatie Market Garden moest ervoor zor- 
gen dat de oorlog voor Kerstmis gedaan zou 
zijn. In plaats daarvan wordt het een spec-
taculaire mislukking en leiden de geallieer-
den een grote nederlaag. De gevolgen zijn 
vérstrekkend. De bloedige strijd in Europa 
zal nog maandenlang aanslepen. Neder-
land ondergaat een vreselijke honger- 
winter, de Duitsers lanceren een laatste 
wanhoopsoffensief in de Ardennen en niet 
de Amerikanen maar de Russen bereiken 
als eersten Berlijn.

De mislukking van Operation Market Gar-
den betekent ook dat Limburg nog tot in 
mei 1945 een cruciale rol zal spelen in het 
grootschalige offensief tegen Duitsland. 
Daarvan getuigen o.a. de centrale geallieer-
de hoofdkwartieren van Montgomery in 
Zonhoven en van Dempsey in Achel, en de 
ontmoeting tussen Montgomery en Eisen-
hower in Hasselt. Vanop de nieuwe Britse 
luchtmachtbasis in Kleine-Brogel helpen 
meer dan 200 Canadese Spitfires met de 
oversteek van de Rijn en de doodsteek van 
Duitsland, dat uiteindelijk op 8 mei 1945 
capituleert. De Tweede Wereldoorlog in  
Europa is voorbij.

“Gentlemen, this is a story that you’ll tell your grandchildren.  
And mightily bored they’ll be. The plan is called Operation Market Garden”

(Generaal-luitenant Brian Horrocks,  
cinema Splendid Leopoldsburg, 15 september 1944)William Cavendish,  

schoonbroer van John F Kennedy,  
gesneuveld in Heppen in september 1944

Veldmaarschalk Montgomery, Britse bevelhebber 
en het brein achter operatie Market Garden

 
De bevrijding, september 1944
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DE GROTE RAPPEL ²
Na het succes van de eerste editie in 2016 wordt 
nu De Grote Rappèl ² georganiseerd. Meer dan 
440 acteurs, zangers, dansers en figuranten 
brengen een onvergetelijk spektakel op de plan-
ken en meer dan 100 vrijwilligers werken mee 
achter de schermen om er ook nu weer een  
schitterende editie van te maken.

De voorstelling vertrekt aan de Zegeplaats en 
begint met wandeltheater door het Koninklijk 
Park en de Dreef der 7 Zuchten Daarna  
genieten de bezoekers van het verbluffende 
spektakel in openlucht, in het authentieke  
decor van het oude Kwartier IJzer.

Liefhebbers kunnen op voorhand genieten van 
een gastronomische driegangenmaaltijd in de 
sfeer van toen.

Het verhaal

Het musicalspektakel De Grote Rappèl ² 
neemt je mee naar de woelige oorlogstijd van WO II en laat je 
kennismaken met een gezin dat zich daarin staande probeert te houden. Uiteraard spelen 
de bevrijding en operatie ‘Market Garden’ een hoofdrol in het verhaal. En ook het Chinees 
Paviljoen, waar de gemeente Leopoldsburg in 2020 het bevrijdingsmuseum Liberation 
Garden zal realiseren, krijgt een prominente plaats.

De regie is opnieuw in handen van Luc Stevens, die al totaalspektakels als Zoo of Life, Mol 
in scène, GheelaMania, de Merodes, MarieAntoinette en Rubens realiseerde. Het verhaal 
wordt begeleid door originele muziek die speciaal voor dit spektakel gecomponeerd werd.

Speeldata:

• Donderdag 12 september (avant-première)

• Zaterdag 14 september (première) (UITVERKOCHT)

• Donderdag 19 september

• Vrijdag 20 september ( UITVERKOCHT )

• Zaterdag 21 september (UITVERKOCHT)

• Zondag 22 september

• Donderdag 26 september

• Vrijdag 27 september

• Zaterdag 28 september (UITVERKOCHT)

• Zondag 29 september (UITVERKOCHT)

Tickets en maaltijden kan je reserveren in het Cultuurcentrum Leopoldsburg 
en via www.degroterappel.be.

Alle activiteiten in Leopoldsburg 

In Leopoldsburg staan heel wat activiteiten op het programma om 75 jaar Bevrijding en  
de start van Operatie Market Garden te herdenken. Hieronder vind je een overzicht.  
Meer informatie vind je verderop in deze brochure.

• Donderdag 12 september 
 Opstart basecamp Operatie Market Garden 
 • 10.00 uur:     aankomst Bevrijdingscolonne van Defensie en het WHI 
 • 19.00 uur:     avant-première van De Grote Rappèl ²

• Vrijdag 13 september 
 • 10.00 uur:     herdenkingsplechtigheid 
 • 12.00 uur:    gamellenmaaltijd MKOK  
 • 13.00 – 18.00 uur:  schip ‘Liberation’ open voor bezichtiging 
 • 14.00 uur:    keuze uit 3 gidsbeurten:  
          Museum Kamp van Beverlo – MKOK – Militair domein 
 • 18.00 uur:     Sanicole Sunset Airshow 
 • 20.00 uur:     dansinitiatie lindy hop 
 • 21.00 uur:     Liberty Ball

• Zaterdag 14 september 
 •  9.00 uur:     vertrek historische colonne Operatie Market Garden 2019 
 •  10.00 – 18.00 uur:  schip ‘Liberation’ open voor bezichtiging 
 •  19.00 uur:     première van De Grote Rappèl ²

• Zondag 15 september 
 •  10.00 uur:     International Sanicole Airshow 
 •  10.00 - 18.00 uur:  schip ‘Liberation’ open voor bezichtiging 
 •  11.00 uur:     herdenkingsmis in de kerk van het centrum

• Overige voorstellingen van De Grote Rappèl ²: 
 • Donderdag 19 september  • Zondag 22 september   • Zaterdag 28 september 
 • Vrijdag 20 september    • Donderdag 26 september  • Zondag 29 september 
 • Zaterdag 21 september   • Vrijdag 27 september 
     
Nationaal herdenkingsprogramma

Al deze activiteiten kaderen in het nationale herdenkings-
programma van Defensie en het WHI, dat loopt van 8 mei 
2019 tot en met 8 mei 2020. Alle info vind je vanaf 8 mei op 
www.belgiumremembers44-45.be. 

Op de achterzijde van deze pagina vind je een affiche van 75 jaar Bevrijding in Leopolds-
burg. Hang ze aan je raam en zorg dat iedereen ze gezien heeft. Bovendien heb je zo de 
activiteitenkalender altijd binnen handbereik.
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Rappèl

VANAF 12 SEPTEMBER 2019
MUZIKAAL TOTAALSPEKTAKEL

Rappèl
de Grote 

LEOPOLDSBURG

Rappèl
 Grote Grote
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REGIE: 
LUC STEVENS
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Bevrijdingscolonne van Defensie en het WHI

Ook de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute  
doorkruisen het land met een historische voertuigencolonne van 50  
voertuigen van de Tweede Wereldoorlog en 20 moderne voertuigen 
van de Landcomponent. Deze colonne, van in totaal 700 meter, wordt 
op donderdag 12 september om 10.00 uur feestelijk verwelkomd op het  
Koningin Astridplein door de leerlingen van de lagere scholen.  
Iedereen is van harte welkom op deze   
herdenking op kindermaat.

Aankomst: donderdag 12 september • 10.00 uur 
Locatie: Koningin Astridplein

 
Gamellenmaaltijd en/of keuze uit één van de drie georganiseerde gidsbeurten

Datum: vrijdag 13 september 
Locaties: MKOK, Burkelstraat 131 • YAP, Guillaumelaan 11 
Kostprijs: gamellenmaaltijd (12.00 uur): € 12, gidsbeurt (14.00 uur): € 6 
Info en tickets: cultuurcentrum Leopoldsburg, tel. 011 34 65 48 of aan de balie

 
Herdenkingsplechtigheid

Op vrijdag 13 september wordt er in samenwerking met Defensie een officiële  
herdenkingsplechtigheid georganiseerd op het Koningin Astridplein. Hieraan nemen  
ook de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht en de Bevrijdingscolonne van  
Defensie en het WHI deel.

Datum: vrijdag 13 september • 10.00 uur 
Locatie: Koningin Astridplein

 
Liberty Ball

Vrijdagavond vieren we de Bevrijding in de stijl van toen.  
In de tent op Kwartier IJzer kan je vanaf 20.00 uur een  
dansinitiatie ‘lindy hop’ volgen, zodat je op het bal niet uit  
de toon valt. Vanaf 21.00 uur spelen de Kalishnikovs, een 
authentiek dansorkest, ten dans. Dat wordt een swingend 
feestje, dus zoek je alvast een geschikte tenue uit!

Datum: vrijdag 13 september • 20.00 uur 
Locatie: Kwartier IJzer (ingang langs de Bernheimlaan)

OPERATIE MARKET GARDEN 2019 • HISTORISCHE COLONNE
Een indrukwekkende colonne van historische voertuigen wordt gevormd in Leopoldsburg. 
De Stichting Operatie Market Garden doet de gelijknamige bevrijdingsoperatie (uit de film 
‘A Bridge Too Far’) nog eens over. Met honderden voertuigen vertrekken ze in Leopolds-
burg en rijden ze in etappes richting Arnhem.

Je kunt een bezoek brengen aan het basecamp op de terreinen van YAP, donderdagavond 
vanaf 19.00 uur en vrijdag vanaf 14.00 uur.

Kom de voertuigen op zaterdag uitwuiven vanaf 9.00 uur op het Koningin Astridplein!

Aankomst: vanaf donderdag 12 september 
Basecamp: terreinen YAP • Guillaumelaan 
Vertrek: zaterdag 14 september • 9.00 uur 
Locatie: Koningin Astridplein 
Meer info: www.omg2019.nl 

 
Verkeershinder op 14 september  
De doortocht van deze colonne kan wel wat 
verkeershinder met zich meebrengen. Ze 
vertrekt in de Guillaumelaan en rijdt via 
de Hechtelsesteenweg en het Bevrijdings-
plein om dan het Koningin Astridplein 
over te steken en via de Lommelsesteen-
weg onze gemeente te verlaten. Op het 
plannetje kan je zien langs waar de  
colonne zal rijden. Het valt aan te raden 
om met de auto deze omgeving te ver- 
mijden.

Het is wel een uitgelezen kans om naast het 
parcours te gaan staan en deze unieke stoet 
aan te moedigen! De colonne vertrekt  
om 9.00 uur. 

PLAN: rode lijn = parcours colonne, 
blauwe lijn = parcours vrachtwagens 
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Opendeurweekend MKOK

Het Museum K-blokken en Oscar Kapel (MKOK) zet de deuren open voor het grote  
publiek. Met optreden van Aimé’s Bigband en surprise act, een WO II-kampement en een 
airsoft-schietstand. Je kunt het film- en fotoarchief bekijken en een simulatie meemaken 
van het bombardement op Leopoldsburg in mei 1944. In de Oscar Kapel kan je diverse ten-
toonstellingen bekijken en op het terras kan je terecht voor een hapje en een drankje.

Datum: zaterdag 31 augustus en zondag 1 september van 10.00 tot 18.00 uur 
Locatie: MKOK, Burkelstraat 131

International Sanicole Airshow

Ook de internationale airshow van Sanicole her-
denkt 75 jaar Bevrijding. Het officiële programma 
staat grotendeels online. Zo werd bijvoorbeeld de 
komst van Sally B, de laatste luchtwaardige B17 
Flying Fortress in Europa, aangekondigd.

Sunset Airshow: vrijdag 13 september • 18.00 uur 
Airshow: zondag 15 september • 10.00 uur 
Locatie: vliegveld Sanicole, Kamperbaan,  
Hechtel-Eksel

Meer info: www.sanicole.com

Rijnvedette Liberation open voor bezichtiging

De Liberation was een patrouilleschip van het Belgische 
leger dat werd ingezet voor het bewaken van de Rijn in de 
jaren 1950. Nu wordt het schip gebruikt als opleidings- 
schip door de Leopoldsburgse afdeling van de Koninklijke 
Marinekadetten. Tijdens het bevrijdingsweekend ben je 
welkom om een kijkje te komen nemen.

Data: vrijdag 13 september • 13.00 - 18.00 uur 
zaterdag 14 + zondag 15 september • 10.00 - 18.00 uur 
Locatie: Kanaalkom Leopoldsburg 

Herdenkingsmis

Herdenking van 75 jaar vrede in onze regio.

Datum: zondag 15 september • 11.00 uur 
Locatie: OLV Tenhemelopnemingkerk, Kastanjedreef

HECHTEL-EKSEL
Internationale Taptoe 
Ook deze editie zijn we ontzettend trots dat we voor onze inter-
nationale taptoe een affiche met een bijzonder hoog show- 
gehalte en uitdagende stukken kunnen voorstellen. Met onder 
andere show- & marchingband Exempel, Drum- en show- 
fanfare Advendo, Showband Irene, Trompetterkops van de  
Federale Politie, maar ook verenigingen van eigen bodem,  
wordt dit een fantastische taptoe. 
Datum: zondag 8 september • 15.00 uur 
Locatie: Rode Kruisplein Hechtel-Eksel 
Inkom: gratis

 
LOMMEL
Open monumentendag: 75 jaar bevrijding WO II in Lommel 
Tijdens de begeleide wandeling “De bevrijders achterna” kom je meer te weten over de bevrijding van 
Barrier en Brug 9 door de Engelsen. Dit was de aanzet tot de operatie “Market Garden”.  
Datum: wandelingen op 8 en 14 september 
Locatie: Erfgoedhuis De Barrier, Luikersteenweg 244 in Lommel 
Wandelingen om 10.30, 11.00, 13.00, 13.30, 15.30 uur en om 16.00 uur (14/9 enkel namiddag)

Tentoonstelling “En toen kwamen de Engelsen eraan!” 
‘Toen kwamen de Engelsen eraan!’ gaat over de bevrijding van Lommel in september 1944. 
Datum: van 8 tot en met 27 september van 13.30u tot 17.00u. 
Locatie: Erfgoedhuis De Barrier, Luikersteenweg 244 in Lommel. 
Inkom gratis.

Herdenkingsplechtigheid 
Datum: zondag 15 september 
Locatie: monument Martinus Van Gurp en Joe’s Bridge

Historische Colonne 
Historische colonne van legervoertuigen ter herdenking van de bevrijding. In het Barrierspark is er 
een ceremonie. Meer info: binnenkort op www.lommel.be/marketgarden 
Datum: maandag 16 september

Voorstelling scholenproject ‘metamorphosis across time’  
& begrafenis Duitse militairen WOII 
Belgische en Duitse leerlingen voeren een muziekstuk op met percussie-instrumenten en een beiaard. 
Het is het resultaat van het project ‘metamorphosis across time’: een uitwisseling rond de thema’s oor-
log en vrede. Aansluitend worden vier Duitse militairen van WOII begraven. 
Datum: zaterdag 21 september 
Locatie: Huis Over Grenzen / Duitse militaire begraafplaats Lommel 
Programma: start om 13.30u, einde om 17.00u • Toegang: gratis  
Info: Huis Over Grenzen Lommel – contact: 011 55 43 70, info@overgrenzen.be

Plechtigheid op de Poolse Militaire Begraafplaats 
In aanwezigheid van o.a. Koning Filip en president Duda van Polen. 
Datum: zondag 29 september 
Locatie: Poolse Militaire Begraafplaats

Expo ‘Gepantserde Vleugels: de bevrijding van Vlaanderen in 1944  
door de 1ste Poolse Pantserdivisie’ 
Datum: van zondag 29 september tot zondag 13 oktober 
Locatie: Sint-Pietersbandenkerk
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Lezing over de bevrijding van Limburg door Vincent Stockx 
Aan de hand van verhalen van burgers, bevrijders en bezetters vertelt 
historicus Vincent Stockx je meer over de bevrijding van Limburg in 
september ‘44.  
Datum: zaterdag 12 oktober 
Locatie: Huis Over Grenzen / Duitse militaire begraafplaats Lommel 
Programma: start om 14.00 uur, einde 16.00 uur • Toegang: 7,50 € per persoon (inclusief drankje) 
Info & inschrijvingen: Huis Over Grenzen Lommel – contact: 011 55 43 70, info@overgrenzen.be 

Herdenkingsplechtigheid ‘Volkstrauertag’  
& voorstelling scholenproject ‘Stories of September’ 
Dit evenement herdenkt slachtoffers van oorlog, geweld en terreur we-
reldwijd. De plechtigheid is ook het einde van het project ‘Stories of Sep-
tember’, waarbij Belgische en Duitse leerlingen creatieve impressies 
uitwerken rond verhalen over de bevrijding van Limburg en Lommel.   
Datum: zondag 17 november 
Locatie: Huis Over Grenzen / Duitse militaire begraafplaats Lommel 
Programma: start om 13.00u, einde ca. 14.30 uur • Toegang: gratis  
Info: Huis Over Grenzen Lommel – contact: 011.55.43.70, info@overgrenzen.be

Expositie ontstaan Duitse militaire begraafplaats & jeugdwerk 
In het teken van het 100-jarige bestaan van de Duitse Oorlogsgravendienst en 75 jaar 
bevrijding loopt er in de crypte van de begraafplaats een mini-tentoonstelling. De expo 
bestaat uit foto’s en filmbeelden over het ontstaan van de begraafplaats en het jeugd-
werk dat er ontstond in de jaren 50. 
Datum: doorlopend van 1 juli tot 1 oktober 
Locatie: Huis Over Grenzen / Duitse militaire begraafplaats Lommel (kelder crypte) 
Toegang: gratis  
Info: Huis Over Grenzen Lommel – contact: 011.55.43.70, info@overgrenzen.be
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Foto: www.utrechtaltijd.nl

Foto: Danielle Roubroeks

Foto: Bildarchiv Volksbund  
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

PELT
Voordracht: ‘Market Garden en Hurry On’ door Dr. Jack Didden 
Jack Didden is een eminente spreker over dit onderwerp. Dezelfde avond worden ook enkele originele, 
korte films van de bevrijdingsacties getoond. Aansluitend bij deze voordracht wordt het boek  
‘Sint-Huibrechts-Lille tijdens de Tweede Wereldoorlog’ voorgesteld.  
Datum: dinsdag 17 september om 19.30 uur 
Locatie: parochiezaal van Sint-Huibrechts-Lille • Toegang: gratis

Hulde bij het monument aan het kanaal in Sint-Huibrechts-Lille 
Hulde met een korte toespraak, de naamafroeping van de gesneuvelde Britse soldaten, een bloemen-
hulde, de Last Post door Jo Ieven en het aanbrengen van een QR-code op het monument. Mogelijk zijn 
hier afgevaardigden van Britse regimenten aanwezig. 
Datum: vrijdag 20 september 2019 tussen 14.15 en 14.45 uur 
Locatie: monument aan het kanaal in Sint-Huibrechts-Lille

Wandeling 
Geleide wandeling vanaf het dorpsplein langs verscheidene punten in Lille, waarbij oorlogsverhalen 
verteld worden, o.m. door leden van de plaatselijke toneelvereniging. 
Datum: zaterdag 21 september 2019 tussen 14.00 en 17.00 uur 
Locatie: dorpsplein

Teutenmarkt 
We presenteren tijdens deze Teutenmarkt foto’s en documenten over WO II. 
Datum: zondag 22 september 2019 van 9.30 tot 12.00 uur 
Locatie: Heemkundig Museum




