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Volgend jaar vindt de 100-jarige herdenking van WOI plaats. Ook in Nijlen
zal dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Gemeentelijke diensten zijn al
maanden in de weer om er een uniek herdenkingsmoment van te maken
en ook onze scholen werden betrokken bij het project. De leerlingen van
het 5de jaar technisch van githo Nijlen zijn sinds september volop bezig
met een uniek historisch onderzoeksproject naar oorlogsslachtoffers
van WOI in onze gemeente. Ze werken hiervoor samen met de Nijlense
cultuurdienst en de erfgoedcel Kempens Karakter. Vertrekkende van de
namen die de leerlingen op herdenkingsmonumenten in Bevel, Kessel
en Nijlen terugvonden, zochten ze meer informatie in de Nijlense
bevolkingsregisters. Zo blijven er elf namen over van oorlogsslachtoffers
die tijdens de herdenkingsplechtigheden in 2014 een prominente rol zullen
krijgen. Om de laatste puzzelstukjes in elkaar te laten passen, lanceren
de leerlingen een oproep naar iedereen die meer informatie heeft over
volgende personen:
Jules (Julius) Van Herck (°31/01/1892 te Hoboken - †26/03/1916 te Hildesheim)
August (Franciscus) Fonreyn (°10/02/1883 te Nijlen - †24/08/1914 te Maizeret)
Augustinus Van de Kelft (°24/07/1894 te Kessel - †19/08/1918 te Langemark)
Karel (Carolus) Diels (°11/01/1890 te Nijlen - †28/07/1914 te Sleeswijk)
Alfons Hubert (Francis) Lieckens (°21/02/1892 te Nijlen - †10/10/1914 te
Stuivenskerke)

Livinus Vercammen (°03/01/1883 te Nijlen - †04/11/1914 te Nieuwpoort)
Jozef (Josephus) Peers (°13/04/1891 te Nijlen - †19/11/1916 te Le Havre)
Gommaar (Gummarus) Voorspoels (°24/10/1884 te Nijlen - †08/06/1917 te
Münsterlagen)

Frans Vekemans (°21/01/1886 te Nijlen - †10/05/1915 te Zuydschote)
Augustinus Crauwels (°21/04/1893 te Nijlen - †14/01/1917 te Saltou)
Jan Jacobs (°17/04/1893 te Nijlen - †27/02/1917 te Diksmuide)
U kan met alle info, documenten en vragen terecht bij
de dames van de cultuurdienst. Zij zorgen ervoor dat de
informatie op een correcte manier wordt verwerkt en aan
de leerlingen wordt bezorgd.
Cultuurdienst Nijlen: Annelies Tack & Véronique Nijs
Kerkstraat 4 - 2560 Nijlen - 03/410.03.70 - cultuur@nijlen.be

