
DE POLEN BEVRIJDDEN
DE NOORDERKEMPEN
(75 jaar geleden in Beerse, Merksplas en Baarle)



INLEIDING
75 jaar geleden werden de Kempen bevrijd 
van het Duitse juk. Dit gebeurde door 
geallieerden van heel wat nationaliteiten. Wat 
velen niet weten, is dat het in de gemeenten 
Beerse, Merksplas en Baarle voornamelijk 
Polen waren die, naast Britten en Canadezen, 
de doorbraak forceerden. Vandaag vind je 
hun aanwezigheid nog terug in heel wat 
herdenkingsmonumenten. Zelfs straatnamen 
herinneren ons aan hun rol – denk maar aan 
de Polendam langs het kanaal in Beerse. 
Van september tot december herdenken we 
de bevrijding. In deze brochure vind je het 
volledige programma. 



In Beerse herdenken we elk jaar op de eerste zondag van oktober de bevrijding van 
de omgeving van Den Hout door Poolse en Engelse soldaten in september 1944. 
Dit jaar, naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding, pakken we alles 
wat grootser aan en maken we er een echt herdenkingsweekend van. 

ZATERDAG 5 OKTOBER
WANDELING
We wandelen in het spoor van onze bevrijders, doorheen de ruime regio rond Den 
Hout.

Vertrekken kan tussen 9 en 13 u.
Keuze uit 5, 10 of 15 km
Inschrijving ter plaatse
Kostprijs: 2€ pp (gratis consumptie inbegrepen)
Vertrek en aankomst: Feba, Absheide 7, 2340 Beerse

De liefhebbers (ook niet-wandelaars) kunnen terecht aan de authentieke 
veldkeuken voor frikadellen met krieken en brood.
Kostprijs: 5€ pp (-12 jaar 3€). 
Om er zeker van te zijn dat er genoeg frikadellen zijn voor iedereen, vragen wij om 
vooraf in te schrijven (voor 1 oktober) via volgende link:
https://bit.ly/2Z7yCTv  of

 

FILMVOORSTELLING
Als de avond valt tonen we twee films van documentairemaker Bart Verstockt over 
de Poolse bevrijders. Op de plaats waar zij 75 jaar geleden gevochten hebben én in 
openlucht. De regisseur geeft persoonlijk een inleiding en beantwoordt vragen na 
afloop. 

In “Vechten voor anderen, sterven voor Polen” vertellen tien Poolse veteranen het 
dramatische verhaal van de oorlog en zijn gevolgen. Zij hielpen België bevrijden, 
maar omwille van de bezetting van Polen door de Sovjet-Unie na de oorlog kozen ze 
voor vrijwillig ballingschap in België. Het is tegelijkertijd het aangrijpende verhaal van 
duizenden lotgenoten.
“Sylwester” is het poëtisch documentair portret van een oude soldaat: een 95- 
jarige oorlogsveteraan die tijdens WOII samen met de geallieerden grote delen van 

LOKAAL PROGRAMMA BEERSE Frankrijk, België en Nederland heeft bevrijd. De film is ‘a slice of life’. Beelden van de 
gevierde Poolse oorlogsheld wisselen af met scènes uit het stagnerende leven van de 
hoogbejaarde man uit Sint-Gillis-Waas.

Startuur: 19 u.
Kostprijs: Gratis
Lokatie: Podiumwagen voor Feba, 
Absheide 7, 2340 Beerse (bij slecht weer 
gaat de voorstelling binnen in de zaal door)
Graag vooraf registreren, zodat wij weten 
hoeveel personen we ongeveer mogen 
verwachten en wij je op de hoogte kunnen 
brengen van eventuele wijzigingen (bv bij 
slecht weer): 
https://bit.ly/2Z7yCTv  of

ZONDAG 6 OKTOBER
HERDENKING
Samenkomst aan de kerk van O.L Vrouw van 
Altijddurende bijstand van Den Hout vanaf 9 u.
Vertrek bevrijdingsstoet om 9.30 u.
Aankomst monument Heldenweg omstreeks 
10 u.
Herdenkingsplechtigheid met toespraken en 
bloemenhulde. 

BEVRIJDINGSFEESTEN
Aansluitend op de herdenking praten we 
nog wat na tijdens de bevrijdingsfeesten. Er 
is een optreden van “The Army Stars”. Zij 
brengen muziek die de geallieerden na de 
Tweede Wereldoorlog introduceerden in onze 
contreien. Ondertussen kun je genieten van 
soep met brood, hot-dogs en boterhammen 
met spek vanop de veldkeuken. 

Lokatie: Feba, Absheide 7, 2340 Beerse MEER INFO OVER 
PROGRAMMA BEERSE:
Dirk Proost 
dirk_proost@hotmail.com 
0485/79 22 41



29 SEPTEMBER
HERDENKING MET  BEGELEIDE WANDELING  
“IN DE SPOREN VAN DE POLAR BEARS”.
75 jaar geleden, op vrijdag 29 september 1944 was er de raid op Merksplas-Kolonie, 
waar de bevrijding van Merksplas werd ingezet.

Tijdens de wandeling brengen we een plechtige hulde aan onze bevrijders bij 
het Monument van John W. Harper VC, gevolgd door het neerleggen van een 
bloemenkrans om te eindigen met de Last Post. Dit alles ter nagedachtenis van de 
Polar Bears, maar ook aan de Poolse en andere bevrijders. Iedere deelnemer kan een 
vredessticker aanbrengen op het Vredesbord.
We staan ook even stil bij het V2 Vredesmonument aan de Landloperskapel.
De livebands Cuisine à la Minute en Korenbloemblauw 
sluiten het programma af met muziek en verhalen uit 
de oorlogsjaren in Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’.

Startuur: 13.30 u.
Waar: Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’,  
Ossenweg 1, Merksplas

20 NOVEMBER
LEZING CHRISTOPHE BUSCH (directeur Kazerne Dossin):
WIJ VERSUS ZIJ: POLARISATIE ALS VERRIJKING OF BEDREIGING.
Sociale media en politiek staan bol van polariserende uitspraken, gevoed door angst, 
boosheid, onwetendheid of passie. Vluchtelingen, vrijheid van meningsuiting of de 
verkiezing van een nieuwe president: iedereen heeft er tegenwoordig wel een vurige 
mening over. Soms leidt dit tot conflicten of zelfs sociale polarisatie. 
Een doorgedreven wij-zij-denken wordt gevaarlijk wanneer het maatschappelijk 
weefsel verder afbrokkelt en de samenleving in grote, tegengestelde groepen 
verdeelt. Deze versplintering dreigt af te glijden naar extremistisch geweld. 
In deze lezing zoekt Christophe Busch een verklaring voor zulke wederkerige 
radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot conflict en zelfs massageweld.

Startuur: 20 u. (deuren open om 19.30 u.)
Waar: Podiumzaal gc De MARc/kT, Markt 1, Merksplas
Inschrijven: Toegang gratis maar reserveren 
noodzakelijk via cultuur@merksplas.be

7 DECEMBER 2019 TEM 5 JANUARI 2020
EXPO GEPANTSERDE VLEUGELS
Het departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Overheid ontwikkelde samen 
met de Poolse Ambassade en de Eerste Poolse Pantserdivisie een grootse expo 
over de bevrijding van België door de Poolse geallieerden. Eerder dit jaar reisde 
de expo langsheen verschillende locaties in Vlaanderen. Door haar centrale ligging 
is de gemeente Merksplas met haar gemeenschapcentrum De MARc/kT voor de 
Kempen gekozen als locatie voor de expo. Bovendien een uitgelezen kans voor 
de gemeente Merksplas en de werkgroep herdenken en verzoenen om naast haar 
inwoners en andere geïnteresseerden ook delegaties uit haar zustersteden (Grodizk 
Polen, Delligsen Duitsland en Hattfield Groot-Britanië) uit te nodigen. Verdere info, zie 
regionaal programma achteraan in deze brochure.

8 DECEMBER
BEVRIJDINGSFEESTEN
De werkgroep herdenken en verzoenen wil de 75ste verjaardag van de bevrijding niet 
ongemerkt voorbij laten gaan en organiseert een bevrijdingsfeest. Naast het bewaren 
en herdenken van onze geschiedenis wil de werkgroep ook lessen trekken naar de 
toekomst en werken rond verzoening. Het bevrijdingsfeest staat dan ook in het teken 
van beide aspecten. 
Langsheen een parcours (5 km) word je ondergedompeld in het verleden, met muziek 
en voordrachten die 1944 terug tot leven brengen. Tegelijk wordt duidelijk dat streven 
naar vrede en verzoening nog steeds actueel is. Afsluiten doen we met een heus feest, 
waarbij The Army Stars en DJ Tom De Ridder voor de nodige muziek zullen zorgen. 
In samenwerking met Chiro Merksplas, Plus13 Merksplas en KLJ Zondereigen wordt 
een escapegame voorzien voor alle jongeren in Merksplas en Zondereigen. De 
activiteit start op Spelewei en eindigt met deelname aan het feest om 17u. 

Wandeling
5 km - Vertrek tussen 11 en 15 u. 
Start en aankomst: fuifzaal ‘t Hofeind,
Hofeinde, Merksplas
Escape Game
Voor alle jongeren van Merksplas en
Zondereigen (6-18j)
Start: Spelewei tussen 14 en 17 u.
Aankomst: fuifzaal Hofeind

Slot bevrijdingsfeest
17u - fuifzaal ‘t Hofeind, 
Hofeinde, Merksplas
Optredens The Army Stars en 
DJ Tom De Ridder 

LOKAAL PROGRAMMA MERKSPLAS

MEER INFO OVER 
PROGRAMMA MERKSPLAS:
Cultuurdienst 
cultuur@merksplas.be
014/63 94 42



De stichting Herdenking Bevrijding Baarle organiseert jaarlijks de dodenherdenking. 
Vanwege dit lustrumjaar zal dat uitgebreider gebeuren dan bij de jaarlijkse 
herdenking gebruikelijk is. 

DINSDAG 17 SEPTEMBER
LEZING
Mark Blommaert vertelt ons alles over de collaboratie in België tijdens WOII, 
eindigend met het verhaal van Miet Pauw.

Startuur: 20 u., zaal open vanaf 19.30 u.
Waar: Cultureel Centrum, Pastoor de 
Katerstraat 7, Baarle-Hertog
Inschrijven: Toegang gratis

ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 OKTOBER
HERDENKINGSWEEKEND
Met korte plechtigheden op de kerkhoven in Ulicoten, Baarle-Nassau, Zondereigen en 
bij het monument op de Hoogstratensebaan  herdenken we zaterdag de omgekomen 
geallieerde militairen. Op het kerkhof van Baarle-Hertog brengen we een eregroet aan 
de oud-strijders. 

Op zondag staat het eerbetoon aan onze Poolse bevrijders, onze gefusilleerden en de 
omgekomen Baarlenaren in dienst van het vaderland centraal.

PROGRAMMA: 
ZATERDAG 5 OKTOBER
09.30 u.: Ontvangst van de genodigden op het gemeentehuis van Baarle-Nassau
10.45 u.: Plechtigheid kerkhof Ulicoten
11.45 u.: Plechtigheid Hoogstratensebaan 
12.30 u.: Plechtigheid kerkhof Zondereigen
14.30 u.: Plechtigheid kerkhof Baarle-Hertog
15.00 u.: Plechtigheid kerkhof Baarle-Nassau
Bij deze plechtigheden verzorgt de Ulicotense muziekvereniging de muzikale opluistering.

ZONDAG 6 OKTOBER
09.45 u.: Ontvangst genodigden bij De Lindeboom
10.30 u.: Aanvang herdenkingsviering in de St. Remigiuskerk. Deze viering wordt  

opgeluisterd door de kerkkoren van Baarle-Hertog, Baarle-
Nassau, Ulicoten en Zondereigen

11.30 u.: Aanvang herdenking bij Pools monument. Aansluitend 
vinden er plechtigheden plaats bij het monument voor de 
gefusilleerden en het monument voor de omgekomenen 
in dienst van het vaderland

De plechtigheden bij de monumenten worden muzikaal opgeluisterd door 
muziekvereniging St. Remi en een hoornblazer van het Orkest Koninklijke 
Marechaussee.

DONDERDAG 31 OKTOBER
DOCUMENTAIRES VRIJ GEVOCHTEN/ DE SCHOENEN 
VAN HUNTER /MIET PAUW /VETERAAN SALEWICSZ
“Vrij gevochten”, een documentaire van Kees Wouters, vertelt het verhaal over de 
geallieerde opmars naar Breda in oktober 1944. Negen boeren vertellen over de 
Duitse bezetting van hun dorpen en de daaropvolgende bevrijding door Poolse 
troepen. Hun boerderijen werden in brand geschoten, hun vee kwam om in de 
vlammen en zelfs na de bevrijding, toen alles voorbij leek, bleef de dreiging van dood 
en vernietiging bestaan. 

Ulicoten bij Baarle-Nassau lag bijna een maand in de frontlinie. Op 13 oktober 1944 
vonden er een vuurgevecht en een luchtaanval plaats. De volgende ochtend waagde 
de twaalfjarige zoon, Neel, zich naar buiten. In de korte documentaire “De schoenen 
van Hunter” vertelt hij over zijn eerste confrontatie met de gruwel van de oorlog.

Fons Cornelissen, ereburgemeester van Baarle-Hertog en zoon 
van verzetsheldin Miet Pauw, vertelt in deze korte documentaire 
het levensverhaal van zijn moeder en haar rol in beide 
Wereldoorlogen.  

De Poolse veteraan Salewicsz beleeft intens een 
herdenkingsmoment. De film, die zijn zoon kort zal toelichten, 
geeft hiervan een bijzonder indrukwekkend beeld.

Startuur: 19.30 u., zaal open vanaf 19 u.
Waar: Cultureel Centrum, 
Pastoor de Katerstraat 7, Baarle-Hertog
Inschrijven: Toegang gratis

LOKAAL PROGRAMMA BAARLE

MEER INFO OVER 
PROGRAMMA BAARLE:
Frans Tuytelaars
frans-tuytelaars@xs4all.nl
+31 6/ 53 58 55 07



EXPO 
“GEPANTSERDE VLEUGELS”
Deze expo startte vorig jaar al in Gdansk en Warschau (Polen) en reisde vervolgens 
af naar België, waar ze de route van de Poolse bevrijders volgt. Als laatste locatie is 
gekozen voor Merksplas, waar de Polen via Zondereigen naar Baarle doorstootten en 
zo de Nederlandse grens overstaken. 

De expo vertelt het verhaal van de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van 
generaal Maczek. Met foto’s, maquettes, objecten en een gedetailleerde tijdslijn 
ontdek je de route en de ervaringen van de Poolse bevrijders in België. Een extra luik 
belicht de gebeurtenissen in de gemeenten Beerse, Merksplas en Baarle. 

Waar? gc De MARc/kT, Markt 1, Merksplas
Openingsuren: De expo is geopend van 7.12.2019 t/m 5.1.2020,  
dagelijks van 10-16.30 u.
Gesloten op 24/12, 25/12, 31/12 en 1/1
Gegidste groepsbezoeken zijn mogelijk op afspraak. Kostprijs: 50 € voor een 
gidsbeurt van max. 2 u. (max. 25 personen/gids).  
Reserveren kan via www.uitinbeerse.be/75jaarbevrijding.
Meer info: www.uitinbeerse.be/75jaarbevrijding

REGIONAAL PROGRAMMA: 

EXPO
‘GEPANTSERDE VLEUGELS’

17.08 - 15.09.2019

Gratis toegankelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag  
van 14u00 tot 18u00

Locatie: Europahal (Kleine Zaal), Gen. Maczekplein 5, Tielt

Elke zondag van 10u00 tot 12u00: gratis begeleide stadswandeling  
met combibezoek expo 
Info en reservatie:  Stadspunt Tielt, T 051 42 81 11 of stadspunt@tielt.be

Ook welkom op de andere bevrijdingsevenementen
Donderdag 22.08: 16u00 - hulde aan Gen. Maczek door de 11° Lubuska Gepantserde 
Cavalerie Divisie uit Zagan (Polen)

Zaterdag 14.09: Liberation Ride met fietstochten en Pools dorp

ALLE INFO: WWW.TIELT.BE

MEER INFO OVER 
REGIONAAL PROGRAMMA:
www.uitinbeerse.be/75jaarbevrijding



Een organisatie van de gemeenten Baarle-Hertog, Beerse, Merksplas, hun 
heemkringen en herdenkingscomités ism Erfgoed Noorderkempen. 

Met de steun van het Departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse 
Overheid, de Poolse Ambassade en de vereniging Eerste Poolse 

Pantserdivisie België vzw.

marcblas


