
           
         
 
Datum: 
31/01/2013 
 
PERSBERICHT  

INVENTARISATIE 26 OORLOGSMONUMENTEN VAN START 

Op de kruising van de Dorpsstraat met de Zagerijstraat in Membruggen is gisteren de 
hele dag gewerkt aan de ontmanteling van het oorlogsmonument voor de 
gesneuvelden van WO I. Het is het eerste in een reeks van 26 monumenten. De 
renovatie past in de voorbereidingen van de 100ste verjaardag van het begin van de 
Grote Oorlog, die in 2014 wordt herdacht.  

 

De Technische Dienst heeft momenteel een lijst van alle 26 oorlogsmonumenten in Riemst. 
Bijna allemaal zijn ze geplaatst ter ere van de overleden Riemstenaren in de Grote Oorlog.  
 
Mathieu Eycken, schepen bevoegd voor Monumenten: “Een eerste taak was de precieze 
inventarisatie van alle oorlogsmonumenten op het grondgebied Riemst. We hebben in één 
moeite ook de monumenten die herinneren aan WO II opgenomen in de lijst. In de loop van 
2013 zullen we elke monument, indien nodig opkuisen of (indien mogelijk) zelfs renoveren. 
Zo zijn ze allemaal in goede staat bij de herdenking van de 100ste verjaardag van WO I, die 
uitbrak in augustus 1914”. 



Ook enkele monumenten of kerkhoven uit WO II worden bekeken en waar nodig (en waar 
mogelijk) opgeknapt.  

Mark Vos, burgemeester: “Het is belangrijk om de geschiedenis van het zinloos geweld van 
beide oorlogen levendig te houden voor de huidige en toekomstige generaties. Daarom 
hechten we ook veel belang van het nieuwe museumproject aan de brug in Vroenhoven, 
waar veel oorlogsgeschiedenis werd geschreven.” 

Hieronder de opsomming van alle oorlogsmonumenten. Het is nog niet duidelijk wat de 
timing is voor de herstellingen.  

Herderen: 
Oorlogsmonument hoek Sint-Jansstraat (WOII) 
Oorlogsmonument aan de kerk (WO I) 
Ereperk gesneuvelde soldaten, kerkhof (WO I) 

Heukelom 
Gedenkplaten voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen van Heukelom, 
in de sokkel van het Heilig Hartbeeld 
 
Kanne 
Militair kerkhof 
Monument WO I aan de kerk 
Gedenksteen in gevel huis Poswick 
Engels-Canadees herdenkingsmonument (WO II) bovenop bunker 
Sgt. Norcross Memorial, Tiendeberg (WO II) 
 
Lafelt  
Iers Kruis (Slag van Lafelt in 1747)  
 
Membruggen 
Oorlogsmonument gesneuvelden (WO I)  
 
Millen 
Oorlogsmonument op kerkhof (WO I) 
 
Val-Meer 
Oorlogsmonument aan kerk (WO I) 
Gedenksteen in kerkmuur (WO I) 
 
Vlijtingen 
Gedenksteen slachtoffers (WO I), tegen kerkhofmuur 
Oorlogsmonument kerkhof (WO I) 
 
Vroenhoven 
Oorlogsmonument (WO I) kerkhof 
Monument WO II, kanaal 
Gedenkplaat vliegeniers op bunker 
 
Zichen 
Oorlogsmonument kerk 
Ereperk oud-strijders (WO I), begraafplaats 
Gedenkplaat hoeve Kerkstraat 50  
Monument Roosburg 



 
Zussen 
Oorlogsmonument kerk 
Gedenksteen, oud kerkhof aan kerk 
Erepark oud-strijders (WO I), begraafplaats 
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