
 
 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Voor onze novemberactiviteit sluiten we graag aan bij de lezing die het Stadsarchief 
samen met het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS)organiseert. Naar 
aanleiding van de herdenking van WOI zal dr. Luc Vandeweyer een voordracht 
houden met als titel 'Einde en gevolgen van WOI met speciale aandacht voor Sint-
Truiden'.  
 
U vindt de uitnodiging onderaan. 
 
De lezing gaat door op donderdag 29 november om 20.15 uur in de 
Academiezaal, Plankstraat 18, Sint-Truiden. 
Om praktische redenen vraagt het BMS om vóór 26 november in te schrijven via 
uitbalie@sint-truiden.be of 011-70 17 00. 
 
Vriendelijke groeten 
 
namens het GOK-bestuur 
Lieve Opsteyn 
secretaris 
 

 

 

 

 

 

 

Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden 

Stationsstraat 16 | 3800 Sint-Truiden 

gok.sinttruiden@gmail.com 

www.geschiedkundigekringsinttruiden.be 
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                                                                                                Sint-Truiden, 30 oktober 2018 
 
 
Geachte mevrouw, Geachte heer, 
Beste, 

 
Het comité "Burgerlijke Militaire Samenwerking" en het Stadsarchief van Sint-Truiden 
nodigen u en uw familie uit op de 

 

11
de

 Militaire Academie 
 

Academiezaal Sint-Truiden, donderdag 29 november om 20u15 

 

“EINDE EN GEVOLGEN VAN WERELD OORLOG I 
 

MET SPECIALE AANDACHT VOOR SINT-TRUIDEN” 

 

LEZING DOOR DR LUC VANDEWEYER 

 
Naast informatie uit de Brusselse archiefinstellingen ging Dr Luc Vandeweyer, 
van het Algemeen Rijksarchief te Brussel en een autoriteit op het vlak van 
Wereld Oorlog I, via het Stadsarchief van Sint-Truiden en de memoires over de 
Truiense ‘Garde Civique’ op zoek naar getuigenissen over en de gevolgen van 

Wereld Oorlog I. 
 

De toegang is gratis. 

 
Het wordt ongetwijfeld weer een onvergetelijke avond, waarop wij u en uw familie hopen 
te ontmoeten, en die naar goede gewoonte wordt afgesloten met een gezellige babbel 
achteraf in de foyer van de Academiezaal, waar twee drankjes aangeboden worden door 
BMS. 
 
Uit praktische overweging vragen wij u om op voorhand in te schrijven, ten laatste op 26 
november 2018 bij de UiTbalie van het CultuurCentrum “de Bogaard”: uitbalie@sint-
truiden.be of telefonisch 011-70 17 00 
 
De Academiezaal ligt in de Plankstraat 18, op wandelafstand van de Grote Markt achter 
de Onze Lieve Vrouwkerk. 
 
Vriendelijke groet  

Benny Croes 
Kolonel V/h Vlegwezen b.d.  

Vorrzitter BMS  
Mede namens :    

Hilde Vautmans Veerle Heeren Jan Abts Danny Vandenberk 

Schepen Militaire Zaken Burgemeester Kolonel Stafbrevethouder Kolonel Vlieger, Ir 
Stad Sint-Truiden Stad Sint-Truiden Commandant Koninklijke Stafbrevethouder 

  School voor Onderofficieren Commandant1ste Wing 
  (Saffraanberg) (Beauvechain) 

 
Nadere informatie over BMS, deze militaire academie en de andere activiteiten en organisaties van 
en waarbij BMS betrokken is kunnen jullie vinden de website www.BMSSint-Truiden.be 
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