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Stichting

Meensel-Kiezegem ‘44

NOODUITGAVE
De Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 is niet gespaard gebleven door de watersnood van de 

afgelopen weken. Onze hele voorraad aan boeken, fi lms alsook onze archieven zijn we kwijt, 
een zware mentale én fi nanciële klap.

 Met nieuwe moed zijn we gestart aan de wederopbouw. We bedanken ook allen die ons 
moreel en zelfs fi nancieel hebben ondersteund na deze tegenslag.
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Laatste berichten over 
de 17e Herdenkingsreis
Donderdag 21 augustus 2014 heeft de ochtendstond 
goud in de mond, om 6u stipt vertrekt onze goed 
gevulde bus aan de parking op de Statiestraat in 
Meensel richting Noord-Duitsland. De planning 
is afgewerkt en de reisbrochures zijn vers van de 
pers.

Mogen wij vragen aan onze medereizigers om 
het finale bedrag nog in orde te maken moest 
dit nog niet gebeurd zijn. Dit komt op € 460 per 
persoon voor een twee- of driepersoonskamer 
en € 540 voor een éénpersoonskamer. Verdere 
info kan je steeds bekomen bij reisleider Rene 
Cauwbergs, telefonisch via 016 63 24 60 of via 
info@meensel-kiezegem44.be. Het bedrag mag 
overgemaakt worden op het rekeningnummer 
IBAN BE64 1424 0220 3552 - BIC GEBABEBB met 
vermelding ‘Herdenkingsreis 17’.

De thuisblijvers kunnen dagelijks onze trip volgen 
via onze website meensel-kiezegem44.be voor het 
verslag van de dag...

Tot op reis!

Ons steunen kan...

Zoals je weet wordt onze werking mogelijk 
gemaakt dankzij de steun die we krijgen van onze 
sympathisanten. Wij danken u dan ook steeds voor 
uw milde bijdrage aan onze werking, door deze 
over te maken op IBAN BE31 1460 5376 8855.

Ondertussen blijven wij u het nieuws brengen 
over onze vereniging en alles daaromtrent...

Oktaaf Duerinckx
Tom Devos

De redactie

Hagelands Vredesmuseum

Onze Medewerkers

Oude Pastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Geleide rondleidingen steeds mogelijk via 
toerisme@tielt-winge.be of 016 53 66 94

Guido Hendrickx, Voorzitter
Binkomststraat 56, 3391 Meensel-Kiezegem 
Tel 016/487878
René Cauwbergs, Reisleider
Glabbeeksesteenweg 93, 3390 Tielt-Winge 
Tel 016/632460
Oktaaf Duerinckx, Redactie & Gids
Karekietenlaan, 30 3010 Kessel-Lo 
Tel 016/355232
Marc Cauwbergs, Foto’s en Tentoonstellingen
Binkomstraat 42, 3391 Meensel-Kiezegem 
Tel 016/635854
Tom Devos, Redactie & Website
Wingerstraat 12, 3390 Sint-Joris-Winge 
GSM 0487/737002
Freddy Duerinckx,
Gellenberg 107, 3210 Lubbeek  
Tel 016/621238
Evrard Van Goidsenhoven,
Hamelendreef 27, 3300 Tienen  
GSM 0476/324401
Alfons Vuchelen,
Henri Dotremontstraat 6, 3320 Hoegaarden 
Tel 016/634955 
Viviane Cauwbergs & Fernand Vansevenant, 
Hoogland 154, 3118 Werchter 
Tel 016/53 41 88
Ingrid Hendrickx, Secretariaat
Kapellekensweg, 32 3391 Meensel-Kiezegem 
Tel 016/640309
Rudi Peeters, Wapens en Tentoonstellingen
Kerkstraat 85, 3391 Meensel-Kiezegem 
GSM 0486/104960
Valère Van Gramberen,
Bleukenweg 27, 3390 Tielt-Winge 
Tel 016/631920
Patrick Aerts,
Preterstraat, 24, 3118 Werchter 
Tel 0477/192775

info@meensel-kiezegem44.be 
www.meensel-kiezegem44.be
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Opdat de herinnering blijve... en we niet mogen vergeten, hebben de herdenkingsmomenten en 
de plechtigheden van zondag 3 augustus 2014, na zeventig jaar, de meest duidelijke voorbeelden 
aangebracht van wat de wreedheid der nazi’s destijds inhield.

Vooral het aansluitend dodenappél deed weerom harten bloeden en herinnneringen aanscherpen.

Zeventig jaar later vertellen de allerlaatste getuigen nogmaals opnieuw hoe ze die brutale gruweldaden 
van aanhoudingen, martelingen, gevangenneming en deportaties nog steeds in hun hart en hun geest 
tijdloos meedragen.

Ja, er werden wapens gevonden en moe-getergde verzetslui negeerden toenmalige orders. Hun 
buitensporig  en moedig optreden leidde tot executie en moord. Represailles konden niet uitblijven...
en plannen van een zuiveringsactie werden werkelijkheid. Meensel -Kiezegem werd de onheilsplek, in 
panische angst afwachtend wat het zou worden na de sporadische maar uitgekiemde  aanhoudingen 
van 1 augustus 1944.

“Ze” hebben het gedaan gekregen. Buiten alle verwachting in, is het collaboratie destijds gelukt. 
Niettegenstaande dat ons dorp voortaan door hun gruwelijke onbezonnenheid als martelaarsdorp 
zou doorgaan. Wij hebben het inmiddels geleerd... we mogen en kunnen het niet langer ontkennen, 
dat er onvergetelijke misdaden begaan werden. Maar ... gedane zaken hebben geen keer met het 
gevolg: Meensel-Kiezegem werd geschiedenis. En dit ondanks de voornaamste razia op 11 augustus 
1944 onder menselijke bewoordingen zou gehouden worden. Het geheime plan omschreef deze 
buitensporige en militair-gesteunde opdracht als een georganiseerde zuiveringsoperatie tegen een 
aantal “ terroristen.” Het werd de SS-terreur over Meensel-Kiezegem. Onder dezelfde titel schreef mijn 
vader zaliger reeds in de hongerwinter van 1944 zijn eerst ophefmakende getuigenissen. 

En wie waren dan die “ze” waarvan sprake?
Op de eerste plaats de slijmerige en  schijnheilige verklikkers en zij die zich  destijds nuttig hebben 
gemaakt de nodige aanhoudingslijsten te  helpen opstellen.In de rangorde van aangeboden hulp 
staan de onbekende gemaskerde trawanten met stip genoteerd.Verder zijn er nog de meer dan 350 
opgeroepen vrijwilligers uit de regio Mechelen en Antwerpen die een actieve rol hoefden  te spelen 
tijdens de klopjacht op de vreedzame burgers op 11 augustus 1944.

WOORD VAN DE VOORZITTER

Opdat de herinnering blijve...
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Vroeger- een vroeger dat de oudsten zich nog blijven herinneren als de dag van gisteren- riep 
onze gemeentenaam bij hen die hem op de kaart wisten te vinden, het beeld op  van een gezellige 
Hagelandse plattelandsgemeente. De tijd   leerde ons telkenjare opnieuw ontdekken, samen met 
de frisse geur van wildbloeiers op de groene heuvelruggen en de volgestouwde graanschuren, de 
serene vrede van onze  rustgevende natuur.

Voor veel mensen echter was de naam Meensel-Kiezegem de gedwongen samenvoeging van kleine  
maar lieftallige slaapdorpjes met onbekommerde taaie wroeters op de schrale zandgronden. Tot 
in de verste uithoeken en gehuchten mochten mensen hun leven slijten zoals Stijn Streuvels of 
Felix Timmermans met pennetrekken en  bewoordingen het alleen literair  konden bezingen
Zelfs Pieter Breugel zou het met een meesterlijk kleurenpalet kunnen vereeuwigen ... 
Toen  was geluk nog gewoon. Tot de kalender zou aanwijzen 1 en 11 augustus 1944.

Toen  brak de hel los en deed Meensel-Kiezegem onomkeerbaar zijn intrede in de geschiedenis. 
Vooral op 11 augustus 1944 hebben Duitsers en SS-eenheden zich onteerd tegenover de 
onschuldige burgerbevolking. Het razia-gebeuren in zijn geheel, is het toneel geweest van een 
tragedie die zijn weerga aan huiveringwekkende gruwelijkheid niet kent.

Als tienjarige was ik getuige van het methodisch bijeendrijven van de weerbare mannen en 
vrouwen  in de plaatselijke school, de toenmalige jongensschool, waar mijn ouders woonden.
 Nog altijd emotioneel  belast met een gruwelijke huivering, denkend aan het weloverwogen 
vermoorden van drie vooraanstaande dorpsgenoten, waarvan één vriend aan huis 
was,Weerzienwekkende en barbaarse wreedheid waarmee gevangengenomen werkplichtigen 
hun lot bezegeld wisten en kruisverhoor doorstaan hebben, raken vergeten in huidige jonge 
geesten.

 Schrikwekkende doodsbedreigingen  over weerlozen die aangevoerd werden voor de publiekelijke 
en genadeloze selecties, maken het plaatje compleet... Het bleef niet bij die ene uitlating van 
hoofddader Verbeelen: “Gij zijt onze gevangenen....” Meensel-Kiezegem betaalde met haar 
oorlogsweduwen en wezen,haar gebroken families en de morele marteling van hun  getroffen 
inwoners  voor hun enige misdaad: kwetsbare mensen te zijn.

De tolerante doelstellingen van de Stichting Meensel -Kiezegem ‘44, de samenwerking met 
buitenlandse organisaties uit Bremen en Neuengamme benevens  de gezamelijke inspanningen 
met de plaatselijke vaderlandslievende vereniging NCPGR – Meensel-Kiezegem -Tienen  
betekenen een gegarandeerde wissel op de toekomst. Dankzij de kracht van de vriendschap, de 
erkenning en de verandering  behoeden wij zorgzaam de vernieuwende tijdsgeest voor verdere 
verharding, verbittering en verzuring onder de langgerekte verzuchting: Nooit meer oorlog.

In die geest heeft de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 aansluiting gezocht bij de indrukwekkende 
bloemenhulde op de herdenkingsplechtigheden van 3 augustus 2014 aan de respectievelijke 
monumenten en “lege” graven.

Met betraande ogen blijft nog steeds die ene vraag: “Waarom hebben we zolang gezwegen?”
Onbeantwoord ook vandaag.

Guido Hendrickx
Voorzitter
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DIT WAS DE ZOMER 
BOORDEVOL EVENEMENTEN

18 mei 2014 - Unizo Familiedag & Themawandeling woii
we hebben er ons werk aan gehad. 

Samen met onze collega’s van de 

n.C.P.g.R meensel-Kiezegem - Tienen 

en de ondernemersvereniging Unizo 

hageland hebben we heleboel 

geïnteresseerden mogen verwelkomen 

op een stralende familiedag. op onze 

themawandeling rond wereldoorlog ii 

in meensel-Kiezegem konden tientallen 

geïnteresseerden de route herbewandelen 

van de gebeurtenissen omtrent de razzia’s 

in het dorp, 70 jaar eerder. De wandeling 

had veel bijval, zeker dankzij het bijhorende bezoek aan beide Oorlogsmusea in het dorp. Ook van de 

permanente shuttledienst die pendelde tussen de drie sites werd goed gebruik gemaakt. Voor onze verenigingen 

was het een goede leerschool om te kijken naar de haalbaarheid om deze wandeling een permanent karakter 

te geven. Ook bij het gemeentebestuur werd dit idee goed onthaald en mogen onze beide verenigingen als 

initiatiefnemers een uitnodiging verwachten voor de volgende Arto-raad om dit verder te komen toelichten. 

Wordt vervolgd...

5 jUni 2014 in heT vRijeTijdSCenTRUm de “mixx”-in heRSelT
een drukke programmaweek van de  “82nd - 101st US airborne division vzw – België met een  prachtige 
tentoonstelling in de enorme zaal in dit vTC. op zondag was er al de boeiende uiteenzetting van Peter 
Celis over Blenkinsop en onze film “Meensel-Kiezegem’44” was er het logisch gevolg van. Niets dan 
positieve reacties na de film en heel wat verrassende vragen. Ook, zelfs bij kenners, konden misverstanden 
over de gebeurtenissen worden rechtgezet. De belangstelling voor de boeken en DVD waren voor ons weer een 
bewijs dat er nog veel interesse is voor het droevige oorlogsverleden van Meensel-Kiezegem. Het klikte wel 
met deze club en er werd dan ook afgesproken om de samenwerking verder te zetten. (Daarvan was tijdens 
de augustusdagen al een eerste inzet te zien in het dorp- zie de rondleiding in het dorp van de Bremense Anti-
fascisten).

De  “82nd - 101st US Airborne Division vzw - Belgium”, bestaat uit liefhebbers die alles wat te maken 
heeft met de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en met de 82nd en de 101st Airborne Divisions in het 
bijzonder koesteren.  Naast het vinden, restaureren en behouden van de, toch wel schaarse, geallieerde 
voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog is het een doel om deze ook te bemannen in originele uniformen 
en met de originele uitrusting die daarbij past. Om er meer over te weten te komen raden we hun site aan:   
http://www.usairborneforces.be/  
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19 jUni 2014 - onTdeK meenSel-Kiezegem “en RoUTe”
omdat we in het eerste weekend van augustus zes vrienden uit Bremen van  de antifascistenvereniging 
mogen ontvangen en hun voorkeur uitging naar een rondleiding door meensel en Kiezegem besloten we 
dit voor te bereiden op 19 juni. een afspraak werd gemaakt met de voorzitter van de “82nd - 101st US 
airborne division”, albert hendrickx uit herselt, die op 5 juni al de wens uitdrukte meer te willen weten en 
begrijpen over de geschiedenis van de razzia’s en ter plaatse die feiten kunnen situeren. We doorkruisten 
de parochies en kwamen tot het besluit dat het nuttig en zelfs nodig zou zijn een plattegrond te maken met alle 
aanduidingen over de gebeurtenissen op 1 en 11 augustus ’44. 

Met de zes van Bremen, onder leiding van René Cauwbergs en Freddy Duerinckx, wordt dan dit parcours 
hernomen op aanvraag van Prof. Reimond Gaebelein. Hij had speciaal interesse voor volgende verblijf plaatsen 
van de slachtoffers van de razzia: Vrankenberg (Attenroderstraat), August Craeninckx, Dr. Goyens,  Oskar 
Beddegenoots, Ferdinand Duerinckx, Adolf Hendrickx, Frans Wouters, Jozef Claes, Boesmans, Emile Pasteyns, 
Theofil Bruers, Constant Wittemans, Vital Craeninckx, Herman Pypen, Jules Schotsmans, Ehrenfriedhof Meensel, 
Schwesternschule, Gemeindeschule, Ehrenfriedhof Kiezegem, Huize Hageland  (lijst opgemaakt door Reimond).

Albert Hendrickx beloofde vervoer uit hun verzameling en alhoewel het voor hen een drukke periode is stelde 
hij twee aangepaste voertuigen ter beschikking met chauffeur. Waarvoor vanwege de Stichting M-K44 hartelijk 
dank. Aan één zeel trekken is immers een noodzaak om ons doel te bereiken.

28 jUni 2014 - PReSenTaTie BoeK woi in TielT-winge
Flarden van de Grooten Oorlog in het hart van het Hageland

in de overvolle Breugelzaal in “de maere” te Sint-joris-winge werd dit 
lijvig en wel uniek werk over 14-18 in de fusiegemeente Tielt-winge 
voorgesteld. onder de supervisie en drijfkracht van gemeentesecretaris 
René de Keyzer  werd een onmogelijk geachte job volbracht. Na de 
situering en de werkwijze van de medewerkers werd tijdens de receptie 
lovende woorden gesproken door belangstellenden van diverse pluimage. 
Aan de signeertafel was het drummen om aan de bak te komen en de meer 
dan zeshonderd bladzijden tellende pil ging vlot over de toonbank. René De 
Keyzer is met de coördinatie van dit opzoekingswerk niet aan zijn proefstuk. 
Het werk over de tweede wereldoorlog “Oorlog in Tielt –Winge” (2005), 
ook al een succes, is onder zijn impuls en inzet tot stand gekomen. 

Honderd  jaar na het begin van WO1 kunnen we eindelijk onvermoede 
feiten te weten komen over onze regio in het begin van de 20ste eeuw en 
onze soldaten.

“Het opzet van het boek, zo vermelden de medewerkers,  is om onze 
verbondenheid uit te drukken met onze burgers en militairen die een eeuw 

geleden een orkaan van geweld doorstonden. Meer dan vijftig Tielt-Wingenaars sneuvelden tijdens WOI. Zij 
verdienen dat er aan hen en aan degenen die meer geluk hadden een historisch boek wordt gewijd. In meer 
dan zeshonderd bladzijden wordt getoond hoe de toenmalige vier dorpen (Houwaart, Sint-Joris-Winge, Tielt 
en Meensel-Kiezegem) en haar inwoners het oorlogsgeweld trotseerden. Daarnaast krijgt men een algemene 
kijk op de gebeurtenissen in het ruime Hageland en de ganse geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.”

Danny Cortoos, René De Keyzer, Rigo Janssens, Johan Massart, Jo Peeters, Louis Vander Meeren, Trifon 
Vanhentenryk en Kurt Yskout werkten sinds 2012 aan dit oorlogsboek. Het is te koop in de gemeentelijkeinstellingen 
voor 30 euro. Wie het wil laten verzenden, kan dit bestellen via de webwinkel van de erfgoedbank.
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19 jUli 2014 - veRKenningSToChT naaR eSTeRwegen
Compleet van onze sokken geblazen, dat was 
het gevoel dat onze delegatie van de Stichting 
meensel-Kiezegem ‘44 mee naar huis bracht na 
de verkenningstocht naar het kamp esterwegen. 
Wanneer we onze collega conservator Kurt Buck 
enkele jaren nog hoorden vertellen dat hij ging 
verhuizen van het mooie museum in Papenburg naar 
elders in Esterwegen, stelden wij ons nog de vraag 
waarom hij dit mooie museum zou verlaten, het 
was immers al meer dan waar wij ooit van zouden 
durven dromen. Maar wat we in Esterwegen te zien 
kregen tartte onze verbeelding. Wat een groots 
en prachtig opgebouwd museum, tot in de puntjes 
georganiseerd, de inkomhal alleen is groter dan het 
hele Hagelands Vredesmuseum. Kurt Buck mocht ons 

rondleiden in de verschillende onderdelen van de binnen tentoonstelling, van de opbouw van het kamp, tot de 
gebeurtenissen in de jaren erna, waarna we ook samen de buitensite hebben bezocht. De grote seminarieruimtes 
zullen een ideaal ontvangstmoment zijn voor onze medereizigers tijdens de komende 17e Herdenkingsreis. In 
de terugtocht hield de driekoppige delegatie nog even halt onder de bruggen van Arnhem en Nijmegen om 
ook daar de laatste voorbereidingen te treffen. Goed voorbereid is half...

21 jUli 2014 - de dag daT alleS andeRS weRd
op die zonnige zondag, 
op dat gezellige terras, 
de kabouterskinderen 
waren het bos in, en daar 
kwamen ina en Freddy met 
dochter Petra de weg naar 
het “karhuis” van huize 
hageland opgewandeld. 
dan is er altijd een gezellige 
babbel. jef was er ook en 
ruilde die namiddag het 
park van Kessel-lo (waar 
hij nu zijn vaste stek heeft) 
voor ons gezelschap. 

We kregen inzage in het 
nieuwste boek van Stabergh 
en Jonckers “De dag dat 
alles anders werd”. Thuis 
gekomen werd het bijna in één ruk uitgelezen. Het is zo opgebouwd dat men het niet zomaar kan wegleggen. 
De kijkkast bleef dicht en de ongelooflijke geschiedenis van dit schrijverspaar van de laatste jaren boeide ons 
dermate dat het ons aanzet dit werk aan te bevelen aan heel onze omgeving, vrienden en familie. 

Wat dit koppel beleefde doet vele eigen klachten in het niet verzinken en de positieve drive die ervan uitgaat 
kan alleen maar stimuleren om ook zo tegenover tegenslag en noodlot te staan. Uit dit boek schept men moed 
en kracht en daarenboven leest het ook vlot en is het spannend opgebouwd. Wij zijn fier dat Freddy en Ina tot 
onze vrienden behoren. “CHAPEAU” in hoofdletters en zoals op de cover staat: een ontroerend boek voor een 
breed lezerspubliek waarin verleden en heden worden vervlochten.

Het boek is uitgegeven door Aspekt ISBN: 97-894-6153-529-0 NUR: 130 en te verkrijgen in de betere 
boekhandel. Ook via de Stichting Meensel-Kiezegem’44 bezorgen we je graag een exemplaar.
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8 ToT 10 aUgUSTUS - PRemieRe ooRlogSFilm oUT oF Town
met de medewerking van de Stichting meensel-Kiezegem ‘44

het is een aanrader om het werk van een hardwerkende vereniging te ondersteunen en te waarderen.  een 
verhaal over de luchtlandingstroepen (82ste) eind 1944 in de ardennen. een opdracht om in de buurt van 
Stavelot een kasteel in te nemen waar de duitse troepen baas zijn wordt belemmerd door de problemen 
van de kapitein van de eenheid. een onverwerkt trauma sleept aan en zijn persoonlijke problemen zijn 
ook niet voordelig in verband met zijn besluitvorming. dit maakt het geheel zeer menselijk en de “helden” 
krijgen een menselijk gelaat en zijn geen stoere robotten.

Er is hard en intens gedurende enkele jaren met hart en ziel aan gewerkt  door een grote groep  liefhebbers , 
voor en achter de camera.  Marc Dewit en Johan Bogaert (Cameraman en mede-auteur) bezielen met Patrick 
Keustermans dit hele opzet. De bedoeling is uiteindelijk een klein steentje bij te dragen ter gelegenheid van de 
70-jarige herdenking  van de bevrijding aan het respect dat wij moeten opbrengen voor die geallieerden die 
ons toch maar weer vrede hebben gebracht. 

Tijdens het Augustusweekend van de 8e tot de 10e vond de première plaats. Vrijdagavond mocht Oktaaf 
Duerinckx (ons welbekend), de inleiding geven als mede-auteur van het scenario. De avond werd verder 
opgefleurd door de Out Of Town Liveband. Op zaterdag kon men de hele dag een authentieke militaire 
bivak ontdekken uit de 2e Wereldoorlog, waarna rond 21u de effectieve premierevoorstelling plaatsvond 
met inleiding van mede-auteur en acteur Patrick Keustermans. De avond werd afgesloten met een optreden 
van Niels Kiss & The Truck Drivers. Op zondagnamiddag kon men nogmaals afzakken voor de tweede dag 
van de militaire bivak, terwijl omstreeks 15u onze Oktaaf Duerinckx de gasten mocht inleiden in de tweede 
voorstelling. Meer info kan je vinden op www.outoftown.be, de film is kortelings op DVD te verkrijgen.

Zondag 14 september 2014 - Streekbuffet in het Ontmoetingscentrum
Op zondag 14 september 2014 organiseert de N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem Tienen haar jaarlijkse 

Streekbuffet in het Ontmoetingscentrum te Meensel-Kiezegem van 11u30 tot 14u. Inschrijven kan bij 

Jos Lemmens op jozef_lemmens@skynet.be of 016 63 36 11. De prijs voor dit lekkere buffet  

bedraagt € 22 per persoon. 
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NAJAAR 2014
OP HET PROGRAMMA

OPEN MUSEUMDAGEN - ELKE DERDE ZONDAG TOT SEPTEMBER

op zondag 17 augustus zetten het hagelands vredesmuseum en het heemkundig- & Seizoensarbeiders-
museum hun deuren weer wagenwijd open voor het grote publiek. vanaf 14u ontvangen we u graag in 
ons gelegeheidscafé het Karhuis in huize hageland op de oude Pastoriestraat in Tielt-winge.

ontdek de razzia’s in meensel-
Kiezegem, bijna exact 70 jaar geleden

Op 1 en 11 augustus 1944 sloeg het 
noodlot toe en werden bijna honderd 
dorpsgenoten gedeporteerd naar 
Duitse concentratiekampen tijdens twee 
razzia’s. 

In het Hagelands Vredesmuseum schetst 
één van onze gidsen het verhaal van 
Meensel-Kiezegem en de samenhang 
met de algemene gebeurtenissen in de 
Tweede Wereldoorlog. 

De rondleidingen zijn gratis en starten 
omstreeks 14u, 15u en 16u.

hagelandse Kabouters voor onze kleinsten
Je kan ook het kabouterbos ontdekken, voor de kleinsten van 3 tot 9 jaar. De kids kunnen zich onderdompelen 
in de magie van het kabouterbos aan Huize Hageland. Op een speelse manier leren ze, tussen het spannende 
verhaal door, allerlei nuttigs over fauna en flora. Geïnteresseerde volwassenen mogen natuurlijk ook mee; zij 
laten uiteraard wel de kinderen op de voorgrond. De vertelster vertrekt stipt om 14u30. Op tijd zijn is de 
boodschap.

geniet van het hagelands Panorama
Als je nog geen bezoek hebt gebracht aan de Vlooyberghtoren, dan is dit je kans! Kom zeker eens genieten 
van de prachtige Hagelandse glooiingen. Op mooie zomerse zondagen kan je de basiliek van Scherpenheuvel 
zelfs zien schitteren.

zondag 21 september 2014
Alweer de laatste open museumdag van 2014, en het reuniemoment voor de medereizigers van de 17e 
Herdenkingsreis om foto’s en herinneringen uit te wisselen en gezellig na te praten in deze herfstzon. Ook de 
perfecte gelegenheid om de volgende reizen - begin mei 2015 met de 70e herdenking Bevrijding Neuengamme  
& in de zomer naar Normandië - in detail aan u voor te stellen.

Kom je buiten deze open museumdagen ook graag eens langs, met een kleine groep of  een grote, dan staan onze 
gidsen voor jou klaar. Simpelweg een afspraak maken volstaat via toerisme@tielt-winge.be of  016 63 38 48.



10 Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 - Augustus 2014

BOEK- & FILMVOORSTELLING MK’44 IN GROBBENDONK

Op 28 september 1944 werd Grobbendonk door de geallieerden bevrijd van de Duitse 
bezetter. Van vrijdag 19 september t.e.m. zondag 28 september 2014 wordt deze 
gebeurtenis ruim herdacht en gevierd. Er is een uitgebreid herdenkingsprogramma met 
een tentoonstelling, voordrachten en getuigenissen, films, optredens, enz.

Ook de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 zal aanwezig zijn, met name op 25 september 
2014 om rond 19u30 een voorstelling te geven over de razzia’s van 1 en 11 augustus, 
alsook de film ‘Meensel-Kiegem ‘44’ gespeeld zal worden. Aansluitend zal Peter Celis 
zijn voordracht over Blenkinsop brengen.

Alle informatie kan je vinden op  
http://www.grobbendonk.be/product/512/default.aspx?&id=977

NIET TE MISSEN IN TIENEN 2014-2018 - 100 JAAR GROOTE OORLOG

de gevechten bij Sint-margriete-
houtem en grimde: 100 jaar geleden. 
Tijdens het weekend van 15, 16 en 
17 augustus ’14 is er een  uitgebreid 
programma om deze historische 
gebeurtenis te herdenken: openlucht-
tentoonstelling met uitvergrote foto’s 
uit 14-18.

Theaterwandeling: Een historisch 
onderbouwde theaterwandeling 
zullen de deelnemers letterlijk kunnen 
horen, zien en voelen hoe de Belgische 
militairen en burgers de dagen rond 
18 augustus 1914 in de velden van 
Sint-Margriete-Houtem en Oplinter 
doorbrachten. Deze wandeling gaat 
door telkens om 14u00. Deelname is 
gratis.

de Smaak van de oorlog: In museum 
‘het Toreke’ of het Suikermuseum loopt 
van juni ’14 tot het einde van het jaar 
de tentoonstelling ‘De smaak van de 
oorlog’ rond het alledaagse leven en 
de oorlogsbeleving in Tienen. 

Er zijn naast deze evenementen nog 
lezingen in de bib, filmvoorstellingen 
rond WO1, de modelbouwclub 
84 organiseert een workshop 
en vele initiatieven van diverse 
verengingen vind je op volgend adres:  
www.tienen.be/grooteoorlog  en www.
erfgoedsitetienen.be  
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NOTEER ALVAST MET STIP IN JE AGENDA
heRdenKingSReiS 2015

De datums zijn bekend voor onze komende herdenkingsreizen. Vermits we volgend jaar weer als 

eregasten de vieringen bijwonen van 70 jaar bevrijding van de Noord-Duitse concentratiekampen zal 

onze 18e Herdenkingsreis doorgaan in mei in plaats van augustus, meer bepaald van donderdag 30 

april tot en met zondag 3 mei 2015.

noRmandiËReiS 2015

Vermits we al veel inschrijvingen mochten ontvangen, organiseren we na lange tijd terug een  

Normandiëreis. Deze zal plaatsvinden van donderdag 23 juli tot en met zondag 26 juli 2015. 

Inschrijven voor deze reizen kan al bij reisleider René Cauwbergs op 016 63 24 60 of via  
info@meensel-kiezegem44.be. Meer informatie over de prijzen en het programma kan u lezen in een 
volgende editie van deze nieuwsbrief.

8 - 11 OKTOBER 2014 VAN SCHELDE NAAR IJZER 1914

een minder bekend feit, waar wij als Stichting ook onze medewerking aan verlenen, is de herdenkingsmars met de 
Franse marine Fuseliers. het gaat over de inzet van de Brigade Franse marinefuseliers tijdens de eerste maanden 
van de eerste wereldoorlog.  De rol van deze brigade bij het beveiligen van de aftocht van het Belgisch Leger van 
Antwerpen naar de IJzer, maar ook de omstandigheden  waarin ongeveer 6.000 mannen, hoofdzakelijk Bretoense zeelui, 
zich samen met het Belgisch Leger vanuit Melle bij Gent in 4 dagen terugtrokken naar Diksmuide, waar ze uiteindelijk 
hebben stand gehouden tegen de Duitse overweldiger, verdient beslist onze aandacht.

De Franse marine is ook medewerker en vaardigt één van hun nieuwste oorlogsbodems af naar de marinehaven 
van Zeebrugge. De Franse Marine Nationale nam in 2012 een derde BPC vaartuig (Bâtiment de Projection et de 
Commandement) in de vaart. De Franse regering besliste om dit commandoschip “DIXMUDE”  te dopen, ter nagedachtenis 
van de Franse marinefuseliers die in oktober 1914 de stad Diksmuide tot het uiterste hebben verdedigd.

Naast de bemanning zal ook een detachement van de school van de Franse Marinefuseliers uit Lorient en het Bretoens 
marinemuziekensemble “le Bagad de Lann Bihoué” inschepen om mee te reizen naar Zeebrugge en deel te nemen aan 
de plechtigheden van 11 oktober te Melle en 12 oktober te Diksmuide.

Ook de herdenkingswandelingen worden hoogtepunten. In samenwerking met de wandelsportfederatie Aktivia, werden 
volgende trajecten uit gestippeld:
Gent (Melle)-Aalter op 8 oktober, Aalter-Tielt op 9 oktober, Tielt-Torhout op 10 oktober en Torhout-Diksmuide op 12 
oktober. Op 11 oktober is er een ceremonie te Melle. Er zijn in elke aankomstgemeente ook lussen voorzien voor 
wandelaars die delen van de trip willen meemaken. Ook tentoonstellingen op die plaatsen zijn te bezoeken. 
 Dit initiatief wordt o.a. gerealiseerd met de samenwerking van de Koninklijke Kring Mars en Mercurius vzw – Afdeling 
Brugge/West-Vlaanderen/ Gent, de  Vriendenkring Belgian Marine Infantry (ABMI), the British Torch of Remembrance 
Belgian Branch (BTBB),e.v.a.

Ook de  Franse Ambassade in België, het Franse Consulaat- Generaal in België, de steden en gemeenten Aalter, 
Diksmuide, Melle, Tielt en Torhout, het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Memorial Museum 
Passchendaele 1917, de Franse en Belgische Marine, de  Militair Commando’s  van de Provincie West-Vlaanderen en 
de Provincie Oost-Vlaanderen, l’ Ecole des Fusiliers Marins de Lorient en nog andere groeperingen en vennootschappen 
verlenen hun steun.

Om een volledig overzicht te krijgen van deze belangrijke gebeurtenissen surf je best naar www.14-18-schelde-ijzer.be
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70 JAAR HERDENKEN - 3 AUGUSTUS 2014 IN MEENSEL-KIEZEGEM

ENKELE SFEERBEELDEN VAN EEN GESLAAGDE HERDENKING
Iedereen was het er over eens, deze herdenkingsplechtigheid was tot in de puntjes perfect geor-

ganiseerd door N.C.P.G.R. voorzitter Vital Craeninckx. Van de bloemennederlegging in Kiezegem, 

de eucharistie voorgeleid door Monseigneur Lemmens, de pakkende toespraken van de heren Rudi 

Beeken (Burgemeester Tielt-Winge), Jorg Kustermans (Onderzoeker Vlaams Vredesinstituut), Tom 

Werner (Tielt-Wings Historicus) en Nationaal Voorzitter Jozef Craeninckx, tot het serene dodenappél 

en bloemennederlegging, was het een mooie eer aan onze dierbare slachtoffers. Op de receptie in 

het Ontmoetingscentrum achteraf werd nog duchtig nagepraat in het Vlaams, Nederlands, Frans & 

Duits, want zoveel internationale delegaties waren aanwezig.


