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Onze ‘popup’ 
 tentoonstelling...
Je zal onze reizende tentoonstelling zeker 
ooit al wel eens zijn tegengekomen. 
Dankzij de samenwerking met vele 
verenigingen krijgen wij de kans om onze 
werking ten toon te stellen op interessante 
gelegenheden, van filmvoorstelling tot 
Globetrotterswandeling, telkens zijn we 
paraat.

Naar aanleiding van de groeiende vraag 
naar onze tentoonstelling, zijn we fier dat 
we op 30 januari 2015 onze nieuwe ‘popup’ 
tentoonstelling  hebben mogen voorstellen 
in het museum van de Sint-Nikolaikerk 
van Hamburg, naar aanleiding van 70 jaar 
herdenken.

Deze gloednieuwe  viertalige ‘popup’ 
tentoonstelling bestaat uit een tiental 
roll-up banners die de geschiedenis van de 
razzia’s schetst, tesamen met onze werking, 
zoals je het nog nooit zal ervaren hebben.

Menig wandelaar mocht ze al bewonderen 
op de Globetrotterswandeling van 8 
februari 2015. Dit voorjaar start zij haar 
reis doorheen Noord-Duitsland, waar zij 
verschillende herdenkingssites zal aangaan.

Wil je onze popuptentoonstelling ook 
op jouw evenement? Laat het ons gerust 
weten, we komen ze graag samen met jou 
opbouwen.

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 Tentoonstel-
lingen
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 
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Een onverwacht sneeuwtapijt siert onze voorlopig laatste 
winterprik en een variante koude luchtopstoot uit het 
noordoosten hindert onze mogelijk laatste storende 
winterdag. Januari was weer druk. Vooral de aanstaande 
vakantiebarometers en de wintersportreisjes aan top.

Het jaarlijks activiteitenverslag 2014 van De Stichting 
Meensel Kiezegem44 werd zopas aan het gemeentelijk 
cultuurbeleid overhandigd met een propvolle lijst van 
dag prestaties. Voor meerdere onze “werkdagen” was 
het soms totale bezetting: voor- en namiddag en zelfs 
nog veelzijdige avonduren kloppen, gaande van gidsing, 
opbouw tentoonstellingen, m u s e u m b e z o e k e n , 
redactieraden, filmvoorstellingen, cafetariabezetting, wandelroutes begeleiden, opendeur-
operaties, groepsreizen naar Duitsland en binnenlandse locaties, overbruggende brainstorming, 
verkenning van deeltrajecten, groepsgewijs kerkhofbezoeken met museumgangers en wat nog 
al meer. Dat alles uitgesmeerd over een vijfenvijftig tal kalenderdagen. Indrukwekkend op zich.

Onbegonnen werk uit opzicht van het aantal vrijwillige werkuren en tijdsbestek. ‘Teamwork’ 
heet dat in moderne omgangsvorm en taalgebruik. Een reden te meer om er oprecht fier over 
te zijn. Zeker nu de maand januari 2015 een mijlpaal mag genoemd worden inzake de relatie 
met Duitse vrienden en samenwerkende verenigingen aldaar. Daarover zijn we nog het meest 
fier. En wel over het feit dat de term teamwork bij ons een centrale plaats heeft ingenomen en 
we effectief als team onze realisaties tot een goed einde kunnen brengen. Juist door in team 
te werken realiseren onze medewerkers, en dit op vrijwillige basis, zeer mooie en uitdagende 
projecten ook op diverse plaatsen met ondersteunende flexibiliteit. Met onze vernieuwende 
“mobiele tentoonstelling” blijft het geen loos begrip en betekent het ten slotte een flinke 
boost.

Koken kost geld. Laat ons geloven dat de crisis bijna afgelopen is en dat herstel naar de toekomst 
toe, kan gestimuleerd worden. Hoop doet leven wanneer een opvallend krantenartikel waarheid 
is: 
Een getal van dertien cijfers, waarvan er tien nullen de dienst uit maakten, betekende een 
ongewone kop van een niet-mis-te-verstane krantenartikel. Met moeite kon, met het afsluitend 
woord “euro”, elk misverstand uit de wereld geholpen worden. Het ging hem niet direct over 
een fabelachtige vertelling uit de wonderlijke werelden in fantasierijke kinderboeken. Neen, 
het was pure realiteit waarin de nieuwe Europeaan geconfronteerd werd met de nieuwe 
Europese investeringspolitiek om de crisis te lijf te kunnen. Het ging hier over een bedrag 
van een bancaire operatie die simpelweg niet te vatten is omwille van de duizelingwekkende 
omvang waarmee we om de oren geslagen werden. Ter verduidelijking: het ging hier over 1140 
miljard euro, of zo je wil, in Jan met de Pet ‘s gedachte, bijna 46000 miljard oude Belgische 
franken. Het artikel... je kon er niet naast kijken .Haast niet te geloven. Nooit geziene cijfer dat 
onbeantwoorde vragen nalaat.

Ondertussen kregen we kennis van de overduidelijke én verwachte Griekse verkiezingsresultaten. 
De zege van de hoop? We zullen zien. 2015 meldt zich duidelijk vernieuwend aan. Het voorbije 
jaar 2014 is er in heel wat landen, die ooit eens lijnrecht tegenover mekaar stonden, heel wat 
te doen geweest. Vooral dan rond het begin van de Wereldoorlog I – de Grote Oorlog – in het 
bijzonder 1914 – 1918. Het herdenken van de beginperiode van deze Grote Oorlog leidde tot 
diverse manifestaties georganiseerd door werkgroepen, meestal gesteund door toeziende 
gemeentebesturen. De media hadden hieraan een klasse kluif. Vanuit hun luie zetel in de 
huiskamer konden de kijkers van heel nabij beleven en ervaren dat soms in hun onmiddellijke 

WOORD VAN DE VOORZITTER

info@meensel-kiezegem44.be 
www.meensel-kiezegem44.be
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In memoriam Melanie Cauwbergs

De Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 werd recent geconfronteerd 
met het overlijden van iemand die ons dierbaar was. Melanie 
Cauwbergs is op 85-jarige leeftijd overleden op 27 november 2014 
en ons ontvallen. Wij kunnen niet nalaten met dit welgemeend in 
memoriam onze deelneming te betuigen. Voor de Stichting Meensel-
Kiezegem ‘44 werd zij onsterfelijk wegens de sympathiserende 
contacten en ontmoetingen die zij doorheen de jaren ongedwongen 
onderhield met de vrijwilligersgroep van onze vereniging. Vanaf het 
eerste ogenblik in 1998 was zij en haar echtgenoot wijlen Emiel 
Lemmens van de partij als herdenkingsreizigster op bedevaart naar 
Neuengamme. Vooral om de oprichting van ons monument ‘De 
Wanhoop van Meensel-Kiezegem’ mee te maken. Het was één van 
haar grootste wensen “eens te mogen komen waar onze p (Evrard 
Cauwbergs, het eerste dodelijke slachtoffer van de deportaties) op 
07 november 1944 overleden was”

Met deze oprechte bewoording gaf zij blijken van erkentelijkheid tegenover de Stichting telkenmale 
wanneer de familiegroep Cauwbergs de dodenhulde en de bloemneerlegging mocht verzorgen aan 
het voormalige crematorium op de site van het kamp Neuengamme. Tegenover al haar nazaten, 
haar twee kinderen, haar vier kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft zij meermaals deze 
boodschap van waardering uitgesproken. Immers, het zou de beiden echtgenoten nog lukken ook 
om een vijftal opeenvolgende jaarlijkse herdenkingsreizen in hun agenda in te lassen. Zodoende 
werd zij als weeskind van haar gedeporteerde vader geëerd om haar vijf-opeenvolgende deelnames 
om in familieverband de concentratiekampen te bezoeken.

Niettegenstaande haar hoge ouderdom en de vermoeiende reisduur beleefde zij het als een 
duurzame vertroosting tot zesmaal toe. Melanie is geboren op 11 oktober 1929. Zij besefte 
meer dan wie ook als vijftienjarige dochter reeds dat de deportatie van vader Cauwbergs een 
onaanvaardbare tol betekende tegenover hun negen- koppen-tellende-kinderrijk-gezin. Daarom 
ook was de inspirerende boodschap van “de vrouw met kind” ook voor haar, verwerkt in het beeld 
“De Wanhoop van Meensel-Kiezegem” meer dan woorden van bemoediging kunnen bevatten. 
Wij gaan voortaan een trouwe bezoekster aan de open museaumdagen van het Hagelands 
Vredesmuseum missen.

Namens de Stichting Meensel Kiezegem ‘44
Guido Hendrickx

omgeving belangrijke gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. Deze Grote Oorlog leek meer 
een oorlog voor kwetsbare mensen: frontsoldaten in loopgraven kregen het predicaat van 
“kanonnenvlees” of strijders of rechtstreekse slachtoffers De voorbije tijd zijn heel wat 
oorlogsfeiten te boek gesteld waarin vooral het menselijk leed en de mens-soldaat, de individuele 
geschiedenis en benadering duidelijk in de kijker kwam te staan. Met deze gelegenheid willen 
we de initiatiefnemers en de werkgroepen uit onze eigenste gemeente. Tielt-Winge nog eens 
extra feliciteren om de succesvolle resultaten die verwezenlijkt werden: de muziekuitvoeringen 
en de gelegenheidskoorzang, de finale tentoonstelling, het fameuze boek enz.

Extra belangstelling genoot de Belgische Westhoek en de haast ontelbare en vergeten 
soldatenkerkhoven. De Ieperse tentoonstelling” In Flanders Fields” kreeg nooit geziene 
buitenlandse en wereldwijde belangstelling van aanverwante familieleden, waarvan gesneuvelden 
met hun eigen naam in het collectief geheugen opgeslagen bleven: oorlogskerkhoven als stille 
getuigen. Het valt nog steeds op, ook weer bij de jongste gelegenheden: de herdenking van de 
Grote Oorlog maakt zoveel meer indruk dan deze van Wereldoorlog II.

Die oorlogsperiode 40- 45 ontplooide zich met onbekende technische vernuften en middelen: 
tanks en radioverbindingen op de golflengtes van vliegtuigen en duikboten, naast raketten en 
vliegende bommen, heimelijk opgespoord via radarschermen. De atoombom fungeerde als 
sluitstuk van deze immorele moordpartij, wereldwijd gepleegd op onschuldige burgers. Met 
ontroerende muzikale begeleiding en de meelevende innemende bewoording klinkt Willem 
Vermandere zijn overbekende protest “Nooit meer oorlog-Trouwens een unieke zanguitvoering:

 de  oorlog ga je hier were vinden en het graf van duzend en duzend soldaten
 altied iemands Vader, altied iemands kind

Die gedachte vooral blijft ook vandaag nog nazinderen en houdt ons bezig bij het bezoek 
aan onze plaatselijke begraafplaatsen in de respectievelijke dorpskernen Meensel-Kiezegem. 
Maar... de intensieve werking en de zeventien vlekkeloos-uitgevoerde herdenkingsreizen 
van de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44, naar de Noord-Duitse  vernietigingskampen is de 
Studiedienst van   KZ Gedenkstäte Neuengamme niet ontgaan en kon niet zonder gevolg blijven. 
Bij gelegenheid de augustus-herdenking 2014 (zeventig jaar na de deportaties) werd overleg 
gepleegd en afspraken gemaakt met een gedegen delegatie. Hun advies en onze wensen 
werden in kaart gebracht en voor uitvoering goedgekeurd. Gezamenlijke brainstorming en 
uitgebreide gidsing langs de nieuwe wandelroute langs de historische plaatsen maakte hun 
ondersteunende vastberadenheid over een deelname aan de Duitse tentoonstelling compleet. 
Dat resulteerde in een geplande aanwezigheid op hun internationaal getinte tentoonstelling. 
Voor België viel de keuze op Meensel Kiezegem voor exclusieve deelname, samen met de meest 
zwaar getroffen Europese gemeenten uit Polen was het WARSCHAU, voor Frankrijk was dat 
MURAT. Voor Nederland kreeg PUTTEN ook een ereplaats toebedeeld bij de uitwerking van dit 
project. De gezamenlijke inspanningen resulteerden onder de titel: Misdaden van de SS en de 
Wehrmacht in bezet Europa. De presidente van de Hansestad Hamburg en de Hamburgische 
Bürgerschaft, Carole Veit, mocht een internationaal gezelschap met vooraanstaande excellenties 
verwelkomen. Onze burgemeester Rudi Beeken, samen met onze afgevaardigden Octaaf, Evrard, 
Alfons en Tom mochten de honneurs waarnemen. U leest een verslag in deze bijlage. Meensel-
Kiezegem kreeg een speciale uiteenzetting in gesprekvorm toegewezen.  Moderator Martin 
Reiter koos voor de geestelijke benadering van de jonge school- generatie onder het thema: 
Het herdenken van de razzia’s in Meensel- Kiezegem. Lees hierover meer in de navolgende 
verslaggeving en reportages van medewerkers ter plekke. 

Mijn dagkalender is even blijven steken en meldde voor 2015 nog 334 dagen te gaan. Niets 
speciaals ware het niet dat het 27 januari was. De dag van de herinnering aan Auschwitz. Dit jaar 
net 70 jaar geleden werd de bevrijding van het voormalige nazivernietigingskamp herdacht. Ik 
had meerdere Stichtingsvrienden zenduren gemeld van TV stations betreffende uitzonderlijke 
rechtstreeks aangekondigde reportages, vooral uit Nederland. Nog 300 overlevenden van de 
Holocaust zouden er dit jaar nog bij zijn. Een pijnlijk gevoel wanneer je weet dat dit met alle 
zekerheid wel eens de laatste keer zal zijn dat men deze slachtoffers nog samen krijgt. En dat 
dan de tijd zal aangebroken zijn, onomkeerbaar, omdat er geen rechtstreekse getuigenissen nog 
kunnen afgelegd worden. Zij mochten nog eens, samen met de Poolse president Komorowski 

kransen neerleggen aan de dodenmuur waar indertijd executies werden voltrokken. Een 
aangrijpend moment was voor mij de herdenking met de overlevenden net buiten het kamp tot 
zelfs in de donkere avondlucht,sterk bestraald met de “zoeklichten” van kampbewakers. Weleer 
was er weer. Alleen geen schrikwekkende prikkeldraden onder hoogspanning meer.

Hoogwaardigheidsbekleders uit vijftig landen kwamen hun steun betuigen op deze officiële 
plechtigheid. Vanuit België waren er premier Charles Michel samen met ons vorstenpaar Filip 
en Mathilde en Dierder Reynders, minister van Buitenlandse Zaken. De verschillende kampen 
van Auschwitz( Auschwitz- mmlager, Azuschwitz-Birkenau, Auschwitz-Monowitz) waren de 
eindstations voor 1,1 miljoen Joden, zigeuners, homoseksuelen of politieke opposanten. 
Vergassing, ziekte,uitputting,moorden ... Vandaag miljoenen bezoekers over de jaren heen. Wie 
voelt zich hierdoor niet aangesproken? De macabere cijferdans houdt niet op...En het ging maar 
alleen over “den oorlog”... van toen.

Guido Hendrickx
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Dat het afgelopen jaar extra druk was wordt duidelijk als we even de hoofdpunten 
overlopen. Naast deze manifestaties hebben we nog een reeks werkvergaderingen 
en voorbereidingen gehad. 2015 dient zich al van in januari aan als ook weer een 
jaar waar gedreven werklust en samenwerking zal noodzakelijk zijn. We zetten 
hier eerst de afgelopen “highlights” van het afgelopen jaar nog eens op een rijtje:

20 januari: Algemene vergadering in H.H.- rondleiding in museum: vernieuwd project (16 personen) 
8 februari: opbouw tentoonstelling Jongensschool Tielt i.s.m. Wandelclub “De Hagelandse 
Globetrotters” – Werkvergadering- (11 personen) 
9 februari: Tentoonstelling Tielt- Wandeling Hagelandse Globetrotters (14 medewerkers- 106 
bezoekers – weinig deelnemers aan de wandeling door “hondenweer”.) 
25 februari: vergadering in H.H.-met o.a. voorbereiding van” 70 jaar….”. 
28 februari: Museumbezoek met gidsing- OKRA-Meensel (12 bezoekers) 
1 maart: op bezoek bij Raf van Genechten “Allied Forces Museum” in Herselt (10 deelnemers) 
3 maart: Vergadering op gemeentehuis Lummen met burgemeester Luc Wouters over evt 
aanpassing “kapel Linkhout”. 
7 maart: Voorbereiding Herdenkingsreis- rit naar Hamburg en omstreken. 
26 maart: Werkvergadering in H.H. taakverdeling herdenkingen en reizen (12 personen) 
12 april: Museumbezoek groep “Mortsel- Geneviève” – met gidsing-(15 bezoekers) 
16 april: Werkvergadering- bespreking Nieuwsbrieven & evt statuten (14 personen) 
21 april: Redactieraad Nieuwsbrief – opmaken NB mei (4 personen) 
22 april: Vergadering met voorzitter NCPGR-Meensel-Kiezegem-Tienen : voorbereiding 18 mei- 
samenwerking met Unizo & wandeling Familiedag. 
24 april: Verkenning van Fiets & wandelroute voor familiedag (samen met NCPGR)-traject voor evt 
fiets- en wandelpad (5 deelnemers) 
26 april: Bezoek en medewerking aan programma “In Leuvense Velden”(100 jaar WO I) in de 
Minnepoort te Leuven (10 bezoekers en 2 medewerkers) 
4 mei: Verkenning voor trajecten van familiedag- verdeling posten (9 medewerkers) 
18 mei: Familiedag- medewerking met NCPGR M-K-T, Unizo. Gidsing op kerkhof Meensel (104 
bezoekers) en Vredesmuseum (3de zondag) met gidsing (57 bezoekers) 
5 juni: Filmvoorstelling MK’44 in Herselt – tentoonstelling- lezing- (106 bezoekers – 6 medewerkers) 
15 juni: 3de zondag – opendeur Vredesmuseum met gids ( 43 bezoekers) – openhouden cafetaria. 
16 juni: werkvergadering in H.H. voorbereiden reis en bezoeken van Bremen en Neuengamme 
(nieuwe projecten voorstellen)-(11 medewerkers) 
19 juni: Verkenning met Albert Hendrickx (5 medewerkers) ter voorbereiding van de rondrit met 
Duitse bezoekers (groep van Gaebelein) 
21 juni: Bezoek aan Dossinkazerne Mechelen (6 deelnemers) 
1 juli: Verkenning in Pellenberg –Demonstratie van “De Legervrienden “uit Lubbeek- bespreking 
voor evt samenwerking. (5 deelnemers) 
4 juli: Bezoek aan de tentoonstelling en werking van “De Legervrienden” Lubbeek in Pellenberg ( 
8 deelnemers) 
5 juli: Bezoek aan de Vlootdagen in Zeebrugge (7 deelnemers) 
14 juli: Werkvergadering in H.H. met voorbereiding herdenking begin augustus in Meensel & 
Kiezegem. (14 deelnemers) 
19 juli: Verkenning van vernieuwd museum in Esterwegen ter voorbereiding van nieuw deeltraject 

van de herdenkingsreis in Augustus (34 deelnemers) 
20 juli: 3 de zondag: open deur Vredesmuseum met gids (33 bezoekers)- openhouden cafetaria 
30 juli: bezoek en hulp aan Tom & Ludo Devos bij overstroming en slijkramp met verlies van films 
en boeken van MK’44 (8 personen) 
1 augustus: Ontvangst en begeleiding van groep uit Bremen- eerste contacten en bespreking van 
het programma (6 deelnemers uit Bremen &7 uit Meensel-Kiezegem) 
2 augustus: In samenwerking met Albert Hendrickx (Herselt) rondrit door Meensel-Kiezegem met 
de groep uit Bremen. Gidsing ter plaatse met het feitenrelaas van het drama. (14 deelnemers). 
3 augustus: Deelname aan de jaarlijkse plechtigheid te Kiezegem en te Meensel . Samenwerking 
met NCPGR –Meensel-Kiezegem-Tienen , Anti-fascisten Bremen en directeur archief Neuengamme 
Reimer Möller. Begeleiding archivaris Reimer Möller uit Neuengamme ter voorbereiding van 
tentoonstelling in 2015 in Hamburg & gidsing in museum. (7 buitenlanders en 18 leden MK’44) 
4 augustus: Bezoek aan het Informatiecentrum van NCPGR in het OC Meensel-Kiezegem met 
Voorzitter NCPGR M-K-T als gids (6 uit Bremen en 4 leden MK’44) 
15 augustus: Redactieraad: opmaken van reisbrochure 17de herdenkingsreis (4 medewerkers) 
17 augustus: Deelname aan BBQ Unizo voor medewerkers van MK’44 en NCPGR M-K-T aan de 
Familiedag (42 deelnemers) -3de zondag: opendeur Vredesmuseum- (51 bezoekers)- 
21 Augustus- t.e.m.24 augustus : 17de herdenkingsreis naar de Noord-Duitse concentratiekampen. 
(38 deelnemers) met museumbezoeken – bloemenneerleggingen- historische plaatsen. 
28 augustus: Werkvergadering in H.H. voorbereiding nabespreking herdenkingsreis. (12 
deelnemers) 
10 september: Werkvergadering in H.H. Thema: Wat na de overname van Huize Hageland? 
19 september: Deelname aan de openingsplechtigheid van de 10-daagse herdenking van de 
bevrijding van Grobbendonk (7 deelnemers) 
21 september: 3de zondag – Opendeur Vredesmuseum met gids (63 bezoekers) en nabespreking 
van 17de herdenkingsreis (84 bezoekers) 
25 september: Filmvoorstelling van “Meensel-Kiezegem ‘44”en tentoonstelling in Grobbendonk 
met lezing en nabespreking (108 toeschouwers en 8 deelnemers) 
2 oktober: Filmvoorstelling en bespreking “Meensel-Kiezegem’44” in Tienen (Heidebloem)-(16 
deelnemers) 
8, 9, 10 & 12 oktober: medewerking aan herdenking “100 jaar later: de strijd van de Franse 
marinefuseliers en de tocht van Melle via Aalter, Tielt, Torhout naar Diksmuide (3 medewerkers) 
11 oktober: Voormiddag- Redactieraad- samenstellen Nieuwsbrief (45 medewerkers). Namiddag: 
Museumbezoek van CIMIC- Hogeschool Mechelen met gids (18 bezoekers) 
21 oktober: Vergadering H.H. met o.a. laatste berichten van verhuis Huize Hageland- tentoonstelling 
Hamburg. (13 deelnemers) 
7 november: Voormiddag: Museumbezoek Sint Jorisschool Winge met gids ( 34 bezoekers)- 
Ganse dag: Koninklijk Atheneum Diest: Inleiding , vertoning en nabespreking van de film” Meensel-
Kiezegem’44’’- Gedixhten van Ina Stabergh (Nederlands en Duits)- Bezoek aan het Vredesmuseum 
(verwerking opdrachten) , maken van haikoes en bezoek aan het kerkhof van Meensel ( 45 
deelnemers) 
13 november: Redactieraad- maken Nieuwsbrief- voorbereiding tentoonstelling Hamburg en 
verder werken aan “70 jaar geleden…” (5 medewerkers) 
23 november: Voorbereiden van medewerking aan tentoonstelling Hamburg- Vragen van Martin 
Reiter (verantwoordelijke Neuengamme) beantwoorden en oplossingen zoeken (ganse dag met 2 
medewerkers)

DIT WAS 2014...
...Verslag van een boeiend werkjaar
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Januari 2015 in Hamburg...
...Sfeerbeelden van een unieke expo

In januari vertoefde de Stichting meer in Hamburg dan bij hun eigen haard... Tijdens de unieke expositie 
in het Stadhuis van Hamburg werden we als ere-gasten uitgenodigd op de openingsceremonie. Op 30 
januari 2015 gaven Oktaaf Duerinckx en Tom Devos een seminarie over ‘Herdenken over de generaties 
heen’. Omdat een beeld nog altijd meer zegt dan 1000 woorden, laten we je hier de sfeer opsnuiven.

Enkele ere-gasten van de 
openingsceremonie. v.l.n.r. 
Janusz Kahl & zus (Polen), 
Mevr. Chabrier (Frankrijk), 
Oktaaf Duerinckx, Evrard Van 
Goidsenhoven, Alfons Vuchelen 
(SMK’44), Jean Cassagne 
(Frankrijk) en curatrice 
Katharina Herz-Eichenrode.

Oktaaf Duerinckx bij het expo-
paneel van zijn vader in het 
Stadhuis van Hamburg.

De vele notabelen tijdens de 
openingsceremonie in het 
Hamburgse Rathaus.

Boven: Onze allernieuwste ‘popup’ tentoonstelling werd voorgesteld op 30 januari in 
de Sint-Nikolaikerk in Hamburg 

Onder: Avondseminarie met moderator Martin Reiter en sprekers Oktaaf Duerinckx & 
Tom Devos over het herdenken over de generaties heen.
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AMATEURAMA IN LEUVEN

 
 LEUVENSE FILMCLUB   PROGRAMMA FILMPROJECTIE 

 ZONDAG 26 APRIL ROMAANSE POORT  
 

10:00 De Groote Oorlog: Documentaire naar aanleiding van 100 jaar W.O. I 
Van Sarajevo tot aan de Yzer groot deel over Leuven.Film Jos 
Hoeyberghs 

28’ 

10:30 De Koninklijke Volkskunstgroep Reuzegom Leuven  
Publiciteitsfilm voor Reuzegom                                film Peter 
Hoeyberghs 

20’ 

10:55 Eerste Tofsportdag in Leuven  2002  Een organisatie van stad Leuven                  
                                                                       
reportage:  Peter Hoeyberghs 

8’ 

11:05 250 jaar Leuvense vaart  Film gemaakt naar aanleiding van de viering 
van de aanleg van de Leuvense vaart                 film van Jos 
Hoeyberghs                                                                           

23’ 

11:30 Oceans of Sadness-so Close Videoclip voor de lancering album van de 
Belgische metal-band “ Oceans of Sadness”  muzikale clip van Ives Jossa 

4’ 

11:37 Pareltjes van Oud-Heverlee            Een wandeling langs de 
historische  
gebouwen van deze gemeente                 documentaire van Lieve 
Delaere         

25’ 

12:10 Join2Bike:Locked-in not Locked-out Geïntegreerd sporten voor validen 
en mensen met een beperking (2014 )              film van Peter 
Hoeyberghs 

15’ 

12:30 Scherpenheuvel-Zichem vroeger en nu  toeristische documentaire met 
historisch overzicht.  

35’ 

13:13 Dieren helpen mensen  Kinderen gaan met dieren op bezoek bij de  
bewoners van een rusthuis                          Documentaire van 
Ives Jossa 

11’ 

13:25 Oud-Heverlee Natuurwandeling door de vier seizoenen: een beeld van de 
rijkdom aan natuur in Oud-Heverlee                         film van Lieve 
Delaere  

17’ 

13:45 
 
14:05 

Biografie van Jef Nys Voor het eerst vertelde Jef Nys hoe zijn leven 
begon met zijn geesteskind “ Jommeke “                        film van 
Ives Jossa 
Lier’        Toeristische wandeling in november 2014 
                                                              
Documentaire van Edgard Jespers 

19’ 
 
 
12’ 

14:25 “De laatste reis”     Beëindigen  van de Belgische Ijslandvaart   
                          Documentaire van Peter Hoeyberghs en Anita 
Gooskens 

24’ 

 14:53                 Meensel-Kiezegem ‘44: dorpsgeschiedenis in wereldoorlog  II ( speelfilm )                  
Docu-drama van Oktaaf Duerinckx, Jos Hoeyberghs en Ives Jossa 

49’ 

15:45  Triatlon in Leuven   2014   Verslag van deze sportmanifestatie 
                                                                     
Reportage: Peter Hoeyberghs 

17’ 

16:05 20 jaar Dansstudio Hilde Goyens  2004  fragmenten uit hun optreden in 
de stadsschouwburg                                              regie: 
Peter Hoeyberghs 

9’ 

16:20 Carrousel Kessel-Lo  2011:  feesten in Kessel-lo een organisatie van  
30CC Leuven   clubfilm                                                
regie: Lieve Delaere 

32’ 

16:55 Het gebeurde in Leuven tussen 1925 en 2003  Verschillende 
activiteiten in die periode in Leuven                                      
film van  Jos Hoeyberghs 

60’  

 
 

Eind april geeft Amateurama een beeld van de intense werking van de Amateurgroeperingen in de stad. 
Er zijn niet te missen items bij, zoals bvb "De les" van Ionesco in de Minnepoort op 24 april in een regie 
van onze eigenste Oktaaf Duerinckx en de deelname van de Leuvense Filmclub met een programma van 
interessante gebeurtenissen in Leuven en het Hageland. Ziehier, het programma: (met kleuraanduiding 
van voor ons niet te missen films).

DE STICHTING NAAR D’UNIEF

Terug naar de schoolbanken gaan we niet, maar we mochten wel een interessante uitnodiging ontvangen 
van onze collega’s in Duitsland. Van 28 tot 30 april 2015 zal onze Oktaaf Duerinckx de Stichting Meensel-
Kiezegem ‘44 vertegenwoordigen op het internationale congres dat zal doorgaan in de Universiteit van 
Hamburg. Op dit congres worden samen met studenten en experten verschillende thema’s behandeld rond 
rascisme, herdenken e.a. in het kader van 70 jaar bevrijding van de Noord-Duitse concentratiekampen. Zo 
gaat onze herinneringseducatie steeds meer over onze landsgrenzen heen.

18E HERDENKINGSREIS NAAR NOORD-DUITSLAND VAN 1 TOT 4 MEI 2015

Om de vijf jaar is het weer een ‘specialleke’, dan gaan we in mei in plaats van augustus. De bevrijding 

van de concentratiekampen is immers 70 jaar geleden, en daar mogen we bij zijn, op uitnodiging 

van Dr. Detlef Garbe, Directeur van KZ Gedenkstätte Neuengamme. Er zijn al enkele locaties van 

deze Vierdaagse reis bekend, namelijk Wöbbelin, Pelzerhaken, Schützenhof, de duikbotenbunker 

in Farge, Blumenthal & Österholzer Friedhof in Bremen. Ook plechtigheden georganiseerd door 

KZ Gedenkstätte Neuengamme zullen wij traditiegetrouw bijwonen. 

1 mei 2015: 06.00u stipt vertrekken we aan het station van Meensel (best lunchpakket voorzien 

voor onderweg) - na een tussenstop naar Uelzen - Deze maal bezoeken we daar de plaats waar 

een kleiner KZ was gelegen. Ook aan het speciale monument wil we even aandacht wijden. Na de 

middag bereiken we dan Ludwigslust (korte ceremonie aan het monument tussen het kasteel en 

de domkerk), dan naar de site van het vroegere kamp van Wöbbelin, waarna we het museum en 

kerkhof gaan verkennen. Vandaar naar ons hotel aan de paardenrenbaan van Hamburg.

2 mei 2015: Dit wordt dan onze Neuengammedag: Herdenkingshalle, eerbetoon aan ons beeld 

“De wanhoop van Meensel-Kiezegem” en bezoek van het kamp ( Klinkerwerke, museum enz…). 

We hebben de luisterapparatuur (Nerderlands) gereserveerd, zodat we in kleinere groepen de 

plaats kunnen verkennen. Voor de algemene gidsing vragen we onze vriend Andreas Laphön. De 

“sight seeing” van Hamburg staat weer onder de supervisie van Carolien. Ook een bezoek aan de 

crypte en het museum van de Sint Nicolaikirche is aangevraagd.

3 mei 2015: Dit is de officiële herdenkingsdag aan de Oostzee met eerbetoon aan het 

gedenkteken van Pelzerhaken en een bloemenneerlegging per schip op de plaats van de ramp 

in de Lubeckerbucht. Voor de niet-varende reizigers hebben we de conservator van het Cap 

Arconamuseum de heer Lange gevraagd en hij was akkoord om zijn tentoonstellingsruimte voor 

de “landrotten” te openen.

4 mei 2015: Nu begeven we ons naar Bremen: Österholzerfriedhof, Schützenhof, Blumenthal en de 

duikbootbunker Farge staan op het programma. Ook is er weer contact met middelbare scholieren 

en Reimund Gaebelein zorgt er weer voor dat we met warmte ontvangen worden.

De prijs blijft behouden op € 460 per persoon voor een tweepersoonskamer, en € 540 voor een 

éénpersoonskamer. Verblijf in NH Hotel Hamburg Horn, ontbijt en avondmaal inbegrepen, alsook 

de busrit, gidsing, museumtickets, busbib e.a. Je bent ingeschreven na storting van het correcte 

bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE64 1424 0220 3552 met BIC GEBABEBB en vermelding 

“Herdenkingsreis 18 Duitsland”. Meer informatie kan u steeds bekomen bij René Cauwbergs op 

016 63 24 60 of via info@meensel-kiezegem44.be.
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NORMANDIËREIS VAN 23 TOT 26 JULI 2015

Onze alom geprezen reis naar de oorlogsgebieden in Frankrijk heeft als uitvalbasis Bailleux met 

het Britse kerkhof en museum. Hoogtepunten worden weer: o.a. Ouistreham, Vredesmuseum 

Caen, Omahabeach en het Amerikaanse kerkhof van Colleville, het Duitse kerkhof van La Cambe, 

Utahbeach, St. Mère Eglise, Pegasusbridge, Honfleur enz… Meer hierover in onze volgende editie.

Ook hier is weer quasi alles inbegrepen (ontbijt, avondmaal, bus, gidsing, busbib, films onderweg 

en vriendelijke bediening). De entrees worden ter plaatse geregeld omdat de prijzen wel eens 

durven fluctueren.  Prijs van deze vierdaagse is € 460 per persoon voor een tweepersoonskamer, 

en € 540 per persoon voor een éénpersoonskamer. Je bent ingeschreven na storting van het 

correcte bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE64 1424 0220 3552 met BIC GEBABEBB en 

vermelding “Normandiëreis 2015”. Meer informatie kan u steeds bekomen bij René Cauwbergs 

op 016 63 24 60 of via info@meensel-kiezegem44.be.


