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De laatste...

Dit zal de laatste nieuwsbrief zijn van de 
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44. Niet omdat 
we niet graag schrijven, maar omdat vanaf 
januari 2016 de Stichting zal samen gaan 
met N.C.P.G.R Meensel-Kiezegem - Tienen.

Deze verwezenlijking van de twee 
verenigingen vraagt ook om een nieuwe 
aanpak. De redactie wordt uitgebreid en 
bestaat voortaan uit de vaste kern van Vital 
Craeninckx, Oktaaf Duerinckx & Tom Devos.

Vanaf midden december mag u het eerste 
exemplaar van onze vernieuwde nieuwsbrief 
in de bus verwachten. Inhoudelijk trachten 
wij u nog steeds te kunnen verblijden met 
interessante activiteiten en belevenissen. 
Daarnaast zal er nu extra berichtgeving 
bijkomen over de onderwerpen die de nieuwe 
vereniging zal aanbelangen.

De redactie wil via deze weg een speciale 
dank uiten aan onze voorzitter Guido, die 
jarenlang de traditie heeft hoog gehouden 
met het schrijven van zijn doordacht 
filosofische voorwoorden. Zijn laatste 
pronkstuk leest u verder in deze nieuwsbrief. 
Maar ook in de nieuwe vorm, ben je nog niet 
van ons verlost, Guy!

Daarnaast willen wij ook u bedanken, 
onze trouwe lezer die het al 57 keer heeft 
volgehouden om onze hersenpinsels te 
willen lezen. 

Dankjewel,

Oktaaf Duerinckx
Tom Devos

De redactie
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De eindmeet voor de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 is 
in zicht, nu het samengaan met de gewestelijke afdeling 
N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem - Tienen gepland werd voor 
het jaareinde 2015. Na welgeteld twintig werkjaren 
van intensief vrijwilligerswerk en inzet voor meerdere 
projecten mogen we met enige fierheid en een hele portie 
genoegzaamheid dit hectisch werkjaar 2015 afsluiten 
en definitief toevoegen aan onze archieven.

Wie had kunnen voorspellen dat we, door de Freie und Hansestadt Hamburg 
via Neuengamme uitgenodigd zouden worden, om een internationaal getinte 
tentoonstelling te helpen opbouwen rondom items van Wereldoorlog II. In 
het prachtige wereldbekende Hamburgse stadhuis alwaar we geconfronteerd 
werden met zwaarbeproefde locaties uit Frankrijk (Murat), Polen (Warschau), 
Nederland (Putten) en Meensel-Kiezegem. Respectvol mochten we kennismaken 
met hun oorlogsomstandigheden, die ons toelieten in hun gegevens te gaan 
sprokkelen naar vergelijkende terreurdaden. Wij werden als het ware de 
eerste Belgische ‘collectionneurs’ met Europese allures aangewezen om de 
multiculturele tentoonstellingsgedachte uit te dragen onder de titel: “Deportiert 
ins KZ Neuengamme – Strafaktionen van Wehrmacht und SS im besetzten 
Europa”. Onze passie werd hiermede aangezwengeld en de resultaten zullen 
nog het komende jaar in samenwerkende functies, als een rode draad door de 
exclusieve selecties, zelfs rijker overkomen dan vorige edities van opgezette 
tentoonstellingen en filmvoorstellingen.

Ook voor nabeschouwingen en thema-avonden werd er door onze Duitse 
vrienden beroep gedaan op onze vertegenwoordigers, zeg maar de uitgelezen 
medewerkers ter zake. Baron Eddy Merckx formuleerde het netjes bij 
gelegenheid van de onthulling van zijn standbeeld in zijn geboortedorp 
Kiezegem: “Meensel-Kiezegem wordt nog het centrum van de wereld”. Spijtig 
dat het wat onze herinneringseducatie betreft zeer zwaarmoedig zal blijven 
overhellen.

Op de keper beschouwd was het net alsof we gedurende al die voorgaande 
werkjaren allergisch waren voor welke rust dan ook. Altijd opnieuw was 
er werk aan de winkel zo dat we last hadden van de aantrekkingskracht die 
uitging van gepresteerde gedachtekronkels rond het algemene thema: “NOOIT 
MEER OORLOG”.
Trouwens, dat was ook het besluit dat in het voorjaar 1945 de ganse mensheid 
ondersteunde en de vredesgedachte een draagvlak kreeg toen de afgrijselijke 
ontdekkingen van wat er precies was gebeurd in Duitse kampen met de 
gedeporteerden tijdens de vijf oorlogsjaren 40-45. Vooral de georkestreerde 

WOORD VAN DE VOORZITTER
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en systematische moorden op miljoenen joden, zigeuners, geesteszieken, 
opgeëisten en aangehoudenen uit het arbeidscircuit van bezette landen, zonder 
de verzetslieden te vergeten, waren onweerlegbare feiten. Mensonterend 
machtsmisbruik zonder meer.
De wereld hield er een trauma aan over. Men was ervan overtuigd dat met de 
ondergang van Hitlers droom, het Derde Duitse Rijk, ook de entourage van 
nazisme en antisemitisme voorgoed tot het verleden zouden behoren. Een 
bevredigende gedachte van een zwijgende meerderheid bij getroffenen, jazeker. 
Tot in 1993 de Verenigde Staten wakker geschud worden door de verbijsterende 
resultaten van de overbekende opiniepeiling uitgevoerd door Proper-Instituut.

De vraag : Is het mogelijk dat de holocaust de uitroeiing van miljoenen in Nazi-
Duitsland nooit heeft plaatsgehad? De uitslag was het spiegelbeeld van een 
onverwacht tijdsbeeld: 22% van de volwassen ondervraagden antwoordden 
bevestigend, 20% van de ondervraagde scholieren gaven een Ja-antwoord.

Neem de opiniepeiling voor wat ze is en was. Wellicht te verklaren uit 
onwetendheid.
Maar... onwetendheid en gebrek aan inzicht zijn niet te onderschatten en blijven 
altijd het instapplatform om nieuwe ideeën ingang te doen vinden.

Velen waren o zo verrast, toen in de dertiger jaren vorige eeuw, de meeste 
Europese landen zich op het stort van Wereldoorlog I bevonden. Dat er alsdan toch 
fascistische bewegingen tot bloei kwamen en zich wereldverbeteraars waanden 
ondanks massale werkloosheid, waardoor onzekerheid over de dag van morgen 
wegens de nooit geziene Duitse inflatie, met bovendien de beurscrash van 1929 
en de diepe ontgoocheling in de traditionele partijstructuren de hoofdbrok 
uitmaakten in de machtsstrijd van oorlogszuchtige partijen.

Antwerpen werd ook wakker geschud in oktober 1994 met besmeurde 
uitstalramen van Joodse kledingszaken met duidelijke teksten: “Wij zijn 
terug” en “Koop niet bij Joden”. Bijhorende verspreiding van logo’s en stickers 
vertroebelden danig de tijdsgeest en de opinies.

Die tijdsgeest verplichtte ons, getroffenen en oorlogswezen, onze wil aan te 
scherpen om wél de waarheid te kennen. Vandaar de start van onze filmopnamen 
in de jaren ‘95 tot ‘97, het docudrama. De oprichting van het beeld “De 
Wanhoop van Meensel-Kiezegem” in Neuengamme betekende een scala van 
buitenlandse betrekkingen met bevriende werkgroepen in Duitse locaties met 
kampgeschiedenis: Hamburg, Bremen, Bergen-Belsen, Ludwigslust, Meppen-
Versen, …

Genoteerde uitspraken als daar zijn: “Er is daarginds toch niets meer te zien” 
betekende een regelrechte moord op het geheugen over het pijnlijkste van 
het oorlogsgebeuren. Meer nog, het leunde zeer sterk aan bij de aangroeiende 
gedachten over de ontkenning van de Holocaust. Hiermede was tenslotte het 
revisionisme geboren.
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Gelukkig zijn er daar de Verenigde Naties die dit jaar 2015 hun zeventigjarig 
bestaan konden vieren met een niet-ophoudende kernontwapeningsopdracht. 
Met de verbijsterende gevolgen van Hiroshima in het achterhoofd werd de 
eerste resolutie in 1946 goedgekeurd betreffende de wereldwijde nucleaire 
ontwapening. “Ze” hadden hun lesje geleerd met de eerste atoombommen, 
zou je denken. Vandaar dat de VN 26 september uitgeroepen hebben tot de 
jaarlijkse internationale dag voor de totale eliminatie van kernwapen. Maar...

Het bannen van de kernwapens werden prominente agendapunten op de 
vijfjaarlijkse Ontwapeningsconferenties van het Non-Proliferatieverdrag. Het is 
geweten dat meerdere landen hun kernwapenarsenalen duchtig moderniseren. 
Hierdoor blijft de doctrine van wederzijdse afschrikking overeind. De 
humanitaire bestaansreden worden steeds meer in vraag gesteld. 

Ondertussen loopt “2020 VISIONCAMPAIGN” van de vredesburgemeesters 
die een kernwapenvrije wereld willen realiseren omstreeks 2020. Ik hoop uit 
de grond van mijn hart dat ik binst die tijd de realisaties van de vernieuwde 
werkgroepen uit de aanstaande fusie N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem & de 
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 nog mag beleven.

Al was het maar om de wereld even bewust te helpen maken dat kernwapens 
“paraat houden en gebruiken” grotere financiële happen in begrotingen 
betekenen tegenover de besparende verbanning en hun radicale vernietiging. 
Frank Vandenbroucke, de toenmalige vice-premier, heeft ons dat in november 
2008 naar aanleiding van een aansluitende opgezette tentoonstelling in 
’t Jongensschool te Tielt trachten duidelijk te maken. Het uitgebreide thema 
van de toenmalige zestigjarige herdenking van de Universele verklaring 
van de Rechten van de Mens betekende feitelijk een antwoord vinden op de 
vraag: “Wanneer eindelijk respect voor al de slachtoffers?” Bedoeld waren 
de slachtoffers van bezetting, van collaboratie, van racisme, van verzet, van 
schending van mensenrechten, van onverdraagzaamheid, van bevrijding.

Beste vrienden, lezers van onze Nieuwsbrieven, wanneer de fusie van de beiden 
verenigingen een feit zal zijn, moet u mogelijk op zoek naar mijn traditioneel 
“voorwoord van de voorzitter”. Ik kon niet nalaten met deze afscheidnemende 
uitgave, met een nostalgische kijk in de achteruitkijkspiegel, u nogmaals 
bevestigen hoe ik altijd op zoek ben geweest naar de perfecte toelichting, ook 
van het onbereikbare, wetende dat meer dan de helft van de wereldbevolking 
“leeft” in één van de negen landen met kernwapens of in een land dat mee 
onder “ de paraplu schuilt van een land dat zich kernwapenstaat laat noemen.

Ik wilde wel de menselijke waarde en waarheid vinden en hoop dat we nieuws 
blijven brengen op de manier die je van ons gewoon bent: correct en betrokken, 
in een nieuwe stijl van vertrouwen en kwaliteit.Veel leesgenot in de toekomst 

Met dankbare gevoelens aan mijn gewezen medewerkers,

Guido Hendrickx
Voorzitter
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44
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Opening van vernieuwde 
Valentin Bunker als officieel 

Herdenkingsmuseum van Bremen

Op zondag 8 november 2015 wordt de Valentin Bunker, bij de medereizigers van onze jaarlijkse 
Herdenkingsreis naar Neuengamme zeker bekend, in Farge bij Bremen geopend als officieel 
herdenkingssite van de stadstaat Bremen.

Met een vijftal bestuursleden van onze Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 werden wij uitgenodigd om 
deze opening bij te wonen. Er zal gesproken worden door directeur Dr. Thomas Köcher en president 
van de Bremense senaat Carsten Sieling. Ook minister van staat Prof. Dr. h.c. Bernd Neumann. zal 
de site openen met een woord van toelichting. Op dat moment zullen we ook Marian Hawling, 
voormalige Poolse gevangene van KZ Farge; Pauline Touber, dochter van voormalige Nederlandse 
dwangarbeider en Christian Pichot-Duclot, kleinzoon van voormalig Franse gevangene aan het 
woord kunnen zien.

De artistieke omkadering wordt voorzien door het ‘Theater der Versammlung’ uit Bremen. Vanaf 
de middag krijgen wij de kans om als eerste een bezoek te brengen aan het vernieuwde museum 
in de Bunker, waarvan we de afgelopen herdenkingsreis al een kort voorsmaakje mochten krijgen. 
Om 15u sluit het evenement af met een bloemenhulde van de herdenkingsorganisaties, waaraan 
ook onze Stichting zal deelnemen.

Bij de monumentale ingang in 2001  
mochten wij met de Stichting als eerste 

dit gruweloord ontdekken.
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Het drama van Murat

In Januari werden vier Europese plaatsen in de kijker gesteld op het stadhuis van Hamburg 
bij een prestigieuze tentoonstelling. Naast Meensel-Kiezegem voor België, waren er nog 
Putten (Nederland), Warschau (Polen) en Murat (Frankrijk). Begin augustus 2016 komt deze 
merkwaardige expositie naar Meensel-Kiezegem.
Daar we meer willen weten over de achtergronden van de andere plaatsen, brengen we een 
kort overzicht over de gebeurtenissen aldaar. Om te beginnen met Murat. Het drama van Juni 
1944 heeft het leven in Murat getekend. Er is ook niet zoveel geweten over wat er met de 120 
gedeporteerden uit deze gemeente in de Auvergne is gebeurd in de concentratiekampen.

Murat is een Franse gemeente met zo een 2000 inwoners in het departement Cantal in de regio 
Auvergne. In deze regio versterkten de Duitse bezettingstroepen in het begin van de zomer 1944 
hun acties tegenover de weerstand. Op 12 juni 1944 marcheerde de SS en de Franse militie 
Murat binnen; ook hier was er, zoals in Meensel en Kiezegem een probleem met de collaboratie. 
Inwoners werden aangehouden en verhoord. ‘s Namiddags viel een weerstandsgroep uit de regio 
Murat aan en doodde tien SS-ers, waaronder de Duitse bevelhebber, SS-Hauptsturmbahnfuhrer 
Hugo Geissler. Bij wijze van directe vergelding voor de dood van Geissler werden 25 gijzelaars, 
waaronder drie mannen uit Murat, op 14 juni doodgeschoten. 

Tien dagen later omsingelden Duitse troepen Murat. Zij vernielden tien huizen waarvan ze 
vermoedden dat er weerstanders zaten. Alle mannen tussen 16 en 50 jaar, samen 119, werden door 
de SS naar de gevangenis van Clermont-Ferrand gebracht. Vanuit het verzamelkamp Compiègne 
werden de mannen uit Murat op 18 juli 1944 naar het KZ Neuengamme gedeporteerd en vandaar 
naar verschillende buitenkampen gestuurd. De meesten werkten aan de duikbootbunker van 
Bremen-Farge. Aangekomen bij Clermont Ferrand in de nacht van 24 en 25 juni, werden de Muratais 
geïnterneerd in een Duitse gevangenis in de kazerne van het 92ste RI. Op 6 juli 1944 werden zij 
naar Compiegne kamp Royallieu gebracht. Op 15 juli werden ze per trein naar Duitsland vervoerd. 
Ze werden met 60 in een veewagen gestopt. Na een reis van drie dagen, halfdood van dorst, stopte 
de trein. Mishandeld door de bewakers naar hun gevangenis: Neuengamme.

De oprichting van het kamp Neuengamme is gedeeltelijk het gevolg van de wil van Hitler om 
de Duitse steden te herstructureren, waaronder Hamburg. Het is op een perceel van vijftig 
hectare waar het kamp Neuengamme wordt geïnstalleerd het concentratiekamp op 25 km ten 
zuidoosten van Hamburg eind 1938. Kamp Neuengamme was eerst een arbeidspool met fabrieken 
en bouwplaatsen in heel Noord-Duitsland, in het bijzonder in de regio van Hamburg, Bremen, 
Hannover, ...

De gevangenen werden vervolgens verstuurd naar externe bijkampen en aangeduide  
“Kommandos”. Onder deze commando’s waar Muratais werkten was er onder meer die van 
Hamburg, waar niet-ontplofte bommen werden opgegraven, ook de aanleg van de onderzeese 
basis Hornisse, de fabriek in Blumenthal en anderen als Braunschweig, Salzgitter, Kaltenkirchen, …
De grootste groep Muratais heeft meegewerkt om de Bunker Valentin Farge te bouwen. Deze basis 
werd gebruikt voor de fabricage en montage van onderzeeboten. Het gebouw is enorm, zo groot 
als vijf voetbalvelden, 40m hoog, een dak van 8 meter dik. De arbeidsomstandigheden waren er 
verschrikkelijk.
Op 1 augustus 1944 kwam een konvooi van 800 Fransen aan in Bremen Farge, waaronder 
meer dan vijftig Muratais. 33 vinden er de dood. Enkele kilometers, in een ander Kommando, 
bouwden gedeporteerden een onderdak in beton, Bunker Hornisse, bestemd voor de reparatie 
van onderzeeërs. Ook werd een groep van 120 Fransen doorverwezen naar de Bunker Hornisse 
waaronder verschillende Muratais. 4 van hen zullen niet terugkeren.
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In april 1945, door de druk van de geallieerde legers, besloten de Duitsers de ontruiming van 
het kamp en alle Kommandos. Ze probeerden de gedeporteerden te laten verdwijnen. Te voet 
of met vrachtwagens werden ze naar het kamp Bergen-Belsen gebracht, waar de ziekten (o.a. 
tyfus) welig tierden. De Engelse bevrijders zullen er op 15 april 10.000 lijken vinden. Andere 
gedeporteerden bevonden zich in een kamp voor krijgsgevangenen te Sandbostel waar rellen, 
kannibalisme, lijfstraffen en tyfus schering en inslag waren. Hier ook telde men 8 sterfgevallen 
onder de Muratais. Een andere groep kwam terecht nabij Lübeck en werd op schepen geladen,nl 
de Cap Arcona, de Thielbeck, de Deutschland en de Athen.

Er werden 100.600 mensen uit meer dan 28 nationaliteiten gedeporteerd naar Neuengamme en 
de bijkampen. Het talrijkst waren de Sovjets, gevolgd door Polen en Fransen. De Fransen hadden 
7.500 doden, meer dan twee derde. In die elf maanden waren er uit Murat 75 sterfgevallen in het 
kamp Neuengamme en de bijkampen en 34 overlevenden.

Neuengamme - Gedenkteken “TRIBUTE TO DEPORTES MURATAIS”
In juni 2012, 68 jaar na de bloedige nazi-inval, werd een delegatie uit Murat gevraagd om een 
monument in te huldigen ter ere van de gedeporteerden Muratais. Deze gedenksteen is manshoog, 
opgetrokken in het centrum van een bestrating ongeveer 3m² en bestaat uit 6 basalt kolommen 
van verschillende hoogtes, die een grotere centrale kolom omringen. Hij staat in de nabijheid 
van ons monument “De Wanhoop van Meensel-Kiezegem”, dat als inspiratie mocht dienen voor 
deze oprichting. Deze staande stenen kolommen, omringd door een ijzeren concreet symbool van 
gevangenschap en onderdrukking, die menselijke silhouetten oproepen, die tegen elkaar kruipen 
in een uitbarsting van terreur, ambivalent en solidariteit. Deze gedenksteen werd ontworpen door 
de architect Christian ‘Muratais’ Pichot-Duclos, kleinzoon van een gedeporteerde. Het evenbeeld 
van deze gedenksteen staat ook opgesteld in het dorp Murat zelf.

Het gezelschap van Murat, 
(oa. Burgemeester, tweede 
van links) Warschau, Duit-
sland & Meensel-Kiezegem 
bij de opening van de ten-

toonstelling in Hamburg in 
januari van dit jaar.
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Herdenkingsweek Augustus 2016

Vanaf januari gaan wij met de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 samen met de NCPGR Meensel-
Kiezegem - Tienen, een verwezenlijking die we niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. In 
augustus volgend jaar organiseren we met als start de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in 
Meensel een heuse herdenkingsweek! Het nieuw samengestelde comité heeft ondertussen al 
de kans gehad om voor u een gedetailleerder, weliswaar nog voorlopig, programma samen te 
stellen, waarvan we u nu al op de hoogte willen brengen.

Internationale Gelegenheidstentoonstelling over WOII
Van 7 tot 14 augustus 2016 brengen wij verschillende reizende 
tentoonstellingen binnen Europa samen in Meensel op de site van 
Fruit Vanhellemont. Zo kan je er onder andere de tentoonstelling 
ontdekken die we eerder dit jaar mee mochten openen in het 
Stadhuis van Hamburg, over de gemeenten Murat (Frankrijk), Putten 
(Nederland), Warschau (Polen) en Meensel-Kiezegem (België). 

Daarnaast zorgen we zelf ook voor een interessante tentoonstelling 
over Meensel-Kiezegem in 1944 met nooit eerder getoonde 
stukken. We verwelkomen ook verschillende tentoonstellingen uit 
het land, waaronder deze van het Allied Forces Museum uit Herselt en het 82nd-101st US Airborne 
Division Herselt.

Doorlopende filmvoorstellingen rond WOI & WOII
Niet alleen documentaires, maar ook beelden van 
amusement (Chaplin & co) uit deze periodes worden 
doorlopend vertoond in onze ‘Cinéma Pathé’. We zullen 
ook trachten voor de eerste maal nooit eerder geziene 
prenten te tonen. Een gedetailleerde programmatie volgt 
later.

Oorlogswandeling, fietsroute & rondritten
De oorlogswandeling en fietsroute doorheen Meensel en Kiezegem die we vorig jaar naar aanleiding 
van de Unizo Familiedag op poten hebben gezet zal dan ook weer aangeboden worden. Je wandelt 
door de straten van de razzia’s en ontdekt de geschiedenis van wat er zich in deze huizen afspeelde 
ter plaatse. We onderzoeken ook de mogelijkheid om met heuse oorlogsvoertuigen een rondrit 
te kunnen maken doorheen de straten van Meensel-Kiezegem (Geïnteresseerde verenigingen 
mogen ons steeds contacteren).

WOII-Winkel
Tijdens deze week kan je ook permanent onze WOII-shop terugvinden, waar je naast al onze 
boeken, films, cd’s e.a. ook een uitgebreid aanbod zal kunnen vinden over WOII-gerelateerde 
publicaties. Ook tweedehands materiaal is zeker welkom. Contacteer ons indien je jouw materiaal 
ook wil aan de man brengen.

Retro Café
Gedurende de ganse week kan je in het Retro Café terecht voor een natje en een droogje uit de 
streek. Kom dus gezellig met familie en vrienden genieten van een fijn namiddagje uit voor jong 
en oud.
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Zondag 7 augustus 2016 - Herdenking & Opening
De start van de week doen we met de jaarlijkse 
Herdenkingsplechtigheid die deze maal zal 
doorgaan in Meensel. Na een korte plechtigheid 
aan het oorlogsmonument in Kiezegem zal er 
in Meensel een misviering plaatsvinden in de 
tent, waarna er verschillende toespraken zullen 
volgen (sprekers nog te bevestigen). Hierna zal de 
bloemenhulde plaatsvinden aan het ere-kerkhof 
in Meensel, waarna we de aanwezigen uitnodigen 
op de receptie u aangeboden door de gemeente 
Tielt-Winge. Hierna volgt de officiële opening van 
de tentoonstelling van deze Herdenkingsweek.

In de namiddag kan je de tentoonstellingen, filmvoorstellingen, wandelingen e.a. ontdekken, of 
rustig genieten van lekkers uit de streek in ons Retro Café.

Maandag 8 augustus 2016 - Internationale Getuigen
In de namiddag kan je komen snuffelen in onze uitgebreide boekenmarkt rond WOI en WOII, 
zowel nieuw als tweedehands. ‘s Avonds verwelkomen wij Evert De Graef uit Putten die een 
uiteenzetting zal doen over het drama in zijn gemeente tijdens WOII. Dit zal gevolgd worden door 
een internationaal panelgesprek met laatste getuigen en herdenkingswerkers.

Dinsdag 9 augustus 2016 - Oorlogskost & WOI
Oorlogskost! Deze avond kan je nog eens echt komen eten uit een gamel in ons Retro Cafe om nog 
eens mee te maken hoe het was onder ‘den troep’. Daarnaast staat deze avond in het teken van 
WOII met verschillende uiteenzetten, welke we je nog later zullen laten geworden.

Woensdag 10 augustus 2016 - Evocatie
Een avondvullend programma met klank en beeld wordt intens voorbereid met diverse verenigingen 
uit de streek, met oa. poëzie van Ina Stabergh, Magda Van Goidsenhoven, e.a.

Donderdag 11 augustus 2016 - Oorlogsquiz
Na enkele jaren gaan we weer quizzen over WOI, WOII en Meensel-Kiezegem tijdens WOII. Groepen 
tot 5 personen kunnen zich nu al inschrijven bij tom@meensel-kiezegem44.be.

Vrijdag 12 augustus 2016 - Oldtimer Happening
Kom een avondje gezellig met je oldtimer op bezoek, we organiseren in samenwerking met Unizo 
Hageland nog iets speciaal, binnenkort meer hierover! Breng wel al popcorn mee!

Zaterdag 13 augustus 2016 - Retro T-Dansant
Een fantastisch avondje in de stijl van de jaren ‘40 met big-band muziek van Glenn Miller, jazz en 
swing. Dresscode: jaren ‘40, matrozenpakjes toegelaten.

Zondag 14 augustus 2016 - Streeknamiddag & BBQ
Afsluiten doen we met een namiddag vol lekkers uit de streek en een lekkere barbecue voor de 
hele familie.

Noteer dus zeker van 7 tot 14 augustus in je agenda en breng een bezoekje aan onze 
Herdenkingsweek. Binnenkort kan je hier zeker meer informatie over bekomen, onze 
medewerkers werken hard aan het gedetailleerde programma. Wil je zelf bijdragen aan dit 
evenement, of heb je een goed idee, laat het ons dan zeker weten, alle hulp is meer dan welkom.
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19e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland 
van 25 tot 28 augustus 2016

Van donderdag 25 tot zondag 28 augustus 2016 plannen wij alweer onze 19e herdenkingsreis 
naar Noord-Duitse concentratiekampen en herdenkingsplaatsen. Wij mochten voor u opnieuw 
een interessante trip in elkaar stoppen. We bezoeken opnieuw enkele voor Meensel-Kiezegem 
traditioneel belangrijke plaatsen zoals Neuengamme, maar brengen ook voor de eerste maal een 
bezoek aan het kamp Ravensbrück. Een overzicht van deze reis:

Donderdag 25 augustus 2016
Zoals gekend vertrekt onze Hageland Express bus steeds stipt om 6u ‘s ochtends aan het pleintje 
op de statiestraat in Meensel. Van daaruit rijden we naar de Lüneburgerheide waar we als eerste 
het kamp Bergen-Belsen zullen bezoeken, waar Anne Frank en haar familie is omgekomen. Daarna 
zetten we vaart richting Bremen waar we een bezoek kunnen brengen aan het volledig vernieuwde 
museum in de Duikbotenbunker in Farge. Als slot van de avond bezoeken we ook nog het monument 
in Blumenthal en Schützenhof, vergezeld van onze Bremense vrienden. Overnachten doen we 
deze eerste nacht ook in Bremen, wat een fijne avondrondleiding met zich mee brengt.

Vrijdag 26 augustus 2016
Vanuit Bremen rijden we door naar Neuengamme, het hoofdkamp waar de slachtoffers van Meensel-
Kiezegem naartoe werden gedeporteerd. Hier vertoeven we een ganse dag. In de voormiddag 
brengen we een bezoek aan de herdenkingshal, houden we een plechtigheid aan ons beeld ‘De 
Wanhoop van Meensel-Kiezegem’ en bezoeken we de steenfabriek Klinkerwerke, de kleiputten 
en de haven. ‘s Middags voorzien we een middagmaal in Am Deich. In de namiddag zijn er geleide 
rondleidingen in de verschillende musea van de site. Afsluiten doen we met een dodenappél aan 
het crematorium. Ook brengen we die dag een bezoek aan Bullenhuser Damm, de school waar net 
voor de bevrijding nog onwaarschijnlijke gruweldaden werden gepleegd op Joodse kinderen.

Overnachten doen we in het ondertussen al gekende Hamburg Horn Hotel. Voor de vrijwilligers is er 
ook een sightseeing rondrit door Hamburg voorzien, en een culturele uitstap naar de Reeperbahn.

Zaterdag 27 augustus 2016
Deze dag rijden we vanuit Hamburg naar het oosten, om een bezoek te brengen aan het kamp van 
Wöbbelin en als de tijd het toelaat ook Ludwigslust. Een nieuwe stopplaats van onze reis zal in 
Ravensbrück zijn.

Zondag 28 augustus 2016
De laatste dag brengen we eerst een bezoek aan het vernieuwde museum in Sandbostel, om 
daarna op de terugweg een bezoek te brengen aan het kamp Esterwegen. Hierna zetten we koers 
terug naar Meensel-Kiezegem.

Zoals je ziet, weer een uitgebreide, inhoudelijke en emotionele trip. Inschrijven is mogelijk 
vanaf nu. De prijs komt op € 470 per persoon voor een tweepersoonskamer, en € 550 voor een
éénpersoonskamer. Verblijf in viersterrenhotels, 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 Caroline Colebunders 
op 016 36 50 50 of via info@meensel-kiezegem44.be.
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Samenwerken...

Zoals je in het voorwoord van onze voorzitter al kon lezen, is dit inderdaad de laatste 
nieuwsbrief van de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44. Niet omdat we het beu zijn, maar omdat 
we een belangrijke gebeurtenis hebben in ons bestaan. Na 20 jaar te hebben gewerkt rond 
herinneringseducatie via boeken, films, museum, herdenkingsreizen, tentoonstellingen, 
seminaries in binnen en buitenland en nog zo veel meer, slaan wij de handen in elkaar met de 
Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden (NCPGR) gewest Meensel-
Kiezegem - Tienen.

Wij zijn dan ook blij u te mogen melden dat we met ingang van 1 januari 2016 onder één 
vereniging zullen naar buiten komen, onder de naam “Meensel-Kiezegem ‘44 - NCPGR”. De 
‘Stichting’ valt er af, ‘NCPGR’ komt er bij. Met de oprichting van de nieuwe vereniging, zal ook de 
structuur er lichtjes anders uit gaan zien. Zo zal er een nieuw bestuur worden samen gesteld met 
voorzitter Vital Craeninckx, ondervoorzitter Freddy Duerinckx, penningmeester Jos Lemmens en 
secretaris Viviane Cauwbergs.

Het zwaartepunt van onze werking zal zich behouden binnen verschillende inhoudelijke 
werkgroepen. Zo zal er een werkgroep zijn rond de jaarlijkse herdenkingen in Meensel en Kiezegem 
(olv Vital Craeninckx); een werkgroep rond de organisatie van de herdenkingsreizen (olv Oktaaf 
Duerinckx & René Cauwbergs); een werkgroep die de verschillende musea en tentoonstellingen 
op locatie coördineert (olv Marc Cauwbergs); een werkgroep studiecentrum en redactie (olv Tom 
Devos); en een werkgroep rond al onze evenementen (olv Caroline Colebunders).

Van deze gelegenheid willen wij ook gebruik maken, om onze uittredend voorzitter Guido 
Hendrickx te bedanken voor zijn 20-jaar lange inzet voor de vereniging. “ ‘t is aan de jeugd”, 
sprak hij tijdens de samenstelling van het nieuwe bestuur. U kon van in het begin steeds genieten 
van zijn voorwoord als voorzitter in deze nieuwsbrief, ook in de nieuwe vereniging verwachten 
we nog steeds een periodiek woordje van hem als kersverse ere-voorzitter van onze vereniging.

Ook onze medewerkers en bestuursleden van de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 willen we 
bedanken voor al het vrijwilligerswerk dat ze in weer en wind gedaan hebben gedurende 20 
lange jaren, en waar ze zich ook in de toekomst voor willen blijven engageren.

Daarnaast blijven wij één ploeg, die samen willen werken rond herinnering en educatie, met 
respect voor alle slachtoffers van Meensel-Kiezegem in WOII. Met gebundelde krachten gaan 
we voor een volgende stap, een groei in onze werking. We hebben dan ook onze medewerking 
verleend aan de gemeente Tielt-Winge, met oog op de toekomstige geplande herdenkingssite in 
Meensel-Kiezegem. Tot die tijd blijven wij u ondersteunen via onze beide musea in het Hagelands 
Vredesmuseum en in het Ontmoetingscentrum. Onze herdenkingsreizen blijven gepland, en dat 
er ‘poeier’ achter zit kon je al lezen in deze nieuwsbrief.

In december mag u dan ook onze vernieuwde nieuwsbrief in de bus verwachten, de eerste editie 
van onze nieuwe vereniging. Daar zal u in grote detail alle informatie kunnen vinden over onze 
vernieuwde werking, onze plannen en wat we voor u willen betekenen vanaf 2016. 

Bedankt voor de afgelopen 20 jaar aan steun, op naar de volgende...

De Redactie
Oktaaf Duerinckx & Tom Devos


