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Op deze foto zie je de vele kransen die werden neergelegd tijdens de plechtigheid aan de gedenkzuil 
die de schouw van het crematorium symboliseert in het voormalige kamp van Neuengamme. Je leest 
er “Uw lijden, uw strijd en uw dood zullen niet tevergeefs zijn”.

Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden - Meensel-Kiezegem 1944 vzw
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WOORD VAN DE 
VOORZITTER
Dit laatste tijdschrift anno 2015 is tevens de allereerste 
nieuwsbrief in “new format” van de één gemaakte vereniging 
vzw N.C.P.G.R. – Meensel-Kiezegem ’44.
Weldra valt het doek over dit jaar en zoals gebruikelijk blikken 
de media terug in allerhande jaaroverzichten. Voor de meesten 
onder ons stond  de uitbundige feestvreugde bij de passage van het tourpeloton op 6 juli en 
de inhuldiging van het beeld van (onze) 70-jarige wielerlegende Eddy Merckx in Meensel-
Kiezegem schril in contrast met het verdriet van de tragische augustusdagen 71 jaar 
geleden, en het toenemend extremistisch geweld in onze actuele  leefwereld.   

Doch het jaareinde biedt mij de gelegenheid om u allen mijn beste wensen aan te bieden ter 
gelegenheid van de komende jaarwisseling. December, met zijn kortste dag en langste nacht 
leidt ons naar hartje winter waarin lange avonden verpozing brengen en ons uitnodigen tot 
rustig nadenken en bezinning.

Reeds geruime tijd zien we in de straten, in handelszaken en warenhuizen de kersttijd 
opduiken…  Een tijd voor verhalen en mysteries met een diepere betekenis, een tijd met 
gevoelens van geluk, warmte en soms ook gemis.
Tijd van bezinning, misschien weer even geloven, tijd van feesten in de kerstsfeer waar 
alles harmonieus is en in de wereld, laat het ons hopen, weer heel even vrede heerst.
Een tijd van wachten op het nieuwe jaar, van goede voornemens en hoop op goede 
dingen, hoop op een veilige samenleving waarin zich gaandeweg een sluipend en agressief 
virus van extremisme en terreur heeft genesteld waartegen we niet direct de gepaste 
remedie  vinden. Doch de strijd tegen het extremisme zal zich op dezelfde manier moeten 
verspreiden. Het is immers geen strijd voor staatsbelangen en machtsoverwicht die met 
tanks en bommenwerpers kan en zal gewonnen worden.                         
De titel van het jongste boek van oorlogsjournalist en Midden-Oostenkenner Rudi Vranckx 
is veelzeggend: het is een ‘Oorlog om de geesten’.

In de voorbije acht jaren als voorzitter van de regionale N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem-
Tienen was het steevast mijn betrachting, om samen met mijn medewerkers, de 
herinnering aan de slachtoffers van de razzia’s op 1 en 11 augustus ’44 in stand te houden 
door de organisatie van een herdenking in augustus, een statutaire feestvergadering in de 
lente, en met u contact te houden door middel van een tijdschrift en een website, dewelke 
nog zal aangepast worden.

Mijn voortdurend streven naar verstandhouding en dialoog met de mensen van ‘Stichting 
Meensel-Kiezegem ‘44’ resulteerde uiteindelijk in een samengaan van twee verenigingen 
die tenslotte slechts eenzelfde doel nastreven: niet vergeten!   

Ik hou niet van boude uitspraken of voorspellingen, maar geloof wel dat een beetje 
goede wil en steun van elkeen die onze vereniging genegen is, een garantie zijn om de 
werking, continuïteit en het voortbestaan te garanderen. Een hint: de vernieuwing van uw 
lidmaatschap voor 2016 of lid worden is hierbij niet onbelangrijk…. 

In een geest van samenhorigheid en eendracht wens ik u allen een zalige en vredevolle 
kerst en een gelukkig 2016.

VITAL CRAENINCKX
Voorzitter



04

Maria Engelborghs (Boortmeerbeek) 
was aanwezig op de jongste 
herdenking in Kiezegem op 9 
augustus.  Het weerzien met haar 
lotgenoot van de spooktrein, Jozef 
Craeninckx 71 jaar later, was een 
bijzonder beklijvend moment. ( zie 
foto)
Op 24 september 2015 overleed 
haar echtgenoot, Arthur Vandessel 
op 96-jarige leeftijd. Zijn plechtige 
uitvaart in de Sint Antoniuskerk van 
Boortmeerbeek had plaats onder 
massale belangstelling.
Het verhaal
In 1944 was ik, Maria Engelborghs, 
een 18-jarige jonge vrouw. Ik woonde 
in Tildonk op een boerderij samen 
met moeder en drie zussen.
Mijn latere echtgenoot, Arthur 
Vandessel, was toen 25. Zijn ouders 
waren overleden. Hij was de jongste 
uit een gezin met 9 kinderen. ‘Tuur’ 
was een overtuigd partizaan en 
sloot zich doelbewust aan bij de 
weerstand. Hij was door de Duitsers 
opgeroepen om als dwangarbeider 
in Brandenburg, Duitsland te gaan 
werken. Omdat hij dat weigerde 
werd Tuur opgepakt en weggebracht 
naar de gevangenis van Sint-Gillis 
in Brussel. Uiteindelijk  moest hij 
gaan werken in Frankrijk bij de 
aanleg van de Atlantikwall. Dit 
was een bijna 3000 kilometer lange 
verdedigingsgordel die door de 
Duitsers werd aangelegd tegen een 
mogelijke geallieerde invasie. Dit 
werk was onmenselijk zwaar door de 
lange werkdagen. Tuur slaagde er in 
om naar België terug te keren en was 
vastbesloten om in het verzet te gaan 
samen met Jan Wouters. Zij doken 
onder in onze hoeve in Tildonk.
Dit is een bijzonder verhaal en dat 
gaat als volgt:
Op zekere avond zag ik ons moeder 
in de stal praten met 2 jonge mensen. 
Dat waren Arthur Vandessel en Jan 

Wouters. Ze vroegen onderdak en 
eten. Voor moeder was dat geen 
probleem. Ik dekte de tafel en zette 
twee borden extra. Doch het verblijf 
van die twee jongemannen stelde ik 
in vraag. Was het wel geraadzaam 
zomaar 2 vreemde mensen in huis 
te halen. Achteraf bekeken is mij dat 
goed uitgekomen omdat ik toen Tuur 
heb leren kennen en mijn leven een 
nieuwe wending kreeg.
Op 1 augustus 1944 werd onze 
woning ’s morgens vroeg overvallen 
door Vlaamse leden van de 
Sicherheitsdienst. Die stond onder 
bevel van Robert Verbelen, een 
beruchte figuur die ook betrokken 
was bij de razzia’s in Meensel-
Kiezegem.
Er werden handgranaten gegooid 
en er werd geschoten. Tuur kon 
gaan lopen, samen met Jan, doch 
deze werd door een kogel geraakt 
en vluchtte weg in een nabijgelegen 
korenveld. Daar schoot hij zichzelf 
een kogel door het hoofd. Hij stierf 
liever nu dan te worden opgepakt 
met alle gevolgen van dien. Jan 
Wouters werd op 4 augustus 
begraven in Wespelaar. Tijdens 
de uitvaart van Jan in Wespelaar 
werden door de S.D. van Leuven nog 
een dertigtal personen gearresteerd. 
Zij moesten op de knieën rond de 
kerk kruipen en werden daarna naar 
de Vital Decosterstraat in Leuven 
overgebracht voor verhoor en 
opsluiting.
Tuur kreeg tijdens zijn ontsnapping 
ook een schot dwars door zijn 
elleboog. Hij klopte na een helse 
vlucht aan in het klooster van Tildonk. 
Omdat de zusters aan het bidden 
waren hoorden ze hem niet. Hij is 
over de kloostermuur geklommen 
en geraakte zo binnen. Daar werd hij 
verstopt op zolder en verzorgd door 
dokter Petit uit Aarschot.
Vervolgens is hij via Wezemaal, van 

MARIA ENGELBORGHS 
& ARTHUR VANDESSEL

Twee bijzondere politieke gevangenen

waar hij samen met verzetslui met de 
fiets naar diverse onderduikplaatsen 
is gereden, terechtgekomen in  
Rillaar, Houwaart en Aarschot.

Ikzelf werd samen met mijn moeder 
opgesloten als politieke gevangenen. 
Ik werd vernederd en zwaar 
gefolterd. Ik kreeg een nummer, 
3278. Ik was geen mens meer. Ik 
werd gedwongen met de handen 
vastgebonden op mijn rug, naakt op 
een stoel te gaan liggen het hoofd 
onder de tafel om te verraden wie er 
bij ons thuis was geweest. 

Tientallen keren hebben de 
ondervragers mij gedwongen 
namen te noemen. De raad van Tuur 
indachtig –niets zeggen- heb ik steeds 
volgehouden : ik wist van niets. De 
mishandelingen en bedreiging met 
verkrachting bleven doorgaan. 
Ik viel bewusteloos. Mijn lichaam 
was zwaar toegetakeld met blauwe 
plekken. Ik heb volgehouden en 
niemand verklikt en daar ben ik nog 
steeds fier op. Maar dit was nog maar 
een begin. Op 2 september ’44 werd 
ik vanuit de gevangenis Sint-Gillis op 
transport gezet. Wij werden met meer 
dan 80 mensen in beestenwagons 
gedreven met bestemming 
vrouwenkamp Ravensbrück.
Door sabotage van het verzet en 
de moed van een machinist is die 
trein, de bewuste ‘spooktrein’, nooit 
aangekomen. Een volle dag en nacht 
hebben wij in overvolle wagons recht 
gestaan , tussen Brussel en Mechelen. 
Er stond in die wagons één emmer 
drinkwater en één emmer die dienst 
deed als toilet.  Uiteindelijk zijn we 
op 3 september terug in Brussel 
aangekomen. De deuren werden 
door mensen van het Rode Kruis 
geopend en we waren vrij.
Ondanks alle pijn en leed kon ik al 
mijn krachten bundelen en ik ben te 
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Op 14 augustus 1945 ben ik met hem 
getrouwd en wij kregen 3 dochters .
Zonder die oorlog was ons leven 
anders verlopen en hadden we 
mekaar wellicht nooit ontmoet.
De gouden raad die wij tenslotte 
willen meegeven is de volgende: doe 

nooit aan een ander wat je niet zou 
willen dat men jou zou aandoen.

Bron: “De laatste getuigen” &  
persoonlijke interviews met  
betrokkenen in 2011

voet naar Tildonk teruggekeerd.
Een tijd na de bevrijding op 3 
september 1944 ben ik samen met 
mensen van het verzet, met de  auto, 
Tuur gaan halen in Aarschot en we 
hebben hem teruggebracht naar 
Wespelaar, zijn geboortedorp.

71 jaar later, na samen op de spooktrein te hebben gezeten, ontmoeten Maria Engelborghs en Jef Craeninckx  
(Nationaal Voorzitter NCPGR) elkaar opnieuw.

HERDENKING IN HET KONINKLIJK 
ATHENEUM VAN TIENEN

De aanval op het Atheneum in Tienen door terugtrekkende 
Duitsers werd herdacht op woensdag 9 september. Het is 
70 jaar geleden dat de aanval plaats vond vlak voor de 
bevrijding. In de school bevond zich een munitiedepot 

van het Geheim Leger. Toen twee Duitsers op 5 september 1944 toevallig aan de schoolpoort 
aanklopten, werden ze overmeesterd door de weerstanders. Eén van de twee kon ontsnappen, 
riep versterking en een tank kwam de school beschieten. Het munitiedepot ontplofte. Bijna alle 
weerstanders konden ontsnappen, maar er vielen toch twee doden. Karel Schelpkens stierf in de 
school en op de vesten kwam Albert Smets om het leven.
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Dames en heren,

Als kind van mijn generatie heb ik, 
gelukkig maar, geen directe ervaring 
met mensen die omwille van hun 
maatschappelijk engagement 
weggevoerd en vermoord werden. 
Wij hebben de luxe om te kunnen 
genieten van fundamentele 
mensenrechten zoals het recht op 
vrije meningsuiting en het recht op 
vereniging.  Twee pijlers die onze 
democratie stutten.   Een herdenking 
zoals vandaag moet ons eraan 
blijven herinneren dat dit nooit 
vanzelfsprekend is.  Met andere 
woorden, het blijft goed om alert te 
waken over onze  grondrechten.

Uiteraard zien we wereldwijd en 
dagelijks in de media hoe bepaalde 
regimes en groeperingen aan 
onschuldige  burgers de meest 
elementaire rechten ontnemen.  
Evenzeer zien we dat internationale 
organisaties zoals de UNO er amper 
in slagen om het tij te doen keren.  
De UNO is uitgerekend ontstaan kort 
nà de Tweede Wereldoorlog om de 
herhaling van de geschiedenis te 
vermijden.  Vele mensen hadden 
hun geloof in de democratie met de 
dood bekocht.  Ook hier in ons land.  
Exacte globale cijfers over het aantal 
politieke gevangenen uit Europa zijn 
er niet.  Maar het cijfermateriaal 
over een aantal concentratiekampen 
spreekt boekdelen.  In Neuengamme 
stierven 55.000 Politieke 
Gevangenen, waaronder heel wat 

Belgen.  In Buchenwald 56.000. In 
Flossenbürg 30.000. In Ravensbrück 
90.000 waaronder heel veel 
vrouwen. In Dachau 41.000.

De terreur hield aan tot op het 
bittere einde. Zo werd op 30 
augustus 1944, 5 dagen voor de 
bevrijding, de Rijksgevangenis 
‘Nieuwewandeling’ volledig 
‘leeggehaald’.  De vrouwen werden 
met autobussen naar Antwerpen 
gevoerd, de mannen met opgeëiste 
camions van de brouwerij 
Meiresonne.  De volgende dag, 
31 augustus, werden ze in een 
treinkonvooi met 2000 Politieke 
Gevangenen uit vele Belgische 
gevangenissen, naar Duitsland 
gedeporteerd. Daarom heeft de 
herdenking van de slachtoffers van 
de naziterreur steeds plaats op de 
zaterdag die het dichtst aansluit bij 
31 augustus.
Dames en heren,  geachte leden 
van de Nationale Confederatie der 
Politieke Gevangenen, dank zij 
organisaties zoals de uwe heeft Gent 
een heel sterke traditie opgebouwd 
in herinneringsmomenten. Zo zijn 
wij de enige stad in België die nog 
een 8-Meiherdenking organiseert.  
Ook de Kristallnachtherdenking 
in de maand november is tamelijk 
uniek. Jullie confederatie was 
trouwens één van de sterkste 
promotors van het Vredeshuis in 
Gent. Wijlen burgemeester Gilbert 

HERDENKING IN GENT OP 29 AUGUSTUS  AAN DE 
GEVANGENIS ‘DE NIEUWE WANDELING’

Van hier begon de lijdensweg van honderden politieke gevan-
genen die gedeporteerd werden naar Nazi-kampen.

TOESPRAAK DOOR ELKE DECRUYNAERE (°1981)
Schepen (groen) van opvoeding,  jeugd en onderwijs van de stad Gent

Temmerman begreep en steunde 
jullie volop. Het Vredeshuis viert 
trouwens zijn 20ste verjaardag. 
Onder de noemer 4peace  zullen een 
hele reeks activiteiten plaats vinden. 
Na de plechtigheid , bij de koffietafel, 
kunnen jullie meer info krijgen 
hierover.

In naam van de stad Gent en alle 
Gentenaars , ben ik vereerd dit 
ingetogen moment te kunnen 
ondersteunen.

Voorzitter Mark Van Den 
Driessche spreekt bij gevangenis 

“de nieuwe wandeling”
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22 onschuldige politieke 
gevangenen vermoord door 
een groep Vlaamse ss-ers en 
enkele Duitse soldaten op 
terugtocht van Antwerpen. Zij 
werden gedwongen hun eigen 
graf te graven. Enkele uren 
later wordt Leopoldsburg 
bevrijd door de brigade Piron. 

Vele jaren lang werd deze 
ceremonie georganiseerd, de 
eerste zaterdag van september, 
dicht bij de oorspronkelijke dag 
van gebeuren op 6 september.
Op verzoek van de Directie & 
leerlingen van de “Campus 

Naar jaarlijkse traditie, 
organiseerde de N.C.P.G.R. 
Gewest Beringen-
Leopoldsburg, aan de 
‘Treurgracht’ in Leopoldsburg 
herdenkingsplechtigheden, 
naar aanleiding van de 
Bevrijding in september 1944 
en meer in het bijzonder 
om hulde te brengen aan de 
Verzetsstrijders en Politieke 
Gevangenen die ter plekke 
werden gefusilleerd door 
Belgische en Duitse SS’ers.

Op 6 september 1944 werden 
aan de ‘’Slachtersbeek’’ 

GO! Leopoldsburg” die sinds 
jaar en dag het Peterschap 
over de ‘Treurgracht’ 
waarnemen, werd een aantal 
jaren geleden in onderling 
akkoord afgesproken om de 
plechtigheden naar het einde 
van de maand september te 
verschuiven. En wel bepaald 
op de laatste vrijdagnamiddag 
van de maand.       ( M a r c 
Kenens)

Ook dit jaar waren wij met ons 
vaandel aanwezig en namen 
deel aan de bloemenhulde.

DE TREURGRACHT IN LEOPOLDSBURG 
HERDENKING OP VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2015
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wij momenteel een nieuw 
informaticasysteem om 
groepsbezoekers nog efficiënter 
te kunnen ontvangen. De 
‘Jodenbarakken’ zullen voor eind dit 
jaar gered worden van dreigende 
instorting en hopelijk kunnen we de 
parking renoveren”.
Minister Vandeput beloofde dat 
Defensie zijn bijdrage zal blijven 
leveren. “De actualiteit toont aan hoe 
belangrijk dat wel is”, verwees hij 
naar de vluchtelingencrisis. “ Hier in 
Breendonk herdenken wij niet alleen 
de oorlogsgruwel als een abstract 
concept, maar eren we vooral de 
offers van individuele slachtoffers 
en geven we hen een naam en eren 
hun persoonlijk verhaal”. 
Bron : Belga

Opmerkelijk was de ruime 
vertegenwoordiging vanuit onze 
vereniging. Met 11 personen konden 
we voor het vervoer gebruik maken 
van de gratis busdienst vanuit Tielt-
Winge , georganiseerd door dhr. 
Achiel Six uit Leuven. 

In Willebroek werd op woensdag 
23 september voor de 71ste keer 
de bevrijding van het Fort van 
Breendonk herdacht.  Dit fort 
werd tijdens Wereldoorlog II door 
de Duitse bezetter gebruikt als 
gevangenenkamp en werd nadien 
ingericht als museum onder de 
naam “Nationaal Gedenkteken”. 
Minister van landsverdediging 
Steven Vandeput (N-VA) beloofde 
dat landsverdediging zich zal blijven 
inzetten voor het behoud en de 
toegankelijkheid van het fort. 
   
In het kamp werden tijdens de 
oorlog in totaal ongeveer 3500 
mensen opgesloten; politieke 
gevangenen en ook joden.  Het 
fort werd voornamelijk gebruikt 
als doorgangskamp alvorens de 
gevangenen gedeporteerd werden 
naar een concentratiekamp. De 
behandeling in Breendonk was 
bijzonder slecht: mishandelingen en 
dwangarbeid.
In zijn toespraak beklemtoonde 
de voorzitter, luitenant-generaal 
Baudouin Somers dat de focus meer 
dan ooit op de jongere generaties 
moet gericht zijn om zo bewust te 
blijven van de gruwel die in het 
fort plaatsvond.  Vanaf heden zetelt 
er geen oud-gevangene meer in de 
beheerraad. 
“Het is in dat licht dat er dit jaar 
twee nieuwe tentoonstellingen 
zijn geopend”, aldus dhr.Somers. 
“ Bovendien implementeren 

JAARLIJKSE  
HERDENKING  
FORT BREENDONK

Een bloemenkrans van N.C.P.G.R 
– Meensel-Kiezegem, gedragen 
door een scoutsjongen, werd 
door voorzitter Vital Craeninckx 
neergelegd. Evrard Van 
Goidsenhoven was onze fiere 
vaandeldrager.
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Sinds deze zomer beheerst de 
vluchtelingencrisis de media. De 
politieke wereld kraakt onder 
de pro’s en contra’s. Schrijnende 
beelden waarin geen plaats is voor 
de rechten van de kinderen in deze 
pijnlijke omstandigheden: een deel 
van de vluchtelingen zijn gezinnen op 
de vlucht voor oorlogsgeweld in hun 
thuisland. Radioberichten bevestigen 
vandaag de sterke toename van niet-
begeleide minderjarigen zelfs jonger 
dan 12 jaar en aldus meegezogen in 
de vluchtelingenstroom.
Er is werk aan de wereld. Veertien 
dagen geleden lag Parijs nog onder 
moordende kogels. Vandaag zijn zij 
alleen bewonderd, die het best met 
veel inlevingsvermogen overweg 
kunnen met de gevreesde terreur in 
de ontelbare politiezones.

Ondertussen is de klimaattop 
ook in de Franse hoofdstad 
neergestreken met de nodige 
veiligheidsproblematiek in het 
achterhoofd. Klimaatverandering: 
het voortbestaan van de schepping  
en  onze verantwoordelijkheid 
daarin met een verhoogde 
moeilijkheidsgraad. Uiteindelijk wil 
men orde scheppen in de verwarrende 
veelheid van initiatieven. Want we 
hebben recht op een duurzame en 
rechtvaardige samenleving. Maar 
ja, leg dat maar eens uit aan landen 
met een belabberd bestuur en met 
enorme corruptiegevallen. Je zou er 
somber van worden.

Momenteel herinner ik mij een 
occasioneel bezoek aan de kapel van 
Gasthuisberg Leuven.
Een stilte- en gebedsmoment zijn 
altijd welkom, zeker wanneer 
gezondheidsproblemen zich 
aandienen. Een ingrijpende sfeer van 
een gelegenheidstentoonstelling kon 
ik niet meer ontvluchten.
In het Universitaire Ziekenhuis 
waar dood naast leven floreert, 

geconfronteerd worden met een 
veelzeggend project: BEHOUD VAN 
DE SCHEPPING, OPDAT ALLEN 
KUNNEN LEVEN.

Het betrof hier een kunstwerk  
van Tony Emekwa Nwachukwu, 
een Nigeriaanse schilder met een 
wereldberoemd werk uit 2008. 
Een meesterlijk pleidooi voor de 
ontvankelijkheid voor nieuwe 
inzichten en ideeën.

Ziehier de toelichting voor het betere 
begrijpen volgens kunstcritici:
Als mensen zijn we verantwoordelijk 
voor de schepping die God ons heeft 
toevertrouwd.
Op het “hongerdoek” zijn drie 
taferelen te zien: links zien we een 
duistere bijna apocalyptische scène. 
De aarde is levenloos geworden, 
de vegetatie is vernield, de lucht is 
verpest. Een jongetje drijft doelloos 
op een olievat in alles met zich 
meesleurend en overstromend  
water. We zien hierin zijn eigen 
zoontje ons smekend aankijken om 
hulp. Het is één voor twaalf!

Daarboven is Gods scheppende hand 
te zien. Het is als het evenbeeld van 
wat Michelangelo
in de Sixtijnse kapel realiseerde 
in gedachte: God heeft de aarde 
geschapen met alles wat er op en 
aan is én aan de mens in bewaring 

Dàt nooit meer...toch?
GUIDO HENDRICKX
ERE-VOORZITTER

gegeven.” En God zag dat het goed 
was” zegt de Heilige Schrift welke 
hier gesymboliseerd wordt in een 
fameuze boekrol.

Uit de chaos schept de Heer orde: 
met licht en donker, met aarde en 
lucht, met land en water, de levende 
wezens ieder naar zijn soort. Gods 
geest in de vorm van en duif waakt 
over de mensheid rechtsonder. De 
beangstigde mensheid schaart zich 
rond het licht. Christus sprak immers: 
Ik ben het Licht van de wereld.

De ganse wereld is vertegenwoordigd, 
alle continenten, jong en oud. Merk op, 
alle figuren hebben iets onmisbaars 
in de hand dat bedreigd wordt. 
Trouwens het geheel correspondeert 
met de zeven scheppingsdagen. 

Wat zoal bedreigd wordt?
Te vinden zijn: een schaaltje met 
water, een korenaar, olie in de lamp, 
een vogel, bloemen,
een geitje en tenslotte de mens zelf. 
Per slot van rekening, de boodschap 
is helder en duidelijk. Wij hebben de 
opdracht zorg te dragen voor planten, 
dieren en mensen. Kortom voor 
heel Gods schepping. De Belgische 
Delegatie in Parijs had na zes jaar 
onderzoek naar de onderzoeken nog 
geen klimaatplan.Wie ons land zal 
erven zal daar wel werk van maken. 
Er is immers werk aan de wereld.
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PLANNING 2016

Onze medewerkers zijn al druk bezig om de planning op te maken 
voor een goed gevuld werkjaar 2016. De volgende momenten mag 
je zeker al in je agenda noteren!

STATUTAIRE FEESTVERGADERING
Zaterdag 16 april 2016 - Restaurant Alinea Meensel-Kiezegem

OPEN MUSEUMDAGEN
Infolokaal in OC Meensel-Kiezegem 
Hagelands Vredesmuseum, Tielt-Winge
Zondag 15 mei 2016
Zondag 19 juni 2016
Zondag 17 juli 2016
Zondag 21 augustus 2016
Zondag 18 september 2016

HERDENKINGSPLECHTIGHEID MEENSEL-KIEZEGEM
Zondag 7 augustus 2016 - Erekerkhof Meensel

HERDENKINGSWEEK 2016
Van 7 tot 14 augustus - Fruit Vanhellemont Meensel-Kiezegem

Expositie van 10 reizende tentoonstellingen in Europa
Retro-Café
Cinéma Paté
Oorlogswandeling & -fietsroute Meensel-Kiezegem ‘44

Maandag 8 augustus 2016 - Internationaal Panelgesprek
Dinsdag 9 augustus 2016 - Seminarie WOI
Woensdag 10 augustus 2016 - Evocatie
Donderdag 11 augustus 2016 - Oorlogsquiz
Vrijdag 12 augustus 2016 - Oldtimer Happening
Zaterdag 13 augustus 2016 - Retro T-Dansant
Zondag 14 augustus 2016 - Barbecue & Familiedag

19e HERDENKINGSREIS NOORD-DUITSLAND
Van 25 tot 28 augustus 2016
Bergen-Belsen, Bremen, Farge, Neuengamme, Bullenhuser Damm, 
Ravensbrück, Wöbbelin, Ludwigslust, Sandbostel, Esterwegen

N.C.P.G.R.   Meensel-Kiezegem ‘44
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Op maandag 23 november 2015 werd 
er door de verenigingen NCPGR 
Meensel-Kiezegem - Tienen en de 
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 een 
algemene vergadering gehouden als 
officieel moment om het samengaan 
van beide verenigingen te bespreken.

Het resultaat is een nieuwe naam, 
nieuwe samenstelling van het 
bestuur en een sterke samenwerking. 
Vanaf heden noemen wij NCPGR 
Meensel-Kiezegem ‘44. De nieuwe 

samenstelling van het bestuur kan 
u vooraan in deze nieuwsbrief terug 
vinden, alsook de nieuwe uitgeroepen 
werkgroepen die het hart van onze 
vereniging zullen vormen. Wij kijken 
vooruit, verjongen en worden groter, 
samen staan we sterk, dit zal je ook 
merken aan onze stevige planning 
voor 2016. 

Tom Devos, 
Redactie 
NCPGR Meensel-Kiezegem ‘44

N.C.P.G.R.   Meensel-Kiezegem ‘44
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BremenBUNKER VALENTIN

HERNIEUWING  LIDGELD VOOR  2016
VZW  N.C.P.G.R. - MEENSEL-KIEZEGEM ‘44

HET LIDGELD VOOR 2016 BEDRAAGT 16 EURO. UW LIDKAART EN DE  

PERIODIEK NIEUWSBRIEF ZAL U NA BETALING WORDEN OPGESTUURD.

( 15 EURO + 1 EURO ADMINISTRATIE)

EEN OVERSCHRIJVINGSFORMULIER IN BIJLAGE

MEDEDELING :  LIDGELD 2016, NAAM EN ADRES

REKENINGNUMMER:  BE84 7340 3632 1859 
BIC:  KREDBEBB

WIE CONTANT BETAALT OF REEDS BETAALD HEEFT HOEFT  HIER UITERAARD GEEN REKENING MEE 
TE HOUDEN. VAN HARTE DANK VOOR UW UITING VAN SYMPATHIE.

Op 8 november 2015 mochten wij een 
delegatie afvaardigen op de officiële opening 
van de vernieuwde herdenkingsplaats van 
stadstaat Bremen: de Valentin Bunker. Door 
onze medereizigers al goed gekend, maar nu 
in een volledig nieuw kleedje gestopt, is de 
Bunker een steevaste stop voor onze volgende 
Herdenkingsreis in 2016. De ommegang 
rond de bunker is omgevormd tot een 
openluchttentoonstelling, binnen vind men een 
mooie ontvangst- en belevingsruimte. Ook de 
vervallen en ontoegangkelijke duikplaats kan 
men vanaf nu terug bewonderen door grote 
glasramen in de metersdikke muren.

Burgemeester Rudi Beeken, Oktaaf Duerinckx, Caroline Colebunders & Tom Devos werden hartelijk ontvangen door 
onze vrienden uit Bremen. Ook vele van onze kameraden uit Belgïe, Murat, Warschau en Hamburg waren aanwezig. 

Na de openingstoespraken hield de Belgische delegatie vergezeld van de Antisfascisten uit Bremen een korte 
plechtigheid aan het monument Vernichtigung Durch Arbeit voor de bunker, waar onze Burgemeester mooie 
woorden sprak over de recente samenwerking van onze beide verenigingen.


