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Onze beste wensen voor 2018
De kerk van Meensel gehuld in een prachtig palet van herfstkleuren.  Vanwege het voltallige 

bestuur van NCPGR Meensel-Kiezegem’44 wensen wij u een succesvol en gezond 2018.  
Wij danken u voor de talrijke aanwezigheid op al onze activiteiten en hopen u ook in het 

nieuwe jaar te mogen verwelkomen.  Traditiegetrouw gaat deze december-editie samen met 
de vernieuwing van het lidgeld. Wij danken u voor uw blijvende steun aan onze organisatie. 

Alweer een prachtige coverfoto met dank aan Michaël Daenen
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VOORWOORD
Onlangs las ik een artikel waarin wetenschappers 
beweren dat ons de koudste winter in honderd 
jaren te wachten staat . Deze bewering staat 
haaks op een gangbaar volksgezegde  dat er 
geen winters meer zouden zijn.  Met een vleugje 
nostalgie herinner ik me nog goed de poëtische 
winterdagen wanneer de sneeuw alles had 
toegedekt en  de bomen kreunden onder een 
dikke laag sneeuw.  De warmte van de kachel en 
het suizen van de moor op de Leuvense stoof, 
gaven een extra dimensie aan de winter. In  deze periode van het jaar  denk ik 
even terug aan 73 jaar geleden,  Kerstmis – winter - 1944. Vrede op aarde leek 
verder weg dan ooit, hoewel de 2de Wereldoorlog over een paar maanden voorbij 
zou zijn. Voor miljoenen Europeanen en voor vele van onze dorpsgenoten was 
december 1944  een tijd van ongekende angst, honger, kou en wanhoop. Duitse 
steden kregen zware aanvallen te verduren, aan het front werd in alle hevigheid 
gevochten en in concentratiekampen verloren velen hun leven.

Voor onze vereniging was 2017 opnieuw een intensief werkjaar. De jaarlijkse 
herdenkingsplechtigheid en herdenkingsreis in augustus,  tentoonstellingen en 
talrijke rondleidingen in het infocentrum en het vredesmuseum werden door menig 
bezoeker  gewaardeerd. De ludieke pensenkermis in september was een leuk 
toemaatje . Op 19 oktober werden wij vereerd met  bezoek van  het Network for the 
Studies of Nazism and Holocaust uit Denemarken. Op hun 5-daagse trip doorheen 
ons land bezochten 13 Denen belangrijke Nationale herinneringsplaatsen  zoals 
Bastogne, Luik, het Jodenmuseum in Brussel, Breendonk en … Meensel-Kiezegem. 
Onze internationale bekendheid breidt uit.

Nu de eindejaarperiode nadert duiken allerlei jaaroverzichten op in diverse media. 
Ook in 2017 ontsnapten we niet aan terreuraanslagen en velen voelen zich door 
de politiek in de steek gelaten. Verlies van banen, geen woning of gepaste zorg 
kunnen vinden, doorverwezen worden…..enkele van vele elementen die leiden tot 
onvrede en ongenoegen. Het toenemende populisme is een uiting van groeiend 
wantrouwen in de huidige politiek.  Onder anderen de jongste presidentsverkiezing 
in Amerika, de brexit en de opmars van AfD in Duitsland illustreren dat.  Europa 
kraakt in al zijn voegen. Het ongebreidelde geloof in de Europese droom heeft 
na de ‘Griekse tragedie’ , de vluchtelingencrisis en de brexit een flinke knauw 
gekregen. Ook de media vinden het leuk om tegenstellingen uit te vergroten. 
Schandalen, grensoverschrijdend gedrag, ruzies, peilingen, oneliners, talkshows, 
sociale media … het wordt meer en meer de discussie om de discussie.
De ontwikkeling naar globalisering en digitalisering in de laatste 25 jaar en de 
recente terreurdreiging  zijn moeilijk onder controle te houden en dat zorgt voor 
onzekerheid. Doemdenken of pessimisme? Misschien, maar anderzijds... Onze 
jeugd leidt een onbekommerd leven. Meer dan de helft geniet hoger onderwijs. 
Wij verdienen hier nog altijd meer dan bijna overal ter wereld,  verdiensten zijn  
eerlijker verdeeld. Er is bezorgdheid voor het milieu, we hebben een onafhankelijk 
rechtssysteem, degelijke sociale zekerheid,  gooien geen journalisten in de 
gevangenis en we worden gezond ouder. 

Laten we dus vooral beseffen dat we het hier de dag van vandaag bijlange  niet zo 
slecht hebben. Bij deze wetenschap wens ik u, namens de vereniging, een vredige 
kerst en een voorspoedig 2018. 

VITAL CRAENINCKX
Voorzitter
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TOESPRAAK OP DE HERDENKING VAN HILAIRE  
GEMOETS OP 3 SEPTEMBER 2017 DOOR ZIJN NICHT 
LINDA VAN DER MEEREN

Voorbij...

Beste aanwezigen,

Ondanks dat, de bevrijdingsklokken al elders in ons land aan het luiden waren, moet de 
zomer van ‘44 hier in Assent, Webbekom en omstreken nog erg ‘drukkend’ zijn geweest. 
‘Drukkend ‘ in de zin van ‘angstig’, ‘angst voor wat misschien nog komen zou’, en dat was 
het zeker ook voor mijn familie; De zolder van mijn grootoudershuis stak vol met materiaal 
van het verzet, het was er dan ook zeker ‘warm’ wanneer de vijand voor de 3e keer binnen 
stond in huis en de zolder op wilde. ‘Drukkend’ omwille van de onmacht wanneer mijn 
grootmoeder werd afgeranseld en mijn grootvader werd meegenomen naar Buchenwald 
want ze kwamen voor Hilaire en hij was nergens te vinden. Het was zeker een ’drukkende, 
bedreigende’  zomer, er schuilde immers nog verraad want wat er gebeurde de dagen 
voor de 3e september maakt de herdenking en het verhaal  van Hilaire completer.
De groep van Hilaire zocht  onderdak en vermomming voor piloten van neergeschoten 
geallieerde vliegtuigen. Hilaire, korpscommandant van de partizanen, verborg hen 
in de streek en hielp hen evacueren via de  ontsnappingslijn.  Einde april werd een 
Canadese  bommenwerper van de geallieerden neergehaald boven Webbekom met 8 
jonge bemanningsleden. De gewonde piloot Teddy Blenkinsop had het geluk dat Hilaire 
in de buurt was. Teddie werd een tijdje verzorgd bij mijn grootouders. Na beterschap 
bracht Hilaire hem voor onderdak naar het veel veiligere Meensel-Kiezegem op 8 juli. Veel 
veiliger, althans, dat dacht hij toen. Want, de onverwachte razzia’s in Meensel Kiezegem 
begin augustus, zorgden ervoor dat ook hij mee gedeporteerd werd in beestenwagons 
naar een verschrikkelijk Neuengamme, Dora, Buchenwald, Bremen en bijkampen,.63 
inwoners van Meensel Kiezegem kwamen niet meer terug en Teddie Blenkinsop bezweek 
door uitputting te Bergen Belsen.
Hilaire en de Canadees, in de dagen dat ze samen waren, waar zouden ze het in de korte 
tijd van hun veel te korte leven over gehad hebben? Was het een speciale verbondenheid? 
Was het een onvoorwaardelijk broederschap? Was het iets dat we vandaag nog nauwelijks 
kennen of herkennen in de maatschappij? Wat zeker is, is dat Hilaire en Teddie éénzelfde 
taal spraken, en dat was ongetwijfeld de taal van ‘de vaderlandsliefde’, de taal van ‘je leven 
geven voor je land en voor je volk’. In de dagen die volgden nadat Hilaire Teddie naar 
Meensel Kiezegem had gebracht, moet hij ernstig gewond zijn geraakt bij een sabotage 
actie. Hij was erg goed verborgen want hij wist dat er een prijs op zijn hoofd stond. Maar 
toch op 3 september ‘44, werd hij verraden en 
naar deze plek gelokt; Hilaire heeft hier eerst 
zijn eigen graf moeten delven en werd nadien 
doodgeschoten.
Beste mensen, in naam van de ganse familie 
Gemoets, dank voor alle inzet en organisatie, 
dank aan de gemeente om dit alles te blijven 
steunen. Ik dank iedereen van harte om op 
een vrije zondagmiddag toch naar hier te 
komen om samen Hilaire en zijn vrienden 
blijven te herdenken, zelfs 73 jaar later, het is 
zeer bewonderenswaardig.

Van harte dank.

Linda Van der Meeren

Een delegatie van het bestuur was aanwezig met 
vaandel. vlnr Vital Craeninckx, Freddy Duerinckx & 
Jozef Lemmens.
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BEZOEK UIT DENEMARKEN AAN ONZE MUSEA

We mochten in oktober fijn 
bezoek ontvangen uit Denemarken. 
We brengen u hier graag het verslag van dhr Jens-Christian Hansen, voorzitter van het 
Deens Netwerk voor de studies over het Nationaal Socialisme en de Holocaust. Hier het 
integrale verslag in het Engels.
 
On October 19th, the Danish Network for the Studies of National Socialism and the 
Holocaust visited Meensel-Kiezegem on our study tour to Belgium. We would like to 
thank the Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen & Rechthebbenden Meensel-
Kiezegem ’44 very much for the very warm welcome, with special thanks to Octaaf 
Duerinckx, Vital Craeninckx and Tom Devos, who were kind to show us the villages, the 
monuments and the museums in Meensel-Kiezegem and Tielt-Winge and tell us the story 
about the tragic events in 1944 and their consequences.

We visited Meensel-Kiezegem to learn more about the victims of retaliation during 
Nazi occupation during World War II and the following local commemorative work in 
communities, which had suffered from German reprisals during the war. In 2013, the 
Network visited Lidice in the Czech Republic and a similar visit to Putten in the Netherlands 
is planned for 2018. The visit in Belgium made a great impression on our group and 
gave us a better understanding of different concepts of German retaliation in occupied 
Europe during the War. Compared to Denmark, where German retaliation to local acts of 
resistance typically consisted of so-called counter terrorism such as targeted sabotage 
against civilian interests and the killing of individuals, mass-deportations and collective 
punishments like in Belgium, the Czech Republic, France and the Netherlands were much 
more brutal and had a greater influence on the local and national post-war memorial 
culture.

On our five day tour we also visited the Centre Historique de la Bataille des Ardennes, the 
Monument de la Résistance in Parc d’Avroy, Liège, the Jewish Museum of Belgium in Brussels, 
the Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society, 
the, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency at the European Commission, 
Fort Breendonk, Kazerne Dossin, the Herdenkingsmonument voor de gedeporteerden en 
de XX. Konvoi in Boortmeerbeek, the Musee Dunkerque, the Monuments de l’Holocaust 
á Charleroi and finally the Mardasson War Memorial and Bastogne War Museum before 
returning to Denmark. All these places made a deep impression and gave us a better 
understanding of the history of World War II and 
German occupation in Belgium.

The Danish Network for the Studies of National 
Socialism and the Holocaust is situated at the University 
of Southern Denmark in Odense. It consists of scholars, 
students and alumni, who work with topics within the 
history of National Socialism and the Holocaust. The 
network was founded in 2008 and has more than 100 
members, which makes it the largest network within 
the area of study in Denmark.
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Maandag 13 november kwam Karolien Joossens, 
auteur van de in het voorjaar van 2018 te verschijnen 
roman “De Tragedie van Swerthout-Wittebeek,” in 
de kerk van Meensel twee fragmenten voorlezen uit 
haar boek. Via crowdfunding (een initiatief om voor de 
uitgever op voorhand te bevestigen dat er interesse 
bestaat voor een roman) haalde het boek meer dan 
4600 euro aan bestellingen op voorhand op. De reacties 
van geïnteresseerden en meer info over het boek kan 
u nalezen op http://www.worldofcrowdfunding.com/
de-tragedie-van-swerthout-wittebeek.

Met het voorleesmoment wilde de uitgeverij en het 
gemeentebestuur en de bibliotheek van Tielt-winge 
een gelegenheid aanbieden om ook buiten internet 
kennis te maken met het boek en de auteur. Een 
zeventigtal nieuwsgierigen daagden op. “De Tragedie” 
is een fictieve oorlogsroman, die evenwel gebaseerd 
is op het historische oorlogsdrama van Meensel-
Kiezegem. Karolien drukte de aanwezigen op het hart 
dat haar boek, hoewel zij zich op echte bronnen en getuigenissen gebaseerd heeft, fictie 
is en blijft. 

Zij nodigde de lezers uit om tijdens het lezen zelf antwoorden te zoeken op de vraag naar 
het waarom van het drama. Om de bijzonder complexe zaak van Meensel-Kiezegem in een 
begrijpelijke fictieve verhaallijn te gieten, zo vertelde ze, heeft ze gebruik gemaakt van niet 
minder dan 46 personages, die in kortere en langere hoofdstukjes aan het woord komen. 
Doordat de lezer de meningen leest van collaborateurs, dorpelingen, verzetslieden, een 
Duitser, een neergestorte Canadese piloot, en zelfs de leider van het Veiligheidskorps, kan 
hij of zij zelf uitzoeken en proberen begrijpen waarom zulk een afschuwelijk drama heeft 
kunnen plaatsvinden.

Het kunnen begrijpen en duiden van het oorlogsdrama, evenals het in leven houden 
van de herinnering aan de slachtoffers, vormde ook het hoofddoel van de auteur zelf 
bij het schrijven van haar roman. Na een korte uitleg over de opbouw van de roman 
en de werkwijze, las Karolien tenslotte twee fragmentjes voor. In het eerste konden de 
toehoorders luisteren naar een stuk uit het hoofdstuk “Maria Somers,” waarin Maria, 
dochter in een landbouwersgezin uit Wittebeek – dat een neergestorte Canadese piloot 
verbergt – zich de avond herinnert waarop het Verzet die man bij haar thuis kwam afzetten.

In het tweede fragment beluisterden de aanwezigen een heel andere gedachtegang: 
die van Clement Creemers, één van de oudere zonen van de machtige, met de Duitsers 
collaborerende familie Creemers. Clements broer Adolf is neergeschoten door het 
verzet, waarna de familie Creemers uit wraak twee razzia’s heeft georganiseerd. In het 
ontluisterende fragment komt een vrouw, wiens echtgenoot na de razzia’s is weggevoerd, 
smeken om iets voor haar man te doen. De familie Creemers heeft echter totaal geen 
begrip voor haar verdriet. Na het voorleesmoment tekenden heel wat geïnteresseerden 
op voorhand in voor een boek.

 “De Tragedie van Swerthout-Wittebeek” verschijnt in het voorjaar van 2018 bij Uitgeverij 
Beefcake Publishing.

VERSLAG VOORLEESMOMENT DE TRAGEDIE VAN 
SWERTHOUT-WITTEBEEK
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Het onderstaande dankwoord mochten we ontvangen na het bezoek van een 40-tal 
personen van het Hasselts Jenevermuseum.

Hallo Oktaaf en collega’s,
 
Deze als dankwoord voor de ontvangst gisteren in Huize Hageland. Onze leden hebben 
genoten van het uitzicht op het Hageland op de zwevende trap en de mooie film met 
de lokale acteurs, die een affectie hebben met de gebeurtenissen van 1944. We hielden 
ook van de enthousiaste manier waarop jullie het verhaal zo levendig hebben gebracht. 
Bedankt hiervoor Oktaaf, Guido, Marc en Freddy. Jullie hebben dit prima gedaan. 
 
Met zulke mensen aan het roer, verwondert het ons ook niet dat jullie vereniging meensel-
kiezegem44 het zo goed doet. We wensen jullie veel succes in de toekomst en met de 
uitbouw van een vernieuwd museum. Veel te vroeg hebben we jullie moeten verlaten, 
maar met een goed gevoel, want het vriendelijk onthaal en de leerrijke rondleiding,
hebben mee bij gedragen aan het succes van onze dagtrip. Via het geboortehuis van 
Eddy Merckx en het gouden kruispunt, reden we naar Wezemaal, waar wel iets later dan 
voorzien aankwamen, maar dat deerde niemand.
 
Groetjes en hopelijk een vlug weerzien,

Michel Verdonck
In naam van de deelnemers van het jenevermuseum in Hasselt.

HASSELTS JENEVERMUSEUM BEZOEKT  
MEENSEL-KIEZEGEM

MEENSEL-KIEZEGEM VERTEGENWOORDIGD OP 
HET AIN CONGRES IN HAMBURG

Van 3 tot 5 november vond in Neuengamme bij Hambrug (DE) het jaarlijkse congres 
plaats van de internationale vriendenkring van Neuengamme (of Amicale Internationale 
Neuengamme, kortweg AIN). Nieuw dit jaar was ook de vertegenwoordiging vanuit 
onze vereniging in Meensel-Kiezegem. Een verslag van onze man ter plaatse, Tom 
Devos.

Het AIN Congres is een jaarlijkse meeting van de raad van bestuur van de Amicale 
Internationale Neuengamme. Deze internationale vereniging werd opgericht in 1958 
door de nationale vriendenkringen van overlevenden en nazaten van slachtoffers van het 
kamp Neuengamme. De doelstelling van de AIN is om de herinnering levend te houden 
aan de nazi-misdaden gepleegd tijdens WOII in het concentratiekamp van Neuengamme 
en haar bijkampen. Het congres brengt dan ook de gelegenheid om leden van iedere 
nationale vriendenkring samen te brengen en om toekomstige acties te bespreken van 
de organisatie. De organisatie speelt ook een belangrijke rol in de samenwerking met de 
authoriteiten van de huidige herdenkingssite. 
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Traditioneel gezien bestaat de raad van bestuur uit vertegenwoordigers van elke nationale 
vriendenkring van Neuengamme. Vandaag zijn 6 landen vertegenwoordigd, zijnde België, 
Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Polen. Het congres was dit jaar atypisch, 
gezien er voor het eerst ook vertegenwoordigers werden uitgenodigd uit het Belgische 
Meensel-Kiezegem en het Nederlandse Putten.

Het werd een enthousiaste bijeenkomst over landen en generaties heen, met niets dan 
gedreven mensen. Tijdens het eerste deel werd er kennis gemaakt en werden er vele 
inzichten gedeeld van de huidige acties op nationaal en regionaal niveau, als bron voor 
inspiratie voor elkaar. Dit reflectiemoment benadrukte tevens de nood aan de blijvende 
deelname in huidige debatten over de toekomst van de bestemming van de sites van 
voormalige bijkampen alsook die van het hoofdkamp.

Tijdens dit congres vond ook de (her)verkiezing plaats van de raad van bestuur van 
de AIN. Huidige voorzitter Jean-Michel Gaussot (FR) volgt zichzelf op voor een periode 
van twee jaar, alsook secretaris-generaal Christine Eckel (DE) en vice-voorzitters Mark 
Vandendriessche (BE), Martine Letterie (NL) en Helle Sorensen (DK). Het mandaat voor 
Penningmeester bleef open ten tijde van de stemming. Na het congres werd mevrouw 
Utah Kuhl (DE) voorgesteld en aanvaardde zij deze taak.

De verkiezing was ook de aanleiding om de toekomst van de AIN te bespreken, gezien 
het 60-jarige bestaan volgend jaar. Zo is het misschien een uitgelezen moment om de 
visie te verbreden omtrent de huidige landenstructuur van de organisatie en is het 
misschien tijd om naar een meer open organisatie waar ook regionale verenigingen als 
Meensel-Kiezegem of zelfs individuen rechtstreeks lid kunnen worden van de organisatie. 
Dit past ook in mijn persoonlijke huidige visie als open internationale community rond 
KZ Gedenksstätte Neuengamme. Een community waar er ook plaats is voor regionale 
werking, maar ook individuele interesse van zowel rechtstreekse afstammelingen van 
slachtoffers van het kamp als geïnteresseerden in het onderwerp.

Om deze visie te integreren is een herwerking van de statuten noodzakelijk, en dat zal 
worden voorbereid tegen de volgende ontmoeting. Daarnaast werd er ook een aanzet 
gegeven tot opstart van een internationale jongerenwerking door Swenja Granzow-
Rauwald (DE), Victoria Evers (DE) en Natasha Assies (NL). 

De aanwezigen op het AIN Congres aan het voormalige Crematorium in KZ 
Gedenkstätte Neuengamme. vlnr Jean-Michel Clère (FR), Jean-Michel Gaussot (FR), 
Mark Van den Driessche (BE), Helle Sorensen (DK), Evert Lubbersen (NL), Urszula 
Spinkiewicz (PL), Martine Letterie (NL), Thomas Käpernick (DE), Christine Eckel (DE), 
Kristof Van Mierop (BE) & Tom Devos (BE). © Jean-Michel Clère
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JAAROVERZICHT NCPGR MEENSEL-KIEZEGEM ‘44
Za 14 januari: Bezoek Vredesmuseum August Thiry ( 12 bezoekers)
Vr 27 januari: Bestuursvergadering bij Vanhellemont + aansluitend receptie 
medewerkers Herdenkingsweek 2016
Do 2 februari: Voorbereiding Nieuwsbrief (redactievergadering) 
Za 11 februari: Opbouw tentoonstelling in Jongensschool Tielt Wandeling Globetrotters 
Zo 12 februari: Tentoonstelling ganse dag bij Hagelandse Globetrotters Wandelclub, 
612 bezoekers
Di 7  maart: Museumbezoek Vredesmuseum COV Bree (Peer)- 25 bezoekers
Vr 10 maart: Museumbezoek Vredesmuseum (stagiaires Gidsen) 12 bezoekers
Ma 20 maart: Redactievergadering Nieuwsbrief 
Do 23 maart: bezoek infocentrum P. Reekmans 4 personen
Za 25 maart: Naar Putten (Nl) voorbereiding 20e herdenkingsreis  3 personen en Evert 
De Graaf
Zo 16 april: Bezoek infocentrum familie Vangramberen 28 personen
Zo 22 april: Algemene Statutaire feestvergadering in Alinea : 38 deelnemers
Zo 23 april: Herdenking Schietbaan Schaarbeek: 2 personen
Wo 26 april : Vergadering kernbestuur
Za 29 april tot Wo 3 mei:  Forum „Zukunft der Erinnerung“ in KZ Gedenkstätte 
Neuengamme (Hamburg) deelname Tom Devos & Oktaaf Duerinckx
Za 29 april tot en met 5 mei:  Bedevaart Vriendenkring Neuengamme  1 persoon
Vr 28 april tot en met 1 mei : tentoonstelling in Glabbeek  ‘’ Ons dorp tijdens WO II ‘’
Do 11 mei: bezoek Probus infocentrum 4 personen
Ma 15 mei: Bestuursvergadering bij de Voorzitter (10 leden)
Vr 19 mei: Bezoek infocentrum school Hagekind O.L.V. Tielt : 25 personen
Zo 21 mei: Derde zondag- Museumbezoek ( 2 maal 9 bezoekers) 
Do 1 juni: Museumbezoek Vredesmuseum twee klassen zesde leerjaar  (Hagekind Tielt) 
(2 maal 20 bezoekers)
Zo 18 juni: Derde zondag- Museumbezoek ( 34 bezoekers)
Do 22 juni: Herdenking in Rekem : 2 personen + NCPGR Algemene vergadering Brussel: 
2 personen 
Zo 16 juli: Derde zondag Huize Hageland Vredesmuseum –  20 bezoekers  +  
Bestuursvergadering
Do 20 juli: Werkvergadering voorbereiding 20ste  herdenkingsreis
24 juli: Bezoek Infocentrum 10 personen

Dit was 2017...

Een andere belangrijke mijlpaal is de herlancering van de internationale blog  
www.reflections.news omtrent familieverhalen over nazi-misdaden, waar ook veel 
verhalen over Meensel-Kiezegem op te vinden zijn ondertussen. Neem zeker een kijkje 
dus op www.reflections.news, en ontdek er nu ook de volledig nederlandstalige versie!

Er werden ook plannen gemaakt omtrent de organisatie van een groots evenement 
rondom het 60-jarig bestaan van de AIN, volgend jaar in Hamburg op 1 mei 2018. Meer 
hieromtrent in een volgende editie van onze nieuwsbrief.

In conclusie was het congres voor mij persoonlijk een enorme openbaring. De mogelijkheid 
om met internationale gelijkgestemden te spreken over een onderwerp dat  je zo nauw 
aan het hart ligt, met de gelijke doelstelling om de herinnering levend te houden geeft 
veel energie. Mijn hoop is dan ook dat we met de gestelde initiatieven tijdens het congres 
de grondslag leggen voor een duurzame toekomst rondom herinneringseducatie in 
Europa, en dat we vanuit Meensel-Kiezegem deze samenwerking op lange termijn kunnen 
ondersteunen.

Tom Devos
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Zo 6 augustus: Herdenkingsplechtigheid Kiezegem en Meensel  -  250 aanwezigen
Zo 6 augustus: Bezoek infocentrum 22 personen
Di  15 augustus: Herdenking Moen-Zwevegem: 2 personen
Zo 20 augustus Derde Zondag in Museumbezoek (3 rondleidingen: totaal 28 bezoekers) 
-voorbereiding herdenkingsreis  
Wo 23 augustus: Werkvergadering en klaarmaken autocar voor herdenkingsreis
Do 24 augustus: 20e Herdenkingsreis (50 reizigers): Arnhem-Putten (Nl) Westerbork 
Bremen -  Avondevenement in Bremen met 15 personen
Vr 25 augustus: 20e Herdenkingsreis: Farge – Blumenthal &  Schützenhof- Stadhuis 
Bremen- Sandbostel- Radissonhotel
Za 26 augustus: 20e Herdenkingsreis: Neuengamme & Bullenhüserdam- Elbekade
Zo 27 augustus: 20e Herdenkingsreis: Dora-Mittelbau
Ma 28 augustus : afhandeling reis bij Hagelandexpress (6 personen)
Za 2 september: Herdenking Gent 2 personen
Zo 3 september: Herdenking Hilaire Gemoets Assent 4 personen
Zo 3 september: Bezoek Infocentrum Fruitwandeling  19 personen
Wo 13 september: Herdenking Atheneum Tienen 6 personen
Zo 17 september: Derde Zondag in het Vredesmuseum  met 4 rondleidingen (totaal 37 
bezoekers)
Pensenkermis : 155 deelnemers 
Wo 20 september: Herdenking in Fort Breendonk : 12 personen
Do 21 september: Bezoek infocentrum Probus Leuven : 25 personen
Vr 29 september: Herdenking in Leopoldsburg : 2 personen
Zo 1 oktober: Stand-by in Vredesmuseum  bij evenement ‘Cleane kleren’  30 bezoekers  
Voorbereidingsvergadering reizen : 21e Herdenkingsreis en Normandiëreis 2018
Do 19 oktober: Bezoek Vredesmuseum, Info-centrum en herdenkingsplaatsen door 13 
personen van het Network for the Studies of Nazism and Hololcaust uit Denemarken
Ma 23 oktober: Algemene bestuursvergadering 
Za 28 oktober: Prospectie  F. Vervaet en K. Ravyts in Meensel-Kiezegem : 4 personen
Vr 3 november: Beheerraad KZ Gedenkstätte Neuengamme - Hamburg
Za 4 & zo 5 november: Congres Internationale Vriendenkring Neuengamme - Hamburg
Ma 6 november: bezoek Vredesmuseum basisschool ‘De Gobbel’  met 25 deelnemers 
Za 11 november: Bezoek Vredesmuseum  (09.00u) door vrienden jenevermuseum 
Hasselt : 45 pers. + deelname herdenking wapenstilstand in Houwaart met 15 personen
Zo 12 november: Bezoek infocentrum: 15 personen
Za 25 november : Redactievergadering 

Programma 2018...
Zaterdag 21 april algemene statutaire feestvergadering in restaurant Alinea

Normandiëreis van donderdag 5 juli tot en met zondag 8 juli 2018

Zondag 5 augustus 2018  herdenkingsplechtigheid in Kiezegem. Uitzonderlijk gaat 
deze terug door  in Kiezegem  omdat in 2019 de 75ste herdenking van de tragedie 
van Meensel-Kiezegem gepaard gaat met de opening van het nieuwe museum in de 
pastorie van Meensel. Deze zal plaatsvinden op zondag 11 augustus 2019

Herdenkingsreis naar Neuengamme van donderdag 23 augustus tot en met zondag 26 
augustus 2018 
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Back to Normandy in 2018!

In 2018 gaan we na enkele jaren op aanvraag van velen nog eens een trip wagen naar 
Normandië, dit van donderdag 5 tot zondag 8 juli 2018. Hier brengen we alvast een 
overzicht van onze planning.

Op donderdag 5 juli 2018 traditiegetrouw vertrekken om 6 uur in de morgen aan het 
station van Meensel. Eerste doel is La Coupole, vijf kilometer ten zuiden van Sint-
Omaar (Fr). Na ons bezoek in augustus 2017 aan de ondergrondse hel van Dora waar 
gevangenen de V-wapens moesten klaarmaken, bezoeken we nu de lanceerbasis 
ervan in Noord-Frankrijk. Het bouwwerk (de koepel met een diameter van 71 m) en 
de onderaardse ruimtes (7 km gangen)  werden in negen maanden gebouwd. De 
bouw begon in oktober 1943 en werd door de Organisation Todt uitgevoerd. Dag en 
nacht werkten gemiddeld 1300 arbeiders, van wie 60% jonge Franse en Russische 
krijgsgevangenen. De bewakers waren Belgen uit collaboratiebewegingen. Voor de 
bouw van het hele complex werd 100.000 m³ beton gestort. De Duitsers slaagden 
er echter nooit in een V2 vanuit deze basis te lanceren. De RAF dropte tijdens de 
laatste vijf maanden van de bouw van La Coupole meer dan 3000 ton bommen. In 
2005 ingericht, geeft  men er nu  een overzicht van de geheime wapens van het nazi-
rijk, de concentratiekampen, de bevrijding van Noord-Frankrijk, de invasie van 1940, 
het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog, het verzet, de mens op de maan 
enzovoort. Alle informatie wordt aangeboden in vier talen: Frans, Engels, Nederlands 
en Duits. 

Na een bezoek aan La Coupole gaat het richting zuiden en via de enorme Pont de 
Normandie naar Arromanches, waar we alles te weten komen over de kunstmatige 
havens (Mulberryhavens), die noodzakelijk waren om de landing op 6 juni 1944 te doen 
lukken. Port- en-Bessin is de volgende plaats van interesse. Aan het haventje vernemen 
we meer over de opnamegeschiedenis van de film “De langste dag”. In de omgeving 
verblijven we dan drie nachten in hetzelfde hotel met half-pension. 

Op vrijdag 6 juli 2018 brengen we eerst een bezoek aan het Amerikaans kerkhof bij 
Omaha-beach in Colleville -sur- mer. De bus brengt ons daarna naar de vernieuwde 
site Pointe du Hoc, waar de USA-Rangers geschiedenis schreven. Via Isigny-sur-mer (dé 
Camembert-plaats) bereiken we Sainte-Marie-du-Mont. Rond de merkwaardige kerk 
speelde zich een stuk geschiedenis af van de 101 ste Luchtlandingsdivisie (Band of 
Brothers). Aan het Utahstrand is ook het museum volledig vernieuwd. Na de middag 
rijen we dan langs de zee naar de Batterie van Crisbecq en zo verder landinwaarts tot 
in Sainte-Mère-Eglise. Ondertussen is deze site totaal vernieuwd en met de moderne 
technologie een belevingssite geworden. De parachutistenpop, ter herinnering aan 
John Steele (82ste Luchtlandingsdivisie), hangt nog altijd aan de kerktoren. Bij de 
terugkeer naar het hotel gaan we nog langs het sombere Duitse oorlogskerkhof van La 
Cambe. Voor de fijnproevers dan vergeten we zeker niet in de nabijheid een ommetje 
te doen naar de Ferme de Romely, die de beste Calvados produceert van Normandië 
(volgens kenners). Daar kunnen we dan een aperitief gebruiken voor we ons hotel 
weer opzoeken.

Zaterdag 7 juli 2018 zetten we na het ontbijt koers naar de grootstad Caen om het 
memoriaal te verkennen. Daar is wat tijd voor nodig want het Mémorial de Caen is 
het meest uitgebreide museum over de Tweede Wereldoorlog in Normandië. Deze 
tentoonstellingen plaatsen de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog en D-Day 
in hun grotere historische context. Verken dit museum op eigen tempo, met of zonder 
audiogids (nog niet in het Nederlands, wel Spaans, Frans ,Engels en Duits). Een korte 
samenvatting: D-Day wordt bekeken binnen het historische kader vanaf het einde van 

NORMANDIËREIS VAN 5 TOT 8 JULI 2018
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de Eerste Wereldoorlog tot aan de val van de Berlijnse muur, er is ook een gedeelte 
met cartoons en tekeningen die de geschiedenis van de 20e eeuw en ook de actualiteit 
belichten, hoofdpunt is uiteraard D-Day met als gevolg dat deze plaats het enige 
museum in Normandië is dat een diepgaande verkenning biedt van de voorbereidingen 
voor de landing in Normandië aan beide zijden  en men ziet ook zo de intensiteit van 
deze 100-daagse invasie. Vergeet ook de tunnel niet met de Nobelprijswinnaars. 

Via Bayeux waar we de keuze hebben tussen het Brits museum en kerkhof of de 
beroemde tapisserie van Reine Mathilde. Het tapijt van Bayeux is een borduurwerk van 
70 meter lang en 50 cm hoog, dat de geschiedenis uitbeeldt van de slag bij Hastings in 
1066. Hierbij viel Willem de Veroveraar vanuit Normandië Engeland binnen en versloeg 
hij de Angelsaksische koning Harold. Het tapijt, in feite het eerste stripverhaal, is van 
linnen geborduurd met gekleurde wol en goudborduurwerk: De voorgeschiedenis, 
inscheping, landing, en de slag zelf worden getoond. Dit is voor de historie-freaks 
een must en voor iedereen een duidelijke blik in de voorwerpen, wapens , kledij en 
vervoermateriaal van de 11de eeuw.

Zondag 8 juli 2018 vangen we vroeg de terugreis aan. “Le Grand Bunker” van Ouistreham 
is vandaag onze eerste stopplaats. Dit Stützpunkt met 6 stuks 155mm geschut diende 
ter verdediging van de ingang van de rivier de Orne en het kanaal. De ruim 15 meter 
hoge betonnen toren is volledig gerestaureerd en is te bezichtigen zoals hij er op 6 
juni 1944 uit zag. Op 6 juni 1944 probeerde de Frans Britse Commando’s de toren te 
bestormen, maar werden tegen gehouden door machinevuur en granaten. Het gevecht 
om deze bunker zou duren tot  9 juni.

Nu volgen we ongeveer de weg die de Britse commando’s van Lord Lovat (met de 
legendarische doedelzakspeler Bill Millin) volgden vanaf de kust naar de Pegasusbrug, 
die veroverd werd door de mannen van majoor Howard, die met drie zweefvliegtuigen 
‘s nachts in de nabijheid waren geland. Mits de tijd het toelaat lopen we aan op de plaats 
van de Batterie Merville om later via Trouville en le Pont des Belges naar Honfleur te 
bollen. De thuisreis, na dit schilderachtige stadje, verloopt mogelijk nog langs  Lyons 
la Forêt en dan zit deze verkenningsreis er op als we terug aan het kanon van Meensel 
arriveren.

Wij reizen met een luxe-autobus en overnachten in hotels met half pension. In de 
bus is animatie en bibliotheek voorzien. Onze trouwe gidsen begeleiden jou graag. 
Deelnameprijs bedraagt € 480 per persoon voor een tweepersoonskamer en € 560 
per persoon voor een eenpersoonskamer. Toegangsgelden tot de musea zijn niet 
inbegrepen. 

Inschrijven kan tot 1 februari 2018 via e-mail op tom@meensel-kiezegem44.be, via 
+32 487 737 002 of online op www.meensel-kiezegem44.be/normandie.
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Neuengammereis in 2018
21E HERDENKINGSREIS NAAR NOORD-DUITSLAND 
VAN 23 TOT 26 AUGUSTUS 2018
Van donderdag 23 tot zondag 26 augustus gaan we alweer voor de 21e maal naar 
Neuengamme op Herdenkingsreis. Tijdens deze vierdaagse brengen we een bezoek 
aan verschillende herdenkingssites rond WOII en de zaak van Meensel-Kiezegem. We 
geven u alvast een overzicht van de plekken die we bezoeken, en vermelden er bij 
welke slachtoffers van Meensel-Kiezegem er verbleven en/of omkwamen.

Donderdag 23 augustus 2018:
Stuckenbrock Stalag 326
Hannover Hauptbahnhof 
Jammertal (Godefried Goethuys)
Braunschweig   (Marcel Loddewijkx, Godefried Goethuys)
Schandelah (Jozef Claes, Jozef Coeckelberghs, Edward van Goidsenhoven, Evrard Van 
Goidsenhoven, Evrard Devroye, Louis (Adolf) Hendrickx, Louis van Goidsenhoven)
Gardelegen Massacre Memorial 
Ludwigslust

Vrijdag 24 augustus 2018:
Wöbbelin (Jozef Claes, Evrard Van Goidsenhoven)
Pelzerhaken (Neustadt) (Frans Coeckelberghs, Theofiel Van der Motte, Alfons Van 
Goidsenhoven, Jozef Vandegaer)

Zaterdag 25 augustus 2018:
Neuengamme
Sint-Nikolaikirche
Sightseeing Hamburg

Zondag 26 augustus 2018
Sandbostel kamp (Jozef Pittomvils, Petrus Pittomvils, Frans Trompet, Marcel Trompet)
Sandbostel Friedhof
Blumenthal Bahrsplate (Jozef Basteyns, Louis De Cock, Prosper Natens, Petrus 
Pittomvils, Jozef Pittomvils, Edward Van Goidsenhoven, Guillaume Van Hellemont, Jozef 
Boesmans, Richard Hendrickx, Marcel De Bruyn, René Natens, Herman Vandegaer, 
Jozef Vandegaer)

Wij reizen met een luxe-autobus en overnachten in een 4-sterrenhotel met half 
pension. In de bus is animatie en bibliotheek voorzien. Onze trouwe gidsen begeleiden 
jou graag. Deelnameprijs bedraagt € 480 per persoon voor een tweepersoonskamer 
en € 560 per persoon voor een eenpersoonskamer. Inschrijven kan tot 1 april 2018 
via e-mail op tom@meensel-kiezegem44.be, via +32 487 737 002 of online op www.
meensel-kiezegem44.be/neuengamme.
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Nieuw museum in Meensel-Kiezegem
START CROWDFUNDING CAMPAGNE VOOR NIEUW 
MUSEUM IN PASTORIE VAN MEENSEL

De plannen rond het nieuwe museum in de pastorie van Meensel krijgen met de 
dag meer vorm. Het trio Marc Cauwbergs, Katrin Duerinckx en Tom Devos kreeg op 
de Algemene Vergadering de goedkeuring alsook de belangrijke taak om tegen het 
voorjaar van 2018 de nodige fondsen te verzekeren die nodig zijn om te starten aan de 
bouw van het nieuwe museum rondom de razzia’s van Meensel-Kiezgem in 1944.

Vanuit de Gemeente Tielt-Winge kregen we alvast een toezegging van een budget van 
€105.000, gespreid over de komende drie jaren. Daarnaast lopen er nog verschillende 
subsidiedossiers bij verschillende overheden voor een totaalbedrag van € 150.000, 
waarvan we in de decembermaand de uitkomst nog zullen vernemen. Dat maakt dat 
we om onze plannen volledig door te voeren nog een resterend budget nodig hebben 
van € 80.000. Om de noodzakelijke startbudgetten te verzekeren lanceren we daarom 
van 15 december 2017 tot 15 februari 2018 een crowdfunding campagne om een eerste 
bedrag van € 30.000 op te halen, en zo van start te kunnen gaan met de effectieve 
werkzaamheden begin 2018. De opening van het nieuwe museum voorzien we dan in 
de zomer van 2019, 75 jaar na de feiten.

Om dit te verwezenlijken vragen wij jouw hulp! Op de volgende pagina kan je een 
overzicht vinden van de mogelijkheden om ons te ondersteunen.



15w w w . m e e n s e l - k i e z e g e m 4 4 . b e

€ 30.000 VAN 15 DECEMBER TOT 15 FEBRUARI, 
MOGEN WIJ OP JOUW HULP REKENEN?

Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan het nieuwe museum in de pastorie van Meensel? 
Dan vragen wij hier vriendelijk om jouw financiële ondersteuning. Onze medewerkers 
staan te popelen om van start te gaan met de effectieve werkzaamheden voor een 
gloednieuw digitaal museum rond herinneringseducatie en WOII in Meensel-Kiezegem.

Ons ondersteunen kan via deelname aan onze crowdfunding campagne, en in ruil 
geven wij graag iets in de plaats. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden.

Je schenkt een bedrag van  € 20
Dan ontvang je van ons twee gratis toegangstickets voor het nieuwe museum van 
zodra het opent én een uitnodiging op het openingsevenement.

Je schenkt een bedrag van € 50
Dan ontvang je daar bovenop een fiscaal attest van sponsoring én een jaar gratis 
toegang tot het museum vanaf de opening.

Je schenkt een bedrag van € 100
Dan ontvang je daar bovenop levenslange gratis toegang tot het museum én een 
gesigneerd exemplaar van het boek of de film over Meensel-Kiezegem ‘44.

Je schenkt een bedrag van € 250
Dan ontvang je daar bovenop de originele medaille van Meensel-Kiezegem ‘44 én een 
exclusief genummerd exemplaar van de officiële museumgids.

Je schenkt een bedrag van € 1.000
Dan ontvang je daar bovenop een plaatsje gedurende 3 jaar mee op de schermen in 
het nieuwe museum en bereik je tal van bezoekers met jouw naam, logo of reclame.

Je schenkt een bedrag van € 2.500  of meer
Dan schenken wij daar bovenop jou het peterschap tot ons nieuw museum, mag je 
mee het lintje komen knippen, en wordt jouw naam vereeuwigd in steen in het nieuwe 
museum.

Mogen wij op jouw steun rekenen?
Overschrijven kan op het Crowdfunding rekenignummer BE94 7360 4325 7014 

Noot: Dit is het correcte rekeningnummer op de online versie van de nieuwsbrief. De gedrukte versie 
bevatte en verkeerd nummer. Onze verontschuldigingen voor het ongemak. Wij danken iedereen die 

de realisatie van dit nieuwe museum mede mogelijk wil maken!  
Ontdek de voorwaarden en vooruitgang van onze campagne live op meensel-kiezegem44.be!

Indien gewenst kan je ons tevens onderteunen in natura. Zo zijn we op zoek naar vele 
helpende handen die willen ondersteunen tijdens de afbraakwerken, verfwerken, 
fine-tuning e.a. Maar ook indien je zelf nog interessante objecten, documenten, foto’s, 
e.a. hebt die een plaatsje verdienen in het museum mag je ons altijd contacteren via  
info@meensel-kiezegem44.be.

Vanharte vanwege Marc, Katrin, Tom en de voltallige crew!
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Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt  dankzij de  
ondersteuning van de marketing- en drukkerijafdeling van  

Intago - www.intago.be 

Hernieuwing Lidgeld 2018
NCPGR Meensel-Kiezegem’44 vzw

Het lidgeld voor 2018 bedraagt (minstens) 16 euro  (15 euro + 1 euro administratie)

Inbegrepen in deze ledenvoordelen:
Een persoonlijke lidkaart thuis toegestuurd

Driemaandelijks tijdschrift in gedrukte vorm thuis bezorgd
Gratis toegang tot onze evenementen

10% korting op onze publicaties, boeken, films ...
Indien u nazaat bent van een oorlogsslachtoffer van Meensel-Kiezegem sluit u automatisch aan bij  

N.C.P.G.R.- Nationaal en ontvangt u tevens  het periodieke blad ‘’Kracht’’ aan huis.

Een overschrijvingsformulier kan u incluis deze editie terugvinden.
Mededeling : lidgeld 2018 , uw naam en adres

Rekeningnummer:  BE84 7340 3632 1859

Wie contant betaalt of reeds betaald heeft hoeft hier uiteraard geen rekening mee te houden.  
Van harte dank voor uw uiting van sympathie.

DONATIES

Bijzondere dank aan volgende personen voor hun steun:
Linda Van der Meeren, Cox Maria, Fam. Van Esch-Cauwbergs, De Buys Sonia,  

Slagerij Vangramberen en Fruit Vanhellemont.

Onze sympathiserende vaandeldragers in Breendonk:  
vlnr Gerda Hermans, Evrard Van Goidsenhoven & Sonia De Buys


