De Gazet van Meensel-Kiezegem
15e Herdenkingsreis – zondag 26 augustus 2012 – dag 4
Ochtendstond heeft goud in de mond. Daarom moesten we stipt om 8u in de bus zitten van
slavendrijver OD. Op dus naar Bremen. Schützenhof was onze eerste rv-punt met Raymund
Gaebelein. Ook Cees Ruijters uit Rotterdam was ter plaatse en Ullrich & Marion, kortom de hele
groep vrienden van elk jaar. Een gitariste speelde een sfeervolle inleiding waarna Raymund ons
toesprak in niet mis te verstane woorden die wij door het gedicht dat Hilde voordroeg, ‘Wees
Waakzaam…’, volledig konden bijtreden. Het is ons inziens een feit dat zowel in Duitsland als in
België er personen zijn die het gedachtegoed van fascisme en nationaalsocialisme nog steeds
aankleven en idealiseren. Zij zijn, zonder doemdenken gezegd, een gevaar en vergif voor een
democratische maatschappij. De bloemen werden neergelegd door Danny ter herinnering aan
zijn oom René, vergezeld van een meisje met roze haren die namens de antifascistenbond
eveneens een ruiker neerlegde voor de plaat van Meensel-Kiezegem. Onze vrienden uit
Schützenhof die ons steeds hartelijk ontvangen zorgden deze maal voor een volle tafel met eigen
gebakken lekkernijen. Het was er bij wijlen zo leuk dat we de tijd uit het oog verloren. Toen
Raymund zijn zakhorloge van neus van Oktaaf duwde was het tijd om door te gaan.

Rozemieke met Cees & Danny in Schützenhof

De Bob de Bouwersmurfen

Na enkele verwarrende, tegenstrijdige berichten over de Valentinbunker konden we uiteindelijk
na een korte ceremonie aan het beeld ‘Vernichtigung durch Arbeit’ de bunker betreden. Alvorens
we echter toegelaten werden moesten we een haarkapje dragen en een mooie playmobilhelmpje
opzetten. Het wekte heel wat hilariteit op maar alles viel in zijn plooi toen de lieve Moni,
bijgestaan door de stoere Tom ons alle inlichtingen bezorgde over de bouw en het onnut van dit
gedrocht. Op de tentoonstelling hadden we speciale aandacht voor onze dorpsgenoot Frans
Vangilbergen die hier de langste tijd van zijn gevangenschap doorbracht waarna hij via de Cap
Arcona toch terug naar ons dorp kon terugkeren. Drie insluipers geraakten op slinkse sluwe
wijze toch in het verboden deel van de duikbotenbunker. Resultaat was een hele fotoreeks van
Frederick (welke?) en Jean-Paul, gestimuleerd door Oktaaf. Even stiekem ontsnapten ze aan de
aandacht van onze Duitse gidsen, het zijn nogal KaDé’s (ochnee, dat is iemand anders).
Honger en etenstijd in het Union restaurant: stamppot (Eintopf) om U tegen te zeggen, grote
volle kommen werden aangesleurd en aan de lopende band verorberd. Toen Juul ‘ein wenig’

vroeg kwamen ze weer met een volle kastrol die hij slechts gedeeltelijk trachtte binnen te spelen,
wat een Eikel. Wij hebben het op de bus geweten!

Voordrager Arthur & Vlaggendrager Frederick aan de Bahrsplate
Bleef er alleen nog over een korte plechtigheid aan de Bahrsplate, Blumenthal die deze maal voor
de gelegenheid netjes was opgekuist. Hier droeg Arthur op gevoelsvolle wijze één van de
mooiste gedichten van Ina Stabergh voor: ‘In de nacht van het zwijgen’. Stoere zeemannen en
Damars stonden aan dek naar adem te snakken op de woeste Weser. Willy zag wat witjes rond
zijn neus en bleef wijselijk in de bus. Paula heeft tot nog toe niets over haar bevindingen van de
resultaten van haar polsbandjes verteld. Eenmaal de Weser over richting Osnabrück en verder,
en verder, en verder… En de MOT-redactie was weer aan het werk. Zie hier het resultaat.
Vergeet niet dat we op 16 september 2012 vanaf 14u verwacht worden in Huize Hageland, Oude
Pastoriestraat, 3390 Tielt-Winge voor ons reünie en omdat evenement op gezonde wijze door te
komen het misschien aan te raden is aan het 11e streekbuffet van de N.C.P.G.R. MeenselKiezegem in het Ontmoetingscentrum te Meensel-Kiezegem vanaf 11u30. (Voor inschrijving 016
63 36 11 of jozef_lemmens@skynet.be).
Al wat MOT verkondigde was de waarheid en niets dan de waarheid. Indien u zich in uw kruis
getast voelde d an was het zeker terecht. Indien je er hartelijk kon mee lachen was het nog
(z)waarder. Hopelijk tot volgend jaar bij onze reis naar Neuengamme via Meppen-Versen,
Sandbostel, Wöbbelin & Ludwigslust.

