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Met de Stichting Meensel-Kiezegem’44 naar
Normandië van 3 tot 6 juli 2008
Er is al heel wat belangstelling voor deze unieke trip. Deze reis staat in
het teken van de landingen op 6 juni 1944 van de geallieerden. We bezoeken o.a.: Het “Memorial de la Paix” in Caen (een must voor iedereen),
Omaha Beach met het immense Amerikaanse kerkhof te St Laurent sur
Mer (ook te zien in de film “Saving private Ryan”), de “Pointe du Hoc”
(de aanval van de rangers), Port en Bessin, Ouistreham, Utah Beach, St
Marie du Mont, St Mère Eglise met twee musea en het bekende kerkje,
het Duitse hernieuwde kerkhof van La Cambe, de “Pegasus Bridge”, de
kunstmatige haven van Arromanches, Bayeux met het Brits kerkhof
en museum (hier kan eventueel ook de wereldberoemde tapisserie
van reine Mathilde worden bezocht), de “Pont des Belges” te Deauville (brigade Piron) en Honfleur (waar de Belgen een groot aandeel
hadden in de bevrijding). Uiteraard rijden we over de gigantische
pont de Normandie van meer dan twee kilometers lang. Dit is een
greep uit deze gerichte reis, meer informatie kan u vinden op pagina 9
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Pointe du Hoc - Normandie

ONZE ELFDE HERDENKINGSREIS
NAAR NEUENGAMME
Naar goede gewoonte zullen wij ook dit jaar op massale aanvraag
een herdenkingsreis inplannen naar Noord-Duitse Herdenkingsplaatsen. Met een nieuw traject zullen we dit jaar meer aandacht
besteden aan Wobbelin, Ludwigslust, Eulzen, Neustadt (Cap Arcona), maar ook onze traditionele Neuengammedag kan uiteraard
niet ontbreken, alsook een bezoek aan onze vrienden in Bremen. We
verblijven in half- pension, 3 overnachtingen in uitstekende hotels.
De reis zal plaatsvinden van donderdag 21 augustus tot en met
zondag 24 augustus 2008. Plaatsen zijn beperkt, dus snel reserveren is de boodschap, zie pagina 9 voor meer informatie.
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Waarde Lezer,
Wij namen afscheid van de laatste snuifjes herfst
lucht en de rottende mossen. We schrikten op
van  de krakende “okkernoten” onder onze wandelschoenen en de in -glorie- vergane paddestoelen is het slordige gras… ‘ t  Is mooi geweest. We
koesterden de zonbeschenen herfstkleuren van
ronddwarrelende boomblaadjes. De kerkhof bloemen piekten in de chrysantenpotten. Ze leken ons
te helpen onze diepste verlangens te verwezenlijken. Iedere stap, iedere dag, elke nacht bracht
ons ’n ietsje dichter bij de frisse dennengeur van
kertsmisdagen. We haalden de langverwachte
dikbuikige kalenders met hun nieuwjaarsdagen
aan boord en speelden vooraf met fonkelende
lichtjes en felgekleurde kerstballen.
Eén zorg: hoe formuleer ik mijn wensen voor
2008?
Het nieuwe jaar dient zich aan als een
proefpakket…  
Goed jaar, slecht jaar
‘k Wens u allegaar
en schoon en gelukkig nieuwjaar.
Met deze nieuwjaarszang trok lang geleden de
dorpsjeugd -trouwens ikzelf ook nog- als nieuwjaarszangers langs de modderige straten, op zoek
naar een kleine aalmoes of handgiftje van mensen
die dat toen al konden missen.  En wij, voor hen de
langverwachte zangertjes, wisten bij voorbaat al
aan de façade en de buitenkant van de woningen
die we aandeden, wat ons te wachten stond: of we
langs de kassa mochten ja dan neen. We kenden
zowat onze klanten. En dan maar wachten tot er
iemand voor kwam.
Wanneer we   echter de grendel niet hoorden
losschuiven of het deurslot niet hoorden piepen was
ons  kordate antwoord  vanuit de buitenkant:
Hoog huis, laag huis, er zit een gierige pin in
huis.
Net als toen, aan allen een oprechte en hartelijke
wens: een schoon en gelukkig nieuw jaar.
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Als je maar weet dat echte schoonheid vanbinnen
zit. Al voldoet u  misschien nog niet aan de gangbare schoonheidsidealen, of is de   BMI formule
inzake uw gewicht aan uw aandacht voorbijgegaan… Niet getreurd.
Met kwaliteiten als sympathie, vertrouwen en
respect zullen anderen u zeker als “aantrekkelijk”
ervaren. Een schoon mens dus. En  dat wens ik u
van harte.
In dat verband laten twee Amerikaanse onderzoeken zien dat echte schoonheid inderdaad
vanbinnen zit. Uiterlijke kenmerken spelen
uiteindelijk een minder belangrijke rol.
In een onderzoek moesten volwassen mannen
en vrouwen een oordeel vellen over hun oudklasgenoten aan de hand van een oude klasfoto.
Ze moesten aangeven wie ze het meest attractief
vonden. De groep werd gevraagd in de beoordeling de aspecten als sympathie, vertrouwen en
respect mee te nemen.
Vervolgens werd de klasfoto ook beoordeeld door
een groep mannen en vrouwen die qua achtergrond vergelijkbaar was, maar die de mensen op
de foto niet kende.
Beiden groepen beoordeelden de klassenfoto totaal verschillend.
De onderzoekers trekken   uit dit experiment de
conclusie, dat de sociale factoren een belangrijke
rol spelen bij de vraag of iemand attractief is of
niet.
Schoonheid zit echt vanbinnen.
Vandaar onze wens:
maak er een schoon en gelukkig jaar van.
Guido Hendrickx,
Voorzitter.

Samenwerking met
VNV Bremen

07/10
09/10
23/10

De viering van 60 jaar VNV Bremen en de
fijne omstandigheden waarin we de meest
vooraanstaande personen van het stadsbestuur ter plekke mochten ontmoeten,
heeft bij sommige medereizigers van de
10de Herdenkingsreis de wenkbrauwen
doen fronsen met de bijhorende bemerking: -Hoe geraak je in godsnaam, als buitenlandse groep zover, dat zelfs burgemeester
Jens Böhrnsen uit een Duitse grootstad,
je komt verwelkomen en in zijn openingswoord tijdens de viering, een speciaal
woordje richt tot ons gezelschap met
de vleiende woorden: “liebe Gästen aus
Belgien Meensel-Kiezegem”-

28/10  

Ja… dat is een lange geschiedenis. In een kort
verhaal gaat dat zo:
Raymund Gaebelein en zijn medewerkers van
de Vereniging van de Vervolgden, de Antifaschistische beweging zocht contact op met ons in
2002. Naar aanleiding van onze 5de Herdenkingsreis was er een en ander de Duitse pers niet
ontgaan en werd er ruim aandacht aan besteed
aan deze opmerkelijke bezoeken aan diverse
kampen.

07/11
15/11

Mein Entschluss war sehr spontan.
Ich rechiere hier in Bremen weiter.
Ich habe die listen auf den Fried
hof überprüft. Ich habe
festgestelt…
Hier in Bremen gibt es ein grosse
grab
Wir haben ein treffen en haben
besprochen
De eerste foto’s en de eerste
genomen op Osterholzer Friedhof.

Kortom, op één maand tijd ging daar, na  meer
dan vijftig jaar, een wereld open.
Het werk van de Stichting werd bekroond met
een onverwachte en onvoorstelbare hulp in de
persoon van voorzitter Raymund Gaebelein.
Wat meer is, Meensel-Kiezegem en zijn oorlogsverleden  werd een stukje van hem. Onze jaarlijkse herdenkings-reizen kregen een nieuwe
impuls.
De vele locaties in Bremen verplichtten ons aan
reisuitbreiding te doen;
’t Werd een vierdaagse reis. En nog zitten we in
tijdnood.
Guido Hendrickx

Voor hen toch nog een ietwat vreemde benadering daar Bremen ook meer dan 200 werkkampen op zijn grondgebied had. Vooral langs de
Weser dan toch.
En   zeer   spontaan werden er diensten
aangereikt. Op   een werkvergadering kregen
onze bestuursleden te horen: “er is daar een
Duitser, Raymund, die meer weet van onze
slachtoffers en hun werk- en begraafplaatsen.”
Verwondering alom.
Daar iedereen daarvan op de hoogte moest
gesteld worden, stelde ik, als voorzitter voor:
“Laat alle correspondentie via het gastenboek
van de website Stichting Meensel-Kiezegem
verlopen.”
Wat alsdan ook gebeurde. Iedereen kon dus
mee de evolutie volgen van de ingeslagen opzoekingswegen. En dan lazen we met onthutsende verwondering tussendoor :

Raymund Gaebelein en Guido Hendrickx bij
de onthulling van de plakkaat in Schutzenhof,
Bremen. Er was veel Duitse persbelangstelling
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Ook dit nog ervaren
We kunnen het niet ontkennen: zulke
herdenkingsreis als de laatste -10de- doet
wel wat aan een mens. Toen we de eerste
dag op weg waren naar de Emslanden, Meppen-Versen en Papenburg bevonden we ons
dicht bij de streek Nijmegen en Arnhem,
gekend om de zware strijd die geleverd door
de geallieerde legers in 1944. “Een brug te
ver” betekende de prachtige realisatie van
een superfilm over deze genadeloze strijd.
Onze doortocht door het groene landschap
doorkruisten mijn mijmeringen.
Mijn gedachten gingen terug naar het werk  
van Ineke Albers. Wie is Ineke? Zij is onderzoekster aan   het   Nijmegense Heyendaalinstituut
en maakte een uitmuntend proefschrift.
Het ging bijzonder over het heilzame effect
voor pelgrims op een pelgrimage, zeg maar
over mensen op bedevaart. Ik voelde mij tijdens
onze herdenkingsreis nog altijd op bedevaart.
Ineke zegt en schrijft ter zake:
-Pelgrims ervaren niet alleen het bezoek aan
een bedevaartplaats, maar ook de reis erheen
als heilzaam, rustgevend, verkwikkend. Sommigen spreken zelfs van een “antidepressivum”.  
Het blijvend  en heilzame effect draagt bij aan
de weerkerende populariteit van het pelgrimeren.Ineke Albers omschrijft het als een heilige
kracht die door beweging wordt losgemaakt.
Haar onderzoek beperkte zich niet tot de
theologische betekenis van een pelgrimage.
Ook hoe de bevindingen van onder meer de
neuro-wetenschappen bij dergelijk theologisch
onderzoek kunnen worden gebruikt.
De neurowetenschappen belichten en verklaren
dat de inspanningen als wandelen, bezoeken,
trachten te vinden, ontdekken, bewonderend
bekijken enz. Dat alles heeft een positief effect
op de stemming, op het denkvermogen en het
algemeen welbevinden.
Daaruit   onstaat een blijvende populariteit
van een pelgrimage, sterker nog de spirituele
genezing of deugddoende ervaring. Het is
als de vrucht en het gedeeltelijke gevolg van
geleverde inspanningen.
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Het zijn vooral de hersenen die aan het werk
gezet worden. Temeer daar er via in- en uitademhaling alsook de opgedreven hartslag,
energie vrijkomt die we nergens ander kunnen
opwekken.
Werpt dit geen licht op de succesrijk
herhalende herdenkingsreizen?
En met al onze activiteiten en de entourage hier
rond verbranden we heel wat kilocalorieën. Een
pondje lichter dus.
Kwaad kan het dus zeker niet.
Guido Hendrickx

Iets over
vervlakking…
Zowat een jaar geleden was er heel wat opschudding en commotie rond een geplande
concert tegen racisme. De kranten waren
er als de kippen bij met voorafgaandelijk
nieuwsitems. Ook in De Standaard verscheen toen en interview met musicus Tom
Barman over een popconcert tegen racisme.
Tom Barman maakte geen beoordelingsfout
toen hij zijn bijdrage aldus besloot:
“de tijd   dat de rockartiesten in jumbojets
boven de wereld vlogen, een parallelle en decadent wereld is voorbij. Het is tijd om de handen
uit de mouwen te steken. Het is allang geen vijf
voor twaalf meer. Het is tien over twaalf. We
moeten iets doen tegen extremisme. Het nazisme is voor veel mensen iets als Napoleon: ze
weten niet meer wie of wat of waar of hoe.
We moeten duidelijk maken wat het betekent.”
...Daar is de Stichting Meensel-Kiezegem ’44
al een tijdje mee bezig...
Guido Hendrickx

Toespraak van Dr.
Detlef Garbe,
Directeur van de KZGedenkstätte Neuengamme
Neuengamme 25. August 2007
10e Herdenkingsreis van de Stichting MeenselKiezegem `44
Beste heer Hendrickx,
Geëerde Dames en Heren,
in naam van de KZ-Gedenkstätte Neuengamme
wil ik U allen deze morgen onze beste  groeten
overbrengen. Ik dank U, omdat ik aan deze
herdenkingsplechtigjeid mag deelnemen en enkele woorden tot U mag richten.
Als U, heer Hendrickx, met andere vertegenwoordigers van de Stichting Meensel-Kiezegem
`44 voor bijna 11 jaar voor de eerste maal naar
ons in de Gedenkstätte kwam, om te informeren, waren wij radeloos. Ik moet  bekennen, dat
wij- ondanks de ontelbare bewijsstukken in
ons archief en de vele door ons gepubliceerde
boeken over de geschiedenis van Neuengamme
niets, maar ook helemaal niets wisten, van de
op 1 en 11 augustus 1944 door Duitse Nazi’s en
hun collaborateurs uit de rangen der Vlaamse
SS in Meensel-Kiezegem uitgevoerde razzia’s,
niets wisten over de deportatie van de 31
mannen, van wie er slechts acht de halfjarige
gevangenschap in het Concentratiekamp van
Neuengamme en de buitenkampen konden
overleven.
De “Stichting” overhandigde ons dan hun documentatie, die ons de gebeurtenissen onder ogen
bracht.
In augustus 1997 greep dan de eerste
groepsreis uit de fusiegemeente Tielt-Winge
plaats. Een jaar later, op 29 augustus 1998,
konden wij dan dat door u gecreëerde, zo wonderbaar geslaagde, de smart en angst indrukwekkend in de vormtaal der kunst voorgestelde
gedenkteken van May Claerhout in het bijzijn
van de peters, de burgemeester Chris de SaeverCleuren en de voorzitter van de provincieraad
van Vlaams Brabant, de heer Alfred Vansina, in
wijden. Sindsdien kan dit gedenkteken hier, dat
aan de vermoorde inwoners en hun moeders
en weduwen herinnert, vele mensen, die onze

Gedenkstätte bezochten en eveneens  nog nooit
iets van Meensel-Kiezegem gehoord hadden,
deze geschiedenis naderbij brengen.
In november 2000 mocht ik dan bij u in TieltWinge aan de met zeer grote publieke deelname
gehouden viering als aanloop naar de opening
van het Museum in Huize Hageland deelnemen, waar sindsdien een zeer informatieve en
naar vorm een sprekende tentoonstelling van
de geschiedenis van de razzia’s, de deportatie,
het verblijf in het KZ en het historische gevolg
weergeeft.
Vandaag kunnen we nu terugblikken op tien
jaar bedevaart.
Wij hopen op een verdere intensivering van
onze goede samenwerking. Met het oog op het
engagement en het elan, waarmee de leden
van de Stichting Meensel-Kiezegem’44 zich bij
die voorname opgave profileren, om de herinnering aan de verschrikkelijke gebeurtenissen
wakker te houden, die 63 jaar geleden zoveel
smart over de gemeente gebracht heeft, ben ik
vrijwel zeker, dat wij nog vele reizen van uw  
Stichting naar het KZ-Neuengamme meemaken
zullen. Ik hoop van harte, dat wij -zo mogelijk
allen behouden en gezond- mekaar opnieuw in
het jaar 2017 -dan na twintig bedevaart- op
een jubileumsherdenking vinden zullen. Naast
dit visioen word ik vervuld met dankbaarheid.
Tien jaar gelden, toen u de eerste maal naar
Neuengamme kwam, heb ik en had onze arbeid
aan nieuwe vreugde gewonnen.
Ik dank U

Dankwoord van Raymund
Gaebelein
Naar aanleiding van het bezoek van de verwanten van de Belgische KZ-gevangenen op 24
augustus 2007
Zeer geachte heer Fülberth,
Zeer geachte heer Gohdes,
Zeer geachte heer Thölken,
Voor de vriendelijke ontvangst en de royale
onthaal van de groep verwanten van de kleine
Belgische gemeente Meensel-Kiezegem bij Brussel op 24 augustus wil ik u namens de Bremense
Landelijke bestuur hartelijk danken.
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Iets mag ik u niet onthouden: De Belgen hebben  
gedurende hun herdenkingsreis verslag  in dagboekvorm opgesteld. Daaruit wil ik een korte
passage vertalen: Van de plaatsvervangende directeur, de heer Thölken, werd voor ons reeds de
tweede maal een “Eintopf” klaargemaakt. Dat
is niet alledaags dat de overheid zijn bezoekers
zo verwennen. 50 mensen voor het eten uitnodigen is nergens gebruikelijk. Bij ons gebeurd
het niet, dat een groep van kerkhofbezoekers
zo (dienstvaardig) behandeld wordt. Aansluitend aan de herdenkingsplechtigheid een de
grafstenen met de namen van onze medeburgers bezochten we ook de gerestaureerde
Kerkhofkapel: een prachtige koepelbouw. Na
het gedicht (van Ina Stabergh) weerklonk
aangrijpende musiek: de klavieruitvoering uit
Schindlers List. Een ogenblik stilte, die niemand
onberoerd liet.
Met vriendelijke groeten,
Raimund Gaebelein  (Landesvorsitzender VVNBdA Bremen)
Het antwoord van Rolf Fülberth, diensthoofd
van “Stadtgrün” Bremen, die ons ontving
op het Osterholzerkerkhof en met zijn personeel een lekker versterkend middagmaal gratis
bezorgde, na het dankwoord van Raymund Gaebelein voor de groothartige ontvangst en hulp.
Zeer geachte heer Gaebelein,
Veel dank voor de vriendelijke woorden.
Het verheugt ons, dat het u bij ons zo bevallen is op het Osterholzer kerkhof en dat de
bezoekersgroep met een positieve indruk ons
kon verlaten.
Met vriendelijke groeten
Ing. Rolf Fülberth.
Osterholzer Friedhof

E-mail van journaliste Katinka Schröder, die de film “De
lege graven van MeenselKiezegem” realiseerde.
Beste Oktaaf,
De dood van Alfons maakt mij treurig, wat hij
als kind beleefd heeft,  heeft hem zeker enige
jaren van zijn leven gekost.
Op 22.11 om 21 u loopt op de NDR een film
over de rijkste families van Duitsland, de
Quandts, en de herkomst van hun vermogen
kwam uit de dwangarbeid. De film wordt
eenmaal vertoond, zonder aankondiging,
waarschijnlijk om zich voor een voorlopige
maatregel van de Quandts te beschermen, kijk
naar
http://medienlese.com/2007/09/30/das-schweigen-der-quandts/
Beste groeten aan Guido,
Katinka Schröder

Mededeling van medereizigster naar Neuengamme,
Rita Goossens
Dag Oktaaf,
Na lezing van de 25ste nieuwsbrief achtte ik
het aangewezen U te zeggen dat ik ook zeer
geïnteresseerd ben om de reis naar
Normandië mee te maken, evenals de reis naar
Neuengamme volgend jaar. U mag mij, als het
past natuurlijk, bij het voor de organisatie
noodzakelijke aantal tellen.
Ik las reeds enkele malen Uw boek “Getuigenissen” Het raakt elke keer meer, vooral omdat
ik nu enkele van de mensen die er in vermeld
worden een beetje kan situeren. Resultaat is
ook wel dat ik ondertussen spijt heb dat ik
mijn vader zaliger, toen die indertijd over de
oorlog (hij was ondergedoken) sprak, niet véél
meer uitgevraagd heb. Nog veel succes met
Uw, heb ik al gemerkt, enorm drukke agenda.
Groeten van Rita Goossens.
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Verslag over de VOEM
10de Emancipatieprijs
Voem vzw staat voor: Vereniging voor
Ontwikkeling en Emancipatie voor Moslims.
Bij de plechtige proclamatie van de 9
geselecteerde nominaties, gekozen uit 28 deelnemende projecten werd als eerste vermeld met
een eervolle vermelding de actie 10 december
2008 dewelke de Stichting mee ondersteunde.
Dat vraagt voorafgaande een woordje uitleg:
Sprekers lichtten toe, dat   in het grote pleiten
voor een open en verdraagzame samenleving
waarin alle levensbeschouwingen met elkaar in
harmonie en verstandhouding kunnen samenleven en via ontmoeting, debat, themadagen en
studies,  we komen tot een gelijkwaardig en actief burgerschap voor alle inwoners in België.
De jury omschreef haar beslissing omtrent het
project 10.12.2008 als volgt:
De talloze mogelijkheden die dit project kan
aanbieden en heeft geboden over verdraagzaamheid en vrede, maakt dat het voor de
ontwikkeling van deze thema’s een onuitputtelijke bron zal worden.

Als buitenstaander besef je maar al te best dat
moslimvrouwen onderdrukt worden.
‘n Doodgewone zaak voor de Islamitische
wereld. ’n Trend die gevolgd wordt in de
Westerse wereld.  ’n Leven met meerdere verplichtingen ’n Vreemde inschatting.
Lees hierover meer op de betreffende website
van Voem, http://www.voem-vzw.be/
Aanbevolen, wanneer je meer wil weten  
waarom vrouwen
- zich sluieren
- geen contacten hebben met andere mannen
vermijden van anders denkenden te ontmoeten
- geen vrije keuze van huwelijkspartner  hebben
- geen vrijheid om uit het geloof te stappen.
Meer en meer kwam je zelf  als toehoorder tot
het besef dat we vrouwonvriendelijke zijn en  
praktijken  hanteren die  onaanvaardbaar, discriminerend en onmenselijk zijn.
Het lezen en ontleden waard.

Daar de einddatum is vastgelegd op de 60ste  
verjaardagsherdenking van 10.12.2008 voelen
wij ons verplicht, en dit bij uitzondering, het
reeds op te nemen in de werking van volgend
jaar.
Vooral de jongeren kunnen ter zake  materialen
vinden om hun geleverde inspanningen via de
vage herinneringen het gedachtegoed aan de
komende generaties door te geven.
Hierna werd de 10de Emancipatieprijs overhandigd aan werkgroepen met een ietwat “gemakkelijker” thema.
Maar die diversiteit hoog in het vaandel dragen
De hoofddoekaffaires in Belgische steden en
gemeenten werden gehekeld en aangehaald
door de hoofdgastspreekster van de avond Dr.
Bambi Ceuppens. Uitgebreid en interessante
behandelde ze in haar uiteenzetting en zijn
moslims, mooi en meedogenloos

Gelezen  in “Het Nieuwsblad” van 18/12/2007:

Bekkevoort,
Stadsdichtersdag
Ina Stabergh uit Assent was afgelopen weekend
als enige Belgische stadsdichter op de Stadsdichterdag 2007 in het Nederlandse Lelystad. Eric
Budai, een docent van het stedelijk conservatorium in Leuven, wil de teksten van Stabergh
bovendien op muziek zetten. Voor het   vocaal
ensemble Reflections wordt per Vlaamse provincie één dichter aangeduid wiens teksten een
muzikaal karakter zullen krijgen (ibo)
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Ons aandenken aan
Eerwaarde Heer
François Craeninckx
Naarmate de tijd vordert worden ook
de rangen van het vrijwilligerswerk
uitgedund door onverwacht overlijden van
onmisbare personen. Wij herinneren ons
nog het ontmoedigend verlies dit jaar van
onze gewaardeerde medewerker Alfons
Craeninckx.
Op 5 november 2007 overleed te Tienen zijn
familielid priester François Craeninckx. Naast
verschillende eretitels, onder ons bekend als
de eredirecteur van het Sint-Jozefsinstituut te
Tienen enerzijds, als politiek gevangene 19401945, maar vooral als toegewijde voorzitter
van NCPGR afdeling Meensel-Kiezegem anderzijds is voor hem Jezus’droom in vervulling gegaan: Gods nabijheid na een actief leven.

Wij bieden de achtbare familie ons welgemeend
medeleven aan. De vereniging NCPGR en haar
bestuursleden willen we in deze condoleantie
betrekken en verwijzen naar het gedachtenisprentje van hun overleden voorzitter, vooral de
laatste regel die oproept om het “gemotiveerd
verder doen” te bewerkstelligen.
Ook in moeilijke omstandigheden. Wanneer iemand als wijlen François Craeninckx de rangen
niet meer sluit.
Guido Hendrickx; Voorzitter

Inderdaad, begin der jaren ‘70 heeft de dierbare afgestorvene  François Craeninckx wijlen
onze ereburgemeester Prosper Janssens, zelf  
één van de zeldzame weergekeerde uit de hel
van Breendonk, opgevolgd als voorzitter van de
plaatselijke afdeling Meensel-Kiezegem van de
Nationale Politieke Gevangenen en Rechthebbenden.

Evrard Van Goidsenhoven
vertegenwoordigde onze
Stichting in Antwerpen op
het Forum van de kinderen
van de Shoah

Als toegewijde voorzitter heeft hij, van meet af
aan, evenveel tijd, liefde en energie gestoken,
samen met de diverse gemeentebesturen en  
zijn medewerkers van de NCPGR-vereniging
om zoveel als mogelijk, het jaarlijkse herdenken van de schandelijke deportaties van onze geliefde dorpsgenoten tot een waardige uitstraling  en eerbetoon om te zetten.  

Zoals afgesproken op onze laatste vergadering
17/10 ben ik op zondag 28/10 naar het Congres, Forum van de kinderen van de Shoah te
Antwerpen geweest.

Ook de realisatie van het Infolokaal getuigt van
zijn initiatieven en sluit aan bij de werking van
ons Vredesmuseum. In het boek “Getuigenissen”,
de basisgedachte van onze film over “MeenselKiezegem ’44” was hij in 1985 nog aangetreden
als de jonge getuige. Later zal hijzelf samen met
zijn broer én journalist Stefaan Van Laere de
toekomst veilig stelt tegen het “nooit vergeten”
met het eigen  lotsverhaal: “Een klein dorp een
zware tol”
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Met onze jaarlijkse bezoeken aan de diverse
concentratiekampen blijkt deze gedachte, meer
en meer als een onwaarschijnlijk gegeven door
te dringen en voet in de aarde te vinden bij talloze buitenstaanders die geïntresseerd  mee op
herdenkingsreis trekken .

Vertrek met de trein te Tienen 8u13 en terug
thuis 21u35. Zoals altijd hadden de afwezigen
dik ongelijk. Thema’s van de dag, Herinnering,
Overlevering en Hoop, 62 jaar na het einde van
de Tweede Wereldoorlog. Het was beklijvend,
lerend, ontroerend, verrassend en vooral tot
het besef komen dat het hier over tenminste 6
mlj slachtoffers gaat waarvan men er nog naar
een 3 mlj op zoek is. Daarom die fotoactie in
het straatbeeld van “Geef hen een gezicht”. Niet
weten wat er met je familie is gebeurd levert
nog steeds een ondraaglijke zoektocht.

De vraag, “hoelang blijft iemand hier in België
allochtoon”, gesteld door Larchi Nadine, joodse
moderator bij de lezing van Baron Jan De Volder,
verraste en deed iedereen daar even nadenken
met als resultaat dat er niemand kon op antwoorden. Ja, dat zou men toch eens anders
moeten of kunnen gaan zeggen, bijvoorbeeld
zoals in Amerika “from Irish, French, Belgian,
German, ... origin”.
Buiten de vele onbekenden, Paul Dekeulenare,
Marc (Van Roosbroeck) en zijn Christien ben ik
daar tot mijn blije verrassing Chris (Belg/Ind
student) en nog een paar van zijn collegae tegengekomen.
Nog iets over het Congres. Mooie, krachtige,
pakkende met veel(be)lovende inhoud
voordrachten gehoord, gegeven door o.a. Kris
Peeters Min. Pres. Vl. Regering, Natan Ramet
ridder voorzit. Muz. Deport. en Verzet, Monica
De Coninck Wnd Burgem. Antwerpen, de film
“Gewillig België”, de gemonteerde opname
van Patrick Janssens Burgem. Antwerpen met
zijn gemeende verontschuldigingen tgv de samenwerking van de Antwerpse Politie bij de
Jodenrazzias aldaar, Cathy Berx VL. Volksvertegenwoordiger, Mark Eyskens, Fred Erdman
Eresenator oud voorzit. SPa en Patrick Dewael.
Het was weer te vlug voorbij.
“Wie de geschiedenis vergeet, is gedoemd hem
te herhalen !” was weer de rode draad door het
Forum gesponnen en door de aanwezigen gedragen.
Minpunt: de zo veelbelovende catering werd
een chaos !!! Het frietje met cervola in het Centraal Station was een welgekome smakelijke
afsluiter.

Normandië van 3 tot 6 juli
(Vervolg van voorpagina...) De overnachtingen zijn deze maal voorzien in het Relais Mercure in de badplaats Ouistreham aan de monding van de Orne. Het is een eerste klas hotel
en we verblijven er in half pension. De prijs
zal schommelen rond de 380 euro per persoon
(hierin zijn inbegrepen de reis, het verblijf,
drinkgeld, brochure enz.) De ingangen van musea e.a. worden ter plaatse geregeld omwille

van de diverse kortingen per groep). Om vlot
te werken en zeker te zijn vragen wij om zo snel
mogelijk in te schrijven en te bevestigen door
een voorschot te storten van 150 euro op rekeningummer 143-8594605-21 met vermelding Normandië. Verdere inlichtingen bij reisgids Oktaaf
Duerinckx (oktaaf@meensel-kiezegem44.be)
Degenen die deze organisatie van de Stichting
Meensel-Kiezegem’44 al beleefden zullen deze
reis van harte aanbevelen. Wacht dus niet langer
en zeker voor half januari om u aan te melden!

Onze elfde herdenkingsreis...
Naar de wens van medereizigers en ook
omwille van timing maken we deze maal de
reis in de andere richting. Inderdaad, wanneer Wöbbelin (waar nog heel wat andere
werken werden voltooid) telkens op de laatste dag valt zijn we, wegens tijdgebrek, een
beetje te gehaast. Dus gaat het deze maal
over Hannover (eventueel Bergen-Belsen),
Uelzen, Ludwigslust en naa een bezoek aan
het museum naar Bergedorf. De tweede dag
dus vrijdag 22 augustus is de Neuengammedag: hier bezoeken we het nieuwste museum
over de dwangarbeid, het Neuengammemuseum de site van de voormalige gevangenis,
het Gestapomuseum in de garages, de Klinkerwerke, de Herdenkingshalle en eren onze
dorpsgenoten aan ons beeld “De wanhoop van
Meensel-Kiezegem” en aan het crematorium.
Op zaterdag gaat het dan richting Neustadt
(Pelzerhagen) waar we het monument van de
Cap-Arcona bezoeken en eventueel het museum hierover. Via Sandbostel en Farge dan
naar Bremen. Hier zullen we ook moeten met
de tijd goochelen: op zaterdag of op zondag
schakelen we Blumenthal in. Op zondag bezoeken we dan het Osterholzerkerkhof (met
der sfeervolle kapel) en brengen we hulde aan
onze slachtoffers in Schützenhof. Via de overzet gaan we langs de linkerover van de Weser
terug naar huis. We verblijven in half-pension, 3 overnachtingen in uitstekende hotels.

Meer hierover in latere edities. U kunt echter,
om zeker te zijn al inschrijven. Hiervoor stort
u 100 euro op rekening 142-4022035-52 met
vermelding Herdenkingsreis Neuengamme
2008. Ook deze maal is het aantal inschrijvingen beperkt. Verdere inlichtingen bij reiscoördinator René Cauwbergs (016/632460)
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Ons Contacteren...
Hagelands Vredesmuseum
Huize Hageland, Oude Pastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Geleide rondleidingen, elke
derde zondagnamiddag van
de maand, reservaties: Tel.
016/53 66 94, e-mail:
ann.verrek@tielt-winge.be

Ons Medewerkers...
Guido Hendrickx, Binkomststraat 56, 3391 Meensel-Kiezegem
Tel 016/487878
Marc Cauwbergs, Binkomstraat 42, 3391 Meensel-Kiezegem
Tel 016/635854
René Cauwbergs, Glabbeeksesteenweg 93, 3390 Tielt-Winge
Tel 016/632460
Tom Devos, Wingerstraat 12, 3390 Sint-Joris-Winge
GSM 0499/537896
Freddy Duerinckx, Gellenberg 107, 3210 Lubbeek
Tel 016/621238
Oktaaf Duerinckx, Karekietenlaan, 30 3010 Kessel-Lo
Tel 016/355232
Rudi Peeters, Kerkstraat 85, 3391 Meensel-Kiezegem
Tel 016/635820, GSM 0486/104960
Evrard Van Goidsenhoven, Hamelendreef 27, 3300 Tienen
GSM 0476/324401
Valère Van Gramberen, Bleukenweg 27, 3390 Tielt-Winge
Tel 016/631920
Alfons Vuchelen, Henri Dotremontstraat 6, 3320 Hoegaarden,
Tel 016/634955
Betty Vuchelen, Stoopkensstraat, 110 3320 Hoegaarden
Tel 016/767936

ABONNEER NU!
Inschrijven om de nieuwsbrief via de post te ontvangen kan steeds door een
kleine jaarlijkse bijdrage
in de druk- & portkosten.
Gelieve hiervoor een minimumbedrag van 5 Euro over
te schrijven op ons rekeningnummer (146-8037688-15)
met vermelding “Nieuwsbrief 2008 – Naam – Adres”.
De  Nieuwsbrief  is  wel  
gratis  beschikbaar via
e-mail. Inschrijven kan op
nieuwsbrief@meenselkiezegem44.be.
Een extra vrijwillige
bijdrage wordt doch altijd
geapprecieerd.
Ons helpen kan via
rekeningnummer
149-0567841-75
COLOFON
Redactie: Oktaaf Duerinckx
Vormgeving: Tom Devos
Foto’s: Marc Cauwbergs
Driemaandelijkse Nieuwsbrief over de Stichting
Meensel-Kiezegem ‘44.
Meer informatie kan u
steeds vinden op onze
website:
meensel-kiezegem44.be

Want als men het vergeet,
gebeurt het opnieuw...

