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16e Herdenkingsreis 2013
van 22 tot 25 augustus 2013

Ook dit jaar organiseert de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 weer haar Herdenkingsreis naar
Noord-Duitsland, al voor de 16e keer, van donderdag 22 tot zondag 25 augustus 2013.
Programma
22 augustus 2013 - Emslanden (Papenburg, Meppen-Versen), Sandbostel
23 augsutus 2013 - Bremen (Österholzer Friedhof, Schützenhof, Blumenthal, Farge)
24 augustus 2013 - Hamburg (Neuengamme)
25 augustus 2013 - Wöbbelin (Ludwigslust)

Verblijf in driesterren hotels Intercity Bremen & Ramada Bergedorf Hamburg, half-pension.

De prijs bedraagt € 460 per persoon voor een tweepersoonskamer & € 540 per persoon voor
een éénpersoonskamer. Dit bedrag is inclusief annulatieverzekering, gids onderweg & ter plaatse,
bibliotheek, aangepaste films, museumtickets, reisbrochure & vriendelijke bediening.
Inschrijven kan door overschrijving van een voorschot van € 100 op het rekeningnummer
IBAN BE64 1424 0220 3552 - BIC GEBABEBB met vermelding ‘Herdenkingsreis 16’ en uw
persoonsgegevens.

Meer informatie over de 16e herdenkingsreis kan u verder in deze nieuwsbrief vinden, of u kan
contact opnemen met onze medewerkers (zie p2), zij staan u graag te woord.

Stichting Meensel-Kiezegem ‘44
Binkomstraat 56, 3391 Meensel-Kiezegem
info@meensel-kiezegem44.be - www.meensel-kiezegem44.be

Afgiftemaanden: Februari, Mei, Augustus & November
Erkenningsnummer 608508 - Afgiftekantoor 3390 Tielt-Winge

Over de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44
Hagelands Vredesmuseum
Huize Hageland
Oude Pastoriestraat 22
3390 Tielt-Winge

Geleide rondleidingen elke derde zondagnamiddag
van mei tot september of steeds mogelijk op afspraak.
Reservaties via 016 53 66 94 of ann.verrek@tielt-winge.be

Onze Medewerkers

Guido Hendrickx, Voorzitter
Binkomststraat 56, 3391 Meensel-Kiezegem, Tel 016/487878
René Cauwbergs, Reisleider
Glabbeeksesteenweg 93, 3390 Tielt-Winge, Tel 016/632460
Oktaaf Duerinckx, Redactie & Gids
Karekietenlaan, 30 3010 Kessel-Lo, Tel 016/355232
Marc Cauwbergs, Foto’s en Tentoonstellingen
Binkomstraat 42, 3391 Meensel-Kiezegem,Tel 016/635854
Tom Devos, Redactie & Website
Wingerstraat 12, 3390 Sint-Joris-Winge, GSM 0487/737002
Freddy Duerinckx,
Gellenberg 107, 3210 Lubbeek Tel 016/621238
Evrard Van Goidsenhoven,
Hamelendreef 27, 3300 Tienen GSM 0476/324401
Alfons Vuchelen,
Henri Dotremontstraat 6, 3320 Hoegaarden, Tel 016/634955
Viviane Cauwbergs,
Hoogland 154, 3118 Werchter, Tel 016 / 53 41 88
Fernand Vansevenant,
Hoogland 154, 3118 Werchter, Tel 016 / 53 41 88
Ingrid Hendrickx, Secretariaat
Kapellekensweg, 32 3391 Meensel-Kiezegem, Tel 016/640309
Rudi Peeters, Wapens en Tentoonstellingen
Kerkstraat 85, 3391 Meensel-Kiezegem, GSM 0486/104960
Valère Van Gramberen, Pedagogische Activiteiten
Bleukenweg 27, 3390 Tielt-Winge, Tel 016/631920
Patrick Aerts,
Preterstraat, 24, 3118 Werchter Tel 0477/192775

Abonnementen

U kan de nieuwsbrief gratis ontvangen via e-mail door in te schrijven via nieuwsbrief@meensel-kiezegem44.be.
Indien u de nieuwsbrief wenst te ontvangen via de post vragen wij een kleine jaarlijkse bijdrage van € 15.00
over te schrijven op onze rekeningnummer IBAN BE83 1468 0376 8815 - BIC GEBA BE BB met vermelding van
uw adres.

Colofon

Redactie: Oktaaf Duerinckx & Tom Devos
Foto’s: Marc Cauwbergs

Woord van de voorzitter...
Naar aanleiding van de jaarwisseling werden reeds zovelen een zalig, gelukkig
en succesvol nieuw jaar gewenst. Hiermede langs deze weg nog even herhaald
met de zoete hoop dat onze wensen werkelijkheid mogen worden in 2013. En
dan te bedenken dat er nog studenten zijn.
Want zowat de laatste dagen heb ik zo mijn twijfels over de stand van zaken.
Oorzaak zijn natuurlijk de beangstigende mediaberichten. Vooral in het
Nieuwsblad van donderdag 24.01.2013 is heel wat commotie ontstaan over
mogelijk opgeschroefde negatieve resultaten die kandidaat-leerkrachten
hebben laten optekenen. Verbazingwekkend en met verstomming geslagen
want er zijn geen woorden voor. Wat ons werd voorgeschoteld aangaande
peilingen en proeven over de parate kennis van toekomstige lesgevers nog
wel, tart elke verbeelding. Beneden peil alleszins, zelfs ongeloofwaardig en
te betwijfelen. Zeer amusant zouden we hiermede 2013 kunnen aanzetten,
denkend aan de intensieve voorbereidingen die momenteel getroffen worden
wat betreft de voorbereiding van de herdenkingsmomenten en geplande activiteiten aangaande Wereldoorlog I
in 2014. Meerdere antwoorden hierover werden en konden aldus geformuleerd worden als absurde dialogen en
antwoorden – Wat zegt u de… want hier gaan we met typische vak- vraagstelling in geschiedenisonderwijs en
aanverwante.
“Tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben de Duitsers de Westhoek niet kunnen innemen omdat priester Daens de
sluizen van Nieuwpoort openzette. Later is die priester gestorven aan lepra. Columbus had ondertussen de Joden
ontdekt….”
Met ietwat parate kennis in het achterhoofd hou je dit niet voor mogelijk. Dat zijn toch niet de resultaten van
ons gratis onderwijs? Laat ons het hierbij even laten… en bezorgd de wenkbrauwen fronsen wanneer we moeten
aanhoren hoe verantwoordelijken zich, ’s avonds laat het TV programma Reyers Laat,in alle bochten proberen
te wringen en volmondig trachten uit te leggen dat men de zaak eens gaat bekijken en de nodige maatregelen
dienen opgelegd te worden. De Katholieke Hogeschool Limburg trok uit op onderzoek en kwam thuis met een
bedroevend klein resultaat. Vastgesteld werd: meer dan de helft van de meer dan 900 deelnemende studenten
hoorde het in Keulen donderen. De eindtermen over algemene kennis werden niet gehaald. Natuurlijk zullen
docenten met de vinger aangewezen worden als zijnde niet geïnteresseerd. Nieuwe competenties worden voorzeker
opgelegd en bijgestuurd. Kennen en kunnen. Maar wat? En wanneer? Uiteraard zal hierover gedebatteerd worden
op elk niveau. Vooral het secundair onderwijs zal geviseerd worden omdat aldaar “de slinger tussen kennis en
vaardigheden dramatisch is doorgeslagen”.
Tussen de regels door is te horen dat heel wat tijd besteed moet worden aan absurde(?) groepswerken.
Een algemene klacht blijken de overvolle leerplannen te zijn. Momenteel zijn we precies nog ver af van de
begeesterende Scandinavische opleidingsgedachte: Leerkracht zijn is een eer.
Pascal Smet, onderwijsminister van dienst, is duidelijk in zijn respons: “weerspiegeling van de maatschappij” en
“mensen zijn minder bezig met politiek”. Veramerikanisering wordt het nieuwe begrip.
In het nabije verleden mochten we nochtans zeer intilligente leerkrachten ontmoeten bij diverse museumbezoeken.
Wij zijn aan onszelf verplicht onze gidsbeurten in ons Vredesmuseum aan een grondige evaluatie te onderwerpen
en samen met de bezoekende scholen de herinneringseducatie aan Wereldoorlog II aan te passen aan niet al te
denderende intelligenties.
De toekomst… verder dan ooit.
Alternatieve werkvormen zullen nodig zijn… méér dan ooit.
Guido Hendrickx
Voorzitter

De Stichting in 2012...
Activiteitenoverzicht werkjaar 2012
Ook in 2012 hebben we niet stilgezeten bij de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44. Wij stellen u
traditiegetrouw ons voorbije werkjaar voor via de activiteitenlijst hieronder. Hiernaast engageerden de
medewerkers van de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 zich ook nog voor een 20-tal werkvergaderingen,
opbouwen van tentoonstellingen, voorbereidings & redactiewerk, ...
12 februari 2012
Globetrotterswandeling - Tentoonstelling in de Gemeenschapsschool
			(+700 bezoekers)
12 februari 2012
Geleid bezoek aan ‘t kerkhof van Meensel en Kiezegem (12 personen)
11 maart 2012
Bezoek en gidsing van familie Celis in het Vredesmuseum met
		
geleid bezoek aan het oorlogskerkhof te Meensel (14 personen)
12 maart 2012
Tentoonstelling te Vissenaken met gidsing en panelgesprek 				
			
met vier getuigen van de Stichting Meensel-Kiezegem’44 (+300 bezoekers)
24 maart 2012
Gidsing in Vredesmuseum groep van O.V. Diest (17 personen)
17 april 2012 		
Gidsing in Vredesmuseum en samenwerkingsbespreking met Cdt Celis en 		
			
licentiaten van het Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis
21 april 2012 		
Rondleiding en gidsing met studenten van Cimic-Lessiushogeschool Mechelen
			
(21 personen) en bezoek aan het kerkhof van Meensel.
10 mei 2012 		
Bezoek aan het Koninklijk Legermuseum te Brussel met gids (5 personen)
20 mei 2012 		
Derde zondag: openhouden cafetaria & gidsing in Vredesmuseum (24 bezoekers)
17 juni 2012 		
Derde zondag: openhouden cafetaria & gidsing in Vredesmuseum (35 bezoekers)
8 juli 2012		
Bezoek aan de Vlootdagen van de Belgische marine te Zeebrugge (8 personen)
15 juli 2012 		
Derde zondag: openhouden cafetaria & gidsing in Vredesmuseum (34 personen)
18 juli 2012 		
MK’44 en Jef van Goidsenhoven: bespreking bij Ina Stabergh ter voorbereiding
			van nieuw boek.
05 augustus 2012 Deelname aan de Plechtigheid te N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem - Tienen met 		
			
neerleggen van bloemen in Kiezegem en in Meensel (15 deelnemers)
16 augustus 2012 Deelname aan de Quiz van Meensel-Kermis (7 deelnemers)
19 augustus 2012 Derde zondag: openhouden cafetaria & gidsing in Vredesmuseum (42 bezoekers)
20 augustus 2012 Vertrek van de 4 fietsers (De Eikels) naar Neuengamme- uitwuiven en bezoek
			oorlogskerkhof (16 personen)
23 augustus 2012 15 de Herdenkingsreis met 34 deelnemers
			
Bergen-Belsen: museum- en sitebezoek met gidsing
			
Becklingen-Wietzendorf: Kerkhofbezoek met gidsing
			
Bullenhuserdamm: Museum en rozentuin met tweetalige gidsing
24 augustus 2012 Pelzerhaken: Herdenkingsmonument Cap Arcona- Kransneerlegging. 			
			
Neustadt Cap Arcona: Museumbezoek met tweetalige gidsing
			
Travemunde: Havenbezoek
			
Fuhlsbüttel: Concentratiebijkamp en museumbezoek met gidsing
25 augustus 2012 Neuengamme: Plechtigheden met kransneerlegging aan “De Wanhoop van M-K”,
			
Canadese Steen & Crematorium. Bezoek aan site - Herdenkingshal 			
Gestapomuseum - Gevangenismuur - Klinkerwerken Concentratiekampmusea.
			
Hamburg - Sankt Pauli: Gezamenlijke ontspanningsuitstap
26 augustus 2012 Schützenhof Bremen: Plechtigheid met bloemenneerlegging en muzikaal 		
			
intermezzo aan plaat M-K.
			
Bunker van Farge: gegidst bezoek (twee talen) en rondleiding in de site

De Stichting in 2012...
			plechtigheid aan monument
			
Blumenthal: Plechtigheid en bloemenneerlegging en rondleiding op de site
16 september 2012 Breugelmaaltijd bij NCPGR-Meensel-Kiezegem-Tienen (16 personen)
16 september 2012 Derde zondag: openhouden cafetaria - gidsing in Vredesmuseum (52 bezoekers)
			
Nabespreking, film- en fotovertoning van 15de Herdenkingsreis (75 personen)
21 september 2012 Fakkelestafette Weert (Nl)- Plechtigheid aan kerkhof Meensel (4 deelnemers)
			
Bezoek scholen Weert aan museum met gidsing (twee groepen - totaal 43 		
			
kinderen en 6 volwassenen)
			
Busrondrit in Meensel-Kiezegem langs de historische plaatsen met gidsing (49
			
deelnemers uit Weertse scholen)
			
Museumbezoek van genodigden, sponsors en VIP’s uit Weert (Nl) met gidsing
9 november 2012 Museumbezoek Sint-Jorisschool Winge met gidsing (24 deelnemers)
9 november 2012 Film “Meensel-Kiezegem” met bespreking -gedichten uit “Neuengamme, ik kwam
			
terug” van Ina Stabergh in Koninklijk Atheneum van Diest (31 deelnemers)
			
Museumbezoek met gidsing door 31 leerlingen van K.A. Diest
			
Busrondrit langs historische plaatsen met gidsing (31 deelnemers van KA Diest)
			
Kerkhofbezoek in Meensel met gidsing en vragenronde
			
(K.Atheneum Diest - 29 scholieren)
12 november 2012 Museumbezoek van basisschool Linden met gidsing en vragenronde
			(22 deelnemers)
Ook in 2013 zullen de medewerkers van de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 zich op dit elan verder
engageren voor herinneringseducatie & geschiedkundig onderzoek.

Uit de Hagelandse Regiogids
Ook in de nieuwe editie van de Hagelandse Regiogids van de Provincie
Vlaams-Brabant staat het Hagelandse Vredesmuseum opnieuw vermeld
op p160. Deze gids is een interessant hebbeding voor elke Hagelander &
Hagelandse Toerist!

“Stichting Meensel-Kiezegem’44 werkte samen met de hulp van het
wetenschappelijk researchteam van Dr. Detlef Garbe-directeur van het
Archief en Museum van het voormalige kamp van Neuengamme- het
Vredesmuseum (in november 2000) uit. Langs thema’s als “inval door de
Duitse troepen”,” paniek bij de bevolking”, “weerstand en collaboratie”,
concentratiekampen”… krijgen toeschouwers een overzicht waarbij het
drama van Meensel-Kiezegem in een bredere context wordt geplaatst.
Een afdeling over de strijd om democratie in de andere deelgemeenten
van Tielt-Winge wordt nog verder uitgebouwd. Toegangsprijs: 1 euro.”
Deze gids kan u bekomen op www.hageland.be of bij de diverse
Hagelandse toeristische diensten (waaronder Huize Hageland)

Film ‘Meensel-Kiezegem ‘44’ & Blenkinsop
Internationale beoordeling van de Film ‘Meensel-Kiezegem 1944’
Ter gelegenheid van de vernieuwde bewerking en toevoeging van extra’s aan onze film brengen we hier
de vertaling van de beoordeling door de Frans-Canadese criticus-auteur Fréderic Sojcher in zijn boek
“La kermesse héroïque du cinema belge”. (Le carrousel européen 1988-1996)

“Meensel-Kiezegem 1944 (1997) volgt dezelfde werkwijze (nvdr. zoals de vorig besproken film: stijl
docudrama). Gerealiseerd door Oktaaf Duerinckx, met de technische medewerking van Jos Hoeyberghs (één
van de stichters van het Vlaams Filmmuseum en archief van Leuven) en van Yves Jossa (die een leidende
functie bekleedt in de audiovisuele afdeling van de Leuvense Universiteit), gaat de film de sporen na van de
deportatie van al de mannen van het dorp Meensel-Kiezegem. Het betreft de Duitse wraakmaatregelen: een
collaborateur, Gaston Merckx (familie van de beroemde wielrenner) gedood door weerstanders, meerdere
verdachten van het dorp werden gefusilleerd en 69 inwoners naar de concentratiekampen gestuurd. Enkel
8 overlevenden keerden terug. Oktaaf Duerinckx zelf verloor zijn vader in deze donkere geschiedenis: deze
film realiseren was dus voor hem een onderwerp dat het strikte kader van de cinematografie overschreed.
Meensel-Kiezegem 1944 is een mix van getuigenissen en het in scène zetten van de gebeurtenissen.
Duerinckx wilde elke arrestatie van elke dorpsbewoner reconstrueren… wat, scénaristisch gezien, vragen
doet stellen. Andere bijzonderheid van de film: Duerinckx wenste dat iedere inwoner van het dorp vertolkt
werd door een afstammeling van het drama. Anders gezegd, de zonen vertolkten de rol van hun vader. Dit
is een vrij unieke ervaring in de Filmgeschiedenis.”
Al is de ware toedracht wel wat verwrongen door de auteur, dit is toch tussen het professionele
filmaanbod, zeker geen negatieve beoordeling. De vernieuwde DVD-box ‘Meensel-Kiezegem 1944’ kan
nog altijd bij onze bestuursleden of via de website verkregen worden voor € 20.

Gedicht van grootmoeder van Edward Blenkinsop

De vertrouwde ridder
Wanneer de kosmische gastheer besloot
om de menselijke geest te zuiveren,
riepen ze een paar uitverkorenen samen
om te testen en te verdiepen en te vinden.
Een vertrouwde ridder van de Allerhoogste
werd de hardste strijd toegewezen
om te voelen en te weten hoe wreed het kan zijn
de gedachten die het licht verloren.
Onze held ging opgewekt de weg
en klemde op zijn borst
de lamp van God, die gloeide en gloeide
in de duisternis van zijn zoektocht
En toen op een dag de kosmische gastheer
het signaal van boven gaf,
besteeg hij de gouden trap
naar het licht en het leven en de liefde.
Ade Sarah Neroutsos - december 1945
Uit Blenkinsop · Van de Belgische ondergrondse tot Bergen-Belsen, Peter Celis

Voorzittersmijmeringen...
Alle Maya-voorspellingen ten spijt haalden we heelhuids 2013. Aan al onze lezers een stevige aanpak en een
veelbelovende start gewenst voor een magnifiek en succesvol nieuw jaar. Ook vandaag nog van ganser harte! Het
lijkt een eeuwigheid geleden, dat stipt op nieuwjaarsdag de beste wensen van een zalig en gelukkig nieuw jaar
werden overgemaakt. Stiptheid stond toen nog met stip genoteerd op het prioriteitenlijstje. De “stip” geldt anno
2013 in onze mobieltjes nog alleen om aldaar enkele tsjokvolle agenda’s van een doordrijvend karakter te laten
getuigen. Een veelbelovende start gewenst… deze terminologie doet mij niet alleen denken aan bevroren auto
’s, maar vooral aan de overvolle toonzalen van het jongste autosalon in Brussel. Met 380 000 bezoekers stonden
ze te gapen bij voorkeur naar de duurste modellen. De jongste creaties die “hunne witte niet kon trekken”. Anders
gezegd, exemplaartjes die men zich , in en met alle luxe, niet durfde permitteren wegens aangekondigde de crisis.
Naast de schreeuwerige autoreclame in de media en de aangepaste Autosalonfolders, lees je dan in technische
rubrieken, bonte en eigentijdse berichten die niet zo positief overkomen voor een jaarbegin. Zeker wanneer we
het veilige en milieuvriendelijke autoverkeer aanstootgevend ervaren en de autoluwe steden en het “meer blauw
op straat” als het zwaard van Damocles als dé verandering in ons verplaatsingsgedrag met dwingende hand, als
onaangenaam en opgedrongen voelen. Weinig alternatieven. Of zakken we dan toch verplicht af naar dat leven
zonder auto’s? De Bond Beter Leefmilieu en Slimweg zouden dan oeverloos kunnen pronken met hun ruimschoots
behaalde gepredikte mobiliteit. En we zijn goed op weg! Getuige hiervan “de weg naar af” die terug te vinden
was in een speciale tentoonstellingshal te Brussel, alleen wat betreft fietsen en aanverwante verplaatsingsmiddelen.
Dàt en nog veel meer waren de gespreksonderwerpen die wij, bekommerde mensen wegens de voelbare crisis, nog
vrijelijk konden voeren, rondom onze familiale en verlate nieuwjaarsbrunch. Gespreksonderwerpen in dit gezelschap
te over: verschillende generaties, kinderen en kleinkinderen met nieuwe visies, wisselende hobby’s en interesses,
generatiekloven met brede inslag . Niet iedereen nam genoegen met antwoorden. Niet iedereen had die aanpassende
maturiteit, gepaste rijpheid en wijsheid. De overdonderende documentaires op het Canvaskanaal verrasten ook
op hun beurt. Vooral deze die het hadden over Wereldoorlog II. Grote vraag die al de anderen in de schaduw stelde:
”Waarom wij ons nog druk blijven maken om de Tweede Wereldoorlog?” De druk bekeken documentaires die met
regelmaat door de kabel gejaagd werden, passeren geen onwil, zo bleek. Dus uitleg en toelichting was meer dan
nodig. Eerste vaststelling: heel die oorlogsellende is ondertussen zeventig jaar geleden. Bovendien leven we mét
mensen van twee generaties verder. Ondertussen geworden tot over-geïnformeerde internetbezoekers met die “Alle
mensen worden broeders”-gedachten. Er staat tegenover dat mensenrechten ,waarop we zo fier zouden moeten
zijn, wereldwijd worden genekt en goedlachs gefnuikt. In welke wurggreep zijn deze jongeren beland? Zelfs een
Internationaal Oorlogstribunaal in Den Haag, met hooggeplaatste Opperrechters schrikt beunhazen vandaag niet
terug om de meest mogelijke onmenselijkheden op onschuldigen te plegen. Onze argumentaties en persoonlijke
getuigenissen zijn te beperkt indien we blijven spreken over die arrogante omschrijving van “den- Duits- van-toen”
die beladen werd met alle mogelijke fouten uit het verleden. Oorlogsverleden dan toch. Het is belangrijk te beseffen
waar mensen met gefascineerde foute ideologie en dito ideeën toe in staat zijn. Ook vandaag nog. Onze boekerijen
hebben overvolle kasten met historische werken. Je kan en mag niet blijven beweren dat een ganse Duitse bevolking
van toen met foute ideeën rond liep. Integendeel, het bewijs: de eerste concentratiekampen werden opgericht door
en voor Duitse landgenoten. Oprichters waren evenwel geïndoctrineerden en hersengespoelde medestanders van
de nieuwe orde Uitgekozen figuren, toevallig ook Duitsers, die hun hele natie in crisis, langzaam maar doelgericht,
meesleurden in een ontwortelende mensonterende gruwelijke ideologie van moord, geweld, marteling, uithongering,
uitbuiting, honger en landhonger. De eerste slachtoffers destijds waren ook niet toevallig Duitsers. Maar het was wel
het toonbeeld van gruwelijk realisme. Hiermee werd aangetoond hoe de toekomstige maatschappij zou geregeerd
worden door geplande extremistische overtuigingen. En toen besefte heel het gezelschap wat het uiteindelijk
betekenen mocht: een zalig en gelukkig nieuw jaar. En toen werd het stil, heel stil aan die feesttafel. Niet omdat de
schotels “van het schoon servies” plotseling leeg stonden. Maar wel omdat er de aandachtige tafelgenoten attent op
werd gemaakt over de feiten van wereldgekende problematiek. Hoe dat in diverse landen fascistische gedachtengoed
basis heeft gevonden in partijen met zetels in parlementen. Gelukkig heerst er nog verdeeldheid in hun politiek
getinte rangen en wordt er niet aan hetzelfde zeel getrokken. Misschien moeten we met allen maar eens meer naar
Canvasprogramma’s kijken waarmee op gunstige avonduren de herinneringen levend gehouden worden om niet te
vergeten. Niet voor niks hebben programmamakers uitschieters in kijkcijfers. Ik hou alvast mijn hart vast als ooit
mocht blijken dat gisteren plots morgen zal geworden zijn. Ook al zijn er die beste wensen van andere mensen.
Guido Hendrickx, Voorzitter

Sandbostel, Heideruh & Herdenkingsreis
Sandbostel & Heideruh - 28 & 29 april 2013
Naar aanleiding van de opening van het volledig vernieuwde site & museum te Sanbostel verkreeg
de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 een uitnodiging van Andreas Ehresman, die ons bij elk bezoek
professioneel begeleidde. Hij is de drijvende kracht achter deze vernieuwing en was ook de man
die aan de basis lag van de renovatie van KZ Gedenkstätte Neuengamme.

Wij zullen dan ook met een afvaardiging van de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 aanwezig zijn op
de openingsplechtigheid op 29 april 2013 te Sandbostel, samenvallend met de 68e herdenking
van de bevrijding van het kamp. De opening zal gebeuren door Bernd Neumann, afgevaardigde
van de Bundesregiering für Kultur und Medien.
Op de vooravond van deze opening zal onze delegatie als gastsprekers deelnemen aan het
seminarie “Waren wir wirklich befreit?’ in Bucholz Heideruh over het noodlot van weduwen en
wezen na de bevrijding van het fascisme, een organisatie van Raymund Gaebelein in het kader
van zijn project rond herinneringseducatie naar jongeren.

Uiteraard is iedereen van harte welkom om ons te vergezellen op deze gelegenheid. Indien u zich
hiervoor moest interesseren kan u steeds contact opnemen met één van onze medewerkers.

16e Herdenkingsreis 2013
Deze reis begint stilaan vorm te krijgen. De meeste contacten zijn gelegd en de hotels besproken.
Ondanks het feit dat de prijzen weer gestegen zijn blijven we toch opteren voor kwaliteit. Onze reizen
zijn daardoor hoog ingeschat en zolang we met deze formule bijval hebben gaan we er mee door.
Na enkele jaren rijden we nu weer langs de Emslanden. De regio waar het gevoelvolle “Moorsoldatenlied”
is ontstaan betekende ook het graf voor enkele dorpsgenoten. We zullen de eerste dag het nieuwe
museum van Papenburg bezoeken en een eerbetoon brengen op het kerkhof van Meppen-Versen. Dan
verder naar Sandbostel: dit voormalige kamp is in ere hersteld en door Andreas Ehresmann, die ons
steeds van harte ontving, van een ruïne omgebouwd tot een site die bewondering en eerbied afdwingt.
De eerste nacht verblijven we in het driesterrenhotel Intercity in Bremen.
De tweede dag is gewijd aan Bremen: Österholzerkerkhof, waar ook mensen van bij ons begraven zijn,
het kamp Schützenhof en Blumental en de waanzinnige groteske duikbootbunker van Farge.
Na deze bezoeken rijden we naar Bergedorf, waar we twee nachten in het Ramadahotel zullen verblijven.
We mochten dit hotel al enkele malen als uitstekend ervaren.

Zaterdag 24 augustus is dan onze “Neuengammedag” met het eerbetoon aan ons beeld “De Wanhoop
van Meensel-Kiezegem”, de Herdenkingshal, Klinkerwerke, de haven, de resten van de voormalige
gevangenis, de gebouwen van de bewakers, nu Gestapomuseum, de Waltherwerke, de afscheidceremonie
met dodenappél aan het crematorium en het omvangrijke museum van het kamp zelf.

16e Herdenkingsreis
Om dit laatste in de beste omstandigheden te bezoeken bevelen we het door ons vertaalde boek “Zeitspüren”
aan dat kan dienen als perfecte gids voor deze tentoonstellingsruimten, te verkrijgen vooraf of tijdens de
reis.
De terugreis gaat deze maal weer via Wöbbelin met zijn museum, speciale site in de bossen en de
begraafplaats aan het prachtige kasteel van Ludwigslust. De volledige reis (drinkgeld en gidsing,
tijdens de trip en ter plaatse, inbegrepen) in half pension kost 460 euro per persoon (540 euro voor
enkelkamers). Op de Hageland Express kijken we ook naar meerdere documentaires over de plaatsen
waar we terecht komen, is er een bibliotheek en kan men aan democratische prijzen iets knabbelen en
drinken.
Inschrijven kan door overschrijving van een voorschot van € 100 op het rekeningnummer
IBAN BE64 1424 0220 3552 - BIC GEBABEBB met vermelding ‘Herdenkingsreis 16’ en uw
persoonsgegevens.
Voor verdere inlichtingen kun je contact opnemen met reisleider René Cauwbergs op 016 63 24 60 te
Sint Joris Winge of bij één van onze leden.
Welke dorpsgenoten-slachtoffers gaan we begroeten?
Elk jaar zijn er mensen die niet op de hoogte waren van de plaatsen die we zouden bezoeken tijdens
onze reis. We horen achteraf regelmatig: “Had ik dat geweten? Daar zou ik eens willen naartoe gaan”.
Dus gaan we van nu af aan de plaatsen vermelden die we aandoen en waar we onze vrienden van het
dorp ter plaatse herdenken. (elke gevangene moest eerst via Neuengamme passeren)
Dus, als je familieleden of vrienden kent, breng ze hiervan op de hoogte. Het is voor hen een unieke kans
om even naar hun dierbaren terug te keren. (deze gegevens komen hoofdzakelijk uit het “Dodenboek”
van Neuengamme, we zetten er ook bij waar ze in een bepaald commando hebben gewerkt)
Donderdag 22 augustus 2013
Meppen-Versen: (5)
De Brier Daniël 9-12-44
Morren Romain 9-11-44
Natens Jozef 16-11-44
Natens Octaaf 22-11-44
Pasteyns Frans 23-2-45
Sandbostel: (1+1)
Trompet Marcel 15-4-45
Hendrickx Philip 1-5-45 (Binkom)
Vrijdag 23 augustus 2013
Blumenthal: (8)
Boesmans Josef 02-04-45 (werkte ook in Farge)
Hendrickx Richard 10-02-45 (was ook in Schützenhof)
Natens René 28-12-44
Van de Gaer Herman 25-01-45
Bruers Theofiel 16-12-44
De Bruyn Marcel 19-11-44
Pypen Jules 1-12-44
Robeyns Kamiel 7-12-44
Dereze Gustaaf 1-10-44
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Schützenhof: (6)
Reynders Emiel 17-1-45
Van Hellemont Guillaume 3-3-45 (was ook in Blumenthal)
Janssens Octaaf 20-2-45
Van Goidsenhoven Edward 13-3-45 (was ook in Blumenthal)
Janssens René 1-2-45
Hendrickx Richard 10-2-45 (was ook in Blumenthal)

Zaterdag 24 augustus 2013
Neuengamme: (27)
Basteyns Jozef 1-2(4)-45 (was ook in Blumenthal en Schüitzenhof)
Blenkinsop Edward 23-1-45 (mogelijk in Bergen-Belsen + )
Cauwbergs Evrard 7-11-44
Claes Louis 30-12-44 (was ook in Meppen-Versen)
Coeckelberghs Jozef 8-3-45 (was ook in Schandelah)
Craeninckx René Vital (Cap Arcona –Thielbek) 3-5-45 (was ook in Meppen-Versen)
Craeninckx Vital 16-11-44
De Bruyn Jozef (Hamburg- Hammerbrook) 21-11-44
De Cock Louis 20-4-45 (was ook in Blumenthal en Schützenhof)
Duerinckx Ferdinand 18-12-44
Janssens René 1-2-45 (mogelijk in Schützenhof +)
Lemmens Frans 9-11-44
Lowies Emiel 31-12-44
Mathues August 10(11)-11-44
Morren Remi 31-1-45
Natens Leo 24-2-45
Natens Prosper 3-3-45 (was ook in Blumenthal)
Pasteyns Emiel 24-11-44
Pasteyns Jozef 21-12-44
Pypen Jozef (Hamburg-Hammerbrook) 9-12-44
Pypen Jules ( mogelijk in Blumenthal +) 1-12-44
Pypen Roger 2-3-45
Rasschaert Jozef 3-3-45
Robeyns Kamiel 7-12-44 (mogelijk ook in Blumenthal +)
Timmermans Adolf 12-1-45
Van Wanghe Alfons 5-5-45
Wouters Frans 16-12-45 (4-11-44 volgens dodenboek))
(Cauwberghs Jean 11-11-45)
Zondag 25 augustus 2013
Wöbbelin:(1)
Van Goidsenhoven Evrard 27-4-45 (was ook in Husum en Schandelah)
Weergekeerden
Claes Jozef 31-10-89 (werkte in Porta, Schandelah en Wöbbelin)
Loddewijkx Marcel 4-11-97 (werkte in Hamburg en Meppen-Versen)
Pittomvils Petrus 20-8-67 (werkte in Blumenthal, Schützenhof en Sandbostel)
Trompet Frans 8-10-99 (werkte in Farge en Sandbostel)
Van Gilbergen Frans 25-8-81 (werkte in Blumenthal en Farge)

Bezoek in 2013 het Hagelands Vredesmuseum
Hoewel het Hagelands Vredesmuseum ondertussen al meer dan 12 jaar bestaat blijft deze echte
Hagelandse parel een must om te bezoeken. Dit jaar zal de focus van de werking van de Stichting
Meensel-Kiezegem ‘44 verder uitgaan naar de uitbouw en vooral ook de bekendheid van het Hagelands
Vredesmuseum in de omgeving maar ook in het hele land en zelfs daarbuiten. Onze belangrijkste
doelgroep is en blijft de schoolgaande jeugd van12 tot 25 jaar. Onze gidsing is hier dan ook speciaal
op afgestemd, met aangepaste museumbrochures en interactieve sessies over de geschiedenis van
Wereldoorlog II in en rond Meensel-Kiezegem.

In het Hagelands Vredesmuseum kan u vooral informatie vinden over de gebeurtenissen van augustus
1944 en de daaropvolgende lijdenswegen van onze dorpsgenoten. Naast het brengen van een
overzicht van deze momenten gaat het museum ook dieper in op de persoonlijke ervaringen van zij
die het meemaakten. Zo zijn alle gidsen van het museum de laatste rechtstreekse verwanten van zij die
slachtoffer werden van de Razzia’s op 1 & 11 augustus 1944. Zij brengen tijdens de gidsing ook hun
persoonlijk verhaal, een unieke ervaring voor onze jongeren.
Jongerenprogramma Hagelands Vredesmuseum (halve dag)

- Geleide rondleiding met rechtstreeks verwante Gids
- Interactieve sessie voorzien vragenlijst (gratis ter beschikking op meensel-kiezegem44.be)
- Aangepast materiaal voor leerprogramma & naverwerking
- Voorstelling van de film ‘Meensel-Kiezegem 1944’, verkorte scholenversie
- Evt. Bezoek aan Oorlogskerkhoven te Meensel & Kiezegem

Dit jongerenprogramma werd al genoten door tal van Vlaamse & Nederlandse primaire, secundaire &
hogere scholen zoals CIMIC Mechelen, KA Diest, Hagekind Tielt-Winge, Sint-Jorisschool Tielt-Winge,
Scholengemeenschap Weert (NL), Secundair Onderwijs Stabroek, ... Hierdoor zijn onze medewerkers
niet aan hun proefstuk toe.
Naast het bereiken van jongeren willen we onze werking het komende jaar verder uitbreiden naar
algemene bekendheid voor jong & oud, en onze rondleidingen hierop sterker afstemmen. Dit zal u
zien door de verderzetting van de maandelijkse openingen van mei tot september (elke derde zondag)
met gratis rondleidingen en opening van de cafetaria in het Karhuis. Hiernaast kan u via eenvoudige
reservatie ook steeds een persoonlijk bezoek in het museum bekomen, indien gewenst steeds met gids
(afhankelijk van de beschikbaarheid uiteraard).
Meer informatie over het Hagelands Vredesmuseum kan u vinden op onze website of bij onze medewerkers. Reservaties steeds mogelijk via 016 53 66 94 of ann.verrek@tielt-winge.be.

In beeld...
Bezoek ook in 2013 het Hagelands Vredesmuseum!

Komende Activiteiten...
10 februari 2013
			
			
28 februari 2013
			
28 april 2013		
29 april 2013		
4 mei 2013		

Tentoonstelling Hagelandse Globetrotterswandeling, deze maal uitronderlijk in de
Sint-Denijszaal te Houwaart met als hoofdthema de 15 herdenkingsreizen naar
Noord-Duitsland, doorlopend geopend van 10u tot 18u.
Thema-avond van 82nd-101st Airborne Division Herselt over Teddy Blenkinsop
20u in parochiezaal Ramsel, Stationstraat 39.
Seminarie “Waren wir wirklich befreit?” - Heideruh, Duitsland
Opening Site & Musea Sandbostel, Duitsland
Bezoek van CIMIC Hogeschool aan het Hagelands Vredesmuseum

19 mei 2013		
Derde zondagopening van het Hagelands Vredesmuseum vanaf 14u met cafétaria
			in het Karhuis

Van 22 tot 25 augustus 2013 vindt de 16e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland plaats met bezoek
aan De Emslanden, Meppen-Versen, Sandbostel, Bremen (Farge, Schützenhof, Blumenthal & Osterholzer
Friedhof), Neuengamme, Wöbbelin, Ludwigslust, e.a. Men kan nu al inschrijven bij René Cauwbergs op
het nummer 016/632460.

