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17e Herdenkingsreis

21 tot 24 augustus 2014 naar Noord-Duistland
Arnhem, Esterwegen, Neuengamme, Bremen,
Poppenbüttel, Pelzerhaken, Bullenhuserdamm

70 Jaar Later
3 augustus 2014
Herdenkingsplechtigheid

N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem Tienen

Wandelen in het Hageland

9 februari 2014 - Hagelandse Globetrotters
‘t Jongensschool Tielt-Winge
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Nieuwjaarke zoete...
Het nieuwe jaar starten we bij de Stichting
Meensel-Kiezegem ‘44 in stijl, met onze 50e
nieuwsbrief. Deze jubileumeditie willen we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan, daarom hebben
we onze nieuwsbrief in een nieuw kleedje gestopt,
wij hopen dat u kan genieten van het resultaat.
Op de redactie hebben wij het alvast goed gevierd
met een ‘Stella in’t fleske’.
Terwijl onze voorzitter Guido u alvast zijn
nieuwjaarsbrief voorleest verder in de nieuwsbrief,
komt onze redactie traditiegetrouw bij u
nieuwjaarszingen, hopend dat u onze nieuwsbrief
ook in 2014 verder kan smaken. Ook dit jaar
engageren wij ons om u ieder kwartaal te voorzien
van al het nieuws van onze mooie vereniging.
Je kan onze nieuwsbrief volledig gratis in
je mailbox krijgen door je in te schrijven op
onze
website
www.meensel-kiezegem44.be.
Indien je onze nieuwsbrief graag thuis bezorgd
krijgt vragen wij een vriendelijke bijdrage
van 15 euro voor deelname in de druk- en
verzendingskosten, dewelke je kan overschrijven
op ons rekeningnummer IBAN BE31 1460 5376
8855 met vermelding “Nieuwsbrief 2014” en het
bezorgadres. Wij bedanken ook alle online lezers
die aan onze werking willen bijdragen door hun
talrijke donaties aan onze Stichting.
Dit is voor onze werking een sterk hart onder de riem,
zo blijven wij inzetten in herinneringseducatie aan
jong en oud via onze gidsingen in het Hagelands
Vredesmuseum, onze mobiele tentoonstellingen
& onze Herdenkingsreizen, maar ook weer enkele
nieuwe publicaties over het drama van MeenselKiezegem ‘44 voorafgegaan door historisch
onderzoek in binnen- en buitenland.

De redactie
Oktaaf Duerinckx
Tom Devos

info@meensel-kiezegem44.be
www.meensel-kiezegem44.be

2

Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 - Februari 2014

Hagelands Vredesmuseum

Oude Pastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Geleide rondleidingen steeds mogelijk via
ann.verrek@tielt-winge.be of 016 53 66 94

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 & 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,
Bleukenweg 27, 3390 Tielt-Winge
Tel 016/631920
Patrick Aerts,
Preterstraat, 24, 3118 Werchter
Tel 0477/192775

WOORD VAN DE VOORZITTER
“Dàt is h’em! Dàt is h’em! Goooal! Goal, Goal, Goal!!!”

Dat was de overwinningskreet,
die we van Rik De Saedeleer
(2013+) te horen kregen bij
zijn verslaggeving tijdens
de TV uitzending, toen
Georges Grûn dat gouden
overwinningsgoaltje scoorde
in de kwalificatiewedstrijd
(1985)
tegen
Oranje,
en waarmee onze hele
natie
opgezadeld
werd
met deelname aan het
We r e l d k a m p i o e n s c h a p
Voetbal in Mexico. Bijna
met dezelfde euforie zijn uw
nederige wroeters van MK’44
begonnen aan de redactie van
Nieuwsbrief nr 50. Hier is
h’em!! Hier is h’em!!! Deze vijftigste editie lijkt mij hét verrassingsmoment bij uitstek te zijn
om de redactieraad, alsook onze talrijke vrijwillige medewerksters en medewerkers spontaan
te bedanken met een bloemetje van erkentelijke sympathie, vooral om te benadrukken hoe
nuttig, nodig en belangrijk hun vrijwilligerswerk is en was. Bovendien wil ik hen feliciteren
met de genomen initiatieven die in de loop der jaren aangepakt werden. De opoffering
van al onze vrije tijd en de gezamelijke aanpak aan meerdere projecten loonde meer dan
ooit. Hoofddoel was en bleef, betere inzichten brengen en in al die historische materie het
inlevingsvermogen wat aanscherpen.Kortom, om niet te vergeten. Op de keper beschouwd
geen geringe prestaties. Dat mag gezegd, wanneer de negenenveertig voorgaande edities in
hun verslaggeving uitgeplozen worden. De herinneringen aan het dramatisch gebeuren uit
1944 blijven meer dan ooit geactualiseerd door de aanwezigheid van het Infocentrum te
Meensel en het Hagelands Vredesmuseum te Tielt. Samen met het ere-kerkhof te Meensel en
de inscriptie op het oorlogsmonument te Kiezegem bestendigen zij een veelzeggende opdracht:
“Gij die hierlangs gaat, gedenk ons aller offerdaad.” Van één ding ben ik nu ook al zeker: de
voorgaande complimenten doen echt deugd, wetende dat ondanks de ongebreidelde inzet, niet
alles kan gerealiseerd worden. Er is en kan nog zoveel in planning gezet worden. Ik ken ook bij
voorbaat al het bescheiden antwoord, net zoals telkenmale na een feilloze realisatie: “Graag
gedaan voorzitter”. Vrienden welgemeend proficiat en mijn dank, indachtig onze nieuwe
leuze: “Voor mekaar, door mekaar én met mekaar” wordt 2014 opnieuw een jaar waarin
we als verbroederende vereniging met de gewestelijke vereniging NCPGR Meensel Kiezegem
- Tienen verder kunnen groeien in het besef van de gekende vrijwilligersondersteuning en
verwordt dat alles niet zomaar tot een tijdloze vergeetput. Ondertussen is januari gepasseerd,
de piekmaand met de nieuwe voornemens en wensen. Meteen zijn we als het ware gelanceerd
voor de verwerking van een drukke planning voor onze vereniging; Vooral onze website
meensel-kiezegem44.be zal binnenkort dagelijkse opdrachten te verwerken krijgen. Het
nieuwe jaar verrast mij niet meer in zijn prille dagen, niettegenstaande het nog allemaal
vol zit met goede voornemens en vele plannen. Bijwijlen lijkt het er echter meer en meer op
dat we op een mislukking van het wereldgebeuren afstevenen, wanneer we de dagdagelijkse
realiteit in het vizier krijgen of wanneer het ons via radioberichtgeving ten gehore wordt
gebracht. De veel besproken crisis weet je. Crisis overal. Niet meer weg te denken, als je
wereldwijd alle ellende, de honger, het etnisch geweld van rivaliserende groepen ten prooi
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van hun godsdienstoorlogen, de bloederige staatsgreepplannen en vooral de gruwelen
van de oorlogsconflicten in afgebakende grenssituaties op elk continent in ogenschouw
neemt. Mensonterend zijn de berichten en beelden over de duizenden vluchtelingen
uit diverse tentenkampen. Zij vergeten ongetwijfeld hun dromen, nu ze zich nog enkel
tevreden mogen stellen met mislukte en herhaaldelijke pogingen van vredesconferenties.
Vluchten kan niet meer, hoeft ook niet meer. En geluk hebben hoort er ook niet meer
bij. De zoektocht naar geluk wordt een vreemd avontuur. Jong en oud, je vind ze in
debatten en getuigenissen over de crisis. Ze hebben de monden vol over inkrimpende
besparingsmaatregelen, duurzame loonkostenverlaging, de zoektocht naar de betere
concurrentiepositie, de zucht naar de Europese solidariteit met een veelzeggende
volmondig besluit: “...dat alles met een toenemend gevoel van onrechtvaardigheid en
ingestort vertrouwen in de heersende sociale systemen in diverse landen.” Het woordje
crisis kreeg alsdan een negatieve lading, alhoewel... Zo lees ik, dat in het Grieks de
omschrijving nogal meevalt: crisis beleven is het moment van de waarheid kiezen,
waarop een beslissing moet genomen worden die van grote invloed is op de toekomst.
En de toekomst daar mikken we toch op? In de krant de Standaard las ik onlangs dat
KU Leuven onderzoek doet naar ons geluksbeleven. Professoren zijn er toe gekomen uit
te zoeken hoe het zit met onze levenskwaliteit. In een TV programma, “Ook getest op
mensen”, werd duidelijk gesteld dat geluk op zich, zoveel betekenissen in zich draagt en
bovenal een gevoel betekent, waarmee je alle kanten uit kan. Wetenschappers en experten,
met daarbij nog het departement psychologie met de duizenden enquêteurs, drukken
ons met de neus op de feiten: massaal zoeken sommigen heil in medicatie en therapieën.
De zelfhulpgroepen rijzen als paddestoelen uit de grond. Ter compensatie gaan mijn
gedachten spontaan uit naar de vraag: “Waar is die goeie ouwe tijd?”. Toen was geluk
nog gewoon en vandaag de dag wordt er veel onzin over verteld ten koste van hectoliters
drukinkt en eindeloos gelul. Ik werd innerlijk toch niet een klein beetje bewogen, omdat
ik mij onlosmakelijk verbonden wist met de inhoud van een verschenen krantenartikel
uit de Standaard van 09/01/2014 door LLO, met bronvermelding Belga en dit onder
de hoofding: “Gestapo-kelders in Brussel worden beschermd.” Ook op internet was dit
artikel aldus letterlijk te lezen: “De Brusselse regering heeft beslist om een aantal kelders
van de gebouwen in de Louizalaan, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Gestapo
gebruikt werden, te beschermen.” De bescherming komt er op initiatief van de Brusselse
minister-president Rudi Vervoort. En het artikel vervolgt: “Onder de Duitse bezetting
van België tijdens de Tweede Wereldoorlog vorderde het Reichssicherheitshauptamt,
het centrale veiligheidsorgaan van het “Reich”, een aantal gebouwen op aan de
Louizalaan in Brussel. De Gestapo, de Geheime Staatspolizei, gebruikte de kelders
van deze gebouwen om opposanten van het nazi-regime, weerstanders en een groot
aantal Joden op te sluiten.” De kelders dragen nog de sporen van die periode, onder
meer met graffiti en potloodtekeningen (waaronder de naam van onze dorpsgenoot
Van Goidsenhoven Alfons). Op initiatief van Brussels minister-president Rudi Vervoort
start de Brusselse regering nu met de beschermingsprocedure voor de kelders van de
betrokken gebouwen. Duidelijk omkaderd lezen we verder de motiverende tekst van de
Brussels minister-president: “Deze kelders dragen de sporen van een periode uit onze
geschiedenis die we niet zomaar aan ons voorbij mogen laten gaan. Het is essentieel
dat ze bewaard blijven. Ik vind het onze plicht om blijvend te wijzen op deze misdaden
tegen de menselijkheid en om de getuigenissen hiervan aan de volgende generatie over te
brengen.” Afsluitend de vermelding van de initiatiefnemer: Brussels minister-president
Rudi Vervoort. In een annex worden ook nog enkele teruggevonden ingekraste namen
van slachtoffers vermeld. Met een hoge graad van zekerheid en waarschijnlijkheid is
er nog te vinden, het pijnlijke en laatste levensbewijs van een-door-marteling-zwaar-
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toegetakelde- krampachtige-martelaarshand. Daaronder ook opvallend de naam VAN
GOIDSENHOVEN A. met verkorte persoonlijke gegevens. In de nieuwste herdruk van
ons boek “Getuigenissen- Meensel-Kiezegem ‘44” van Oktaaf Duerinckx, vinden we op
blz.259 dankzij herbronning en sporenonderzoek aanvullende gegevens van de toenmalige
gedeporteerde aangehoudene Alfons Van Goidsenhoven:
Alfons Van Goidsenhoven 21 jaar
Geboren te Meensel- Kiezegem op 14/02/1924
Arrestatie te Meensel op 11/08/1944
Transport naar Duitsland op 30/08/1944
Niet teruggekeerd
NG Naam + Stamnummer ALPHONSE 44748
Kampen Neuengamme
Commando’s Lübeck
Overleden te Neustadt aan boord van de Cap Arcona op 27/04/1945
Morgen is het 26 januari 2014. Mijn scheurkalender vermeldt een speciale attentie voor
deze datum: “de Dag voor de Herinnering aan de Holocaust” en dit naar aanleiding van
de bevrijding van het Poolse vernietigingskamp Auschwitz door het Russische Rode Leger.
Voor mij persoonlijk een onvergetelijke datum 25 januari 1945 op dit moment.Vandaag
dus. Juist geteld negenenzestig jaar geleden kregen wij die avond bij ons thuis laat bezoek
van de nog
resterende “Witte Brigademannen”, verzetsmensen die aan de razzia’s ontsnapt waren.
Zij waren op de afspraak en op zoek “naar die dinges voor den drukker”. Bedoeld werd de
enige echte gedetailleerde getuigenis over het augustusdrama 1944 dat mijn vaderzaliger
Frans Hendrickx, samen met de getroffen familieleden, had gebundeld. Hij heeft toen zijn
bewerkte nota’s als het script van het boekje “SS- terreur te Meensel Kiezegem”, dat details
vertelde over de ongelukkige weggevoerde dorpsgenoten overgedragen aan de leden van
“De Weerstand van Meensel Kiezegem”. De beangstigende periode van het Ardense Von
Runstedt-offensief was net voorbij en in het bijzonder ook de eventuele mogelijkheden om
nog betrapt te worden met bezwarende geschriften voor de SS-ers.Terugkeer van het Duitse
leger was tot voordien nog altijd mogelijk. Ik herinner mij nog de nachtelijke opgravingin
de tuin van de glazen bokalen, waarin de emotioneel geladen teksten verstopt zaten. Op de
laatste blz. 32 werden nog vlug enkele slotzinnen geformuleerd en de verschijningsdatum
werd vastgelegd:
Meensel-Kiezegem, 1 Februari 1945 - vandaag nog het onomstotelijk
bewijs. Met daaronder een sprekende,maar voor vaderzaliger de veelzeggende lijn...
“Want de eerste persberichten over de pas ontdekte vernietigingskampen in januari
1945, versterkten toen het onheilspellende vermoeden: Nooit meer komt iemand terug...
Niemand.”
En zo is ook gebeurd...
Van geluk gesproken: slechts acht politiek gevangenen mochten het helse kampleven
overleven.
Guido Hendrickx
Voorzitter
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Het was een jaar boordevol interessante
activiteiten, wij brengen u ons jaaroverzicht

2013
WANDELEN IN HET HAGELAND

10/02
BLENKINSOP
Tentoonstelling, film & boekvoorstelling
“Blenkinsop” met Peter Celis in Ramsel

Tentoonstelling in Houwaart bij de midweek wandeling van de Hagelandse
Globetrotters

28/02
NIEUWE GIDSEN

13/04

Opleiding aan de aspirant gidsen voor
het Hagelands Vredesmuseum van de
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44

BUCHOLZ
Reis naar Bucholz met seminarie
in Heideruh i.s.m. vereniging der
Antifascisten Duitsland

28/04
SANDBOSTEL

29/04

Uitgenodigd op de plechtige opening van
het vernieuwde museum te Sandbostel
onder internationale belangstelling

CIMIC OP BEZOEK
Bezoek van de studenten van de
CIMIC Hogeschool van Mechelen
aan het Hagelands Vredesmuseum en Ere-kerkhof van Meensel

04/05
ZONDER VENSTERS DE TREINEN

05/05
OPEN MUSEUMDAG
Gratis gegidste rondleidingen in
het Hagelands Vredesmuseum en
gelegenheidscafé in het Karhuis

OPEN MUSEUMDAG
Gratis gegidste rondleidingen in
het Hagelands Vredesmuseum en
gelegenheidscafé in het Karhuis

19/05
22/06

Deelname aan Herdenking van de
razzia’s op 1 & 11 augustus 1944 van
NCPGR Meensel-Kiezegem - Tienen
6
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LANDELIJKE GILDE LINDEN

23/06
OPEN MUSEUMDAG

21/07
HERDENKINGSPLECHTIGHEID

Boekvoorstelling Ina Stabergh en Freddy
Jonckers in GC De Maere

11/08

Gratis gegidste rondleidingen in het
Hagelands Vredesmuseum en gelegenheidscafé in het Karhuis

OPEN MUSEUMDAG
Gratis gegidste rondleidingen in
het Hagelands Vredesmuseum en
gelegenheidscafé in het Karhuis

11/08
HERDENKINGSREIS 16

22/08

Meppen-Versen, KZ Sandbostel
& Avondwandeling Bremen

HERDENKINGSREIS 16
Duikbotenbunker Farge,
Blumenthal, Schützenhof
& Österholzer Friedhof

23/08
HERDENKINGSREIS 16

24/08
HERDENKINGSREIS 16
Terugreis via Wöbbelin
& Ludwigslust

Neuengammedag: Herdenkingshal,
kanaal, gevangenis, gestapo, museum,
crematorium & plechtigheid aan beeld
“De Wanhoop van Meensel-Kiezegem”

25/08
RESTAURANTDAG NCPGR

15/09
Gratis gegidste rondleidingen in
het Hagelands Vredesmuseum en
nabespreking 16e Herdenkingsreis

15/09
07/11

WAPENSTILSTAND
Deelname aan de plechtigheid
van de Wapenstilstand van
WOI te Tielt-Winge

Gidsing aan de War Visitors
van Linkhout in het
Hagelands Vredesmuseum

KTA DIEST
Bezoek jongeren van het Koninklijk
Atheneum Diest met Ina Stabergh aan
het Hagelandse Vredesmuseum

11/11
27/11

WAR VISITORS

Deelname aan restaurantdag van NCPGR
Meensel-Kiezegem - Tienen

DAMIAANINSTITUUT AARSCHOT
Interview met leerlingen van Damiaan
Aarschot over belevenissen in MeenselKiezegem tijdens en na oorlogsjaren

31/11
10/12

KH Diest
Gidsing in het Hagelands Vredesmuseum
voor studenten van de Katholieke
Hogeschool te Diest
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 - Februari 2014
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// Op zoek naar...
Waar ligt Georges Johannes Opdeweegh?
De zoektocht van Rik Gijbels...
Relmatig krijgen wij aanvragen
om op zoek te gaan naar de gebeurtenissen rondom bepaalde
oorlogsslachtoffers. Zo vonden we
enkele jaren geleden al de begraafplaats van Godefridus Goethuys
in Watenstedt. Onlangs kwam een
vraag van dhr. Rik Gijbels, die al 70
jaar op zoek was naar informatie
over zijn oom. Georges Johannas
Opdeweegh werd als 17-jarige door
de nazi’s opgepakt in zijn ouderlijke
woning in Ellikom op 20 juli 1944
en vervolgens meegevoerd naar
Breendonk (of Antwerpen) en later
met het allerlaatste treintransport
gevoerd naar Neuengamme met
aankomst aldaar op 4 september
1944 (nvdr. hoogstwaarschijnlijk
samen met onze dorpsgenoten).
Sindsdien was elk spoor bijster tot
Rik Gijbels ontdekte dat hij in Wa-

tenstedt verbleef en gestorven is,
waarna hij zijn hoop naar ons richtte.
Na enkele opzoekingen langs onze
zijde kwamen we te weten dat
Georges Opdeweegh begraven ligt
op het Ausländerfriedhof Jammertal in Salzgitter-Lebenstedt (Feld
1b4M). Wij verwezen ook naar projectleider Elke Zacharias die teven
auteur is van het boek “Ein Ort mit
Geschichte”.
Rik Gijbels was verheugd dat hij na
70 jaar eindelijk een bezoek zouden
kunnen brengen aan het graf van
hun gemiste oom. Hij liet ons het
volgende weten: “Bedankt voor de
informatie, inmiddels hebben we
contact gehad met Elke Zachariäs,
we plannen overigens een bezoek
aan het graf dat we eindelijk na 70
jaar ontdekt hebben.”

Vliegende bommen vallen....
Samenwerking met de War Visitors Linkhout

De War Visitors uit Linkhout is een vereniging die op zoek gaat naar informatie van onder andere 8 Lummense
burgerslachtoffers die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog en een Lummens dagboek over WOI
uitgeven. Zij bezochten met veel belangstelling ons museum. We spraken af dat we samen, mogelijks ook met
het gemeentebestuur van Lummen, werk zouden maken van de herinneringsplaats in Linkhout waar Isidoor
Bruers en Albert Loddewijckx door een V1-bom omgekomen zijn in december 1944. De bedoeling is een
duidelijke herdenkingsplakkaat te plaatsen aan het kapelletje. Ondertussen bezoeken deze belangstellenden
ook de verschillende musea en infocentra over WOI en WOII.
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// Activiteiten 2014

Globetrotters & Stichting: Wandelen in Hartje Hageland
Zondag 9 februari 2014: Hagelandse Globetrotterswandeling
In het hartje van het Hageland krijg je
volop de gelegenheid om een portie
gezondheid bij te tanken tijdens een
tocht in deze landelijke streek. Het
Hageland met zijn zachte glooiingen en mooie vergezichten zorgt er
voor dat je de batterijen opnieuw
kan opladen. Indien de weersomstandigheden het toelaten kunnen de
wandelaars van de langere afstanden
kennismaken met het Walenbos. Mochten de omstandigheden toch anders
zijn, dan wordt er voor een mooi alter-

natief gezorgd. De langere afstanden
gaan richting Houwaart, de kortste
blijven in en rond O.L.V. Tielt. De langste afstand heeft tevens nog een lus
vanuit de tweede controlezaal in de
richting van Molenbeek-Wersbeek.
Er zijn twee controleposten: Zaal SintDenijs te Houwaart en zaal ‘t Jongensschool, waar ook de wandelaars
van de kortste afstanden kunnen
verpozen. In zaal ‘t Jongensschool zal
zoals gebruikelijk een tentoonstelling
worden opgericht door de Stichting

Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 op uitstap
1 maart 2014 - Bezoek Allied Forces Museum Herselt

Na de samenwerking met Raf en Cindy
Vangenechten tijdens de voorstelling in Ramsel
van onze film “Meensel-Kiezegem ‘44” en de
boekvoorstelling van Peter Celis over “Blenkinsop”,
gaat de Stichting op 1 maart 2014 op bezoek bij
hun prachtige Allied Forces Museum in Herselt. In
het museum kan je onder andere unieke stukken
uit concentratiekampen vinden, maar ook wapens,
voertuigen, documenten, diverse soorten munitie,
... kortom genoeg voor een dagje uit over WOII.
Vanuit de Stichting MK’44 zullen wij alvast met een
delegatie ontvangen worden vanaf 10u, heb jij ook

zin om ons te vergezellen, contacteer dan Tom Devos
op 0487 737 002 of via tom@meensel-kiezegem44.
be.
Allied Forces Museum
Aarschotsesteenweg 147, Herselt
Open elke laatste zondag van de maand of op
afspraak.
Meer info over het museum kan je vinden op www.
alliedforcesmuseum.be.
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WANDELZOEKTOCHT

UNIZO FAMILIEDAG

Op 18 mei 2014 kan je afzakken naar het mooiste dorpje van het Hageland om
deel te nemen aan de Familiedag van door Unizo Hageland. Je kan er onder meer
meedoen aan de wandelzoektocht georganiseerd ism de Stichting & de NCPGR

I

n 2011 organiseerde Unizo Hageland al een
eerste editie van de meer dan succesvolle
Familiedag in Meensel-Kiezegem in en rond het
domein van Fruit Vanhellemont. Toen kon je onder
andere een bezoek brengen aan de watertoren
van Meensel-Kiezegem, het Hageland verkennen
vanuit de lucht met een helikopter, genieten van
de Hagelandse streekgerechten en deelnemen
aan de barbecue. Ook voor de allerkleinsten was er wat
wils, van sprinkastelen tot grime. Dit jaar zal de tweede
editie plaatsvinden op zondag 18 mei 2014, wederom
in en rond het domein van Fruit Vanhellemont op
de Heibosstraat naast het erekerkhof van Meensel.

Een ideale gelegenheid om de handen in elkaar te slaan
en samen met Unizo en NCPGR Meensel-Kiezegem Tienen een wandelzoektocht uit te werken in het thema
van oorlogsverleden van het dorp. Tijdens de wandeling
bezoek je oa. de verschillende historisch relevante
plekken in het dorp, het erekerkhof in Meensel, het
monument in Kiezegem, het Infocentrum met gidsing
van NCPGR in het Ontmoetingscentrum en gidsing
van de Stichting in het Hagelands Vredesmuseum.

HERDENKINGSPLECHTIGHEID

OPEN MUSEUMDAGEN

Op zondag 3 augustus 2014 organiseert de NCPGR
Meensel-Kiezegem - Tienen voor de speciale 70e
Herdenkingsplechtigheid van het drama van MeenselKiezegem ‘44. Omstreeks 9u15 volgt de eerste korte
plechtigheid aan het monument te Kiezem, gevolgd
door een kerkelijke viering en een burgerplechtigheid
bij het erekerkhof te Meensel om 10u. Op vraag
de organisatoren mocht de Stichting ook haar
internationale partners uitnodigen. Zo zullen wij Prof.
Raymund Gaebelein mogen verwelkomen met een
delegatie uit Bremen, alsook dhr. Reimer Möller die
als hoofd van het research departement dr. Detlef
Garbe, directeur van KZ Gedenstätte Neuengamme zal
vertegenwoordigen.

Onze derde zomerzondagen van 2013 waren een
succes dankzij de goede samenwerking met de
gemeente Tielt-Winge en natuurlijk in het bijzonder
haar medewerkers van de toeristische dienst. De
combinatie van de kabouterwandeling, een bezoekje
aan de Vlooybergtoren, het heemkundig museum en het
Hagelands Vredesmuseum blijken gesmaakt te worden
door onze sympathisanten, die we dan ook graag
voorzien van een frisse pint in het gelegenheidscafé in
het Karhuis. Ook in 2014 heeft de Stichting aangegeven
deze succesformule te willen verderzetten met de
gemeente, momenteel worden de mogelijkheden
hieromtrent bekeken. Meer hierover berichten we van
zodra er iets uit de bus valt.
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Noteer dus alvast 18 mei 2014 in je agenda, meer
informatie kan je vinden in de volgende editie of bij
Tom op 0487737002 of tom@meensel-kiezegem44.be.

17e HERDENKINGSREIS
21 TOT 24 AUGUSTUS 2014
Ondertussen brengen we voor u al wat meer informatie over onze 17e Herdenkingsreis naar NoodDuitsland. Dat we dit jaar voor de eerste keer Esterwegen gaan bezoeken wist u al uit de vorige editie,
heet van de naald mogen wij bevestigen dat we dit jaar ook Poppenbüttel zullen bezoeken, een
voormalig buitenkamp van KZ Gendekstätte Neuengamme. De vernietiging van het Joodse leven in
Hamburg en de onderdrukking van vrouwen in nazi-Duitsland vormen de belangrijkste inhoud van het
in 2008 vernieuwde monument.
Dan nog enkele praktische details. De reis gaat door van 21 tot 24 augustus 2014. We reizen
deze maal via Arnhem (ook 70 jaar geleden), Esterwegen, Neuengamme, Hamburg, Pelzerhaken,
Poppenbüttel, de duikbotenbunker Farge in Bremen, Schützenhof, Österholzer Friedhof & BremenBlumenthal. De prijzen hebben we hetzelfde kunnen houden als vorig jaar. Wij zullen logeren in het
viersterren NH Hotel Hamburg Horn, de prijs per persoon voor een tweepersoonskamer blijft €460,
de prijs voor een éénpersoonskamer komt op €540. Inschrijven voor deze reis kan bij reisleider
Rene Cauwbergs, telefonisch via 016 63 24 60 of via info@meensel-kiezegem44.be. Uw inschrijving
is bevestigd door betaling het rekeningnummer IBAN BE64 1424 0220 3552 - BIC GEBABEBB met
vermelding ‘Herdenkingsreis 17’. Dit bedrag is inclusief busreis, ontbijt & diner, gids onderweg & ter
plaatse, bibliotheek, aangepaste films, museumtickets, reisbrochure & vriendelijke bediening.

JONGEREN SCHRIJVEN HAIKU’S MET INA STABERGH
Dat de leerlingen van het Diests Atheneum op 7 november 2013 bij ons op bezoek waren kon u eerder in deze
editie al lezen. Tijdens dit bezoek schreven zij samen met Ina Stabergh sterke Haiku’s, die we u niet willen
onthouden. Haiku’s zijn een speciale gedichtsvorm bestaande uit drie regels per strofe, waarbij elke regel bestaat
uit 5, 7 & weer 5 lettergrepen. Zoals u waarschijnlijk wel weet leest met een Haiku best luidop, minstens tweemaal.
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