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17e Herdenkingsreis

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

Unizo Familiedag
zondag 18 mei 2014
met Foto-Wandelzoektocht

Wereldoorlog II in Meensel-Kiezegem

Open Museumdagen 2014

van mei tot september, elke derde zondag van
de maand op 18 mei, 15 juni, 20 juli,
17 augustus & 21 september
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Wij blijven ambitieus...
Onze start hebben we alvast niet gemist, deze
nieuwsbrief zit alvast boordevol belevenissen
van het afgelopen kwartaal, en aankondigingen
van onze komende activiteiten. De familiedag
is zeker een bezoekje waard om de parel van
het Hageland, ons dorpje Meensel-Kiezegem
op een unieke manier te ontdekken, tussen pot
en pint. Het wordt het resultaat van een intense
samenwerking tussen onze collega’s van NCPGR
Meensel-Kiezegem Tienen met het infocentrum
in Meensel-Kiezegem, onze vereniging met het
Hagelands Vredesmuseum in Tielt en de lokale
ondernemersvereniging Unizo Hageland.
Dat we ambitieus zijn zal u waarschijnlijk niet
ontgaan zijn, daar ons volgende project al in de
steigers staat: ‘70 jaar geleden’ in dagboekvorm.
Vanaf 1 augustus 2014 brengen we u elke dag
het nieuws van 70 jaar geleden. Onze redactie is
volop bezig met opzoekingswerken hieromtrent,
we konden geen betere manier vinden om onze
ouders, grootouders en overgrootouders op
gepaste wijze te herdenken.
Heb je zelf nog interessante informatie of
materiaal over deze periode, bezorg het ons! Zo
krijgt ook jouw verhaal misschien een vaste plaats
in ons dagboek.
Zoals je weet wordt onze werking mogelijk
gemaakt dankzij de steun die we krijgen van onze
sympathisanten. Wij danken u dan ook steeds voor
uw milde bijdrage aan onze werking, door deze
over te maken op IBAN BE31 1460 5376 8855.
Ondertussen blijven wij u het nieuws brengen
over onze vereniging en alles daaromtrent...

De redactie
Oktaaf Duerinckx
Tom Devos

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

Oude Pastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Geleide rondleidingen steeds mogelijk via
toerisme@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
70 jaar geleden...

De Stichting Meensel-Kiezegem
termijn-plannen: na zeventig
op rij stellen en de schijnbaar
op tafel te brengen om een betere
aan te reiken, om een antwoord
en waarom toch die genadeloze
augustus ‘44? Hoe is het kunnen
massaal werden aangehouden?

‘44 heeft momenteel extra langejaar eigenlijk alles eens netjes
ontbrekende elementen en hiaten
begripsvorming en suggesties
te vinden op de vraag: Van waar
razzia’s gehouden werden in
gebeuren dat zoveel gijzelaars

Waren het niet de onbeheerste
vrijheidsdrang en de verstorende
zoete vrijheidsdromen die, verkeerdelijk ingeschat, moesten leiden tot de niet-straffeloze en bittere
realiteit: de deportaties?
Na zeventig jaar toch wel het ideale moment, om samen eens door te nemen en vooral om vragen
te beantwoorden nu de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 zowat een “dagboek anno 1944-45” wil
samenstellen met de belangrijkste feiten en gebeurtenissen die mogelijk hun invloed hadden, samen
met de enerverende bemoeizucht van het ons overrompelende Duitse bezettingsleger. Dus, dieper
graven en samen overlopen wat de razzia’s in ‘44 vooraf ging. Mogelijke oorzaken en lekken pogen te
ontdekken, die uiteindelijk geleid hebben tot de SS-gruwel: de moorden en de razzia op 1 augustus
1944 enerzijds; anderzijds de geplande “klopjacht” van 11 augustus 1944 van de Gestapo-meute, op
onschuldige gijzelaars, hun gevangenneming en de vrijpostige aanhoudingen en per slot van rekening,
de geheime onmenselijke deportaties in de laatste oorlogsdagen begin september 1944. Vooral dan het
“sporenonderzoek” naar hen die de “Spooktrein” hadden gemist. Immers, het werd een onvoorstelbare,
onverhoopte en totaal onomkeerbare en dodelijke reis. De reis naar Duitse vernietigingskampen. Het
werd de reis zonder retour...
Ook vandaag nog moeten we rekening houden met de waarschijnlijkheidsfactoren van het moment.
Het zullen de toen genomen risico’s en de bijhorende verzetsdaden blijven, die toen deel uitmaakten
van het turbulente leven, die uiteindelijk de verantwoordelijkheden blijven indekken. De verbijsterende
verhalen, al dan niet neergeschreven of boekdelen mee gevuld, bewijzen dat we niet allemaal op
dezelfde manier waarnemen: dat niet bij iedereen zintuigen op dezelfde manier zijn afgesteld. Immers
de één hoorde meer dan de andere, de andere zag meer dan sommigen. Iemand kon meer voelen.
Soms meer voorgevoelens ontdekken in bikkelharde momenten verzekerden vrij-zijn genieten. Het
sprekende voorgevoel hebben van een gebeurtenis, als je wil. Kennis van iets hebben, er met ons
verstand bij treden, is het resultaat van een betrouwbaar zintuiglijk waarnemen. En zo vormen
onze zintuigen de grenzen van ons brein en onze uitgebreide kennis. Zeg maar liever: ons gezond
verstand maar vooral ons geheugen wordt of werd ondersteund. Ik heb geleerd: wie de werkelijkheid
wil begrijpen, moet zijn verstand en zijn zintuigen leren wantrouwen. Voor wie hierop vertrouwt, zit
de wereld vol raadsels en mysteries. In deze optiek zal mijn verhaal dan ook mogelijk zeer onthullend
zijn: een éénmalige getuigenis over schijnbaar onschuldige en “welgemeende” verzetsdaden, maar
met de bekende nare en dramatische oorlogsgevolgen voor de toenmalige bevolking van dat knusse
dorp Meensel-Kiezegem anno 1944.
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Het burgerlijk bezettingsleven, onderdrukt onder het tirannieke Duitse militaire bewind,
werd gedirigeerd door talloze burgerlijke en militaire verordeningen en opgelegde regels. Ons
land stond onder de uitzinnige Duitse wetgeving. Het niet-naleven betekende zware, zelfs
levensbedreigende sancties, zonder enige vorm van procesvoering: hoe verbijsterend ook, de
doodstraf kon volgen zonder meer. In april 1943 waren zowat alle verordeningen vanuit Berlijn
doorgesast en konden de klopjachten beginnen, of eindigden aan de executiepalen of opsluiting
onder zware regime. We zetten de frappantste op een rijtje, vanaf het eerste ogenblik van de
Duitse inval in mei ‘40.
• hulpverlening aan manschappen van het vijandelijke (geallieerde!) leger
• het luisteren naar ‘onware beweringen’,ongecontroleerde radio of het verspreiden van leugens
• het avondklok-regime tussen 22u00 ‘s avonds en 6u00 ‘s morgens: niemand mocht nog op
straat
• het opheffen van het verenigingsleven en het samenscholingsverbod ook in vergadervorm, in
optochten, processies en sportevenementen
• de verplichte verduistering van bewoonde locaties met afgeschermde ramen
• aanvaarden van bevoorradingsproblemen met voedselschaarste en rantsoenering vanaf juni
‘40
• oprichting van voedselcorporaties met opeising van oogstopbrengsten bij landbouwers
• wegens steenkoolschaarste, verwarming slechts mogelijk met zegeltjes en aan woekerprijzen
• overlevingskansen kunnen slechts vergroten dankzij ‘het smokkelen’, ‘het sluikslachten’
• de handel en de wandel werden beheerst door de onbetaalbare producten: erzatswaren en het
ontstaan van de ‘zwarte markt’ met vervalsingen van rantsoenkaarten en voedselbonnen
• verplichte deelname aan nachtelijke bewakingsrondes van de ‘boeren- en fabriekswacht’
• verplichting tot verklikking bij het vermoeden van storende vijandelijke activiteiten
• het bezit van anti-Duitse vlugschriften, tekeningen, kranten en tijdschriften: alles onder
censuur
• wapenbezit en ontplofbare stoffen en het dragen van kentekens en uniformen
• de meest onpopulaire verordening viel op 6 oktober 1942: de verplichte tewerkstelling in
Duitsland, vooral voor mannen tussen 18 en 25 jaar met alle consequenties van dien
• deelname aan aanslagen met politieke achtergronden en rustverstoring in het algemeen
• de arrogante verwoording van de Jodenverordening op 28 oktober 1940
Deze bittere oorlogsrealiteit werd uitermate sterk gecontroleerd door ongenadige instanties
zoals:
• de gevreesde Gestapo’s of de Geheime Staatspolitie
• de Zwarte Brigade
• de Feldgendarmerie
• de SS-groepen
Het werd een zware dobber voor ondergedoken werkweigeraars wegens de dreigende arrestaties,
ook bijwijlen voor hun gegijzelde familieleden. Heikele opdrachten stonden verzetsgroeperingen
te wachten na aansluiting bij één van de, al dan niet door de geallieerde erkende, organisaties
wiens succes niet altijd zekerheid kon bieden inzake overlevingskansen en succesvolle afloop.
In verspreide slagorde konden onderduikers zich tijdelijk veilig voelen bij verzetsgroeperingen
als:
• NKB - de Nationale Koninklijke Beweging
• BNB - Belgische Nationale Beweging
• het Geheim Leger
• het Partizanenkorps
• OF - het Onafhankelijkheidsfront
Hun geheime ondergrondse werking moest genoegen nemen met een wankele strategie wegens
verklikkingsgevaar, vooral gezien op lange termijn. Niettegenstaande alle inzet slechts één
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grote vraag: Wie van deze organisaties zal de sleutelrol toebedeeld krijgen bij de begeleiding van
de toekomstige geallieerde bevrijdingslegers. Voor onze streek was dat begin september 1944.
De opbouw van een ondergrondse groep creëerde verwachtingen en verlangens, gesteund door
uitzonderlijke moed, bewonderenswaardige durf, samenhorigheidsgevoel en vaderlandsliefde.
Ik kan getuigenis afleggen over:
• de verboden organisatie van de poging en de aanval op de Belgische titel van “het baanrecord
snelste kilometer voor motoren -staande vertrek- over 1km” in de Keelstraat
• getuigenis over de nachtelijke inbraak in het gemeentehuis te Meensel-Kiezegem met diefstal
en beroving van het gemeentelijke administratieve zegelapparaat en blanco identiteitskaarten
• andermaal nachtelijke inbraak met openbare verbranding op een naburig veld van archieven
inzonder de lijsten van werkplichtigen én werkweigeraars
• inbraak bij nacht in het gemeentehuis met diefstal van een aantal pas ingeleverde wapens wegens
het opvorderen van persoonlijk beveiligingsmateriaal en bruikbare wapens
• verdwijning van een aantal zakken ingeleverde en opgeëiste granen uit de opgeslagen voorraad
van de, bij verordening, pas opgerichte voedselcorporatie
• een brutale overval van het verdelingskantoor van rantsoenkaarten en zegeltjes onder de neus
van de lokale veldwachter van dienst
Met de strategische aanhouding van een sluikbladverdeler in Tienen, in het bezit van het o zo
verachte sluikbad “Vrij volk”, die tevens beweerde te zijn bevoorraad door een persoon uit
Meensel maakte de chaos compleet. De valselijk afgelegde naamkeuze door deze persoon als
afleidingselement, maakte dat Prosper Janssens onschuldig aangeduid, zal aangehouden worden
op 17 januari 1944. Zijn gevangenneming in Breendonk zal hij lijdzaam moeten ondergaan onder
de gruwelijkste en meest barbaarse omstandigheden tot 8 februari 1944.
Voor de collaborerende dorpselementen en inzonder voor de hogergenoemde Duitse instanties was
de opdringerige verzetswereld al hier een niet-ongevaarlijke wereld vol raadsels. Een opvallende
sceptische stilte en de verontrustende zwijgzaamheid onder de bevolking die zich andermaal getackeld
voelde door onweerlegbare feiten: de verwoestende brandstichtingen van, én het gemeentehuis, én
een ruim gedeelte van de jongensschool op 16 februari 1944. De totale gemeentelijke administratieve
documenten en alle aanverwanten bewijsstukken inzake rantsoenkaarten en bedelingsgegevens
aan rechthebbenden werden vernietigd. Onbegrijpelijke tactiek. Echter niet voor de verontruste
collaboratie die deze escalerende confrontatie totaal ongemoeid zou laten. Vanuit de “catacomben”
van hun vernuftig uitgedachte onderduikadressen kozen verzetslui hun markantste momenten met
veelbelovende initiatieven en hun vrijheidszucht.
Een van hun grootst mogelijke ambities was een betere wereld na te laten. Te vechten voor de
tanende welvaart, de gekraakte democratie en het persoonlijk geluk te herstellen. Het klinkt
vandaag en morgen nog als hoogdravende taal. Zeker wanneer we straks naar jaarlijkse gewoonte
weerom oog in oog zullen staan met de witte en bebloemde grafzerken, om innemend te herdenken,
maar dan zeventig jaar later...
Guido Hendrickx
Voorzitter
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EEN VOORJAAR
BOORDEVOL ACTIVITEITEN
10 DECEMBER 2013 - HOGESCHOOLstudenten OP BEZOEK
Op dinsdag 10 december 2013 werd via de toeristische dienst van de gemeente Tielt-Winge een dringend
bezoek aan ons Vredesmuseum in de planning opgenomen. Vanuit de Diestse Katholieke Hogeschool,
een departement van KU Leuven, mochten we een viertal gedreven studenten op de afspraak verwachten.
Een kleine groep waaraan je evenwel als gids heel wat kwijt kan, in het bijzonder wanneer het gaat over het
inleven van de oorlogsomstandigheden: de tijd van de over- gereglementeerde bezetting door een vreemd
leger en de beknotte vrijheidsbeleving.
De studie die diende gemaakt en de opdrachten terzake kon je best als volgt omschrijven:
- het bestuderen van een cultureel element
- mogelijkheden aanbieden om zich hierin te verdiepen
- hun informatie omzetten in interactieve opdrachten
- concretiseren in een creatief werkstuk
Voor deze jeugdige bezoekers werd het Hagelands Vredesmuseum een uitstekende hulp inzake besluitvorming.
Deze jongeren overstelpten mij met onverwachte vragen, waaruit bleek dat hun interesse zich niet beperkte tot
het loutere verhaal en het gedetailleerde relaas van de feiten, iets wat een bijkomend bezoek niet uitsluit. Het
museum biedt mogelijkheden. Vooral de werking van het verzet, de beperkte communucatiekanalen van de
verschillende ondergronds geleide groeperingen en de geheime spionage weerhield sterk hun belangstelling.
Als gids van dienst had ik het sterk vermoeden, dat hiermede andermaal een uitmuntende presentatie zal
gerealiseerd worden door deze werkgroep, gezien hun gewaardeerde appreciatie die ze nadien in hun
dankwoord lieten geworden.
Verslaggever en gids van dienst
Guido Hendrickx

JEF VANGOIDSENHOVEN, NU OOK BEROEMD IN REMY & VLIERBEEK

Na een ongelukkige val was Jef verplicht zijn intrek te nemen in Welzijscentrum Remy in Leuven. Zijn
grootste bekommernis was dat hij in 2014 niet zou kunnen deelnemen aan de 17e Herdenkingsreis naar
Noord-Duitsland. Ondertussen, nadat hij uitgebreid aan het woord kwam in ‘Dag aan Dag’, het tijdschrift van
WZC Remy in een interview van maar liefst drie pagina’s met zijn beknopte biografie, kwam er voor hem een
plaats vrij in ‘Ter Vlierbeke’ en is hij goed herstellende, en tevens blij met elk bezoek van vrienden en kennissen.
Vanuit de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 hopen we onze Jef terug te zien, eind augustus op de bus richting
Neungamme e.a.

9 februari 2014 - Hagelandse Globetrotters in weer en wind

De aankondiging van het slechte weer kon mening moedige wandelaar niet weerhouden om ons ‘met de
botten in de modder’ te bezoeken in ‘t Jongensschool te OLV Tielt, waar die dag onze reizende tentoonstelling
naar goede gewoonte mocht halthouden dankzij de Hagelandse Globetrotters. De impact van dergelijke
manifestaties gaat zo ver dat we vanuit andere wandelverenigingen aanvragen mochten ontvangen om onze
expositie ook op hun evenementen tentoon te stellen, iets wat ons blij maakt. Het blijkt een concept te zijn dat
werkt, het tonen van de film Meensel-Kiezegem ‘44, gecombineerd met een toelichting van onze gidsen over
de essentie van onze werking en het verhaal van Meensel-Kiezegem aan de hand van documenten en foto’s.
Bij deze brengen we nogmaals de blijde boodschap, als je graag onze reizende tentoonstelling op jouw
evenement wil zien verschijnen volstaat een simpel telefoontje of bericht, wij doen dit graag voor u.
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1 maart 2014 - ALLIED FORCES MUSEUM, VERRASSEND, ZO KORT BIJ HUIS

Het blijft verbazingwekkend wat een geëngageerd
persoon kan bereiken. Al bij de aankomst werden we
meteen van onze sokken geblazen in het Allied Forces
Museum in Herselt, waar de privécollectie van Raf &
Cindy is in ondergebracht. Zoveel materiaal, voertuigen,
kanonnen, ... maakt dat een dag te kort is om alles te
bekijken, toch hebben we het geprobeerd met onze
groep. Gids van dienst Raf Vangenechten, specialist op het
gebied van Wereldoorlog II, presenteerde onder andere
een volledige Infirmerie te velde en ... te veel om op te
noemen, een aanrader, ga zelf kijken op http://www.
alliedforcesmuseum.be/ en maak een afspraak met Raf
of Cindy (0495 04 43 06) voor ongekende ervaring, zo
kort bij huis.

3 maart 2014 - NIEUWE HERDENKINGSPLAAT VOOR ISIDOOR & ALBERT?

Alfons Vuchelen & Oktaaf Duerinckx mochten op 3 maart
op de koffie bij Luc Wouters, burgemeester van Lummen
en bekende scheidsrechter. Zij werden ontvangen in
het gemeentehuis om de mogelijkheden te bespreken
omtrent het plaatsen van een nieuwe herdenkingsplaat
aan het kapelletje in Linkhout. Op deze plaats kwamen
immers onze dorpsgenoten Isidoor Bruers en Albert
Loddewijckx om, op 1 december 1944 door een inslag
van een Vliegende Bom (V1). De uiteindelijke bedoeling is
in december van dit jaar, na 70 jaar, op gepaste wijze dit
noodlot te herdenken. De War Visitors van Linkhout hebben
hun volledige medewerking toegezegd bij een bezoek
aan ons Hagelands Vredesmuseum een tijdje geleden.
We mogen rekenen op de volledige medewerking van
de burgemeester, die op zijn beurt alles in het werk zal stellen om de verschillende partijen, waaronder de
eigenaars, de War Visitors en onze Stichting, samen aan de tafel te brengen om deze herdenking mogelijk te
maken.

7 maart 2014 - OP VERKENNING IN HAMBURG

Om het vlotte verloop van onze 17e Herdenkingsreis te verzekeren ging onze reisgids Oktaaf Duerinckx
op verkenning. De bedoeling was eventuele hinderpalen langs de weg en aangekondigde obstakels te
vermijden. De Kohlbrandbrücke, die al jaren bedreigd werd met afbraak, was het hoofddoel van deze
expeditie. Ondertussen groeit de planning van deze reis gestaag aan en kunnen we de kandidaat medereizigers
geruststellen dat we goed voorbereid zijn, wat route & verblijf betreft. (En volgens onze bronnen is hij niet
gesignaleerd in de Veermaster op de Reeperbahn, nvdr).

12 APRIL 2014 - GENEVIEVE & co OP BLOESEMBEZOEK

Wie Geneviève nog niet kent moet maar eens meegaan op Herdenkingsreis. Wij waren wederom blij haar
te mogen ontvangen samen met 14 metgezellen uit Mortsel in het Hagelands Vredesmuseum. Ook de
omgeving was blij haar te zien, want de appelbomen sprongen prompt in bloei. Gids Oktaaf bracht zoals van
hem gekend een interessante rondleiding, en onze film Meensel-Kiezegem ‘44 werd getoond op groot scherm.
Voor ons was het verrijkend een onvoorbereide groep te mogen onderdompelen in de geschiedenis van ons
kleine dorp. Daardoor waren de vragen tijdens en achteraf anders en voor ons verhelderend. Inderdaad is
er over de historie van de deportatie veel onwetendheid. Eén opmerking van een bezoeker bleef ons wel bij:
“Het is wel indringender het relaas van dergelijk drama te horen door getuigen van de feiten zelf. Ik zal dit
niet makkelijk vergeten.”
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 - Mei 2014
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17e HERDENKINGSREIS
21 TOT 24 AUGUSTUS 2014
In augustus 2014 is het 70 jaar geleden dat de razzia’s plaatsvonden in Meensel-Kiezegem tijdens WOII waar
meer dan 70 inwoners werden gedeporteerd naar Noord-Duitse concentratiekampen. Tijdens deze 4-daagse
busreis bezoek je verschillende voormalige concentratie-kampen, musea en herdenkingsplaatsen rond WOII
met een focus op de gebeurtenissen in Meensel-Kiezegem, deelgemeente van Tielt-Winge.
De Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 organiseert deze reis reeds voor de 17e maal, en houdt vast aan haar
unieke concept:
- Nederlandstalige & Duitstalige gidsen van de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 op de bus en ter plaatse.
- Overnachtingen half-pension in het vier-sterren NH Hotel Hamburg Horn, inclusief ontbijt en avondmaal.
- Busbibliotheek, aangepaste documentaires onderweg, museumtickets & vriendelijke bediening.
De prijs voor deze vierdaagse komt op € 460 per persoon voor een tweepersoonskamer, € 540 voor een
éénpersoonskamer. Inschrijven 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’.
Hieronder geven we u nog een overzicht van alle plaatsen die we dit jaar zullen bezoeken:
Arnhem - De Slag om Arnhem vond 70 jaar geleden plaats van 17 tot 25 september 1944, als onderdeel
van Operatie Market Garden. Parachutisten moesten enkele bruggen veroveren (operatie Market) en bezet
houden tot de tanks er waren (operatie Garden). De brug bij Arnhem bleek echter een brug te ver.
Esterwegen - Het ommuurde kamp Esterwegen werd in 1933 opgericht door de nazi’s, bestemd voor 2000
gevangenen. Rechts zaten de Duitse gevangenen, links verbleven de overige nationaliteiten. Esterwegen was
net als Dachau een “modelkamp” van de SS en bleef tot de bouw van zijn opvolger Sachsenhausen in 1936
een concentratiekamp. Nadien werd het gebruikt als een strafkamp.
Neuengamme - Het kamp werd op 13 december 1938 geopend. Als dependance van Sachsenhausen was
het kamp aanvankelijk bedoeld om arbeiders voor de plaatselijke SS steenfabriek te huisvesten. Juni 1940
werd Neuengamme een zelfstandig concentratiekamp. Dit is ook het concentratiekamp naar waar de meeste
gijzelaars van Meensel-Kiezegem werden gedeporteerd na de razzia’s in ‘44
Hamburg - Het Bombardement op Hamburg was het bombardement dat de Britten op 24 juli 1943 uitvoerden
op de Duitse stad Hamburg en duurde tot 3 augustus. In totaal vlogen 2353 zware bommenwerpers over de
stad. Er viel ruim negenduizend ton brisant- en brandbommen.
Pelzerhaken - De Cap Arcona was een Duits passagiersschip, dat op 3 mei 1945 zonk na te zijn gebombardeerd
door de Royal Air Force (alsook de Thielbeck en de Athen) voor de kust van Pelzerhaken. Op deze schepen
waren echter enkel krijgs– en politieke gevangenen ondergebracht in plaats van vluchtende SS’ers zoals de
RAF vermoedde.
Poppenbüttel - Een stadsdeel van Hamburg, waar Joodse vrouwen uit het subkamp Hamburg-Sassel werden
verplicht om huizen te bouwen tussen september ‘44 en april ‘45. In de Kritenbargstrasse bezoeken we het
memoriaal.
Bremen - In Bremen bezoeken we eerst de grootste duikbotenbunker ooit gemaakt te Farge, een waanzinnig
project van de SS’ers. Daarna bezoeken we het voormalige subkamp Schützenhof waar verschillende
inwoners van Meensel-Kiezegem verbleven. Ook herdenken we de slachtoffers op Österholzer-kerkhof en de
gedenkplaats van het voormalige concentratiekamp van Blumenthal.
Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 - Mei 2014
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LENTE & ZOMER 2014
OP HET PROGRAMMA
OPEN MUSEUMDAGEN - ELKE DERDE ZONDAG TOT SEPTEMBER
Zondag 18 mei 2014
Deze eerste open museumdag starten we met
een knaller van formaat, op deze dag valt
ook de Unizo Familiedag, waar je een heuse
themawandeling kan maken rond Wereldoorlog II.
Je kan al vanaf 8u vertrekken op de Heibosstraat
17, 3391 Meensel-Kiezegem en wandelt zo langs
erekerkhoven, belangrijke herdenkingsplaatsen,
het infolokaal in Meensel-Kiezegem en
natuurlijk ook het Hagelands Vredesmuseum.
Een shuttledienst zorgt ervoor dat je overal kan
geweest zijn. Onze gidsen staan doorlopend
paraat tot 17u, alsook onze medewerkers om je
te voorzien van pot en pint. Meer informatie op
http://www.unizofamiliedag.be/
Zondag 15 juni 2014
Zoals steeds met kabouterwandeling, zal ook de cafetaria in het karhuis geopend zijn. Onze gidsen staan
paraat. Geleide rondleidingen zijn gratis en starten om 14u, 15u & 16u.
Zondag 20 juli 2014
We brengen de sfeer van onze nationale feestdag er al in met de nodige zon en de bijhorende Belgische
bieren. Daar zorgt cateringbaas René wel voor. Kom dus met ons mee genieten in het zonnetje, de bestelling is
geplaatst. Om 14u, 15u en 16u begint telkens de gratis rondleiding met gids.
Zondag 17 augustus 2014
De laatste voorbereidingen voor onze Herdenkingsreis zijn dan al gemaakt, een rondleiding in het Hagelands
Vredesmuseum kan een ideale afsluiter zijn van het verlengde weekend van ‘Halfoogst’, tevens een goede
inleiding voor zij die de eerste maal met ons meereizen. Tussen 14u en 17u staat het terras weer open, met de
gekende gidsing om het uur.
Zondag 21 september 2014
Alweer de laatste open museumdag van 2014, en het reuniemoment voor de medereizigers van de 17e
Herdenkingsreis om foto’s en herinneringen uit te wisselen en gezellig na te praten in deze herfstzon. Ook de
perfecte gelegenheid om de volgende reizen - begin mei 2015 met de 70e herdenking Bevrijding Neuengamme
& in de zomer naar Normandië - in detail aan u voor te stellen.
Kom je buiten deze open museumdagen ook graag eens lang, met een kleine groep of een grote, dan staan onze
gidsen voor jou klaar. Simpelweg een afspraak maken volstaat via toerisme@tielt-winge.be of 016 63 38 48.
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VLAANDEREN EN HERSELT IN DE OORLOG
De 82nd – 101st US Airborne Division
vzw organiseert begin juni een grootse
tentoonstelling rond oorlog in Vlaanderen
en Herselt tijdens de 20e eeuw, een greep
uit de vele voordrachten en evenementen:
30 mei - Officiële opening tentoonstelling
31 mei - Bevrijdingsbal met showteam
1 juni - Voordracht Peter Celis, Blenkinsop
2 juni - Film Beneath Hill 60 - WOI
3 juni - Voordracht K. Eyckmans - WOI
4 juni - Film Warhorse - WOI
5 juni - Voordracht Oktaaf Duerinckx over
Meensel-Kiezegem
6 juni - Film The Longest Day - WOII
7 juni - Bevrijdingsbal met showteam
Deze evenementen vinden steeds ‘s avonds
plaats, tijdens de dag is de tentoonstelling
doorlopend geopend.
Meer informatie kan je vinden op
usairborneforces.be, wij zijn alvast van de
partij!

BEVRIJDINGSFEESTEN GROBBENDONK
Op 28 september 1944 werd Grobbendonk door de geallieerden bevrijd van
de Duitse bezetter. Van vrijdag 19 september t.e.m. zondag 28 september
2014 wordt deze gebeurtenis ruim herdacht en gevierd. Er is een uitgebreid
herdenkingsprogramma met een tentoonstelling, voordrachten en getuigenissen,
films, optredens, enz.
Ook de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 zal aanwezig zijn, dit op 25 september
2014 om omstreeks 19u30 een voorstelling te geven over de razzia’s van 1
en 11 augustus, alsook de film ‘Meensel-Kiegem ‘44’ gespeeld zal worden.
Aansluitend zal Peter Celis zijn voordracht over Blenkinsop brengen.
Alle informatie kan je vinden op http://www.grobbendonk.be/product/512/
default.aspx?&id=977

GOED VOORBEREID, DAT IS HALF GEWONNEN
Om onze herdenkingsreis een absolute topper te maken is voor ons geen brug te ver. Na de eerste
verkenning van 7 maart door reisgids Oktaaf naar Hamburg, plant gids Tom Devos een vervolgbezoek van 29 tot 31 mei aan Neuengamme om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Op 9 juni reizen we via
Arnhem af tot in Esterwegen waar Kurt Bück ons zal inlichten over de vernieuwde site. Relaas volgt.
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70 JAAR HERDENKEN - 3 AUGUSTUS 2014 IN MEENSEL-KIEZEGEM
Hier brengen we graag een bericht op vraag van de voorzitter Vital Craeninckx van onze zustervereniging het
herdenkingscomité augustus 1944.
Het “herdenkingscomité augustus 1944” van Meensel-Kiezegem nodigt u uit op de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid. Deze gaat door op zondag 3 augustus 2014 ter gelegenheid van de 70e verjaring van de
vergeldingsacties, uitgevoerd door de bezetter op 1 en 11 augustus 1944 waarbij 4 medeburgers ter plaatse
werden vermoord en 63 van de 91 gijzelaars omkwamen in het concentratiekamp van Neuengamme.
De vertegenwoordiger van Zijne Majesteit Koning Filip zal deze herdenking bijwonen. Deze plechtigheid
verloopt als volgt:
9u15 - Korte bloemenhulde aan het monument in Kiezegem door de regionale verenigingen en gemeentebestuur.
10u00 - Openlucht-eucharistieviering in Meensel aan het erekerkhof in de Heibosstraat. Hulpbisschop
van Vlaams-Brabant Mgr. Leon Lemmens zal voorgaan samen met E.H. Frans Van Aerschot. De mis wordt
opgeluisterd door het zangkoor “Crescendo” van Boortmeerbeek. (Bij regenweer wordt uitgeweken naar de
Sint-Mattheuskerk)
		
10u45 - Dodenappèl, toespraken en bloemenhulde aan het erekerkhof. Gastspreker is doctor Jorg Kustermans,
onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut en auteur van o.a. het boek “Vechten voor Vrede”. Eveneens
toespraken door o.a. burgemeester Rudi Beeken en Nationaal Voorzitter van N.C.P.G.R. Jozef Craeninckx
De harmonie “Weergalm der Winghe” zorgt voor de muzikale ondersteuning.
Daarna wordt een receptie aangeboden door de gemeente Tielt-Winge in het ontmoetingscentrum.
Kleine wijzigingen aan het programma zijn nog mogelijk.
De verenigingen die aan de bloemenhulde wensen deel te nemen, gelieve dit voorafgaand te melden aan de
voorzitter Vital Craeninckx. Voor de vlaggendragers worden zitplaatsen voorzien.
Met de wens u te mogen verwelkomen danken wij u bij voorbaat voor uw aanwezigheid waardoor u sympathie en
erkentelijkheid betuigt voor hen die zich opofferden voor onze vrijheid. Het ‘Infolokaal’ over de gebeurtenissen
“Meensel-Kiezegem 1944” is op die dag open voor de bezoekers tot 15.00 u.
Met vriendelijke groet,
Het Herdenkingscomité Augustus ’44
Contact: Vital Craeninckx, voorzitter
Leuvensesteenweg 168 3390 Tielt-Winge
0496 50 46 77 of vital.craeninckx@skynet.be

De Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 neemt alvast deel aan deze herdenkingsplechtigheden. Ook
zijn wij verheugd te mogen melden dat wij de heer Möller, directeur Studiecentrum KZ Gedenkstätte
Neuengamme mogen verwelkomen, alsook de heer Raymund Gaebelein, voorzitter van de VNNBDA, het Verbond der Antifascisten van Bremen, vergezeld van 5 bestuursleden. Onze bijdrage in de
bloemenhulde is verzekerd door Freddy Duerinckx, René Cauwbergs & Voorzitter Guido Hendrickx.
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