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Welkom op onze feestvergadering!
De bestuursleden van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem ‘44 vzw nodigen U graag uit op de
jaarlijkse feestvergadering op: zaterdag 21 april 2018 om 12.00 uur in restaurant “Alinea”
Kerkstraat 31 Meensel-Kiezegem. Deze vergadering biedt de gelegenheid tot een
gezellig samenzijn voor al onze leden en sympathisanten.
Meer informatie kan u vinden aan de achterzijde van deze nieuwsbrief.
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VOORWOORD
“Een nieuwe lente, een nieuw geluid”... zo luidt de
aanhef van het gedicht “Mei” van de Nederlandse
dichter Herman Gorter. In dit prille nieuwe seizoen
staat de vereniging voor nieuwe en grootse
uitdagingen. Helaas dienden we onlangs ook
afscheid te nemen van enkele bijzondere mensen
die de vereniging steeds een warm en genegen
hart hebben toegedragen.
Op de rand van de voorbije winter staan de
laatste overlevenden van WO II. Zij worden steeds minder in aantal, schimmiger,
de laatste getuigen die de littekens van de oorlog nog met zich meedragen.
Wanneer deze vergrijsde generatie verdwijnt, zal tegelijkertijd de realiteit van de
Tweede Wereldoorlog verdwenen zijn. Niet het fenomeen oorlog, want een oorlog
laat immers sporen na die later weer ontkiemen en uitgroeien. Zaden van haat,
wraak, discriminatie en verlangen naar macht blijven decennialang sluimeren
en ondergronds voortwoekeren. Iedere generatie begint als het ware opnieuw
met een ongeschreven blad. Wat moet er aan volgende generaties worden
overgedragen opdat deze met de illusie zouden kunnen leven dat een dergelijke,
door mensen ontketende catastrofe nooit meer zal voorkomen? Jongeren hoor
ik soms zeggen: “Wat moeten wij met die oorlog, wij leven nu”. Begrijpelijk, maar
toch...
Misschien heeft u enigszins argwanend en deels met gezonde nieuwsgierigheid
naar de reeks op Canvas ‘Kinderen van de collaboratie’ gekeken. Deze
ophefmakende uitzendingen zorgden voor heel wat discussie en commotie. Ik
vraag me soms af met welke drijfveren mensen in de collaboratie stapten. De
hardnekkigheid waarmee zij deze keuze of overtuiging tot het bittere eind van de
oorlog, zelfs toen hun ‘zaak’ al lang verloren was koesterden en volhielden, stemt
tot nadenken. Meteen werd overwogen, en is er reeds gestart, tot het maken van
een nieuwe serie “Kinderen van het verzet”. Hoe men er ook over denkt, ik ben
ervan overtuigd dat dit niet alleen informatieve maar ook instructieve televisie kan
zijn en zelfs in scholen als didactisch materiaal kan bijdragen tot waakzaamheid,
kritisch denken in de context van herinneringseducatie en overdracht van
informatie.
Een oorlog heeft vele gezichten. De tijd van superman met het zwaard is lang
voorbij. Voorbijgestreefd ook de oorlog met sabelgekletter en door trekpaarden
voortgetrokken kanonnen. Nu spreekt men over de “schone” oorlog met slimme
raketten die uitsluitend strategische doelwitten treffen. Degenen met zogezegde
‘’schone handen’’ krijgen zelden een dode of gewonde onder ogen. De oorlog
in Syrië met om en bij de 100.000 burgerdoden heeft duidelijk gemaakt dat die
“schone” oorlog eenvoudigweg niet bestaat.
In zijn nieuwjaarspeech zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat hij een
knop heeft om kernraketten af te vuren op de VS. De Amerikaanse president Donald
Trump reageerde prompt in een tweet dat zijn knop veel groter is. Ik begin zo
stilaan te twijfelen aan de mentale gezondheid van deze heren. Ook de Russische
president Poetin laat zijn scherpe tanden zien in dreigende taal: “Jullie zullen naar
ons luisteren”. Wordt onze wereld bestuurd door clowneske figuren? De vraag
suggereert het antwoord. Het is mede de plicht van organisaties zoals de onze te
waarschuwen voor redenaties en dergelijke uitspraken van wereldleiders achter
wiens rug demonen zoals wapenhandelaars en uitvinders van steeds vernuftiger
oorlogstuig opduiken.
VITAL CRAENINCKX
Voorzitter
www.meensel-kiezegem44.be
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In memoriam...
Madeleine Cauwbergs, echtgenote van Gaston Van Esch,
geboren te Meensel-Kiezegem op 7 januari 1932 en omringd door
haar familie thuis overleden op 13 december 2017. Madeleine
was een trouw lid van de vereniging. Vele malen ging ze samen
met haar man Gaston mee op reis naar Neuengamme, en was
ze graag gezien op onze vele activiteiten. “Als Madeleine ergens
binnenkwam, dat was altijd een lichtpuntje”.

Simonne Deboes, echtgenote van wijlen Theophiel Holsbeekx,
geboren in Bunsbeek op 24 mei 1927 en overleden in Orsmaal op
5 januari 2018. Simonne was het langst overlevende bestuurslid
van het voormalig gewest N.C.P.G.R. Tienen en zorgde mee voor
de definitieve administratieve en financiële overheveling naar het
nieuwe gewest Meensel-Kiezegem-Tienen.

Simonne Timmermans, geboren te Tienen op 8 oktober 1925
en aldaar overleden in het Park Passionisten op 7 februari 2018.
Simonne was de echtgenote van Roger Piette († 2008) die
secretaris-penningmeester was van het voormalig gewest Tienen.
Na de dood van haar echtgenoot bleef zij lid van de vereniging van
Politieke Gevangenen en Rechthebbenden.

Maria Ver Berne, echtgenote van Jos Pasteyns, geboren in Oevel
op 15 maart 1939 en overleden in Leuven op 17 februari 2018. Maria
was steunend lid van de vereniging.

Willy Cockx, geboren te Meensel-Kiezegem op 31 augustus 1954
en overleden in Leuven op 27 februari 2018.
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Willy is weg...
Tijdens de 19de herdenkingsreis
in 2016 was Willy Cockx op zijn
kleinzoon Ryan, die een voortreffelijke
vaandrig was, zo fier dat hij beloofde
om de jonge knaap nogmaals mee
te nemen. Op onze 20ste reis had
hij al meer last van zijn longen en de
pijnlijke hoest was niemand ontgaan.
Toch was hij gedienstig zoals altijd. Hij
was vermagerd, mocht zelf niet meer
met de auto rijden en de dag na de reis
belde hij op om hem naar de spoed
te doen. Hij kwam nog terug naar
huis, maar toen hij enkele weken later
terug naar Gasthuisberg moest was
hij al zwaar getekend door die ziekte.
Chemo en andere hulpmiddelen
konden blijkbaar niet meer baten. In
januari had hij nog hoop. “Normandië zal niet lukken”, zei hij, “maar tegen eind augustus zal
ik wel weer klaar zijn om mee naar Neuengamme te reizen. Verwittig Tom en René al maar.”
Zo was Willy. Hij verontschuldigde zich even later omdat hij niet meer kon helpen. Het
zal de volgende reizen vreemd aandoen. Telkens ik omkeek van mijn plaats naast de
chauffeur wist hij wat dat betekende en voor ik iets kon vragen of voorstellen, was het al
opgelost. Het is misschien wel een cliché dat we hem hard zullen missen. Ook zijn twee
kleinkinderen Enya en Ryan voelden dat verlies erg aan. Bij de koffie in Holsbeek kwam
de jonge vaandrig bij ons zitten. Hij voelde zich thuis bij onze vereniging en voor ons was
het zo een beetje Willy die erbij zat.
Willy, wij doen verder, maar bij elke reis zullen we je missen en telkens ik omkijk in de bus
zal ik horen:” ’t Is in orde, een beetje meer geluid, hebde genen dorst?”
De vele rouwbetuigingen die we, samen met de familie Cockx , mochten ontvangen
geven overduidelijk weer wie hij was en hoe toegewijd hij werkte als hij éénmaal had
toegezegd.
Wil je onze deelneming doorgeven aan de familie van Willy.
Ik herinner me Willy als een toffe makker die er altijd was... Ook toen het bijna niet meer ging
op onze herdenkingsweek.
R.I.P. Willy.
Ludo Devos
Wij zullen Willy blijvend herinneren als een uitzonderlijk mens.
Aan MK ’44 bieden wij onze oprechte deelneming aan.
Met genegen groeten Berthy en Freddy
(Tijdens de koffie kwam broer Gaston Cockx, in opdracht van Willy, diens lidgeld van de
vereniging voor 2018 nog betalen- Daar dacht hij de laatste dagen van zijn leven nog aan.
Een voorbeeld van dankbaarheid en toewijding was hij. Hij wilde ook dat op de brieven
alleen bij zijn naam stond dat hij lid was van onze vereniging. Dankjewel Willy!)
Door Oktaaf Duerinckx

www.meensel-kiezegem44.be
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Op de planning...
Bezoek aan Meensel-Kiezegem en Leuven
op 28 april 2018
Op zaterdag 28 april 2018 brengt War And
Remembrance vzw een bezoek aan onder andere
onze herdenkingsplaatsen in Meensel. War and
Remembrance vzw biedt een waaier van activiteiten omtrent militaire geschiedenis
en heemkunde. Aangezien de thuisbasis het Menin Road Museum in Ieper is, komt
het thema Eerste Wereldoorlog natuurlijk uitgebreid aan bod, maar de enthousiaste
vrijwilligers doen er alles aan om ook de andere periodes van onze geschiedenis
niet uit het oog te verliezen. Wraak, vergelding, terreur. Het zijn vandaag afschuw
opwekkende woorden die echter onlosmakelijk verbonden zijn aan oorlogen en
burgeroorlogen. Ze zijn vaak verbonden met de burgerslachtoffers van militaire
conflicten.
WAR vzw biedt u op zaterdag 28 april 2018 de kans kennis te maken met twee
tragische gebeurtenissen die in het collectieve geheugen van Vlaams-Brabant
zijn gebeiteld: de tragedie in het kleine dorpje Meensel-Kiezegem (augustus 1944)
en het plunderen en in brand steken van delen van de binnenstad van Leuven (25
augustus 1914).
In de voormiddag bezoekt men o.l.v. de NCPGR Meensel-Kiezegem ‘44 de plaatsen
in Meensel-Kiezegem waar door de Duitsers en de radicale collaboratie terreur
werd gezaaid en waarbij 75 dorpsbewoners naar Duitsland werden gedeporteerd.
In de namiddag maken ze in Leuven een begeleide stadswandeling met als
thema “Leuven Martelaarsstad WOI” waarbij ook de universiteitsbibliotheek wordt
bezocht.
Zaterdag 28 april van 8u tot circa 19u, opstappen kan aan het Menin Road Museum
in Ieper om 8u. Reisleiding door Kurt Ravyts, Leden WAR vzw: € 90 p.p., niet-leden:
€ 95 p.p.
Meer info op http://warandremembrance.webs.com/meensel-kiezegem-en-leuven

Bloesemfeesten Bloeiend Hageland bij
Fruitbedrijf Vanhellemont op 22 april 2018
Op stap tussen de bloesems van de fruitbomen.
Picknicken op het sprekende picknickkleed. Met
de kinderen op koesterzoektocht. Weetjes over
solitaire bijen. Het pad van ‘fruit aan de boom’ tot in de fruitmand.... Een greep uit
het b(l)oeiende programma van het Bloesemfeest op zondag 22 april. Benieuwd?
Kom dan vanaf 13 u. naar Fruitbedrijf Vanhellemont, Heibosstraat 17 in MeenselKiezegem!
Onze vereniging zal ook aanwezig zijn op het evenement met een
popup-tentoonstelling, gidsen en popup-winkel. Meer informatie op
www.fruitvanhellemont.be.

06

Nationale herdenking van de
Politieke Gevangenen
Op 22 april 2018 om 14u30 in het Ereperk der Gefusilleerden
Kolonel Bourgstraat te Schaarbeek (voormalige Nationale Schietbaan)
Georganiseerd door de
Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en
Rechthebbenden van België (NCPGR)
Met medewerking van
War Heritage Institute
SERVIO
Koninklijke Nationale Strijdersbond van België (NSB)
Vrienden van Fort Breendonk
Iedereen is van harte welkom om deze plechtigheid bij te wonen

www.meensel-kiezegem44.be
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Zomerse Zondagen in Huize Hageland 2018
2018 wordt een belangrijk overgangsjaar voor onze vereniging. Tijdens dit
cultuurseizoen zullen voor de laatste keer de Zomerse Zondagen plaatsvinden
nabij het Hagelands Vredesmuseum in Huize Hageland in Tielt-Winge. Vanaf 1
januari 2019 zal het Hagelands Vredesmuseum definitief haar deuren sluiten, om
in augustus 2019 te heropenen op de nieuwe museumsite in Meensel-Kiezegem.
De derde zondagen vinden plaats van mei tot en met september. Tijdens deze
zondagen kan je deelnemen aan de kabouterwandeling en een bezoek brengen
aan het heemkundig museum in Huize Hageland. Gezien de drukke bezigheden
met het nieuwe museum, zal onze vereniging enkel in juni, augustus en september
het popupcafé in het Karhuis openhouden.
17 juni 2018 - Ontdek het nieuwe Museum44 in Meensel-Kiezegem
Tijdens deze zomerse zondag kan je terecht voor rondleidingen in het Hagelands
Vredesmuseum om 14u en 15u30. Het popupcafé het Karhuis opent de deuren
van 14u tot 17u met lekkere frisse drankjes en knabbeltjes. Speciaal tijdens deze
namiddag is dat je rechtstreeks in gesprek kan gaan met de organisatoren van het
nieuwe museum en een voorstelling kan bekomen van hoe dit er zal uit zien.
19 augustus 2018 - Popup-tentoonstelling Meensel-Kiezegem ‘44
Tijdens deze zomerse zondag kan je terecht voor rondleidingen in het Hagelands
Vredesmuseum om 14u en 15u30. Het popupcafé het Karhuis opent de deuren
van 14u tot 17u met lekkere frisse drankjes en knabbeltjes. Speciaal tijdens deze
editie is de popup-tentoonstelling over het drama van Meensel-Kiezegem.
16 september 2018 - Reünie 21e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland
Tijdens deze zomerse zondag kan je terecht voor rondleidingen in het Hagelands
Vredesmuseum om 14u en 15u30. Het popupcafé het Karhuis opent de deuren
van 14u tot 17u met lekkere frisse drankjes en knabbeltjes. Tijdens deze zomerse
zondag komen de medereizigers van de 21e Herdenkingsreis naar NoordDuitsland samen voor een reünie, je ontdekt er een heleboel fotomateriaal en een
uitgebreid videoverslag.
Kom ons dus gerust vervoegen op deze zomerse zondagen, en bezoek nog voor
een laatste maal het huidige Hagelands Vredesmuseum. Ook naast deze zondagen
kan je steeds contact opnemen met onze vereniging voor een persoonlijk gegidst
bezoek. Tot dan!
08

Laatste nieuwtjes over onze Normandiëreis van 5 tot 8 juli 2018
In onze vorige Nieuwsbrief noteerden we de hoofdpunten van deze leerzame
historische reis. Nu geven we nog enkele details en een beknopt overzicht.
Dat we op donderdag 5 juli 2018 stipt om 6 uur in de morgen aan het station
van Meensel starten is al een vast gegeven. Daar er uit de westelijke provincies
belangstelling is zullen we een stopplaats toevoegen aan de parking De Pinte.
Het eerste doel blijft wel La Coupole. Dit is vooral aan te prijzen voor degenen die
vorig jaar tijdens de Neuengammereis het verschrikkelijke oord Dora-Mittelbau
bezochten. Vanuit die ondergrondse hel, waar gevangenen de V-wapens moesten
klaarmaken kwamen de V-wapens uiteindelijk hier om afgevuurd te worden op
Engeland. Dag en nacht werkten hier vooral Franse en Russische krijgsgevangenen
aan. De bewakers waren Belgen uit collaboratiebewegingen. Er is van daaruit
nooit een V2 gelanceerd. De RAF gooide er de laatste vijf maanden van de bouw
meer dan 3000 ton bommen op. Sinds 2005 kan men er nu een overzicht zien
van de geheime wapens van het nazirijk, de concentratiekampen, de bevrijding
van Noord-Frankrijk, de invasie van 1940, het dagelijks leven tijdens de Tweede
Wereldoorlog, het verzet, de mens op de maan enzovoort. (zowel met Nederlandse,
Franse, Duitse en Engelse uitleg). (Er is ook nog in de omgeving de V2- Bunker van
Eperlecques, een enorm betonnen gevaarte. Hier was het ook de bedoeling om
vanuit deze plek de gevreesde V2 raket te lanceren naar Engeland. Wanneer je
in de streek bent is het een gewenste aanvulling bij een bezoek van La Coupole).
Via de enorme Pont de Normandie naar de Mulberryhaven van Arromanches, die
onontbeerlijk waren voor de aanvoer vanaf juni 1944. De eerste dag besluiten we
in Port- en-Bessin. Hier vernemen we meer over de opnamegeschiedenis van de
film “De langste dag”. In de omgeving overnachten we twee maal in het gezellige
Mercure Omaha Beach hotel.
Op vrijdag 6 juli rijden we naar het indrukwekkende Amerikaans kerkhof Colleville
-sur- mer. Daarna naar de vernieuwde site van Pointe du Hoc en via Isigny-sur-mer
en Sainte-Marie-du-Mont naar Utah Beach. Nabij het museum van de landing is
er een typische brasserie, waar honger en dorst kan voorkomen worden. Na de
middag rijden we dan langs de zee naar de Batterie van Crisbecq en zo verder
landinwaarts tot in Sainte-Mère-Eglise. Ter herinnering aan para John Steele (82ste
Luchtlandingsdivisie), hangt er nog altijd een pop aan de toren. Het museum
is vernieuwd en levensecht aangepast. Langs het sombere Duitse kerkhof
van La Cambe bereiken we ook de Ferme de Romely, waar de beste Calvados
geproduceerd wordt (dit volgens meereizende kenners.) Het unieke memoriaal
van Caen is een must. Daarom nemen we de tijd om dit uitgebreide museum
te verkennen op zaterdag 7 juli. De reisbrochure die iedereen bij aanvang van
deze vierdaagse op de bus ontvangt zal meer in detail duiding geven. We zullen
op deze zaterdag ook nog Bayeux bezoeken. Hier kan men kiezen tussen het
Brits oorlogsmuseum (zeker voor kenners) of de beroemde tapisserie van Reine
Mathilde, een borduurwerk van 70 meter lang en 50 cm hoog, dat de geschiedenis
uitbeeldt van de slag bij Hastings in 1066. Een uniek kunstwerk dat in feite het eerste
stripverhaal uit de geschiedenis is. Dezelfde dag bussen we terug noordwaarts tot
in Ouistreham, waar we overnachten.
Op zondag 8 juli bezoeken we eerst “Le Grand Bunker” in Ouistreham. Het gevecht
om deze bunker zou duren tot 9 juni. Naar de Pegasusbrug, waar de troepen van
Lord Lovat de manschappen van majoor Howard, die met drie zweefvliegtuigen
‘s nachts in de nabijheid waren geland, aflosten. Na het museum, de brug en
café Gondrée (het eerste bevrijde Frans huis gaat het via Merville, Trouville naar
het pittoreske havenstadje Honfleur.) De thuisreis, en dit hangt af van het weer
en de timing, verloopt mogelijk nog langs het typische Lyons la Forêt. Dan terug
richting Meensel-Kiezegem en hopelijk met een nieuwe voorraad aan boeiende
geschiedenismomenten.
De inschrijvingen zijn ondertussen volzet, indien gewenst kan u nog op
de wachtlijst komen via contactname met Tom Devos via tom@meenselkiezegem44.be, +32 487 737 002 of online op www.meensel-kiezegem44.be.
www.meensel-kiezegem44.be
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Meer nieuws over de 21 ste Herdenkingsreis naar Duitsland

Donderdag 23 augustus 2018
Stuckenbrock Stalag 326 - 347km - 3u40’ Stalag 326 Schloss Holte-Stuckenbrock.
Een klein museum bevindt zich op een militair domein.
Hier waren vooral Russische krijgsgevangenen. Een kort bezoek aan deze
site leert ons meer van die geschiedenis van de minder bekende kant van
de oorlogsvoering van de Nazi’s. Naast Russische krijgsgevangenen, werden
hier ook Poolse, Servische en Franse gevangenen en vanaf 1943 ook Italianen
geïnterneerd. Vooral de Sovjet-soldaten leefden in zeer slechte omstandigheden
in dit kamp. Ze moesten bijvoorbeeld in zelf gegraven holen leven. De hygiënische
omstandigheden waren desastreus. In het totaal kwamen ongeveer 300.000
soldaten in het kamp. Deze moesten dwangarbeid doen o.a. in de mijnbouw in het
Ruhrgebied.
Nadat het kamp door Amerikaanse troepen werd bevrijd in april 1945, werd het
kamp gebruikt voor de Duitse krijgsgevangenen. (zoals in Neuengamme)
In Stukenbrock herinnert het documentatiecentrum Stalag 326 aan de
geschiedenis van de site. Er is ook een Sovjet-monument aan de begraafplaats
van de slachtoffers van deze Stalag. Hier werden duizenden doden begraven in 36
massagraven. Op een obelisk staat volgende inscriptie:
“HIER RUSTEN DE IN FASCISTISCHE GEVANGENSCHAP DOODGEMARTELDE 65.000
RUSSISCHE SOLDATEN. RUST IN VREDE 1941-1945”
Op 6 mei 2015 bracht de Duitse president Joachim Gauck een bezoek aan dit
memoriaal. Hij heeft er gepleit voor een sterkere appreciatie voor het lijden van
de Russische krijgsgevangenen en onthulde een gedenkteken met 900 namen
van slachtoffers van Stalag 326.
Jammertal Kerkhof in Salzgitter-Lebenstedt
In de zomer van 1943 vond de eerste begrafenis plaats op een kale heuvel in
het Jammertal. De nieuw opgerichte buitenlandse begraafplaats kreeg hier zijn
bestemming. De geschiedkundige Elke Zacharias rapporteerde over deze plaats,
die onlosmakelijk verbonden is met het lot van de mensen en hun families. In haar
boek “Ein Ort mit Geschichte” (in de busbibliotheek) leest men acht biografieën
die de laatste stadia en het onvoorstelbare leed van de bijna 4.000 slachtoffers
van nationaal socialisme die begraven werden op de begraafplaats weergeven.
De namen van alle gekende slachtoffers worden voor het eerst in dit boek
gepubliceerd. Godefried Goethuys stierf in Braunschweig op 3 april 1945. We
zullen zijn graf bezoeken. (het enige slachtoffer uit ons dorp dat een eigen plaats
kreeg in Duitsland.)
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Gardelegen
Deze afgrijselijke plaats moet een waarschuwing zijn en een must als herinnering
aan deze zinloze massamoord. Op 13 april 1945 werden aan de rand van de
stad 1016 KZ-gevangenen vermoord. Deze gevangenen kwamen vooral uit
het concentratiekamp Mittelbau-Dora (dat we vorig jaar bezochten). Na deze
dodenmars werden ze in een schuur geperst en het nog aanwezige stro werd met
benzine overgoten en aangestoken. Bij de eerste poging konden de gevangenen
het vuur nog uittrappen. Er werd ook met machinegeweren op iedereen geschoten
die trachtte te ontsnappen. De bewakers gooiden tevens handgranaten en
brandbommen in de schuur. Amper 24 uur na deze massamoord bereikte het
Amerikaanse leger Gardelegen. We bezoeken de resten van de schuur en het
sobere kerkhof.
In Ludwigslust gaan we na deze zware dag rusten in Hotel Erbprins.
Vrijdag 24 augustus 2018
Wöbbelin staat op het programma na een eerbetoon aan het monument van
Ludwigslust,aan de fonteinen tussen het kasteel (Versailles van het Noorden
genoemd) en de Stadskerk, waar ook een deel van de slachtoffers begraven
werden. (we krijgen op de bus een documentaire te zien die gemaakt is door
de bevrijders van deze kampen, de Amerikaanse 82ste luchtlandingsdivisie
o.l.v.generaal James Gavin. Na de plaats van de KZ Wöbbelin bezocht te hebben,
en mogelijk het kerkhof en museum aan de kerk rijden we verder noordwaarts
naar Pelzerhaken (Neustadt) Het museum, het monument aan de Oostzee staan
op het programma.
Zaterdag 25 augustus 2018
Neuengammedag met bezoek en plechtigheid aan ons eigen beeld “De wanhoop
van Meensel-Kiezegem”. Een rondrit door Hamburg met eindbestemming de
haven kunnen we ook niet overslaan.
Zondag 26 augustus 2018
Sandbostel gaan we deze maal iets grondiger bezoeken met het speciale kerkhof.
Na een eerbetoon in Blumenthal- Bahrsplate aan de Weser steken we de stroom
over en mogelijk brengen we nog een bezoek aan het herinneringskamp van
Esterwegen alvorens de weg huiswaarts te verkiezen. Dit zijn enkele toelichtingen
bij de reis. Deelnemers aan onze vierdaagse in augustus krijgen al de plaatsen
uitgebreid geserveerd in een reisbrochure.
Inschrijven
Wij reizen met een luxe-autobus en overnachten in een 4-sterrenhotel met half
pension. In de bus is animatie en bibliotheek voorzien. Onze trouwe gidsen
begeleiden jou graag. Deelnameprijs bedraagt € 480 per persoon voor een
tweepersoonskamer en € 560 per persoon voor een eenpersoonskamer.
Inschrijven kan tot 1 april 2018 via e-mail op tom@meensel-kiezegem44.be, via
+32 487 737 002 of online op www.meensel-kiezegem44.be/neuengamme.
Jouw inschrijving is definitief na storting van een voorschot van € 100 per persoon
op het rekeningnummer Fintro – IBAN BE64 1424 0220 3552 – BIC GEBABEBB.
Graag met vermelding van voornaam en achternaam van elke medereiziger.

www.meensel-kiezegem44.be

11

Algemene feestvergadering
zaterdag 21 april 2018
NCPGR Meensel-Kiezegem’44 vzw
De bestuursleden van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem ‘44 vzw nodigen U graag uit op de jaarlijkse
feestvergadering op: zaterdag 21 april 2018 om 12.00 uur in restaurant “Alinea” Kerkstraat 31 MeenselKiezegem. Deze vergadering biedt de gelegenheid tot een gezellig samenzijn voor al onze leden en
sympathisanten.
Menu
Aperitief met bubbels en fruitsap
Tongrepels en zalm Navarre
Portugese roomsoep
Landbouwerslust met asperges
Zachte gecarameliseerde ananas met roomijs
Koffie
Wijnen en frisdranken
De deelnamekosten bedragen ‘all-in’ € 52 per persoon. Dit bedrag kan betaald worden door overschrijving
op rekeningnummer BE84 7340 3632 1859 en BIC KREDBEBB, van de NCPGR Meensel-Kiezegem ’44,
Neckerspoelstraat 6, 3391 Meensel-Kiezegem, met vermelding van 21 april 2018.
Betaling aan de kassa is eveneens mogelijk mits tijdige voorafgaande telefonische bevestiging van uw
aanwezigheid bij penningmeester Jos Lemmens. Tel. 016 63 36 11. Alle inschrijvingen dienen te gebeuren
tegen uiterlijk 17 april 2018.
Met de wens u op onze feestvergadering te mogen verwelkomen, groeten wij u vriendelijk en met achting.
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