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Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden – Meensel-Kiezegem 1944 vzw 
Erkenningsnummer P005656 – Afgiftekantoor Tielt-Winge 

Verantwoordelijke uitgever : Vital Craeninckx, Leuvensesteenweg 168  3390  Tielt-Winge 

Herdenkingssite in het centrum van Meensel, met ere-kerkhof, burgerlijke 
begraafplaats, St-Mattheuskerk en Museum44                            
 

Vanwege het voltallige bestuur van NCPGR Meensel-Kiezegem’44 wensen wij u een 

succesvol en gezond 2020. Wij danken u voor de talrijke aanwezigheid op al onze 

activiteiten en hopen u ook in het nieuwe jaar te mogen verwelkomen.  

Traditiegetrouw gaat deze december-editie samen met de vernieuwing van het lidgeld. 

Wij appreciëren  uw blijvende steun aan onze organisatie.                                    Foto: deusjevoo                                  
fotodeusjevoo 
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Locatie: Museum44    Binkomstraat 1  3391  Meensel-Kiezegem   

Openingsuren: 01 april tot 31oktober: woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 uur. 

Let op:  wintertijd van 1 november 2019 tot 31 maart 2020: open van 13.00 tot 17.00 uur. 

Kerstmis en Nieuwjaar gesloten. In de weekends : open van 10.00 tot 17.00 uur 

Reservaties: (groepen) telefonisch of via mail:  reservaties@museum44.be 

        

Tom Devos  +32 487 73 70 02                         Marc Cauwbergs  +32 478 92 70 26 

Katrin Duerinckx    +32 485 55 97 57         

website: www.museum44.be 
 

BESTUUR 
VITAL CRAENINCKX         FREDDY DUERINCKX 

Voorzitter          Ondervoorzitter 

+32 16 63 46 23         +32 16 62 12 38 

+32 496 50 46 77         +32 479 69 97 88 

VIVIANE CAUWBERGS         JOS LEMMENS 

Secretaris          Penningmeester 

+32 16 53 41 88         +32 16 63 36 11 

+32 473 32 07 76         +32 477 45 67 36 

WERKGROEPEN 
HERDENKINGSCOMITE         HERDENKINGSREIZEN 

Coördinator Vital Craeninckx        Coördinator Oktaaf Duerinckx 

MUSEUM & TENTOONSTELLINGEN       REDACTIE 

Coördinator Marc Cauwbergs        Vital Craeninckx, Oktaaf Duerinckx & Tom Devos 

BESTUURSLEDEN 
Rita BROOS, René CAUWBERGS, Stefan CAUWBERGS, Caroline COLEBUNDERS, Katrin DUERINCKX, 

Guido HENDRICKX (ere-voorzitter), Ingrid HENDRICKX, Rudi PEETERS, Marcel REYNDERS, Melanie 

SCHOUTERS, Evrard VAN GOIDSENHOVEN, Yvonne VANGILBERGEN & Fernand VANSEVENANT 

REKENINGNUMMERS 
Algemeen, Lidgelden & Donaties – KBC – IBAN BE84 7340 3632 1859 – BIC KREDBEBB 

Herdenkingsreizen: KBC – IBAN BE96 7390 1554 9505  - BIC KREDBEBB 

 

WEBSITE:  https://www.meensel-kiezegem44.be/ 

 

http://www.museum44.be/


Meensel-Kiezegem ’44 vzw - 3 

Woord van de voorzitter 
    Het is gebruikelijk tijdens de kerstperiode even terug te 

blikken op het voorbije jaar. Er waren de opmerkelijke 

Nationale verkiezingsresultaten in mei, Charles Michel 

werd ‘mister Europe’, Brussel kleurde geel op 6 juli voor 

‘le grand départ’ met onze wielerheld Eddy Merckx in een 

hoofdrol, een flamboyante Boris Johnson werd eerste 

minister in het Verenigd Koninkrijk, de Brexit-soap, Jan 

Jambon werd de nieuwe Vlaamse minister-president, drie 

hittegolven – du jamais vu- kregen we over ons heen met 

recordtemperaturen boven 40°C op 25 juli, er was 

Pukkelpop waar niet de muziek maar de Vlaamse leeuw en het klimaat de aandacht trokken, 

Turkse troepen vielen Noord- Syrië binnen en…. het asielcentrum in Bilzen werd in brand 

gestoken. Maar ook: de Belgische hockeyploeg “red lions” werd Europees kampioen en Nina 

Derwael werd wereldkampioen turnen. Zij deden onze nationale driekleur alle eer aan. Heel 

bijzonder en lovenswaardig  dat onze jeugdige turn-STER de Brabançonne meezong op het 

erepodium.  

In verband met die “brandende” actualiteit in Bilzen citeer ik van de website VRT-nws uit   

een interessant opiniestuk van Herman Van Goethem, rector van de universiteit van 

Antwerpen,  onder de titel: ‘De politieke pyromanen van de jaren ‘30 zijn terug van weg 

geweest’. “In het Vlaams Parlement verweet Filip De Winter (Vlaams Belang) minister Bart 

Somers (Open VLD) een politiek pyromaan (brandstichter) te zijn. Het is maar de vraag in 

welke hoek we de pyromanen moeten zoeken. Het gaat om opmerkelijke structurele 

gelijkenissen met de jaren ‘30, die elk bijdragen aan de toenemende polarisering in de 

samenleving en aan het opzwepen van een losgeslagen massa, en dit aan de hand van een 

4-tal voorbeelden: 

1.De massa en de leider. 2. Nationalisme  3.De kracht van het woord.  4.Nieuwe media.  

De massa als politieke kracht heeft een spectaculaire comeback gemaakt. Met overtuiging 

kan ze een politicus steunen, zeg maar ‘leider’ want verheerlijking is nooit veraf. De leider 

mag uitkramen wat hij wil, als de hoofdtoon er maar is. Voorbeelden: Silvio Berlusconi in 

Italië, in landen als Hongarije, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het 

landennationalisme was de stuwende kracht achter de clash in de jaren 1930 en dat lijkt 

zich ook nu weer te herhalen. Net als in de jaren 30 worden bepaalde groepen getackeld 

om zo de eigen identiteit en groepscohesie te versterken. De “moslims” van vandaag zijn 

de ‘joden’ van toen. Opruiende taal van voormannen kan tot een sneeuwbaleffect leiden. 

Neem de Amerikaanse president Trump, die schaamteloos en lacherig aanzet tot ‘schieten’ 

op moslims en Mexicanen. Zulk agressief beroep op de publieke opinie zet aan tot een 

beweging van onderuit. De doorbraak van de massa als politiek projectiel in de jaren ’30 

hing samen met nieuwe media. Rond 1930 kocht men massaal radio’s. Dat koning Albert I  

ons rechtstreeks toesprak maakte diepe indruk. Opruiende politici konden de huiskamer 

binnendringen. Cinemazalen brachten voor het eerst een wekelijks nieuwsoverzicht. 

Iedereen kon sindsdien oorlogsbeelden zien.” Einde citaat. 

Vandaag de dag staan we via het internet in verbinding met de hele wereld en worden we 

overstelpt met ‘instant news’. Het gaat allemaal razend snel, té snel wellicht waardoor  

assimileren en kritisch denken haast onmogelijk gemaakt geworden. Misschien is de 

eindejaartijd een uitgelezen periode om daar eens bij stil te staan.                                          

Namens de vereniging wens ik u  een vredevolle kersttijd en een gelukkig nieuwjaar. 
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Rechtzetting bij foto in editie nr 2 van juli 
 

“Onze voorbeelden: 8 mei 1949, zeventig jaar geleden- Reizigers naar Neuengamme 

met de Hagelandcar voor het station van Hamburg” 

In editie nr 2 werd de dame staande in het midden verkeerdelijk benoemd als Angeline 

Michiels. De mevrouw in kwestie is echter Marie-Josée De Coster, weduwe van Urbain Van 

den Driessche,  politieke gevangene, overleden te Neuengamme op 06-01-1945 en vader 

van Mark Van den Driessche,  voorzitter van de Nationale Vriendenkring van Neuengamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Van der Meeren over de band tussen haar oom,  verzetsstrijder 

Hilaire Gemoets en Canadees piloot Edward Blenkinsop op de vooravon 

van de opening van museum44. (10 augustus 2019) 

 
 

‘ Hun naam was Edward Blenkinsop en Hilaire Gemoets 

of ze werden genoemd ‘Teddy’  

en ‘hiettekatte’(schuilnaam Hilaire).   

In Memoriam: 

Felix Cauwbergs, 
Echtgenoot van Ivonne Borgers 

Felix werd in Meensel-Kiezegem geboren op 14 juni 1934 en overleed in 

Leuven op 6 oktober 2019. Felix was trouw lid van N.C.P.G.R. 

Frans Lambrechts echtgenoot van Maria Portauwe, geboren in 

Meensel-Kiezegem op 14 -03-1941 en thuis overleden op 29-11-2019 

14 maart 1941 en thuis overleden op 29 november 2019 

 

Wij bieden aan de families onze oprechte deelneming aan. 

 

 

Foto:  Achterste rij staande vlnr : Achilles Devroey, Armand Craeninckx, Eveline 

Vangoidsenhoven-Willems, Marie-Josée Van den Driessche-De Coster, Maria Van Wanghe- 

Boesmans, Martha Hendrickx- Francen , Jef Laevers ( Wersbeek)      

Zittend vlnr: Victorine Pasteyns-Vanhellemont, Raymond Vos (Zoutleeuw), en Maria 

Duerinckx-Janssens 
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Linda Van der Meeren over de band van de Canadese piloot 

Edward Blenkinsop met haar oom, verzetsstrijder Hilaire 

Gemoets,  op 10 augustus 2019 in Meensel 
 

“Herinneringen uit de pagina’s van het verzetsleven én mijn link met Meensel-

Kiezegem”      

 

‘Hun naam was Edward Blenkinsop en Hilaire Gemoets 

of ze werden genoemd ‘Teddy’  

en ‘Schiettekatte’ (schuilnaam Hilaire).   

Het werd een broederschap van amper een paar weken.   

Hilaire was korpsleider in het verzet, correspondeerde 

met Engeland en hielp geallieerden aan onderdak of 

een route terug naar huis.  

Teddy was een bijzonder getalenteerde Canadese piloot.  

Zijn hart klopte voor de vrijheid van zijn broeders,  

zelfs vér van zijn vaderland.     

Hij kwam mee strijden voor België in die oorlog van toen.  

Als enige van 8 overleefde hij de crash van zijn Lancaster te Webbekom. 

Hij alleen werd niet gefusilleerd en niet meegenomen ter foltering zoals de rest van zijn 

bemanningsleden.    

Hilaire hielp hem vluchten en onderduiken voor een paar weken.  

Zijn grootste wonden konden genezen, samen met andere geallieerden, o.a. op de zolder 

van mijn grootouders en in de bossen van Assent, een vriendschap ontstond en het werd 

een bijzondere verbondenheid van de roeping van een Canadees en een Belg. 

Nadat Teddy voldoende hersteld was, bracht Hilaire hem naar een nieuwe schuilplaats 

want ook Hilaire werd erg gezocht omwille van de vele sabotage acties en het zou niet 

lang meer duren vooraleer men het huis en hopelijk nooit de zolder van mijn grootouders 

opnieuw zou binnengevallen.     

Hilaire bracht Teddy naar het veel veiliger Meensel-Kiezegem maar dat had hij spijtig 

genoeg fout ingeschat,  want nadat Teddy hier in Meensel-Kiezegem er warmhartig  zijn 

tijdelijke thuis kreeg, werd  hij mee opgepakt tijdens dié dag, 11 augustus,  morgen 75 

jaar geleden.  

Mee met de bijna honderd mensen van Meensel-Kiezegem richting Duitsland….    

Zijn laatste stop was – waarschijnlijk- Bergen Belsen waar hij stierf van uitputting en 

tuberculose..   

Vervolg pag.6 

 

Foto: toespraak Linda Van der Meeren 

op 10 augustus 2019 
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En mijn nonkel, hij werd 2 weken later verraden  

voor 500.000 Belgische Frank.   

Op 3 september, opnieuw te Webbekom, werd hij in de val gelokt. Hij heeft zelf zijn graf 

moeten graven en werd gefusilleerd.  

Toen hij diezelfde dag nog werd opgegraven,  bleek dat hij pas in zijn graf is moeten 

sterven ..  

En mijn grootvader,  

hij  werd 2 weken voor de razzia’s in Meensel-Kiezegem meegevoerd naar Buchenwald.  

Bij de bevrijding van de kampen in 1945 werd hij teruggebracht als een getekende man 

van 40 kilo.  

In de woonkamer wachtte een foto van Hilaire hem op, met op de zijkant de kleuren van 

vaderlandsliefde,  

en op de achterkant, de Canadese naam geschreven in achtergebleven bruine inkt 

om Teddy samen met de families van Meensel-Kiezegem nooit te vergeten.. ‘ 

 Herdenking Hilaire Gemoets en de 7 bemanningsleden van de 

Lancaster III JA976 "S for Sugar"  op 2 september 2019 in Assent en 

Webbekom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwarming 

 
 

 

Foto: Bestuursleden van NCPGR Meensel-Kiezegem’44 aanwezig op de herdenking van 

Hilaire Gemoets. V.l.n.r. : Rita Broos met ons vaandel, secretaresse Viviane Cauwbergs, 

Yvonne Vangilbergen, penningmeester Jos Lemmens, voorzitter Vital Craeninckx, 

ondervoorzitter Freddy Duerinckx en Evrard Vangoidsenhoven met vaandel van N.S.B.-

Nationaal. Deze foto werd genomen aan de graven van de bemanningsleden van de 

Lancaster III op de begraafplaats van Webbekom bij Diest. 
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Van D-Day tot V-Day door Guido Hendrickx 

 

Aansluitend met mijn vorig artikel in de Nieuwsbrief, waarin mijn verhaal ging over de 

operatie die de openbare figuur Vanhamel uit zijn drilboor had geschud met als resultaat de 

verwijdering  en vernietiging van de herdenkingskapel in Linkhout, opgericht ter 

nagedachtenis voor onze  gesneuvelden aldaar: Isidoor Bruers en  zijn metgezel Albert 

Loddewijkx én de gesneuvelde familieleden Roucourt,voor ons bekend als de gewaardeerde 

beschermfamilie waar onze jongens toen hun onderduikadres hadden gevonden tijdens de 

moeilijke bezettingsperiode 1943 -1944. 

Bij  het begin van de aanstaande decembermaand 2019 zal het net zowat 75 jaar geleden 

zijn dat deze jongelui slachtoffer werden van de heersende Duitse terreur met een inslag  

van een onverwachte  “vliegende bom” op hun gewezen onderduikadres  van hun 

beschermheren te Linkhout, met het gekende resultaat;  ongewisse dood en  totale 

vernieling van de hoeve Roucourt. 

Immers, de na-oorlogse  periode onmiddellijk na de bevrijdingsdagen van september 

1944,wanneer alhier de volksvreugde hoogtij vierde, gewoon omwille van  de fantastische 

beleving te mogen “gaan en staan  waar je maar wilde”, met het onbeschrijfelijk gevoel 

eindelijk als ’t ware totaal  vrij te  kunnen ademen, vrij van alle oorlogsdrukte, vrij van SS 

-gruwel, aanhoudingen en moorden zonder meer. 

In feite was de feestvreugde en de bevrijdingseuforie maar van korte duur. De Belgische 

Regering die de benen had genomen richting Londen in 1940, installeerde haar diverse 

Ministeries in het Brusselse en zadelde de bevrijde bevolking op met ingrijpende 

veranderingen. Vergeet niet, onze Koning Leopold de Derde, die wegens zijn capitulatie in 

1940 duizenden levens heeft gered, werd in het buitenland onder “toezicht” gehouden . 

Prins Regent Karel zou hem als Staatshoofd in functie vervangen. 

 De eerste maatregelen van de Regering betrof het onder controle krijgen van de volkswoede 

tegenover de bekende collaborerende landgenoten en de pijnlijke situaties die sommige 

burgers die de verkeerde kant hadden gekozen. Ondertussen bij ons het pijnlijk bewust 

geworden van het onomkeerbare oorlogsleed voor de families van onze slachtoffers, 

omgekomen in situaties als daar zijn “Nacht und Nebel”. Iets dat nog meer tot de verbeelding 

sprak was de onaangekondigde financiële aderlating die de terugkerende  regering in petto 

hield, gefocust op de nakende inflatie en de zwarte oorlogswinsten wegens 

smokkelactiviteiten meester te blijven. Bedoeling was alleszins “de   straat”-zeg maar de 

smokkelaars en zwart-verdieners met oorlogsgewin een totale hak te zetten: een 

grootschalige monetaire operatie waarbij elke Belg het moest stellen met amper 2000 

frankskes; een uitgekiende geldruilactie of beter gezegd ,  het begin van een inflatie van 

32,6%.  De beruchte operatie” Camille GUTT” maakte van elke Belg een schooier met amper 

2000 frank op zak.  

De kennismaking met onze Engelse en Canadese bevrijders   maakte het totaal onwezenlijk, 

wanneer deze geallieerde soldaten, alhier op “veilige rust” , wegens de geleverde doorbraak 

en roemrijke veldslagen vanuit Normandië , ons kwamen bevestigen en konden vertellen  

over de chaotische verwarring en horror toestanden van gebombardeerde Britse steden, na 

een gerichte aanval van de nieuwe Duitse vernietigingswapens : de V-1  en of  V-2. 

Verbijsterende toestanden met grote vraagtekens over bloedige en ongelooflijke verhalen 

over opgelopen schade, gestaafd met technische toelichting op  foto’s van nooit geziene 

resultaten van explosies van voltreffers  aldaar.                       

            Vervolg pag. 8 
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De legerleiding had niet de minste idee van een strategische oplossing, buiten een sterke 

Engelse luchtmachtvloot en luchtdoel- en afweringsgeschut als tegenzet. Vanaf oktober 1944 

en dat een half jaar lang waren Belgische steden doelwitten van deze nieuwste zeer storende 

vernietigingsacties. 

 Al wat er in spannende verhalen werd verteld door onze bevrijders uit hun regio’s, werd 

alhier de harde werkelijkheid: leven in constante angst en terreur, dag en nacht tref- en 

kwetsbaar  

Uit de eerste waargenomen raids bleek de wereldhaven Antwerpen het geplande doelwit: 

vernieling. 

Antwerpen als haven aan de afgesloten en onbevrijde Schelde, lag constant onder vuur 

tussen 13 oktober ’44 en 28 maart 1945. De  Britse legerleiding had ooit geopperd dat 

Wereldoorlog ll  zou beëindigd zijn rond Kerstmis1944. Zeer verre dromen en opgetutte 

luchtkastelen zou later blijken. Ondertussen kwam er zelfs nog het moordende 

Ardennenoffensief dat gelukkig eindigde in januari 1945. De restanten van militaire 

kerkhoven en ontelbare herdenkingsmomenten, tot in de kleinste gemeente toe, blijven 

aldaar tot op heden, de enige getuigen van de zware strijd gedurende de nieuwjaarsperiode 

44-45.Bizarre periode, althans  voor dit landsgedeelte   Elke onbemande  bom die haar doel 

kon bereiken betekende naar schatting een springlading van zowat 850kgr. Na het begin van 

het Von Rundstedtoffensief is geweten dat in Mittelbau-Dora meer dan 12.000 tuigen werden 

gemaakt door dwangarbeiders onder verschrikkelijke omstandigheden. De eerste inslag in 

België betekende 32 doden. De voltreffer met explosie op 16 december ’44 op cinema Rex 

te Antwerpen …567 lijken onder het puin. De stad was in haar hart geraakt. Publieke 

bijeenkomsten van meer dan 50 man werden om veiligheidsredenen  werden verboden. 

Alleen scholen zochten oplossingen: het halve-dag stelsel. Alleen de benedenverdiepingen 

van schoolcomplexen mochten in gebruik  blijven alsook de eventuele bruikbare kelders. 

Evacuatieproblemen waren te voorzien. Allertheid overal.  

 

Antwerpen werd per slot van rekening een doodse stad, zonder theaters, zonder cinema’s, 

zonder openluchtmarkten en gesloten kerkdeuren. Wie kon verliet de stad en zocht 

onderkomen bij verre familieleden. Tussen 16 december 44(begin van het Von Rundstedt –

offensief) en 31 maart1945 werden 6399 begoede kinderen geëvacueerd naar veiliger 

oorden.  Overal werden scholen gesloten ook op de boerenbuiten zoals hier bij ons. Ons dorp 

lag duidelijk in de aanvluchtlijn voor de geteisterde stad Antwerpen **Eind januari 1945 

hadden wij hier te Meensel- Kiezegem opvallend minder last  van de beschietingen die 

overvliegende V1’s trachten neer te halen. De naderingsroutes waren  blijkbaar aangepast. 

De beschietingen vertrokken voortaan vanuit de omstreken van Rotterdam – toen nog niet 

bevrijd!!! 

Met deze ingreep werd door de Duitse bezetter twee cruciale punten gerealiseerd: 

  -1)  de beschieting van Antwerpen kon rustig doorgaan (door het verlies van het 

 Ardennenoffensief moesten de Duitse legers opkrassen  en een meer Noorderlijk 

 operationeeL maken.) 

  -2)  Deze miljoenenstad zou gespaard blijven van definitieve vernietigende 

 luchtaanvallen van geallieerde bombardementen, op zoek naar de nieuw-

 verplaatste vijandelijke lanceerbasissen V1.     
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Ons bestuurslid Jos Lemmens** liet jaren geleden een getuigenis** optekenen.(zie 

hieronder**). Samen met zijn neef Gaston Natens beleefden zij de schrik van hun leven. Zij 

overleefden een bominslag in het bosrijke “Broek” te Meensel. ’t Was een V1- 

exemplaar,gezien de aangehouden vliegroute, vermoedelijk op weg naar onze hoofdstad 

Brussel. 

              Gedaan op 25-11 door medewerker en ere-voorzitter Guido Hendrickx                     

  

                       

**Het V1-verhaal van ooggetuige  Jos Lemmens:- 

Onze pa was op 11 augustus 1944 aangehouden door de SS en weggevoerd naar de gevangenis 

in Leuven, later naar het Duitse Neuengamme. Hierdoor was er paniek in ons huisgezin, ons 

moeder was immers achtergebleven met vijf kleine kinderen.  Ons Leona was met 12 jaar 

de oudste, onze Fons 11, ikzelf 7, Romain 2,5 en Nelly 1 jaar die ons moeder soms al wel 

eens uit het oog verloor daar ze ook de zorg had voor de dieren op de boerderij. 

Op 30 oktober, twee dagen voor Allerheiligen, was mijn kozijn Gaston Natens voor ons beider 

grootvader Alfons Natens mest aan het uitvoeren naar de zandkuil. Alfons had in de razzia 

zijn vier zonen en schoonzoon zien oppakken. 

Ik had Gaston al eens zien op en af rijden en bij de tweede rit sprong ik op de kar zonder 

ons moeder te verwittigen. Achteraf zou blijken dat dit geen goede ingeving was. Toen we 

een tijd daarna met de volgeladen mestkar op weg waren richting zandkuil en ongeveer aan 

het kapelletje ter hoogte van “bru van de garde” (Vital Craeninckx) gekomen waren, keek 

ik achter mij en zag daar op een paar tientallen meters een groot zwart kruis over de straat 

vliegen. Ik riep naar Gaston: “ Een vliegende……” 

Wanneer ik terug bij mijn positieven kwam zat ik achter op het stoeltje van een fiets 

waarmee men mij naar dokter Goyens bracht, die aan de kerk woonde. Daar kreeg ik de 

eerste zorgen en men stelde vast dat mijn rechter knie en dij nogal grote wonden vertoonden 

die moesten gehecht worden. Daarbij kwam nog dat mijn rechter elleboog gebroken was. 

Later heb ik vernomen via ‘Maurice van Vinus’ (Maurice Coeckelberghs) dat het zijn vader 

was die mij bij hem had binnen gedragen en op de zetel gelegd en me daarna met zijn fiets 

naar dokter Goyens had gebracht.  Zij hebben ook voor Gaston gezorgd en hem liggend op 

een ladder binnen gebracht en verzorgd.  Uiteindelijk na veel zoeken vond men de auto van 

Meeus die in Glabbeek woonde en waar Pee (Alfons Natens), onze grootvader die 

burgemeester was, een bewijs opmaakte voor de benzine die hij nodig had om ons naar de 

kliniek van Tienen te vervoeren.  Daar kreeg ik de nodige zorgen en ik  mocht in de loop van 

de namiddag terug naar huis. Gaston, die een bekkenbreuk had, werd een tiental dagen 

verpleegd en dan ook uit de kliniek ontslagen. Toen ik thuis kwam was ons moeder 

overgelukkig dat ik er terug was, zij had pas vernomen dat ik bij dit gebeuren betrokken was 

toen ik reeds in het ziekenhuis was opgenomen. Ons moeder had wel gezien dat het paard 

in de draai van de weg stond te grazen en dat Gaston erbij moest zijn, maar van mij wist ze 

niks en veronderstelde dat ik wel ergens ‘uithing’….         

Moeder kon ook niet gaan kijken naar wat er juist gebeurd was want  alle ruiten van ons 

lemen huis lagen aan diggelen. Ons huis bevond zich op slechts 300 meter van de plaats waar 

de bom was ingeslagen. Moeder had ook nog eens de zorg voor de kleine kinderen die op dat 

moment mee aan tafel stonden en waar ze bezig was met het middageten.  

              Vervolg op pag. 10 
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Dat was zo een beetje de toestand bij ons thuis toen ik arriveerde uit de kliniek. Ik werd in 

de grote kamer in het bed van ons moeder gelegd. Wat me daar eerst opviel waren de grote 

spleten in de voorste lemen muur. Men kon er gewoon de buitenwereld zien.  Het huis werd 

trouwens in 1947 gedeeltelijk afgebroken en vervangen door een volledig stenen gebouw.  

Na een paar dagen liep ik weliswaar met een stijf been weer rond, doch ik bleef zeer attent 

en alert op de sirene van het afweergeschut dat zich op het ‘boekhout’ bevond aan de grens 

met Binkom, om tijdig veilig weg te kunnen kruipen wanneer het alarm ging en er dus een 

vliegende bom in aantocht was. Dat veilige plekje bevond zich tussen de schouw en de 

keukenkast en ik paste daar juist tussen….                                                                                                       

Ik ging ook regelmatig op bezoek bij Gaston, die nog zeer lang bedlegerig was.                                                                                                                    

Hij is later bijna volledig genezen, hetgeen bij mij niet het geval was.  Wanneer na een 

aantal weken de gips van mijn rechterarm werd verwijderd, stelde men vast dat deze niet 

goed aan mekaar gegroeid was.                                              

Ik kon mijn arm niet volledig strekken en heb daar vele jaren last van gehad. Toch werd ik 

in 1956 goedgekeurd voor mijn legerdienst. Vele jaren later, in 1987 heb ik dan een aanvraag 

ingediend voor erkenning als burgerlijk oorlogsslachtoffer. Deze erkenning werd 

goedgekeurd met een invaliditeit van twintig procent.  

Dit is mijn verhaal van het na-oorlogse gebeuren met de val van een vliegende bom in het 

“Broek” aan de Binkomstraat in Meensel op 30 oktober 1944.        

          

 

 

 

 

 

       

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Jos Lemmens op de plaats in “het Broek” waar de bom viel op 30-10-1944 

Jos Lemmens,penningmeester 

NCPGR-Meensel-Kiezegem’44 

 

Data te onthouden voor 2020 

- Zaterdag 9 mei : algemene feestvergadering in restaurant ‘De Leeuwerik’ in Tielt-Winge 

- Zondag 9 augustus : jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in Kiezegem 

- Donderdag 27 augustus – zondag 30 augustus : 23ste herdenkingsreis naar Noord-Duitsland 
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Inhuldiging gedenkplaat voor de familie Roucourt, Isidoor 

Bruers en Albert Loddewijckx in Linkhout bij Lummen op 9 

november 2019.   
 

Toespraak door Luc Wouters, burgemeester van Lummen 

Geachte voorzitter van de oud-strijdersvereniging van Linkhout 

Vertegenwoordigers van de verschillende oud-strijdersverenigingen 

Vrienden uit Meensel-Kiezegem en leden van de familie Roucourt 

Mijnheer Pastoor, 

War visitors, zangkoor, collega’s uit de gemeenteraad en schepencollege 

Geachte aanwezigen 

Ik ben zeer verheugd u allen hier te mogen verwelkomen op de plechtigheid te Linkhout naar 

aanleiding van de 11 november vieringen waarin we de gebeurtenissen tijdens de beide 

wereldoorlogen herdenken. 

In 2019 richten we ons meer op de tweede wereldoorlog waarbij we de bevrijding van België 

75 jaar leden, vieren.  Het vieren van de herwonnen vrijheid staat centraal evenals het 

doorgeven van de herinneringen van zij die de oorlog meegemaakt hebben aan zij die veel 

later geboren zijn en dit als leidraad voor de toekomst. 

Hier in Linkhout mogen we dit jaar echt wel spreken van een zeer bijzondere herdenking.  

Ik denk dat we allemaal geschrokken waren van de feiten en berichtgeving, in april van dit 

jaar, dat de kapel in de Priesterseheidestraat, ter ere van de slachtoffers opgericht, vernield 

… afgebroken werd. 

Proces-verbaal werd opgesteld en bij een eventueel verkavelingsaanvraag zullen zij ook onze 

voorwaarden stellen van heropbouw, maar … onze kapel hebben we morgen nog niet terug 

en … dit heeft veel mensen pijn gedaan, heeft veel mensen diep geraakt. 

We kunnen in de negativiteit blijven hangen …  Maar in een jaar dat we vieren, dat we de 

bevrijding herdenken moeten we positief vooruit kijken.  Vandaar dat ik in gesprek met de 

familie Roucourt het voorstel heb gedaan om een herdenkingsbord te maken en dit aan te 

brengen op ons herdenkingsmonument in Linkhout.  En het was geen blijdschap maar wel 

een gevoel van tevredenheid, geruststelling dat wat hier 75 jaar geleden heeft 

plaatsgevonden, dat dit nooit vergeten mag worden. 

En vandaag met het onthullen van dit herdenkingsbord, hoop ik dat we dit kunnen invullen.  

Dat we eer geven aan de gevallen verzetshelden Isidoor Bruers en Albert Loddewijckx, 

beiden afkomstig uit de gemeente Meensel-Kiezegem en voor Irma en Maurice Roucourt, de 

twee overleden kinderen van de familie Roucourt uit Linkhout. 

Op deze herdenkingsplechtigheid neem ik u graag even mee naar een donkere decemberdag 

in 1944,meer bepaald 1 december 1944, toen Isidoor Bruers en Albert Loddewijckx, beiden 

jonge gasten, jonge verzetsstrijders van respectievelijk 22 en 18 jaar oud op bezoek waren 

bij de familie Roucourt in Linkhout.In de zomer van datzelfde jaar hadden zij halsoverkop 

hun geboorteplaats Meensel-Kiezegem moeten verlaten omdat de bezetter een prijs had 

uitgeloofd voor tips die konden leiden tot de aanhouding van de twee jongens. De familie 

Roucourt had hen die zomer in Linkhout veilige opvang geboden.             Vervolg op pag. 12 
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De geallieerde troepen waren na D-Day begonnen met de systematische bevrijding van West-

Europa, maar de Duitsers boden koppig weerstand, onder meer in de Belgische Ardennen. 

Onze landgenoten, die jarenlang onder het juk van de Duitse bezetter hadden geleefd, roken 

de vrijheid al. Vandaar dat Isidoor en Albert op 1 december besloten om hun weldoeners in 

Linkhout nog eens een bezoek te brengen. 

En net tijdens dat bezoek sloeg het noodlot toe. 

Tegen eind oktober 1944 was heel het Belgische grondgebied bevrijd. De Duitsers waren 

teruggetrokken tot Luxemburg en het Duitse grondgebied. Toch gaven de Duitsers nog niet 

op. Zij hadden gewerkt aan hun geheime wapen, de V1, een vliegende raketbom die erop 

gericht was om doelen te treffen in grote delen van bevrijd gebied. In het bijzonder havens 

en industriegebieden. De V1 was echter legendarisch onvoorspelbaar door het primitieve 

geleidingssysteem dat de brandstoftoevoer uitschakelde van zodra de vooraf ingestelde 

afstand bereikt was.  Vele V1 bommen die normaal gezien bestemd waren voor de haven van 

Antwerpen, stortten zo neer in landelijk gebied, heel dikwijls in het Limburgse. 

Zo stortte op 1 december 1944 ook de noodlottige V1 op het huis van de familie Roucourt in 

Linkhout.  Vader en moeder Roucourt en de oudste zoon werden zwaar gewond. Hun twee 

jongste kinderen Irma, 11 jaar oud en Maurice, 3 jaar oud, werden door de bomaanslag 

onmiddellijk gedood.  Ook onze twee verzetshelden werden van onder het puin gehaald.  

Isidoor bleek ook al onmiddellijk overleden te zijn.  Albert werd nog overgebracht naar het 

ziekenhuis maar daar stelde men vast dat ook voor hem alle hulp te laat kwam en hij stierf 

enkele dagen na aankomst aan zijn verwondingen. 

Met het onthullen van het nieuwe herdenkingsbord, ter nagedachtenis van de twee 

omgekomen verzetsstrijders en de twee kinderen van de familie Roucourt, hier in het 

centrum van Linkhout, brengen we eer aan de vier slachtoffers maar zorgen we ervoor dat 

dit nooit vergeten wordt. 

Ik ben vandaag ook bijzonder verheugd dat het museum van Meensel-Kiezegem in de persoon 

van haar directeur Marc Cauwbergs, en de heer Tom Devos het initiatief hebben genomen 

om de bestuursleden van de vereniging én de nabestaanden van de overleden 

verzetsstrijders uit te nodigen voor dit bijzonder evenement. 

Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar Maggy Feytons, de dochter van Dora Roucourt (zus 

van de overleden kinderen Roucourt) dat zij mee heeft ingestaan voor de communicatie rond 

deze plechtigheid. 

Beste mensen, beste aanwezigen 

Ook jullie wil ik allemaal bedanken, iedereen die heeft meegewerkt aan de plechtigheid en 

voor jullie aanwezigheid.  Het is immers belangrijk om de mensen eraan te herinneren dat 

de wil om met elkaar in vrede samen te leven, het altijd zal winnen van het kwade, en het 

leed in deze wereld.  Daarom wordt in Ieper elke dag nog steeds The Last Post geblazen.  De 

menselijkheid zal altijd de bovenhand halen op de kleinheid van de mens.  Ik hoop dat wij 

allen kracht mogen putten uit de blijvende herdenking van de overwinning van de mens op 

zijn eigen kleinheid. 

Ik dank u. 

Luc Wouters, burgemeester 
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Het kernbestuur van NCPGR Meensel-Kiezegem’44 legde bloemen neer aan de gedenksteen 

in Linkhout ter ere van de slachtoffers van de bominslag op 1 december 1944. 

 
9 november 2019:Verbroedering tussen de families Roucourt, Bruers en Loddewijckx 

tijdens de receptie in het ontmoetingscentrum ‘De Link’ na de herdenking te Linkhout. 

Onze tentoonstelling, op de achtergrond,  werd druk bezocht. 
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Van pastorij tot museum in 1.000 dagen! 
 

Wat in sommige hoofden reeds een idee of droom was, werd in oktober 2016 werkelijk opgestart. De 

oprichting van één nieuw en hedendaags museum rond de gebeurtenissen van 1 en 11 augustus ‘44 in 

Meensel-Kiezegem. Toen werden met de gemeente Tielt-Winge de eerste concrete afspraken gemaakt 

en de pastorij van Meensel werd hiervoor ter beschikking gesteld. Dit was voor ons (Marc, Tom, Katrin) 

ook de aanzet om te kijken of een nieuw museum oprichten wel een haalbare kaart was. Wat was er 

mogelijk praktisch? Wat was er mogelijk financieel? En tot slot, wat was er mogelijk tegen 11 augustus 

2019, de dag waarop dit nieuwe museum plechtig zou moeten geopend kunnen worden.  

De daarop volgende maanden werd dit alles onderzocht en afgetoetst en in oktober 2017 was het 

duidelijk: het nieuwe museum in de pastorij van Meensel zou er komen.  

Hiertoe werd de VZW ‘Museum 44’ opgericht en werd de aanvraag voor subsidies ingediend. 

Op 2 januari 2018 verschenen onze plannen voor het eerst in de pers en werd een crowdfunding 

opgestart. 

Nadien volgde een rondgang met de brandweer, besprekingen van de bestekken voor gemeente, 

uitwerking museum, plannen van de werken, dossier op gemeenteraad (15/3/2018). Kortom heel veel 

vergaderen en heel veel voorbereiden. 

Eindelijk op 24 maart 2018 werden de mouwen opgestroopt en werd er effectief gestart met de 

voorbereidende werken door de vrijwilligers. In het begin vooral breekwerken. Dit in aanloop naar de 

grote werken door de aannemers. 

Lieven Aertgeerts beet op 5 september 2018 de spits af met de algemene bouwwerken. Nadien 

volgenden Sanitair Jacobs en elektriciteitswerken ELC. 

De professionele werken werden steeds intensiever afgewisseld met de werken van de zaterdagploeg 

van vrijwilligers. 

Zonder onze enthousiaste vrijwilligers was het ons nooit gelukt. Wij zijn hen dan ook heel dankbaar 

voor alle geleverde inspanningen en niet aflatende inzet. 

2018 werd afgerond met een heuse persvoorstelling (18 december) van onze werken en onze verdere 

plannen. Ook werd eind 2018 Huize Hageland voor de laatste maal opengesteld en gingen de deuren 

nadien voor goed dicht. De initiatiefnemers van het eerste museum werden nog eens in de bloemetjes 

gezet vooraleer het effectieve ontmantelen van het  oude museum kon aanvatten.  

Met het eindpunt voor ogen werd in 2019 het tempo van de werken opgevoerd. Niet alleen bouwkundig 

maar ook digitaal en inhoudelijk werd een tandje bijgestoken.  

In mei 2019 werden we voor de inrichting van het museum bijgestaan door Deusjevoo.  

Met het vorderen van de tijd, werd ook het draaiboek voor de opening van het nieuwe museum 

uitgewerkt. 

Samen met de Plechtigheid en de herdenking van 75 jaar van razzia’s op 11 augustus 2019, werd na 

1.000 dagen het museum geopend. 

Het was een mooi en feestelijk week-end. We konden ons museum met de nodige ruchtbaarheid en 

stijl inhuldigen. 

Sindsdien mochten we al veel bezoekers ontvangen. En blijven we kunnen rekenen op het 

enthousiasme van velen om het opgestarte museum open te houden.  

En weerom bedanken we iedereen die hierbij zijn steentje bijdraagt. 
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Het waren 1.000 spannende, maar ook zeer mooie, plezante, soms zware, maar vooral 

vriendschappelijke dagen. En deze ingeslagen weg willen we verder zetten voor de volgende 1.000 

dagen en nadien de volgende en de volgende en de volgende…        

Want het is belangrijk dat we het verleden en deze verschrikkelijke gebeurtenissen niet vergeten. 

Dat we van de jeugd kritische geesten maken.  

Want wanneer we het vergeten dan gebeurt het weer! 

Wil je ons nieuwe museum komen bezoeken, dan ben je van harte welkom op woensdag, donderdag 

of vrijdag tussen 13u en 17u. Of elke zaterdag en zondag tussen 10u en 17u.  

Voor meer info één adres: https://museum44.be 

                 Katrin Duerinckx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hieronder enkele beelden van voor en na de werken 

   De pastorij zoals ze vroeger was       De pastorij werd museum44 

  

   Grote kamer, woonkamer in voormalige pastorij            Woonkamer pastorij werd museum 

         VOOR          NA 

https://museum44.be/
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23e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland in 2020                      ( 

Van donderdag 27 tot zondag 30 augustus 2020 plannen wij alweer onze 23e 

herdenkingsreis naar de Noord-Duitse concentratiekampen en herdenkingsplaatsen. Tijdens 

deze vierdaagse brengen we een bezoek aan verschillende herdenkingssites rond WOII en 

de zaak van Meensel-Kiezegem. Iedereen is welkom om in te schrijven, plaatsen zijn dit 

jaar beperkt tot 46 deelnemers.  

Meer informatie omtrent jouw inschrijving kan je hieronder terugvinden. 

Programma:(onder voorbehoud) 

Donderdag 27 augustus 2020 
 Vertrek om 6u stipt aan de parking op de Statiestraat in Meensel-Kiezegem 
 Lunch met Lunchpakket 
 Via Neuss ( onder voorbehoud) - Dora-Mittelbau 
 Buchenwald 
 Diner & Overnachting in Maagdenburg (te bepalen) 

Vrijdag 28 augustus 2020 
 Gardelegen 
 Lunch te bepalen 
 Ludwigslust 
 Wöbbelin 
 Diner in Hamburg – Brauhaus Joh. Albrecht 
 Overnachten in Hamburg – Ruby Lotti Hotel 

Zaterdag 29 augustus 2020 
 Neuengamme – Bezoek aan Gedenkhal 
 Neuengamme – Herdenking aan beeld De Wanhoop van Meensel-Kiezegem 
 Neuengamme – Bezoek aan Klinkerwerken & Haven 
 Lunch in KZ Gedenkstätte Neuengamme 
 Neuengamme – Vrij bezoek aan Musea & Herdenkingssite 
 Neuengamme – Afsluiten bij Crematorium 
 Bezoek Bullenhuser Damm 
 Diner in Hamburg – Blockbrau 
 Avondprogramma – Bezoek aan Sankt-Pauli 
 Overnachten in Hamburg – Ruby Lotti Hotel 

Zondag 30 augustus 2020 
 Optioneel: Bezoek Alte Fishmarkt voor de vroege vogels (5u) 
 Bremen-Farge – Blumenthal - Pont over de Weser 
 Lunch te bepalen 
 Amersfoort ( onder voorbehoud) -  Vught (NL) 
 Afsluiten in Meensel-Kiezegem 

Practische Details 
 We reizen met een luxe-autocar van Violettacars uit Tielt-Winge. 
 Tijdens de reis voorzien we aangepaste films en een uitgebreide bibliotheek over 

WOII en Meensel-Kiezegem 
 Tijdens de reis zijn gidsen aanwezig 
 We voorzien vanaf dit jaar voor elke dag ontbijt, middag- en avondmaal (dus de 

eerste dag hoef je geen lunchpakket mee te nemen), het middagmaal is niet 
inbegrepen in de prijs, maar zal ter plaatse worden afgerekend 

 Hoewel we graag veel plaatsen bezoeken, zijn we afhankelijk van het verkeer, 
vandaag is de laatst geplande bezoekplaats van iedere dag optioneel, indien de tijd 
het toelaat 

 Toegang tot alle musea is inbegrepen 
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 Prijzen & Inschrijven 
 

De prijzen voor deze vierdaagse zijn: 

 Eénpersoonskamer:   € 600 per persoon 
 Tweepersoonskamer: € 500 per persoon 

 
Het is mogelijk om in te schrijven bij Viviane Cauwbergs op 0473 32 07 76 of 

via viviane.cauwbergs@proximus.be. Of door het onderstaand formulier in te vullen.   U 

bent ingeschreven na het storten van een voorschot  van € 200 per persoon op 

het  rekeningnummer KBC – IBAN BE96 7390 1554 9505 – BIC KREDBEBB. Graag met 

vermelding van voornaam en achternaam van elke medereiziger. De eindbetaling dient te 

worden voldaan ten laatste 1 juni 2020. Inschrijven kan tot en met 1 juni 2020. Inschrijven 

is onder voorbehoud, de reis kan enkel doorgaan indien we minstens 35 medereizigers 

hebben (dit is ondertussen het geval). Het voorschot is bindend en kan enkel terug worden 

gestort indien de reis niet doorgaat omwille van minder dan 35 medereizigers. Er is geen 

annulatieverzekering inbegrepen, deze dien je zelf af te sluiten indien gewenst. 

Noteer : Om administratieve redenen dient het voorschot voor de reis  betaald te 

worden voor eind februari 2020 ! 

 

 

 

 

Ondergetekende 

Naam + Voornaam: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Straat + Nr:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Postnummer + Woonplaats :……………………………………………………………………………………… 

 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon en/of GSM:………………………………………………………………………………………………….. 

Stort 200 € voorschot voor de herdenkingsreis van 27 tot en met 30 augustus 2020. 

Rekeningnummer: KBC – BE96 7390 1554 9505 – BIC  KREDBEBB 

 

Handtekening: ………………………………  Datum: ………………………………………         

mailto:viviane.cauwbergs@proximus.be
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75ste herdenking in Fort Breendonk: NCPGR Meensel-Kiezegem’44 

was talrijk vertegenwoordigd op 18 september.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Dit was 2019 : overzicht activiteiten  
28 januari:    – vergadering kernbestuur 

21 februari:  – bestuursvergadering 

7 maart:  – rondleiding in site Meensel voor 63 personen - KWB van Heusden -Zolder  

19 maart:  – deelname herdenking Vissenaken 1 pers. 

20 maart:  – deelname raad van bestuur NCPGR-Nationaal in Brussel 

30 april - 3 mei : Congres Neuengamme met 4 bestuursleden van NCPGR MK’44 en  

       stichting van ‘’Jong AIN’' 

15 april: – kernvergadering NCPGR’44 

25 april: – deelname aan de Journée Franco-Belge in Doornik met 2 pers. 

9 mei:  – bestuursvergadering en verslag van het congres in Neuengamme 

15 mei: – deelname algemene statutaire vergadering NCPGR-Nationaal in Brussel 2 pers. 

20 juni:  – deelname herdenking Rekem-Lanaken met 3 pers. 

25 juni: – werkvergadering bestuur ter voorbereiding van de  evenementen in aug. 

 
          Zes bestuursleden aan het cenotaaf in Breendonk 

 
 

Opmerkelijk : Koning Filip deponeert zijn reuze- 

bloemenkrans naast deze van Meensel-Kiezegem 

aan de executiepalen in het fort.  
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29 juni:  – Samenwerking en planning voor museum44 en boek 

30 juni:  - rondleiding op site Meensel voor reserve-officieren Limburg :13 deelnemers 

4 juli:   – deelname herdenking in Zoutleeuw 

9 juli:   – bestuursvergadering 

9 augustus:  – bestuursvergadering en persconferentie opening museum44 

4 augustus:  – deelname herdenking in Nieuwpoort 

10 augustus:  – pre-opening museum44: ontvangst gasten in namiddag  

    Avondprogramma in tent met voordracht, koor en toespraken  

    150 gasten en 50 medewerkers 

11 augustus:  – herdenkingsplechtigheid met vooraf bloemenhulde in Kiezegem,  

    herdenkingsviering en bloemenhulde in Meensel en officiële opening  

    museum44 

15 augustus:  - deelname aan Quiz Meensel-kermis met 5 leden 

18 augustus:  - gegidste rondleidingen 

19 augustus: – deelname herdenking in Lubbeek Sint-Bernard 

21 augustus: - voorbereiding reis – laden bus en installatie electronica 

22 – 25 augustus:  Herdenkingsreis naar Neuengamme 46 deelnemers 

22 augustus:  - Meensel - Meppen-Versen – Esterwegen - Österholzer Friedhof - Bremen 

23 augustus:  - Farge, Bunker Valentin-Blumenthal-Bremen-Schützenhof-Stadswandeling  

                       Hamburg 

24 augustus:  - Neuengamme – Gedenkhal-De Wanhoop van M.K. – Klinkerwerken,  

    Havenmusea en herdenkingssite - afsluiten bij crematorium – Bullenhuser 

    Damm met boekvoorstelling vertaling ‘De SS-arts en de kinderen’ 

25 augustus:  - Alte Fishmarkt - Becklingen(Brits Kerkhof) - Bergen-Belsen - Meensel 

29 augustus:  - gidsing in museum44 

31 augustus: - deelname herdenking in Gent-Nieuwe Wandeling 

2 september:  – deelname herdenking Hilaire Gemoets in Assent-Webbekom met 6 pers. 

11 september:  – deelname aan ‘Dag van het geheim leger’ in Atheneum van Tienen 6 pers. 

15 september:  – bestuursvergadering met nabespreking 22ste herdenkingsreis 

15 september:  - museumgidsing44 voor 56 personen 

18 september:  – deelname herdenking in Fort Breendonk met 11 pers. 

19 september:  - gidsing museum44 

20 september:  - gidsing museum44 voor 15 personen 

27 september:  – deelname herdenking Leopoldsburg en Hechtel met 4 pers. 

1 en 2 oktober: – deelname herdenking Putten (NL) met 4 pers. 

6 oktober:  - werkbezoek museum44 met o.a. Linda Van der Meeren 

10 oktober:  - gidsing museum44 

14 oktober:  - kernvergadering NCPGR’44 

19 oktober :  - begrafenis koster Fons Stas 

25 oktober: – bestuursvergadering 

6 november:  - gidsing museum44 voor St.Jorisschool St.Joris Winge 22 leerlingen 

7 november:  – deelname raad van bestuur NCPGR-Nationaal te Brussel met 2 pers. 

9 november:  – deelname herdenking Linkhout + tentoonstelling met 9 bestuursleden   

14 november: - gidsing museum44 en centrumwandeling OKRA Terbank Heverlee 17 pers 

16 november: - Presentatie boek Ina Stabergh “Toen de post nog brieven bracht” 8 pers. 

17 november: - gidsing museum44 familie Duerinckx 

19 november: - werkvergadering NCPGR MK’44 museumcommissie met 10 pers. 

26 november:  -werkvergadering planning reis en pr-systeem met 4 pers. 

15 december: - open museumdag        



20 – Meensel-Kiezegem ’44 vzw 

            

  

 

 

 

Hernieuwing Lidgeld 2020 

Vzw N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem ‘44 

Wij hopen dat u ook in het komende jaar onze vereniging blijft steunen 

 

Het lidgeld voor 2020 bedraagt (minstens) 18 euro 

(17 euro + 1 euro administratie) 

 

Inbegrepen in deze ledenvoordelen : 

Een persoonlijke lidkaart wordt u thuis toegestuurd 

Driemaandelijks tijdschrift in gedrukte vorm thuis bezorgd 

Gratis toegang tot onze evenementen 

10 % korting op onze publicaties: boeken, films ….. 

Indien u nazaat bent van een oorlogsslachtoffer van Meensel-Kiezegem sluit u    

automatisch aan bij N.C.P.G.R. Nationaal en ontvangt u tevens het 

periodieke 

Tijdschrift “Kracht” 

 

Een overschrijvingsformulier kan u vinden incluis deze editie 

 

Mededeling : lidgeld 2020, uw naam en adres 

 

Rekeningnummer: BE84 7340 3632 1859 

 

Wie contant betaalt of reeds betaald heeft hoeft hier uiteraard  

geen rekening mee te houden 

 

Van harte dank voor uw uiting van sympathie 

                              

 

Dorpskern Meensel          foto: Michaël Daenen 
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