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Openingsuren:  permanent, winter én zomerseizoen 

Woensdag, Donderdag & Vrijdag van 13u tot 17u (laatste toegang om 16u) 

Zaterdag & Zondag van 10u-17u (laatste toegang om 16u). 

 

        Wegens Corona-crisis is de sluiting van Museum44 verlengd tot 3 mei 2020. 

        Alle informatie op de website: www.museum44.be 

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         

 

BESTUUR N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44: 
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/ 

 
Locatie: Museum44    Binkomstraat 1  3391  Meensel-Kiezegem 

 

http://www.museum44.be/
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Woord van de voorzitter 
     

      

        De winter, in de letterlijke betekenis van het woord, 

is op het eerste gezicht zonder veel problemen, 

schoorvoetend en in stilte voorbijgegleden. Een half dagje 

sneeuw, zelden vriestemperaturen en een lente die 

anderhalve maand te vroeg haar intrede deed.  

       De lente is de periode om, ook voor onze vereniging, 

opnieuw te beginnen en plannen te maken voor een nieuw 

werkjaar. Uit naam van het bestuur dank ik u,  omdat u ook dit jaar onze organisatie wilt 

blijven steunen. Uw hernieuwde lidmaatschap is een teken dat u ons werk waardeert.          

Het talrijke bezoek aan Museum44  in de voorbije maanden doet ontzettend veel deugd. 

Mensen uit alle hoeken van ons land zakten af naar het museum44 in  Meensel, nieuwsgierig 

om meer te weten te komen over de tragische augustusdagen van 1944 waarover de meesten 

al wel een en ander vernomen hadden via diverse media of van horen zeggen. Een 

welgekomen ruggensteun en motivatie voor onze medewerkers om verder te doen. 

       Hopelijk inspireert de nieuwe lente onze politiekers tot het vormen van een stabiele 

federale regering, na bijna een jaar van ronddolen in een vicieuze cirkel waarin 

partijbelangen  primeerden boven  economische, sociale en gezondheidsbelangen. De 

realiteit van vandaag plaatst ons met de neus op de feiten: de wereldwijde bedreiging en 

‘oorlog’ met een nieuwe onzichtbare vijand: corona.   Minimaliseren alsof het ‘maar’ een 

‘griepje’ is , is niet meer aan de orde. De overheid vraagt grote inspanningen van iedereen. 

De strenge maatregelen zijn eenieder welbekend en de restricties dienen “au sérieux” 

genomen te worden. Willen of niet. 

       UZ-Gent-professor Wim Derave zegt het volgende: “We hebben deze uitdaging niet 

meer meegemaakt sedert de Tweede Wereldoorlog.  We zijn een eigenwijs en tegendraads 

volk. Ons individualisme kan ons de das omdoen.” Een geduchte en op zijn minst redelijk 

pessimistische stelling, maar toch…               

De vermaarde Nederlandse journalist en auteur Geert Mak zei op Radio 1 in “de wereld van 

vandaag” d.d. 24 maart: Je kan hier eigenlijk nog niet veel zinnige woorden over zeggen. Ik 

zie rondom mij hoe mensen, zoals steeds in tijden van nood, samenklitten. Hoe belangrijk 

familie en gezin worden. Ik zie hoe veel ruzies en conflicten plots vergeten zijn, hoe een 

reservoir van vertrouwen en loyaliteit wordt aangeboord. Je kan alleen maar hopen dat dit 

politiek ook zo zal gebeuren, tussen landen en binnen Europa. Dat politici dit reservoir van 

vertrouwen goed gebruiken.” 

       De ouderen onder ons kunnen er over meespreken. Wij leven de laatste decennia na 

WO II in een kommerloze en vrije wereld.  Plots verplicht uit die ‘comfortzone’ moeten 

komen zijn we niet gewend. Als vaderlandslievende vereniging beseffen wij beter dan wie 

ook dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Onze vrijheid heeft ooit vele mensenlevens gekost. 

Als dat de boodschap kan zijn, na het verslaan van dat agressieve virus, zullen deze wereld-

gezondheidscrisis en onze opofferingen niet voor niets geweest zijn. 
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Enkele sfeerbeelden van de nieuwjaarsreceptie op 31 

januari 2020 voor de medewerkers van Museum44  

janua2020 
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In Memoriam 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeannine George, geboren te Menen op 8.12.1928, is in Leuven 

overleden op 25.8.2019.  

Zij was weduwe van Kolonel J. Vanuytvange die de concentratiekampen 

Breendonk(3255) , Buchenwald (76078) en Blankenburg overleefde.  

Jarenlang vergezelde zij haar echtgenoot naar de ontmoetingen en 

plechtigheden van de politieke gevangenen. Na zijn overlijden op 

21.4.1998 bleef zij vele bijeenkomsten bijwonen.  

 

 

Irma Pasteyns, weduwe van Louis Craeninckx († 1982) geboren 

te Kapellen op 9 december 1926 en overleden in UZ Gasthuisberg-

Leuven op 16 december 2019.  

Zij was oorlogswees, dochter van politieke gevangene Frans 

Pasteyns die overleed in het kamp Meppen-Versen (februari 1945) 

Irma is de moeder van voorzitter Vital Craeninckx 

 

Julia Vetters, 

echtgenote van Jos Hoeyberghs 

Julia werd geboren te Olen op 10 juni 1935 en overleed in 

Herentals op 4 januari 2020 

Zij was de stille, minzame kracht  achter onze filmproducer Jos. 

Samen met haar kinderen en kleinkinderen (kleindochter speelde 

als baby mee in de film “Meensel-Kiezegem’44”) konden wij 

steeds op haar steun en waardering rekenen. 



6 – Meensel-Kiezegem ’44 vzw 

Vaderliefde,  
door Francis Lemmens, kleinzoon van Politieke Gevangene, Frans Lemmens die overleed in 

KZ Neuengamme op 9-11-1944.  

 

Telkens het magazine van NCPGR in de bus valt kijk ik reikhalzend uit naar de verhalen en 

getuigenissen over  de grote wreedheden die het dorp Meensel-Kiezegem troffen in de 

zomermaanden van 1944. Ikzelf ben een kleinzoon van Frans Lemmens, die op 11 augustus 

1944 brutaal werd opgepakt op zijn boerderij en later afgevoerd naar het concentratiekamp 

van Neuengamme. Mijn eigen vader, Romain Lemmens, was toen 2,5 jaar . Zijn moeder, 

mijn grootmoeder dus, Irma Natens bleef verweesd achter met 5 kinderen waarvan de oudste 

12 en de jongste 1 jaar was.  

Mijn vader was dus te jong om zijn eigen vader gekend te hebben. Dit feit zou hem zijn 

ganse leven lang achtervolgen. Ik werd geboren in 1965 te Tienen, waar mijn ouders toen 

een bakkerij waren begonnen. Het waren moeilijke tijden voor hen, met weinig kapitaal en 

weinig hulp proberen een zaak uit te bouwen in een bloeiende stad, die Tienen toen was. 

Mijn ouders hadden veel tegenslagen in de beginjaren, zeker door het verouderde pand 

waarin we moesten wonen en werken. Ik herinner me nog zeer helder hoe mijn vader dikwijls 

al wenend in de bakkerij stond , hoe hij meermaals aan tafel  tegen mijn moeder en mezelf 

al wenend zijn verdriet om zijn nooit gekende vader niet meer kon bedwingen. Op zeer 

jonge leeftijd leerde ik wat verdriet en angst met een mens kunnen doen. Er werd in de 

familie bijna nooit over de oorlog gepraat, het was een soort taboe. Ook mijn grootmoeder, 

Irma Natens was over de oorlog een gesloten boek. Voor ons, jongelingen toen, was het soms 

moeilijk te begrijpen dat er op communiefeesten nooit een woord werd gerept over zo’n 

gigantische gebeurtenis, ook al waren we ongelooflijk nieuwsgierig naar de ware feiten over 

het leven en de dood van onze grootvader.  

Toen mijn nonkels (Fons en Jos) mij midden jaren 90 kwamen vragen om mee te spelen in 

een verfilming over de gebeurtenissen in Meensel-Kiezegem tijdens de oorlogsjaren moest 

ik geen seconde nadenken. Ik wou het ook voor mijn eigen vader doen, van wie ik wist met 

welke demonen hij al gans zijn leven vocht. Ik kreeg de rol van mijn grootvader, Frans 

Lemmens, toebedeeld. Met knikkende knieën speelde ik de scenes waarin de SS’s mij 

kwamen oppakken op de boerderij, thuis, met vrouw en kinderen. Ik vergeet nooit dat mijn 

nonkel Fons, aanwezig bij het draaien van die scene, het heel moeilijk had. Bij het zien van 

de uiteindelijke afgewerkte versie van de film in “De Maere” te Tielt-Winge waren we 

allemaal diep onder de indruk, bij zoveel leed en verdriet, zoveel jaren na het gebeuren.  

De aanzet was gegeven voor het “levend” houden van de herinnering aan de gruwel van 1944 

en de ganse oorlog, en oorlog in het algemeen. Voor mijn vader en mezelf werden er een 

paar puzzelstukjes gelicht en de film droeg bij aan de verspreiding van de informatie over 

verzet en collaboratie in ons land. De ervaring leert me dat dit nodig is. Verleden zomer was 

ik te gast in Hannover voor een wedstrijd met mijn hond. Bij het avondmaal bracht ik aan 

tafel met mijn vrienden ter sprake dat we kortbij het kamp van “Bergen-Belsen” waren. Tot 

mijn grote verbijstering vroeg een jongeman van rond de 25 mij wat een concentratiekamp 

is of was ? Ik was aan de grond genageld door zijn onwetendheid. Toen ik hem het verhaal 

deed werd het lange tijd stil aan tafel.  
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In 2012 overleed mijn vader na een 8 weken lange ongelijke strijd tegen een ongeneeslijke 

ziekte. Een paar maand later werd onze zoon Luca geboren.      Wij proberen hem op te 

voeden met de normen en waarden van ons eigen land. Afgelopen augustus waren we erbij 

als het nieuwe museum “44” open ging. Menige vraag uit het verleden wordt daar uitgelegd. 

Een aanrader voor iedereen, een permanente herinnering aan de feiten van 1944 en de lange 

gevolgen ervan. Een blijvende ode aan de 63 mannen die nooit terugkwamen uit het verre 

Duitsland, een ode aan de achterblijvers met vele vragen en hopelijk een inspiratiebron voor 

het blijven uitdragen van een boodschap voor vrede. 

                          Francis Lemmens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       

Francis (midden) speelt de rol van zijn grootvader in de film over de tragiek van Meensel-Kiezegem 

in augustus 1944.  Mia, dochter van Fons Lemmens speelt de rol van moeder Irma Natens. 

Francis  en zoon Luca bij de herdenkingssteen van Frans Lemmens op het ere-kerkhof van  

Meensel  
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Laatste berichten over de 23ste herdenkingsreis  
 van donderdag 27 tot zondag 30 augustus 2020  naar Duitse concentratiekampen en 

herdenkingsplaatsen. Tijdens deze vierdaagse brengen we een bezoek aan verschillende 

herdenkingssites rond WOII en de zaak van Meensel-Kiezegem.  

Enkele aanpassingen aan het Programma. 

Alhoewel de inschrijvingen voor dit jaar zijn afgesloten en we al een tiental 

geïnteresseerden genoteerd hebben voor volgend jaar, geven we toch graag enkele 

mogelijkheden mee. Het is namelijk zo dat we voor sommige plaatsen nog volop in de 

verkenningsfase zijn. In de reisbrochure die iedereen ontvangt op 27 augustus in de autocar, 

kunnen we de definitieve volgorde meegeven, alhoewel we dan ook nog afhankelijk zijn van 

weer en verkeer ( en hopelijk niet meer van Corona-toestanden ). 

We  willen er 75 jaar na bevrijding van de kampen wel een speciale viering van maken.  

Dirk Vansina, schepen van de stad Leuven en zoon van de peter van ons beeld “De wanhoop 

van Meensel-Kiezegem”, (hij is zelf ook peter van Museum’44) sluit bij ons aan en zal de 

gelegenheidstoespraak houden. Mogelijk spreekt ook Dir. Prof Detlef Garbe ons toe en 

hebben we als vertrouwde gids weer Andreas Lappöhn.  

Door de inrichters van de reis werd de idee verworpen van tegelijkertijd met twee bussen 

te rijden. Vandaar dat we ook al enkele personen genoteerd hebben voor volgend jaar. (Wie 

voor 2021 nog ideeën heeft van interessante sites kan die altijd melden, we onderzoeken 

dan of het doenbaar is) 

Ook de vernieuwde aanvraag van enkele krijgshistorici om de reis naar Normandië nog eens 

te hernemen werd overwogen. We gaan echter ons eigen alom geprezen herdenkingsreis 

geen concurrentie  aandoen en zijn niet van plan deze reis in de plaats van uit te voeren. 

Dus is het nog afwachten. Raad en gegevens zijn altijd te krijgen bij onze reisgidsen-en 

leiders (Tom en Oktaaf) 

Even de planning overlopen en updaten: 

Donderdag 27 augustus 2020 

Vertrek om 6u stipt aan de parking op de Statiestraat in Meensel-Kiezegem 

-Dora-Mittelbau (is nog onzeker) 

-Buchenwald (meer in een aansluitend artikel in deze NB) 

-Maagdenburg (overnachten in het kleurrijke Arthotel aan de Elbe. (zie afbeelding hieronder)        

De bouwstijl van dit kunstwerk is ons niet vreemd. Het was dezelfde ontwerper 

Hundertwasser die ook het station van Uelzen realiseerde, waar we enkele jaren geleden 

halt hielden.) 
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Vrijdag 28 augustus 2020 

Gardelegen: Hier waren we al driemaal, maar deze maal zijn we er als de eersten bij om 

het nieuwe museum te bekijken. Het wordt door de president van Duitsland in april 2020 

ingehuldigd (eerste maal dat dit op dit niveau wordt gerealiseerd. 

(meer over Gardelegen in deze NB) 

Ludwigslust en Wöbbelin doen we dit jaar ook aan. 

Diner in het Hamburgse – Brauhaus Joh. Albrecht is besproken 

Centraal in Hamburg overnachten in het Ruby Lotti Hotel 

Zaterdag 29 augustus 2020 

Neuengamme – Bezoek aan Gedenkhal & Herdenking aan ons beeld De Wanhoop van Meensel-

Kiezegem. Bezoek aan Klinkerwerken & Haven 

Daar we de  lunch in KZ Gedenkstätte Neuengamme zelf gebruiken hebben we heel wat 

tijdswinst en kunnen  we na het afsluiten bij het Crematorium nog een bezoek brengen aan  

Bullenhuser Damm (Dit betekent voor de lezers van het vertaalde boek  van Gunther 

Schwarberg en hernieuwde andere kennismaking met dit gruwelijk oord) 

Diner in Hamburg aan de Elbe in Blockbrau blijven we behouden met daarna voor wie wil 

een avondprogramma met bezoek aan Sankt-Pauli en de Reeperbaan. Voor de nachtraven 

die ’s anderendaags tot de groep vroege vogels op de Alte Fishmarkt willen behoren: bekijk 

wel nu en dan uw klok, want op zondag hebben we nog een zwaar programma af te werken. 

Zondag 30 augustus 2020 

Optioneel: Bezoek Alte Fishmarkt (5u) 

Bremen-de Bunker van Farge wordt in de voormiddag bezocht.  

Planning is de Weser over te varen in Blumenthal  en via Vught en mogelijk Eben-Emael terug 

te keren. Aan dit laatste deel wordt nog ijverig gesleuteld en in volgende NB verneem je 

hier meer over. 

Ondertussen is het bestuur klaar om alle wensen en vragen te beantwoorden. 

Eerste maal groepsreis via Buchenwald. 
Men denkt alles te weten over Buchenwald . . . .tot men de poort “Jedem  das seine” 

binnengaat!!! 
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Een deel van de aandacht die we krijgen bij onze  reizen ligt er aan dat we naast de 

Neunegammedag telkens één of twee nieuwe sites aandoen.  Zo kwamen we dus al ten 

rechte in Gardelegen, in Ravensbruck, enz… Deze maal gaan we op donderdag 27 augustus 

een gegidst bezoek brengen aan Buchenwald. Dit kamp was zowat als het type 

concentratiekamp bij ons bekend. Niemand uit de beschaafde wereld zou kunnen 

voorspellen hebben dat hier op de Etterberg in Weimar dit meest onmenselijke oord kon 

gecreëerd worden. Dé cultuurstad van de wereld werd omgevormd tot een horrorsite waar 

machtswellustelingen onschuldige burgers behandelden als vuile insecten op de walgelijkste 

manieren. Op deze “toverberg” schiep Goethe zijn prachtigste werken en Schiller, Liszt en 

Bach vonden er hun inspiratie. De misdaden die hier in naam van de Führer werden gepleegd 

staan in meerdere ooggetuigenverslagen vermeld….   

We zullen er uitgebreid op terugkomen in de reisbrochure, zodat we samen voorbereid zijn 

op deze schokkende confrontatie. We zullen daarin bijgestaan worden door kunstenares 

Linda Van der Meeren, die als geen ander het kamp kan beschrijven. Zij heeft ons beloofd 

hier mee te gidsen en kan ons tijdens de lange trip naar daar ook al voorbereiden.  Met 

enkele tussenstopplaatsen, films en boeken kunnen we de 450 kilometer op een ideale 

manier overbruggen.  

Naar de nieuwe herdenkingssite van Gardelegen. 
Op vrijdag 28 augustus ( als alles goed zit) zullen we in de voormiddag van Maagdenburg naar 

Gardelegen  rijden. We zijn wel één van de eerste groepen die dit vernieuwde oord bezoekt. 

Elk jaar trachten we een andere site te bezoeken die aantoont tot wat extremisme in staat 

is.  Al is dat reeds voor de derde maal dat we daar komen, het zal een nieuwe ervaring zijn 

voor iedereen.  Toch nog in het kort de geschiedenis  van deze plaats situeren (In de 

reisbrochure komen we hier uitgebreid op terug). 

In  1945, toen geallieerde troepen nazi-Duitsland binnendrongen, begon de SS met het 

evacueren van gevangenen uit concentratiekampen. Dit betekende een wanhopige en 

hopeloze poging om te voorkomen dat de gevangenen in vijandelijke handen zouden vallen, 

waar ze konden getuigen tegen hun beulen. De gevangenen van o.a. Mittelbau-Dora moesten 

al begin april geëvacueerd worden per trein of te voet  naar de concentratiekampen van 

Bergen-Belsen, Sachsenhausen of Neuengamme. Binnen enkele dagen arriveerden ongeveer 

4.000 gevangenen uit Dora-Mittelbau, de satellietkampen en een Neuengamme-subkamp in 

het Gardelegen-gebied, waar ze moesten afstappen van de goederenwagens omwille van de 

luchttaanvallen. De SS-bewakers waren sterk in de minderheid en begonnen hulpkrachten te 

rekruteren van de plaatselijke brandweer, de luchtmacht,  de Hitler-jeugd en andere 

organisaties om de gevangenen te bewaken. Op 13 april werden er meer dan duizend, van 

wie velen ziek en te zwak waren om verder te marcheren, vanuit de stad Gardelegen in een 

grote schuur aan de Isenschnibbe opgesloten. De   bewakers barricadeerden vervolgens de 

deuren en staken met benzine doordrenkt stro in brand. Terwijl de hitte en de vlammen zich 

binnen het gebouw uitbreidden, probeerden gevangenen aan de brand te ontsnappen. Ze 

werden direct neergeschoten.   De volgende dag keerden de SS terug om het bewijs van hun 

misdaad te verwijderen. De snelle opmars van de 102e Infanteriedivisie belette dat dit plan 

volledig uitgevoerd werd. Op 14 april trok het 102e Gardelegen binnen en ontdekte de 

volgende dag de gruweldaad. Ze vonden de lijken van 1016 gevangenen in de nog steeds 

smeulende schuur en nabijgelegen loopgraven, waar de SS-ers de verkoolde resten lieten 

dumpen. Ze interviewden ook een aantal van de gevangenen die aan het vuur en de 

schietpartijen waren ontsnapt. Voordien had men gezegd dat die verhalen propaganda 

waren, maar nu wisten ze dat dat niet zo was. Gardelegen is nu een nationaal monument. 
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Op het bord op de begraafplaats staat :Gardelegen Military Cemetery  -Hier liggen 1016 

geallieerde krijgsgevangenen. 

Vorig jaar was men in augustus nog volop aan een indrukwekkend memoriaal aan ’t bouwen. 

Dat zou op 6 april ingehuldigd worden door de president van Duitsland. Kortelings kwam dan 

dit bericht: Memorial Gardelegen: Annulering van het evenement ter gelegenheid van het 

75-jarig jubileum met federale president Frank-Walter Steinmeier op 6 april 2020. Met grote 

spijt werden de Memorial-stichting Saksen-Anhalt en de Hanzestad Gardelegen  aangespoord 

om het herdenkingsevenement met de federale president uit te stellen: de verjaardag van 

het bloedbad in de Isenschnibbe-schuur en de opening van het nieuwe documentatiecentrum 

met de permanente tentoonstelling "Gardelegen 1945. Het bloedbad en de nasleep ervan". 

Deze beslissing werd genomen op basis van een actuele risicobeoordeling in overleg met en 

op aanbeveling van de bevoegde gezondheidsautoriteit van de Altmarkkreis Salzwedel. 

Vanwege de acute verspreiding van het Corona-virus is een openbare herdenkingsevenement 

ter herdenking van de historische plaats delict en de begraafplaats voor de slachtoffers van 

het bloedbad momenteel niet mogelijk. Voorlopig is het dus gesloten. Wij wachten verdere 

berichten af . 
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De Nationale Vriendenkring Neuengamme  laat weten dat de jaarlijkse 

bedevaart / herinneringsreis naar Neuengamme en zijn bijkampen ter gelegenheid van de  

75ste verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp Neuengamme en zijn 

bijkampen niet doorgaat omwille van de coronacrisis.  

Voor deze speciale editie van 1 tot en met 4 mei  slaan de Belgische Vriendenkring 
Neuengamme en de NCPGR Meensel-Kiezegem ’44 de handen in elkaar. De besturen van de 
Belgische Vriendenkring Neuengamme en NCPGR Meensel-Kiezegem ’44 hebben besloten om 
de herdenkingsreis naar Hamburg en Neuengamme van 1 tot 4 mei 2020 te annuleren. Dit 
ten gevolge van de Coronapandemie en hopen geïnteresseerden volgend jaar opnieuw te 
mogen warm maken voor de reis voor de grote herdenkingen in Neuengamme in mei 2021. 

 

 

 

 

Amerikaanse soldaten ontdekken de lijken van de 

gevangenen  die door de SS vermoord werden in 

een schuur aan de rand van de stad Gardelegen 

 

Soldaten van de 102e infanteriedivisie 

ontdekken de schuur op 15 april 1945 
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    Breng eens een bezoek aan Museum44 in Meensel: 

   ( wegens de corona-crisis is het museum gesloten tot 3 mei 2020 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANDACHT:  

Omwille van corona-toestanden en maatregelen vanwege de overheid 

hebben we in overleg met de uitbater van feestzaal  “De Leeuwerik” in 

O.L.V. Tielt,  beslist om de algemene feestvergadering uit te stellen tot 

zaterdag 12 september 2020.  Dus NIET op 9 mei zoals eerder 

aangekondigd.                                                                                        

In onze zomereditie zal u alle informatie meegedeeld worden. 

Dank voor uw begrip.  

  

  

                                 Foto’s: deusjevoo 
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