47 e Jaargang – 2 e Editie – Juli 2022

Op zondag 15 mei 2022 werd bovenstaande foto op spandoek langs de toegangsweg naar Museum 44 geplaatst
tegen de koorgevel van de Sint-Matheuskerk te Meensel en onthuld door aanwezige oorlogswezen. Deze foto
toont 27 oorlogsweduwen en/of moeders van slachtoffers van de razzia's van 1 en 11 augustus 1944.
Waarschijnlijk werd deze opname gemaakt in 1947 of 1948 ter gelegenheid van de inhuldiging van het erekerkhof
te Meensel of de wijding van het vaandel van NCPGR-MEENSEL-KIEZEGEM.
Spijtig ontbreken een tiental weduwen/moeders en over de namen van 5 vrouwen op de foto zijn we nog
onzeker.
75 jaar later zijn deze vrouwen terug bij het gebouw en op de plaats waar ze troost, steun en sterkte zochten om
ons te zeggen: Blijf herdenken wat hier in 1944 gebeurde want " ALS WE HET VERGETEN GEBEURT HET OPNIEUW".
Deze realisatie werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van NCPGR-MEENSEL-KIEZEGEM en de logistieke
medewerking van Museum 44 -MEENSEL-KIEZEGEM.
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Voorwoord
In Normandië in Frankrijk waren op 6 juni voor het eerst in twee jaar
weer veteranen aanwezig bij de herdenking van D-day.
Veel deelnemers en veteranen staan dit jaar niet alleen stil bij
de gesneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij het
conflict in Oekraïne. "Waarom leren we niet uit het verleden?" D-day,
de landing in Normandië, was de grootste militaire operatie in de
geschiedenis. Het doel van de geallieerden was om voet aan de grond
te krijgen in West-Europa. En zo naast het oostfront een tweede front
tegen nazi-Duitsland te openen. Op 6 juni 1944 kwamen over een
lengte van 70 kilometer zowat 150.000 geallieerde troepen aan.
Dit tegen een hoge kostprijs. Duizenden militairen overleefden het niet. Elk jaar opnieuw worden
in Normandië herdenkingen gehouden, die de afgelopen twee jaar door coronabeperkingen heel
bescheiden verliepen.
Vanuit Normandië zou na de indrukwekkende ‘Operation Overlord’ de pantserbrigade van JeanBaptiste Piron vanaf 7 augustus 1944 de opmars naar het noorden inzetten en er o.a. voor zorgen
dat Brussel op 3 september werd bevrijd. Toen ik in 1978 mijn legerdienst vervulde als stormfuselier
bij het zogenaamde “Bataljon Bevrijding” in het kwartier Piron te Leopoldsburg, kon ik me niet van
de gedachte ontdoen dat ik als dienstplichtige op mijn beurt een kleine, weliswaar symbolische
bijdrage leverde aan de bevrijding van België. Nu, jaren later, koester ik de gedachte aan zo vele
oorlogsslachtoffers, in het bijzonder deze van Meensel-Kiezegem als gevolg van de razzia’s op 1 en
11 augustus 1944.
Het plan van Amerikanen, Britten en Canadezen om na de landing op de Normandische stranden
op 6 juni 1944 zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegen kerstmis, een einde te maken aan de oorlog
mislukte door tactische vergissingen, uiteenlopende strategische ideeën en meningsverschillen
tussen de Amerikaan Eisenhower en de Brit Montgomery. Daarbij het afwijzen van een algemene
capitulatie (zowel in het Oosten als het Westen) door de Duitse Führer zorgden ervoor dat de oorlog
tot het bittere eind zou worden uitgevochten. Ik stel me de vraag “wat als” de aanslag door von
Stauffenberg op Hitler (20 juli 1944) was gelukt. Zou dit hebben bijgedragen tot een vroegtijdige
overgave? Er zouden in dat geval vele mensenlevens gespaard zijn gebleven. De feiten zijn wat ze
zijn en met “wat als” wordt geen geschiedenis geschreven. Doch Hitlers charismatische
aantrekkingskracht was in die laatste oorlogsjaren tanende en op het einde al lang verdwenen maar
zijn mentaliteit en bewind bleven tot aan zijn dood in de Berlijnse bunker op 30 april 1945 bestaan.
De elite, zijn naaste omgeving zoals daar waren Himmler, Goebbels e.a. in al hun onderlinge
verdeeldheid bezaten niet de collectieve wil of moed om te voorkomen dat Hitler Duitsland en
daarbij duizenden concentratiekampgevangenen, gewone burgers en soldaten naar de totale
vernietiging voerde.
Decennia later en de oorlog in Oekraïne indachtig: “Hebben we dan echt niets geleerd uit het
verleden ?”
Ik wens u prettige vakantiedagen , zonnig genot en bij leven en welzijn tot op één van onze volgende
activiteiten.

Vital Craeninckx, voorzitter
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Oorlogswezen eren de weduwen van Meensel-Kiezegem ’44

Op de foto v.l.n.r.: Marc Cauwbergs, directeur Museum44, Freddy Duerinckx, ondervoorzitter NCPGR MeenselKiezegem’44, oorlogswees Alfons Lemmens, Jos Lemmens – penningmeester NCPGR Meensel-Kiezegem’44,
Theo Craeninckx-oorlogswees, Hilda Duerinckx-oorlogswees, Oktaaf Duerinckx-bestuurslid NCPGR MeenselKiezegem’44 en Vital Craeninckx-voorzitter NCPGR Meensel-Kiezegem’44

Aan de Sint-Mattheuskerk van Meensel werd op zondag 15 mei een spandoek onthuld met
daarop de weduwen van het martelarendorp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het
merendeel van de mannen van het dorp gedeporteerd naar Naziconcentratiekampen.
Slechts 8 keerden weer.
Op 1 en 11 augustus 1944 werden twee razzia’s gehouden als vergelding op de aanslag op een
collaboratiezoon. Daarbij werd het merendeel van de mannen, maar ook vrouwen en kinderen
gearresteerd om gedeporteerd te worden naar Naziconcentratiekampen. De vrouwen en
kinderen werden bevrijd op de laatste deportatietrein (de spooktrein), maar voor 71
dorpelingen kwam de bevrijding te laat. zij kwamen terecht in het concentratiekamp van
Neuengamme bij Hamburg (Duitsland) of in één van de bijkampen. Uiteindelijk keren er
slechts 8 van hen terug. In het dorp bleven de moeders achter met hun kroost, hen stond een
zware tijd te wachten.
‘Om onze moeders een permanent eerbetoon te brengen, hebben we deze iconische en
historische foto van eind jaren ’40 laten digitaliseren en uitvergroten tot een spandoek dat
we plaatsen in de tuin van Museum44.’, aldus Freddy Duerinckx, ondervoorzitter NCPGR
Meensel-Kiezegem ’44. ‘Onze moeders werden in 1945 weduwen en stonden er alleen voor.
Ze bleven alleen achter met hun verdriet en hun kroost. Bij de buren moest men niet gaan
zoeken naar troost, daar was het verdriet even groot. Wonder boven wonder slaagden ze er
in om hun kinderen groot te brengen, en daarvoor zij wij, de oorlogswezen van MeenselKiezegem hen erg dankbaar. Voortaan herdenken wij niet alleen de slachtoffers van de
kampen, maar ook zij die alleen achterbleven en doorgezet hebben.’
Het spandoek werd onthuld door enkele nog overblijvende oorlogswezen van het dorp. Je kan
het voortaan permanent bezichtigen in de tuin van Museum44, een digitaal belevingscentrum
dat het verhaal van de oorlogsdagen in het dorp vertolkt. Het moment bij uitstek om het
nieuwe spandoek te ontdekken is op zondag 17 juli 2022, dan kan je in Meensel-Kiezegem
terecht voor een oorlogswandeling van 5, 10 en 15km. Startpunt en meer info op
www.museum44.be.
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Oktaaf Duerinckx draagt zijn gedicht “Ongeschreide tranen branden in de ogen” voor aan
het spandoek met de weduwen

Ongeschreide tranen branden in de ogen
Leed dat droogt maar niet verdwijnt
Meensel, het symbool van steeds betogen
Tegen wat oorlog, machtsmisbruik maar schijnt.
Dank de les van al die mensen
Onze waakzaamheid die blijft
Want men zal verdrukking wensen
Als het voorbeeld niet beklijft.
Smart zal niet vergeefs zijn
De jeugd put kracht eruit
Zal door dat leed en door die pijn
Verraad verachten, ook slavenbuit
Ongeschreide tranen branden in de ogen
Weduwen, wezen worden nog gesard
Door onwetenden of bozen
Blijven niet gespaard van smart
Daarom moet het vuur steeds branden
Die boodschap moet door blijven gaan
Opdat in dit en alle landen
Vrede immer kan bestaan.
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Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland, begin mei, met de
Vriendenkring Neuengamme

Met een 130-tal mensen verzameld aan het beeld “de wanhoop van MeenselKiezegem” waar een plechtigheid gehouden werd met toespraak en
bloemenhulde.

35 deelnemers reisden met de autocar. Eveneens een afvaardiging van NCPGR MeenselKiezegem44 met Tom Devos, Katrin Duerinckx en Marc Cauwbergs maakte de reis.
Bestuurslid Jos Lemmens en burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken reisden apart.
Ook van de partij: de school Campus Sint Theresia uit Deinze. Daarvoor werd gezorgd door
Roosje Van den Driessche, lerares in deze school. Zij waren met 80 leerlingen.
Roosje is de dochter van Marc Van den Driessche, voorzitter van de Belgische Vriendenkring
Neuengamme. De familie Van den Driessche staat links naast het beeld.
Vermeldenswaard is dat de nieuwe directeur van de Gedenkstätte Dr. Oliver von Wrochem
(uiterst links staande op de foto) hier ook aanwezig was met zijn familie
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Op de foto hiernaast Margaux De Ryck.
Zij droeg fier de vlag van NCPGR MeenselKiezegem’44 tijdens de plechtigheid in
Neuengamme.
Margaux is de kleindochter van PG Colyn Prosper
(NG 44851) en de achterkleindochter van PG Colyn
Karel (Charles) NG 44854, overleden in
Blumenthal.

Bestuurslid Jos Lemmens en de burgemeester
Van Tielt-Winge Rudi Beeken leggen bloemen
in Wöbbelin.

in
Voorzitter van de Vriendenkring
Neuengamme Mark Van den Driessche, zijn
kleindochter Elena Sonck en Jos Lemmens
bij de bloemenhulde aan de zuil in de
Gedenkstätte Neuengamme.

Vervolgt op blz. 8
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Toespraak door directeur van Museum44, Marc Cauwbergs, aan het
beeld “De Wanhoop van Meensel-Kiezegem”.
Het is voor mij een grote eer ter gelegenheid
van deze herdenking, hier aan het beeld van
“de wanhoop van Meensel-Kiezegem” op een
bijzondere plek, het woord te kunnen nemen.
De bloemen die we hier neerleggen ter ere
van de slachtoffers van Meensel-Kiezegem,
zijn een uiting van respect voor hen die wij
niet vergeten.
In ons klein landelijk Hagelandse dorp
leefden en werkten zij te midden van hun
familie. Ze hielden van hun vrijheid en wisten
die ook te koesteren. Hun verzet tegen de
bezetter, die hen die verworvenheden had
ontnomen, was spontaan. Niet met wapens,
maar door solidaire hulpvaardigheid jegens
hun medeburgers. Ergens was er wel een
kamertje vrij, op zolder, in een schuur of in
een kelder, om vrienden of een neergehaalde
geallieerde piloot een veilig onderdak te
geven.
Het nazibewind kon geen tegenstand verdragen. Het Toespraak
reageerdevan
steeds driester met harde
Marc Marc Cauwbergs
represailles tegen elke verzetsdaad. In Meensel-Kiezegem met twee vergeldingsacties.
We zijn nu acht decennia later en bevinden ons hier op enkele honderden kilometers verwijderd
van ons dorp, op een plaats waar onze betreurde dorpsgenoten hun laatste levensmaanden hebben
doorgebracht. 78 jaar geleden werden ze hier in volgepropte beestenwagons naartoe gebracht .
Hoe voelden zij zich wanneer zij als kampgevangenen ‘’genummerd werden’’…. Getatoeëerd voor
het leven….. gemerkt voor de dood. Vanaf dan hadden ze geen naam meer maar nog enkel een
nummer. Het onthouden van dat nummer was van levensbelang. Een naam roept een mens op in
je herinnering. Wil je aangesproken worden, dan heb je een naam nodig. Tijdens de nazi-periode
werd hen die naam brutaal afgenomen.
Het verleden is nooit dood, het grote dilemma voor een getuige is dat er enerzijds weinig of geen
passende woorden voor de gruwel zijn, maar anderzijds is erover zwijgen niet goed….. want de
overlevenden hebben de roep van de stervenden gehoord : ‘’Vergeet ons niet en wees onze
getuigen’’.
Rechtstreeks getuigen zijn er niet meer. Helaas.
In die zin hebben wij een dubbele verantwoordelijkheid tegenover de slachtoffers van de tragedie
in Meensel-Kiezegem. Het is ook onze plicht niet alleen de herinnering levend te houden aan de
gruwelijke schending van de mensenrechten die het naziregime heeft gepleegd, maar er ook voor
te zorgen dat de waarden en de idealen waarvoor zoveel politieke gevangenen heldhaftig het leven
hebben gegeven, voor de huidige en de komende generaties, veilig worden gesteld. De herinnering
aan wat vroeger gebeurd is, zal daar ongetwijfeld toe bijdragen. Het is één van de belangrijkste
taken van onze vereniging. Het beeld waarnaast we ons nu bevinden straalt zeer veel symboliek
uit, meer dan vele woorden kunnen zeggen.
Ik dank u voor het luisteren.

Ik dank u voor het luisteren.
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In memoriam
******************************************************************

Lea Goethuys, echtgenote van de heer Frans Claes
Geboren te Meensel-Kiezegem op 24 november 1942 en overleden
in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 14 april 2022.

Simonne Laevers, echtgenote van de heer Sylvain Theunis.
Geboren in Diest op 21 september 1932 en overleden te Leuven op
2 juni 2022.
(Haar echtgenoot Sylvain overleed amper 12 dagen later op 14 juni
2022.)
Wij bieden aan de families van deze overledenen ons oprecht
medeleven aan.

******************************************************************
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OORLOG en (vrede) LEUGENS

-

Oktaaf Duerinckx

De voorbije maanden werden we overspoeld door leugens betreffende de bedoelingen van
oorlogvoerende “mensen”. Dat is niks nieuw: oorlog en leugens hangen nauw samen. In
Meensel-Kiezegem weet men dat al sinds de veertigerjaren. Maar daar er weer zoveel
onschuldige burgers getroffen worden door machtsgeile wereldleiders, escaleren de
boodschappen vol bedrog en spuien de media deze onheilspellende berichten als vaste
waarheden. We kregen daardoor een “déja vu” en herinnerden ons dat er in 2017 een studie
verscheen van Rita Goossens. “Zwijgen na de stilte” hebben we toen met stijgende
verontwaardiging gelezen. Dus was het nu tijd om het drama van Katyn nog eens vanuit een
ander standpunt te herlezen. Niets nieuws onder de zon: De massamoorden op 10.000 Poolse
officieren met telkens een nekschot in het voorjaar van 1940 in Katyn, een 10tal km van
Smolensk . In 1943 pas werd dit luguber oord ontdekt. Daar Polen in strijd was met Duitsland
wees de Russische militaire staf de Duitsers aan als de moordenaars. Dat bleef zo in de
openbare opinie en ondanks een onderzoek ten tijde van het proces van Nurenberg gaf de
USSR pas toe in 1990 dat de NKVD (Staatsveiligheid) de dader was. Pools president Lech Walesa
kreeg via Boris Yeltsin de documenten in handen waar Stalin in 1940 het order gaf de Poolse
officieren om te brengen. Na zovele jaren van leugens en intriges werd weer eens bewezen
hoe grootmachten met de waarheid omgaan.
In het boek van Heather Morris “Cilka’s Yourney” werd dan weer duidelijk hoe lichtvaardig
de Sovjets omgingen met beschuldigingen. De jonge Cilka Klein (16) overleefde Auschwitz,
maar werd daarna nog naar een Siberische Goelag gestuurd omdat ze er te gezond uitzag en
gedwongen werd kampcommandant Schwarzhubers’ liefje te worden. Dit kamp overleefde
zij ook. De vergelijking met de KZ’s van de Nazi’s en de Goelags is treffend.
Owen Mathews schreef over het gevaar van de gewenning van de wreedheden: “Een
opsomming van gruwelen verliest al snel zijn zeggingskracht”. Zoals Pasternak schreef over
de door de mens veroorzaakte honger die aan het begin van de jaren dertig miljoenen
slachtoffers maakte in Oekraïne: “Er was zoveel onmenselijke, onvoorstelbare ellende , zo’n
afgrijselijk onheil dat het bijna abstract begon te lijken, dat het niet meer binnen de grenzen
van het bewustzijn paste.”
Tot slot de woorden van Aleksandr Solzjenitsyn uit de Goelag Archipel:” Ik hoop dat ze me
willen vergeven dat ik het niet allemaal gezien heb, dat ik me niet allemaal herinner en dat
ik het niet allemaal heb voorzien.”
Mogen we dan niet even bedenkelijk kijken als er met de voormalige Vlaamse-SS-vlag aan de
grens van Oekraïne wordt gezwaaid en Poetin spreekt van Denazificatie?

Zie ook blz. 11
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LEUVEN 1944 : Sint-Geertruikerk

MARIOEPOL maart 2022 :
Kinderhospitaal
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BUCHENWALD . . . .

Linda Van der Meeren, kleindochter van Charel Gemoets

In juli 1944 viel de gestapo voor de derde keer het huis van mijn grootouders in Assent
binnen, op zoek naar mijn nonkel.
Hilaire was op jeugdige leeftijd hoofd van de partizanen. Hij werd erg gezocht door de
Duitsers omwille van zijn vele geslaagde sabotages. Deze keer wilde men verder gaan kijken
in het ganse huis.
Mijn grootvader Charel moest mee met een soldaat naar de zolder. Wie en wat er op zolder
te vinden was zou voor een bloedbad gezorgd hebben.
Op de trap zag mijn grootvader een mens in plaats van een soldaat en ze keerden terug naar
beneden.
Omdat men Hilaire niet vond, namen ze mijn grootvader Charel mee als politieke
gevangene en werd hij via Brussel en Mechelen naar het concentratie- en
vernietigingskamp Buchenwald gedeporteerd.
Bij de bevrijding van de concentratiekampen in 1945, behoorde mijn grootvader bij de
overlevenden. Vooraleer hij sterk genoeg was om terug te keren naar België werd hij eerst
een lange tijd verzorgd te Weimar, de stad beneden aan de Ettersberg, waar zich
zoveel onuitsprekelijks had afgespeeld. Het Rode Kruis bracht hem in nog zwakke toestand
naar België waar hij vroeg om éérst te stoppen aan de kerk van Assent.
Mijn grootvader ging binnen om zijn belofte waar te maken ‘als ik ooit terugkeer uit
Duitsland dan kom ik eerst God danken voor ik ons huis terug binnenstap..’
Toen bracht men hem naar huis waar mijn grootmoeder hem met de kinderen opwachtte.
Aan de muur hing de foto van Hilaire, gedrapeerd met een deel van de Belgische Vlag.
Mijn grootvader had Buchenwald overleefd maar het zien van dit portret was het zoveelste
litteken van oorlog voor zijn lichaam en in zijn geest.
Op de achterzijde van de grote foto stond een Canadese achternaam geschreven in
achtergebleven bruine inkt. Om Teddy Blenkinsop samen met de families van MeenselKiezegem nooit te vergeten.
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Assent, Struyckt 239.
Op de zolder van de weerstand
vonden broeders van verschillende landen elkaar.
Als kind speelde ik tussen de overgebleven knipsels van oud papier.
Het leken wel schatkistjes tussen het stro van de dakpannen.
Naast de duiventil vol duifjes van Charel Gemoets
stond een koffer vol prentjes met een vlagje op in de hoek.
Als kind kon ik niet weten maar wel voelen
dat ooit de zolder trilde van vaderlandsliefde.
Rusland, Engeland, Canada .. en, én voor België.
Elke keer opnieuw riep de damp van geschiedenis me op de trap.
In koude winters en snikhete zomers wilde ik toch naar boven.
Ik werd geroepen door een universele frequentie van verzet tegen onrecht.
Die knappe mannen en vrouwen van toen, zij zijn niet meer.
Mijn grootvader ondertussen 80, had littekens en ja ook op zijn benen,
hondenbeten in Buchenwald.
Hij overleefde het kamp omdat de Gestapo zijn zoon Hilaire niet vond.
Met de deur op een kier kon ik de verhalen van vroeger goed horen maar
de sfeer die er hing zorgde pas echt voor mijn taak van herinnering.
Ik werd ouder en maakte ik er dan maar tekeningen van.
Velen vonden het niet interessant: liever leuke dingen aub!
Mens toch, dit is ons DNA, snap je het dan niet ?
Oorlog is van alle tijden.
Ook nog steeds de jouwe,
ook nog steeds de mijne.
Linda
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INTIEM / INTEAM
Kunst in de kerk van Meensel
Na twee jaar corona stelt kunstkring TWIKS recente werken van 12 leden tentoon in de kerk
van Meensel. De kunstkring is al jaren actief in onze gemeente en stelt er regelmatig tentoon.
Een kunstwerk komt dikwijls traag tot stand. Bovendien verraadt een ruwe verftoets of het
gedetailleerd vormgeven een gevoelen, een sfeer of een humeur. Voor deze tentoonstelling
worden alle kunstwerken weggetrokken uit de intieme omgeving van de kunstenaar naar een
ruimte die aanzet tot bezinning en verdieping. Het is daarom voor TWIKS, in deze jachtige en
onrustige tijd, een verademing om te kunnen tentoonstellen in de kerk van Meensel.

Intiem / Inteam, kerk van Meensel, zaterdag 17 en zondag 18 september, zaterdag 24 en
zondag 25 september 2022, telkens van 13u00 tot 18u00, ism Museum44, cultuurdienst TieltWinge en provincie Vlaams-Brabant

Sandra Werix, Gerda Truyens, Louis De Ruyter, Eddy Vermeerbergen, Dirk Baro, Lene
Mafrans, Lena Bovens, Rene Holtof, Melissa Maho, Jelle Rochette, Sonja Mellaerts en Lieve
Forier
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In het tijdschrift DER BREMER ANTIFASCHIST van onze vrienden uit
BREMEN lazen we onderstaande tekst in het kader (vrij vertaald uit het Duits)

DER BREMER ANTIFASCHIST:
Staatsvereniging Bremen van de VVN – Vereniging van Antifascisten juli/augustus 2022
Verjaardagen in juni/juli/augustus 2022
Hannelore Beutel 02.06., 65 j.
Ursula Brüning 03.06., 89 j.
Bernd Fischer 07.06., 66 j.
Frank Schwitalla 09.06., 71 j.
Henri Morgenstern 12 juni 88 jaar
Barbara Heller 12.06., 71 j.
Heiner Rosebrock 26.06., 78 jaar oud
Horst Blidon 08.07., 74 j.
Guido Hendrickx 09.07., 88 jaar
Aline Barthélemy 21.07., 66 jaar oud
Wolfgang Brauer 29.07., 73 j.
Wolfgang Büchler 22.08., 77 j.
Wilfried Krallmann-Hansen 17 augustus 73 jaar

Guido Hendrickx aan het beeld “De
wanhoop van Meensel-Kiezegem” in
Neuengamme

Wij willen hier onze jarige vriend uit België even voorstellen en het allerbeste voor hem
wensen in zijn leven.
Guido Hendrickx, was lange tijd de Voorzitter van de Stichting Meensel-Kiezegem44.
Raimund Gaebelein ontdekte tijdens zijn zoektocht in zijn onderzoek naar de Bremense
buitenkampen van het concentratiekamp Neuengamme op de dodenlijsten ongewoon
veel namen uit één plaats in België en nam daardoor contact op.
Zo is dus in de loop der jaren een hechte vriendschap ontstaan met Guido Hendrickx en
de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44.
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Herdenkingsplechtigheid
in Meensel – Kiezegem

Deze gaat door op zondag 07 augustus 2022 ter gelegenheid van de 78ste verjaring van de
vergeldingsacties, uitgevoerd door de bezetter op 1 en 11 augustus 1944 waarbij 4
medeburgers ter plaatse werden vermoord en 63 van de 91 gijzelaars omkwamen in het
concentratiekamp van Neuengamme en subkampen.
Deze plechtigheid verloopt als volgt :

-

9.15 uur: korte bloemenhulde aan het monument in Kiezegem, Kerkstaat 1

-

10.00 uur: herdenkingsviering op de museumsite, Binkomstraat 1, aan de SintMattheuskerk in Meensel.

-

10.45 uur: burgerlijke herdenking met dodenappel en toespraken door burgemeester
Rudi Beeken en advocaat Jos Vander Velpen gevolgd door een bloemenhulde aan het
erekerkhof van Meensel in de Heibosstraat.
Muzikale ondersteuning door de harmonie Sint-Jozef uit O.L.V. Tielt.

Daarna wordt ter plaatse een receptie aangeboden door de gemeente Tielt-Winge

Voor de deelnemers aan de bloemenhulde : graag uw aanwezigheid en deelname tijdig melden
bij voorzitter Vital Craeninckx.
Met de wens u te mogen verwelkomen danken wij u bij voorbaat voor uw aanwezigheid waardoor
u sympathie en erkentelijkheid betuigt voor hen die zich opofferden voor onze vrijheid.
Namens het bestuur van N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem’44,
Vital Craeninckx, voorzitter.
Leuvensesteenweg 168
3390 Tielt-Winge
0496 50 46 77
vital.craeninckx@skynet.be
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