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Tussen vergeten en herinneren.
Op 11 november herdenken wij
het einde van de Eerste
Wereldoorlog, een bloedbad voor de mensheid en een
misdaad als geen ander. Wat overblijft in het beste
geval, is een naam op een monument, een naam op een
verlaten graf van een begraafplaats of een vergeelde of
verschrompelde foto in een vergeten lijst…
Toch zijn de loopgraven aan de IJzer nog niet helemaal
verdwenen uit onze herinnering. De nagedachtenis aan
de soldaten van 14-18 heeft ons nog zoveel te vertellen
en de cijfers zijn even angstaanjagend:
- 19 miljoen soldaten dood of verdwenen;
- 73 miljoen mannen gemobiliseerd;
- 3 miljoen weduwen en 6 miljoen wezen.
101 Jaar geleden op 11 november 1918 om 11u00
eindigde deze onbegrijpelijke en verschrikkelijke
Holocaust. Het is onvoorstelbaar wat deze mannen 4
jaar lang aan de IJzer hebben moeten doorstaan: de
kou, de honger, de dorst, de modder, het bloed, het
ongedierte, de angst voor de alomtegenwoordige dood.
En dan 26 jaar later, op 6 juni 1944 om 6.30 uur begint
de grootste vloot uit de geschiedenis aan de verovering
van de Normandische kust: 6.939 schepen, 132.700
manschappen en ongeveer 14.700 vliegtuigen nemen
hieraan deel. De balans van de verliezen op deze dag is
erg zwaar: 10.500 geallieerde soldaten gedood, gewond
of vermist, en nog meer slachtoffers aan Duitse kant.
Op 20 augustus 1944 trekken de Geallieerden op naar
het centrum van België en op 4 september wordt
Brussel bevrijdt, het duurt nog tot januari 1945 voordat
het hele land bevrijd is.
Sinds 2 juli 1929 weerklinkt elke avond onder de
Menenpoort in Ieper de klaroen ter ere van de 90.000
Engelse soldaten en vermisten die in deze regio
gestorven zijn.
Tijdens WOII heeft de klaroen vier jaar lang gezwegen,
om enkele uren na de bevrijding van Ieper opnieuw te
galmen over stad en land. Ook vandaag klinkt ze, elke
dag opnieuw, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers
van de beide Wereldoorlogen.
De bestaansreden van onze democratie is de vrijheid
voor onze burgers.
Geloof in de vrijheid.
Toon respect voor het leven van ieder mens en wees
solidair met hen die onze hulp echt nodig hebben.
Dat zijn we verplicht aan allen die het leven lieten voor
onze vrijheid.
Cet.

Vrijdag 01 november, 19.30 uur
Halloween 2.0
Ben jij bang te krijgen? Kom naar onze hauntedhouse en ontdek onze verborgen kamers. Bang zijn
en gillen zijn toegestaan vanavond!
Vrijdag 08 november, 19.30 uur
LUT
Deze titel zegt waarschijnlijk niets, maar je zal je
oren, je ogen, je verstand en je handen goed kunnen
gebruiken.
Vrijdag 15 november, 19.30 – 21.30 uur
Koken
Vandaag gaan we zelf iets lekkers
klaarmaken om daarna je eigen creatie te
proeven. Wat we gaan maken blijft nog
even geheim.
Vrijdag 22 november, 19.30 uur
Kaartavond
Blackjack, jokeren, presidenten, poker, oorlogje,
zwartepieten, … . Dit zijn allemaal kaartspelen die jij
vanavond kan leren spelen bij ons.
Vrijdag 29 november, 19.30
Teamspirit
Vanavond zullen jullie goed in team moeten kunnen
werken om alle opdrachten tot een goed einde te
brengen.
Verjaardagen van deze maand:
22 november: Lodej Oliwia
23 november: Schwillens Niek
25 november: Wevers Gitte
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

leiding (B)engels:
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0, (asp)
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27 (asp)
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

089 46 76 96
0472 874246
0493 583559
0473 321439

Leiding ksa
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50

011 79 41 86
089 47 22 50
089 46 76 96

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

In de namiddag brengen we een bezoek
aan het Flanders Fields Museum te Ieper.

Lidgeld
Het gros van onze leden heeft dit ondertussen geregeld.
Nog steeds niet in orde? Dan ben je vanaf nu niet meer
verzekerd en wordt je uit onze ledenlijst geschrapt.
Jouw ledenbijdrage van €25 is een vorm van solidariteit
en samen beweging maken!
In ruil serveren wij voor jou een jaar boordenvol leute
en plezier. Gewoon doen: inschrijven voor 1 november.
Word je lid van ksa én kaj18+, dan betaal je voor beiden samen €40.

Onze (B)engels –
Speelvogels
Elke twee weken, op
zondagmiddag ben je
welkom van 14.00- tot
16.00 uur. Hoe meer
kinderen, hoe leuker!
Breng je vriendjes en vriendinnetjes mee!
We doen ons best om onze activiteiten aan te passen
aan de verschillende leeftijdsgroepen.
Onze volgende activiteiten gaan door op:

Zondag 10 november
Binnen de minuut
Vandaag gaan we jullie testen. Wie is er waar goed
in en waar net iets minder. Dus alles is mogelijk hier
kan iedereen winnen.

Sprekende objecten uit de collectie nemen je
mee naar plaatsen in en rond Ieper waar de
littekens van die oorlog nog steeds aanwezig zijn.
Hier ontdek je thema's uit de eerste wereldoorlog die nog altijd
heel actueel blijken.

Na het museumbezoek is er vrije tijd voor een bezoek
aan de stad en lunch.
Om 19.30 uur gaan we naar de Menenpoort waar om
20.00 uur de dagelijkse Last Post plaats heeft.
Om 20.30 uur keren we terug naar Huis.
Voorziene thuiskomst: 22.45 uur.
Deelnemen: inschrijven uiterlijk 6 november.
Prijs: 10 euro voor leden kaj (voorrang bij inschrijvingen)
Niet leden betalen 30 euro
Inbegrepen: het vervoer (minibus) naar de Westhoek en terug,
het bezoek aan de militaire begraafplaatsen, Flanders Fields
museum, Ieper en de Last Post.

Lunchpakket voorzien voor ’s middags.
Avondmaal ter plaatse (zelf invullen).
Inschrijven: enkel via Etienne
Zaterdag 23 november 19.00 uur
In de Aqua Mundo van Erperheide snorkel je het ene
moment rond tussen de exotische vissen van een
verzonken vissersdorp, kan je jezelf uitleven in het
golfslagbad, genieten van de kreek of het
buitenbad…
Bijdrage in de onkosten: € 8 voor leden
Niet leden betalen € 12.

Zondag 24 november
Zwemmen
Vandaag gaan we met jullie
zwemmen. Dus zie dat jullie
allemaal jullie zwemgerief mee
hebben. En 5 euro. Let wel: we
vertrekken om 14.00 uur en
zijn omstreeks 17.00 uur terug!

Voor de leden van kaj-18+
Maandag 11 november, 08.15 uur
Daguitstap Westhoek
De reis naar de Westhoek brengt ons naar:
Passendale: Tyne Cot Cemetery
De grootste Commonwealth begraafplaats ter wereld.

Vladslo: Duitse militaire begraafplaats
Peter Kollwitz (1914) heeft hier zijn laatste rustplaats.

Langemark: Deutscher Soldatenfriedhof
Aangrijpend krachtige eenvoud. 44000 Duitse soldaten
en meer dan 3000 studenten liggen hier begraven.

De “Last Post”.
Tijdens
de
Amerikaanse
Burgeroorlog in 1862 hoorde
een kapitein van het leger van
de Unie, Robert Ellicombe,
terwijl het reeds donker was,
het gekreun van een ernstig gewonde soldaat. Hij wist
niet of het een soldaat was van de Unie of van de
Confederatie.
Toen hij de gewonde soldaat in zijn eigen kamp
gebracht had ontdekte hij dat het een vijandelijke
soldaat was en zijn verwondering was nog groter toen
hij vaststelde dat het zijn eigen zoon was.
De gewonde soldaat studeerde muziek en had zonder
medeweten van zijn vader dienst genomen in het
vijandelijke leger. Toen hij gestorven was vroeg de
kapitein aan zijn oversten om zijn zoon te mogen
begraven met militaire eer, wat uitzonderlijk toegestaan
werd. Hij vroeg ook een militaire muziekkapel, maar
sechts één enkele hoornblazer werd hem toegestaan.
Deze speelde een reeks muzieknoten die op een blaadje
papier stonden die de kapitein gevonden had in de
zakken van het uniform van zijn zoon.
De Last Post…
Aangrijpend en nog elke dag actueel.

