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1ste trimester 2012

Snel inschrijven
brunch
25 maart
2012!

Uitnodiging
Herdenkingsplechtigheid Guillaume (Wim) CROLS
Deze plechtigheid zal doorgaan op
maandag 19 maart 2012 te 15:15u
op de binnenplaats van het
Koninklijk Atheneum Pitzemburg - Bruul 129 - 2800 Mechelen
Het Onafhankelijkheidsfront, Partizanen regio Mechelen, het Koninklijk Atheneum
Pitzemburg en het 8 Mei Comité regio Mechelen hebben het genoegen u uit te nodigen
op de plechtige onthulling van een gedenksteen voor Guillaume (Wim) CROLS.

www.8meicomitemechelen.be

Samenkomst : 15.00u.
Aanvang plechtigheid : 15.15u.
Programma - Toespraken
- Onthulling
- Receptie
Om organisatorische redenen graag een bevestiging van uw aanwezigheid
d.m.v. e-mail naar
filipdoms@skynet.be of via het secretariaat
uiterlijk op 12 maart 2012
met vermelding van het aantal personen en wel of niet deelname aan de receptie.
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Filmproject ‘Getuigen’
Het 8 Mei Comité regio Mechelen heeft het plan opgevat om de getuigenissen van o.a. Mechelse overlevenden van
WOII, zowel verzet als Politieke Gevanengene, als andere groepen die als getuigen kunnen optreden, te registreren
op DVD.
Omdat we hiervan een aangename documentaire willen maken hebben we de medewerking gekregen van regisseur
Frank Van Passel (bekend van ‘Terug naar Oosterdonk’ en enkele andere series en films) en Yves Desmet (politiek
hoofdredacteur van DeMorgen).
Wij nodigen u alvast uit op de filmvoorstelling.
8 mei 2012
KC nOna - Begijnenstraat 19 - 2800 MECHELEN
9u15
Graag inschrijven ten laatste op 27 april 2012 via het secretariaat

Huldiging Leden Verzetsgroep De Zwarte Hand
Eind januari 2012 werden de leden van de verzetsgroep De Zwarte Hand gehuldigd in Reet. Deze verzetsgroep was actief in de Rupelstreek en KleinBrabant. Er werden vorig jaar precies 70 jaar geleden
111 leden van gearresteerd.
In het bijzonder waren Rik De Bondt en zijn vrienden Louis Vivijs, Jos Corbeel en Florent De Boeck
aanwezig.
Hilde Vivijs, dochter van Louis Vivijs, verzamelt nu
alle informatie over deze verzetsgroep met de bedoeling hierover een boek samen te stellen.
Wie informatie heeft kan haar contacteren op hilde.vivijs@telenet.be
Foto Dirk Opdebeeck

Vlagactie
Op het moment van ter perse gaan van
deze nieuwsbrief hadden wij nog geen antwoord van het College van Burgemeester
en Schepenen op vraag naar aanleiding van
de vlagactie voor de Sint-Romboutstoren.
We sturen een herinnering vaan het College
en houden u op de hoogte.
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Brunch
15-jarig bestaan 8 Mei Comité regio Mechelen
Algemene Ledenvergadering
Zondag 25 maart 2012 - Salons Van Dijck
Aanvang 11 uur
Op het menu:
Aperitief met schuimwijn en assortiment vruchtensappen
Brunch
Diverse broodsoorten
Grove - & vloerpistolets, grof & wit brood, rozijnenbrood, suikerbrood, sandwiches
Mini-koffiekoeken & mini-croissants
Charcuterie
Filet d'Anvers
Gekookte ham op oude wijze
Beenham met bieslooksaus
Parmaham met meloen
Verschillende soorten salami
Uitgebreide kaasschotel,
Vissoorten
Gerookte forel, gerookte zalm en gerookte heilbot
Creuse oesters
Halve tomaat met Noordzeegarnaal
Salades
Assortiment salades : Krabsalade, komkommersalade, kip-curry, tonijnsalade, vleessalade, lentesalade
Divers
Scrambled eggs (roerei)
Gebakken spek en worstjes ,
Dagsoepje
Salade en condimentenbuffet met bijhorende dipsausjes
Dessertenstand
Palet van gebakjes van de chef met javanais, bavarois en misérable
Diverse ijscrèmes uit onze "gelateria", seizoensvruchten uit de vier windstreken
Chocolademousses, mini-profiteroles, crème brûlée, luchtige spumante van rode vruchten
Dranken
Witte en rode huiswijnen, pilsbieren, waters, frisdranken en koffie

Prijs per persoon: 29 euro voor leden en partners van leden, 39 euro voor niet leden - Met inbegrip
van aperitief en drankenpakket gedurende 3 uren en aangepaste muziek
Inschrijven: Per overschrijving op rekeningnummer BE65 9797 8286 7096 met opgave van het aantal personen (lid / geen lid) uiterlijk 14 maart 2012
Salons Van Dijck: Fr. de Merodestraat 33, 2800 Mechelen

8 ME I NI E U W S B RIE F

PAGINA 4

Nr. 52– maart 2012

Informatief

Niet vergeten!!!
Maandag 14 maart 2012 : Plechtigheid Guillaume Crols
Zaterdag 25 maart 2012 : Brunch 15-jarig bestaan : zie tussenblad - iedereen welkom!
Dinsdag 8 mei 2012 : V-dag + voorstelling Film
Zaterdag 21 juli 2012 : Nationale feestdag

Vernieuwing lidmaatschap 2012
Wie zijn lidgeld voor 2012 nog niet betaald heeft kan
dit alsnog doen.
Uw steun is enorm belangrijk om met evenveel succes
als in het verleden onze doelstellingen te
realiseren.
De lidgelden bleven ongewijzigd :
. 2 €: student
. 10 €: gewoon lid
. 15 €: steunend lid
. 25 €: erelid

Filmdagen leerlingen secundair onderwijs
7 en 8 november 2012
Dit jaar vertonen we de film ‘Un amour à taire’.
Parijs, 1942. De joodse Sara probeert uit handen van
de nazi's te blijven nadat haar hele familie onder haar
eigen ogen op brute wijze door de Gestapo is vermoord. Ze zoekt hulp bij Jean, een oude jeugdliefde,
die een onderduikadres regelt bij Phillippe, een
vriend van hem die in het verzet zit. Phillippe weet
een vals paspoort voor Sara te regelen, waardoor ze
in de stomerij van Jeans familie kan werken. Sara
leert daar Jeans broer Jacques kennen, die direct een
oogje op haar heeft. Hoewel Jacques op de hoogte is
van Sara's identiteit en die stilhoudt, wantrouwt zij
hem toch. Sara, nog steeds heimelijk verliefd op
Jean, komt erachter dat hij en Phillippe méér dan
alleen vrienden zijn. Ze is teleurgesteld maar raakt
toch hecht bevriend met de twee jongens. Dit tot
ziekelijke jaloezie van Jacques. Die besluit zijn broer
een hak te zetten die fatale gevolgen heeft.

Mogen we tevens vragen om bij de overschrijving van
het lidgeld in ‘Mededeling’ Lidgeld 2012 (en indien u
dat in het verleden nog niet zou gedaan hebben) uw
geboortedatum, adres en eventueel e-mailadres te
vermelden. Dit om onze bestanden aan te vullen en
om u de nieuwsbrief zonder problemen te kunnen toesturen.
Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer
979-7828670-96 van het 8 Mei Comité regio Mechelen. Alvast onze dank.
De lidkaart wordt opgestuurd ten laatste begin april.

BOEK:
BROOD IN MIJN HOOFD
Het levensverhaal van Chil Elberg, overlevende van 12 concentratie
- en vernietigingskampen
door Ivo Van Hassel en vzw 'De werkgroep 10 december 2008'
onder voorzitterschap van Marc Van Roosbroeck

Rekeningnummer 8 Mei Comité regio Mechelen : 979-7828670-96 (rek. nr. IBAN: BE65 9797 8286 7096 BIC: ARSPBE22- - website : www.8meicomitemechelen.be

