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Voorjaar 2020

Van de redactie
Opening van
het seizoen

Het smaakt
naar meer

Dit Moezeköttel-Bulletin vormt een terugblik op verschillende gebeurtenissen die in 2019 plaatsvonden bij stichting
De Moezeköttel. Natuurlijk is er al het nodige over gepubliceerd, o.a. op Facebook, maar dat is waarschijnlijk grotendeels al weer weggeëbd. Daarom zijn de verhalen in woord
en beeld weer samengebracht in dit Bulletin, zodat u het
allemaal weer eens opnieuw kunt beleven, of gemakkelijk
aan anderen kunt laten zien, die er niet bij waren.
Natuurlijk kijken we ook vooruit, zeker in dit bijzondere jaar,
waarin we vieren dat we al 75 jaar in vrijheid mogen leven.
Deze herdenking staat heel centraal in 2020.
Op basis van reacties van lezers hebben we gekozen
voor een groter lettertype, waardoor de leesbaarheid is
verbeterd.
redactie@moezekottel.nl
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1. Een terugblik op 2019 en een vooruitblik op 2020
Door Gerard Hettelaar

Als voorzitter is het mooi om te zien dat het goed gaat met De Moezeköttel en dat er
veel belangstelling voor is. We hebben met zijn allen een mooi jaar achter de rug
waarin weer veel is gebeurd.
7 april 2019
De feestelijke en zonnige opening van het seizoen, die goed werd bezocht. Het werd
een middag met muziek van de Trekzak Harmonika spelers en de Sambam
Percussiegroep. Er waren hapjes en drankjes van lokale ondernemers in overvloed.
De prachtige filmcyclus “Oorlog boven Gendringen” werd voor het eerst getoond.
Deze is gemaakt door Paul Jansen en werd een jaar lang exclusief ter beschikking
gesteld aan De Moezeköttel.
Deze serie bestaat uit 7 kleinere filmpjes van elk ongeveer 6 minuten die gaan over de
bommenwerpers en de piloten die hier in de omgeving zijn neergestort tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Er wordt een mooi en zeer duidelijk verhaal verteld over wat er
die dagen is gebeurd. Deze filmcyclus heeft ervoor gezorgd dat we in het afgelopen
jaar zeer veel meer bezoekers hebben getrokken. Lees hierover meer op pgn.15.
9 mei 2019
Op Hemelvaartsdag was er in samenwerking met andere ondernemers uit onze
omgeving de fietstocht “Het smaakt naar meer” georganiseerd. Onderweg was
van alles te zien en te proeven. De deelname was goed.
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27 juli, 3 en 4 augustus 2019
In deze twee weekenden vonden er drie evenementen plaats in een grote tent op ons
terrein. Sarah, de kermis van Vereniging Zwanenbroek en Nostalgie Megchelen, vierden
feest. Verderop volgt een verslag.
15 september 2019
Open Monumentendag/Een nieuwe tijd. (De Wederopbouw). Bijna 130 mensen hebben
ons bezocht toen zij een fietstocht maakten, die langs de noodwoningen ging in de
gemeente Oude IJsselstreek. We kijken terug op een gezellige en geslaagde dag.
Vrijwilligers van het eerste uur, maar ook mensen die voor het eerst kennis met
De Moezeköttel maakten, bezochten ons deze dag, die mede mogelijk werd gemaakt
door vele vrijwilligers.
13 december 2019
Op deze dag hebben we een geslaagde vrijwilligersavond gehouden.
Samengevat: we hebben weer veel tevreden en enthousiaste bezoekers en groepen
gehad dit seizoen. Ook werden we bezocht door een aantal organisaties waarmee we
samenwerken en waarmee we ideeën hebben uitgewisseld. Dat waren het
College van B&W Oude IJsselstreek, het VVV p.r.-team en kortgeleden is Stichting
Achterhoek Toerisme aangeschoven bij het bestuur om samen te sparren.
Het nieuwe seizoen staat al weer op stapel. Het is een bijzonder jaar, waarin we
herdenken en vieren dat we 75 jaar geleden werden bevrijd.
Hier staan we dan ook zeker het hele jaar bij stil.
Het zal beginnen op 28 maart in ons mooie kleine dorp Megchelen, de dag waarop
onze bevrijders binnentrokken.
De dag erna, op 29 maart, opent Stichting De Moezeköttel het seizoen. Deze dag zal
ook in het teken staan van 75 jaar vrijheid. Het is zeer uniek dat hier na 75 jaar weer
parachutisten zullen landen en er zal zeker weer voor een geweldige sfeer worden
gezorgd. Het programma staat achterin dit Bulletin.
Ik hoop velen van u te zien bij de aangekondigde activiteiten. <<
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2. Foto-impressie seizoensopening 07-04-2019
Door de redactie

We hadden weer een gezellige seizoensopening bij De Moezeköttel met ons befaamde
"Moezeköttel weer"; een heerlijk voorjaarszonnetje. Hoe mooi is het om dan samen te
genieten. Met een muzikale omlijsting van de Trekzak Harmonika spelers en
De Sambam Percussiegroep, hapjes en drankjes van lokale ondernemers in overvloed.
Er was grote belangstelling, waaruit blijkt: De Moezeköttel verbindt mensen.
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3. Boek “Opdat wij niet vergeten“
Door Vincent Weijermars

Ter gelegenheid van de 75-jarige herdenking van de bevrijding wordt op 28 maart
2020 in de Sint Martinus Kerk te Megchelen door Maarten Koudijs het boek
"Opdat wij niet vergeten" (De Oude IJsselstreek 1940-1945) aangeboden aan de
burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek en ook aan de burgemeesters van
Isselburg en Stad Rees.
Dit gebeurt precies op de dag dat Megchelen 75 jaar geleden werd bevrijd. Het boek
is samengesteld door de commissie, die dezelfde naam draagt, onder de paraplu van
Stichting de Moezeköttel en heeft daar meer dan een jaar aan gewerkt. De inhoud
bevat de oorlogsgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, toegespitst op de
gemeente Oude IJsselstreek, de voormalige gemeenten Gendringen en Wisch.
Veel niet eerder vertelde gebeurtenissen en verhalen komen aan bod. Het is rijk
geïllustreerd met nieuwe en authentieke foto's.
Dat wij in vrijheid leven is geen vanzelfsprekendheid. Een groot deel van de wereldbevolking kent geen vrijheid. Veel mensen zijn ook nu nog op de vlucht voor oorlog,
geweld en onderdrukking en kennen geen vrijheid. Voor velen is intolerantie, rassenhaat, onverdraagzaamheid en agressie helaas nog aan de orde van de dag.
Onze vrijheid is dus een groot goed dat we moeten koesteren en we mogen degenen
die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, dankbaar zijn.
De gezamenlijke drijfveer van de commissieleden om het boek samen te stellen, is
dan ook de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden en door te
vertellen, waakzaam te blijven en een eerbetoon te brengen aan de gevallenen.
De filmcyclus "Oorlog boven Gendringen", die het afgelopen seizoen al te zien was in
ons informatiecentrum (en waaraan nog twee filmpjes werden toegevoegd over
crashes in de voormalige gemeente Wisch), vormde aanvankelijk het uitgangspunt
van het boek. Er bleek namelijk bij het vervaardigen van de filmpjes nog zoveel
materiaal ongebruikt te zijn gebleven, dat het jammer zou zijn dit te laten liggen,
zeker met de jubileumviering van de vrijheid in het verschiet.
Het overgrote deel van dit materiaal is onderzocht en verzameld door amateurhistoricus Maarten Koudijs. Het bleef echter niet bij de verhalen over de crashes.
Het is bekend is dat vooral Megchelen veel te lijden heeft gehad onder de
bevrijdingsacties van de Geallieerden.
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De noodzaak van de bouw van 71 noodwoningen, waaronder De Moezeköttel, was
daar een bewijs van. Deze bevrijdingsacties worden dan ook uitvoerig beschreven.
Verder wordt er een groot hoofdstuk gewijd aan de slachtoffers van dwangarbeid,
vooral diegenen die in kamp Rees verbleven en over de onbaatzuchtige hulp die
werd geboden door bewoners uit onze gemeente De Oude IJsselstreek.
Gebaseerd op de gedachte dat de hier omgekomen Duitse soldaten ook slachtoffer
waren van een verschrikkelijke oorlog, is ook een hoofdstuk gewijd aan hen. Daarin
wordt beschreven waar hun veldgraven zich bevonden en waar ze later hun laatste
rustplaats hebben.
Wij zijn er blij mee dat onze burgemeester Otwin van Dijk, burgemeester
Christoph Gerwers van Stad Rees en mevrouw Gerdi Verbeet, voorzitter van
Nationaal Comité 4 en 5 mei, bereid waren een bijdrage aan het boek te leveren.
Het is ook prachtig dat er een educatief project is ontwikkeld voor scholieren van
het basisonderwijs, waar de filmcyclus wordt ingezet. Het project heet 'Parashoot'.
Hier kunnen klassen ieder jaar opnieuw op intekenen.
Namens de redactie spreek ik wens uit dat de uitgave van dit boek ertoe zal
bijdragen dat onze bevrijders weer uit de vergetelheid worden gehaald; zij verdienen
een blijvend eerbetoon. Maar ook dat we ons blijven realiseren hoe fantastisch onze
inwoners vaak met gevaar voor eigen leven veel slachtoffers een veilig thuiskomen
hebben mogelijk gemaakt.

Het boek kwam in aanmerking voor een bijdrage uit het “Coöperatiefonds Rabobank
Graafschap“ die op 14 januari 2020 tijdens een feestelijke bijeenkomst in ontvangst
mocht worden genomen. <<
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4. Herdenking Apeldoorn
Door Ben Tinnevelt

Op 2 december 1944 werden er in Apeldoorn c.a. 11.000 mannen tijdens een razzia
bijeengedreven op het Marktplein van Apeldoorn. C.a. 4.500 van hen werden als
dwangarbeiders per trein afgevoerd naar de IJssellinie. Hiervan kwamen er ongeveer
850 in Kamp Rees (buurtschap Groin) terecht. Dit jaar is het 75 jaar geleden, het is
daarom een bijzonder herdenkingsjaar.
Op vrijdag 29 november 2019 werd deze gebeurtenis herdacht in de raadzaal van
het Gemeentehuis te Apeldoorn. Deze herdenking werd afgesloten bij het monument
“de dwangarbeider“ op het marktplein met een krans- en bloemlegging.
Vertegenwoordigers van de St. de Moezeköttel (Vincent Weijermars), Comité Leefbaar
Megchelen (Nico Snelting) en de Oudheidkundige Vereniging Gendringen
(Theo Teitink) waren aanwezig en legden een krans.
Kou, honger, uitputting, ziekte en slaag waren aan de orde van de dag in Kamp Rees.
Ben Tesink was een van de nog in leven zijnde dwangarbeiders en in Apeldoorn
aanwezig. De sprekers waren o.a. Jan Terlouw en de burgemeester van de
Stadt Rees, Christoph Gerwers.
Sinds 2004 beijvert de St. Dwangarbeiders Apeldoorn zich voor het in stand houden
van de herinneringen aan de razzia's en “de hel van Rees”. Voorzitter Arend van
Disberg is zoon van een tankgrachtgraver.
Het Kamp Rees was een tochtige dakpannenfabriek. Het terrein werd als werkkamp
gebruikt van november 1944 tot 23 maart 1945. Aan de Melatenweg in Rees staat
een informatiebord met plattegrond.
De laatste jaren komen de verschrikkingen van Kamp Rees en de slachtofferhulp
weer meer onder de aandacht. Ruim 3.500 arbeiders verbleven in het kamp.
Hiervan werden er 1700 opgevangen in Megchelen en omgeving. Veel arbeiders
dankten hun leven aan de onvermoeibare inzet van vrijwel alle dorpsbewoners.
In Megchelen werd op 28-02-2010 een gedenkteken opgericht. Een bronzen plastiek
van Piet Sluiter uitbeeldende de vluchtende dwangarbeiders, geplaatst op een
betonnen sokkel. Het gedenkteken is tot stand gekomen op initiatief van CLM,
de Oudheidkundige Vereniging Gendringen, in samenwerking met de Stadt Rees.
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De St. Martinusschool adopteerde het project. Vanaf 2014 is de herdenking opgenomen in het lesprogramma. Op 10-03-2019 werd voor de 10e keer de wandeltocht
Rees – Megchelen gehouden. Er wordt heel veel gedaan, o.a. door
de St. de Moezeköttel, opdat we niet vergeten. <<
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5. Waarom herdenken
Door Maarten Koudijs

De verhalen die ik hoorde van mijn ouders over de Tweede Wereldoorlog, hebben
mij altijd erg geïnteresseerd en heb ik in mijn hart gesloten. Ik kan moeilijk uitleggen
waarom deze geschiedenis mij zo heeft aangegrepen, maar het heeft me altijd
geboeid.
De vondst van een Halifax bommenwerper
Toen ik in 2005 in Silvolde kwam wonen, pakte ik al gauw mijn oude hobby op om
met de metaaldetector de landerijen af te struinen. En zo stuitte ik op de resten van
een Halifax bommenwerper langs de Oude IJssel, die daar was neergestort in de
Tweede Wereldoorlog en waarbij, naar later bleek, vier van de zeven bemanningsleden waren gesneuveld.
Van het een kwam het ander
Deze vondsten wakkerden mijn nieuwsgierigheid verder aan. Het werd het begin van
veel onderzoek, veel ontdekkingen en veel ontmoetingen met mensen, die dezelfde
interesse hadden als ik. Bij mijn onderzoek naar de geschiedenis van dit gecrashte
vliegtuig kwam ik ook in aanraking met nabestaanden, met Ronny Bosmann en met
Stichting De Moezeköttel. Ronny nam contact met mij op na het vinden van de
bodemvondsten en bleek dezelfde passie te hebben als ik. We deelden de opvatting
iets te moeten doen, om de herinnering aan de gevallen vliegeniers levend te
houden. Daar zijn we, denk ik, gelukkig ook in geslaagd. Er kwam een herdenkingsmonument op de crashplaats, als eerbetoon aan de jongens die voor onze vrijheid
stierven. Dit te herdenken vind ik daarom belangrijk, omdat deze geschiedenis zich
niet mag herhalen.
Er werden ook op andere crashlocaties in deze gemeente borden geplaatst of
monumenten opgericht. Helaas hebben wij in de gemeente Oude IJsselstreek nog
geen herdenkingsmonument voor de gevallen Canadese en Engelse infanterieeenheden die de voormalige gemeente Gendringen hebben bevrijd. Ik hoop van
harte dat dit er nog van gaat komen.
Kaarsjes bij graven van omgekomen vrijheidsstrijders
Vanaf 2015 worden in Nederland op kerstavond kaarsjes aangestoken bij oorlogsgraven. Als gevolg van bekendmaking hiervan op social media vindt deze vorm van
herdenken al op een kleine 300 locaties plaats, verspreid over het hele land.
Hopelijk wordt het een echte traditie!
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Ronny en ik branden kaarsjes in Ulft, Silvolde, Terborg, Gendringen, Wieken,
Megchelen, Varsselder en Breedenbroek, niet alleen bij de omgekomen militairen,
maar ook bij verschillende burgerslachtoffers.
Ronny heeft er ook een traditie van gemaakt om bij iedere omgekomen militair, op
zijn sterfdag bloemen te leggen. Ook onderhoudt hij als vrijwilliger de informatieborden op de crashlocaties die eigendom zijn van Stichting 'De Moezeköttel'.

Bloemetjes op de graven op de sterfdag van de omgekomen piloten.

Ik heb veel begraafplaatsen bezocht tijdens mijn onderzoek en veel graven gefotografeerd. Op een dag stuitte ik op het graf van veldwachter Antonius J. Wiendels,
die bijna bij alle vliegtuigcrashes in De Oude IJsselstreek was betrokken.
Hij moet veel leed hebben gezien en ervaren. In die zin was hij m.i. ook een
oorlogsslachtoffer. Hij schreef rapporten over die vreselijke gebeurtenissen en heeft
eraan bijgedragen dat de
begrafenissen en graven
van veel omgekomen
bemanningsleden goed
werden verzorgd. Helaas is
hij al in 1947 overleden.
De foto van zijn graf, waar
hij met zijn vrouw Johanna
M. Heijnst begraven lag,
heb ik nog in 2018 genomen,
niet wetende dat het graf
enkele maanden later zou
worden geruimd.
Behalve deze foto is er nu
geen zichtbare herinnering
meer aan hem.
Als zijn graf er nog was
geweest, had ik ook daar
een kaarsje willen branden,
om hem te kunnen
herdenken en eren.
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Publicaties in 'De Ganzeveer'
In de loop van de jaren heb ik heel veel informatie over de oorlogsgeschiedenis
verzameld en gesprekken gehad met mensen die de oorlog hebben meegemaakt.
Ik heb er een heel archief van opgebouwd.
Ik wilde mijn kennis graag delen en ik ben er verhalen over gaan schrijven, omdat
ik vind dat deze geschiedenissen moeten worden doorverteld. Veel van mijn teksten
zijn gepubliceerd in het tijdschrift 'De Ganzeveer' van de OVGG, waarvoor ik de
redactie dankbaar ben.
Veel feiten heb ik gevonden op internet. De verhalen zijn vooral tot stand gekomen
na interviews met ooggetuigen, ouderen die de oorlog hebben meegemaakt. Door
naar hen te luisteren en hen te respecteren ging het deurtje in hun hart open, dat
in veel gevallen gesloten was. Zij vertelden mij hun oorlogservaringen en daarbij
kwamen vaak emoties boven. Ik vind het mooi dat ze aan mij, een hun onbekende,
zo openhartig durfden en wilden vertellen, wat ze allemaal hebben meegemaakt in
die verschrikkelijke oorlogsjaren.
Ik ben blij dat deze verzameling de basis was voor het maken van de zevendelige
filmcyclus 'Oorlog boven Gendringen', die al een jaar te zien is bij De Moezeköttel,
met de aanvulling van nog twee filmpjes over de crashes, die plaatsvonden in
Westendorp en Heelweg in de voormalige gemeente Wisch.
'Opdat wij niet vergeten'
Na het maken van de filmcyclus, was nog veel van mijn materiaal ongebruikt
gebleven. Toen mij werd gevraagd om o.a. daarvan een boek samen te stellen,
aarzelde ik geen moment. Ik vond het een eer en een kans om de geschiedenis vast
te leggen en door te geven. <<

Kerstavond 2019, Maarten en Ronnie branden kaarsjes bij de graven
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6. Filmcyclus “Oorlog boven Gendringen“ en ’t vervolg
Door Paul Jansen

Op 31 maart heb ik de trailer voor de cyclus “Oorlog boven Gendringen” op Facebook
gezet. Het was meteen een hit en werd het meest bekeken filmpje op de pagina van
De Moezeköttel (inmiddels bijna 6000 maal) en ik dacht: “Dat zal wat worden”.
De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen toen ik op 13 april, de eerste dag
dat de filmpjes op het scherm in de karloods te zien waren, geheel tegen mijn
gewoonte in (ik ben 's morgens nooit zo vroeg actief) op de fiets zat richting Asbroek.
Onderweg had ik visioenen van dranghekken en verkeersregelaars, maar toen ik
aankwam was het verdacht stil.
Na twee uur wachten op de eerste bezoeker ben ik, een illusie armer en een ervaring
rijker maar weer naar huis gegaan, waar mijn vrouw mij heeft opgevangen. Gelukkig
is het allemaal toch goed gekomen, want (ik citeer de voorzitter) de filmcyclus heeft
geleid tot “zeer veel meer” bezoekers en daar ging het allemaal om. Zo hebben de
vele honderden uren die ik er in heb gestoken toch wat opgeleverd.
Maar er is meer!
Na overleg met de Stichting Kick en theatermaker Theo Soontiëns en een vertoning
voor de cultuurcoördinatoren van het basisonderwijs in de Gemeente Oude
IJsselstreek, kwam het project ”Parashoot” van de grond. In het hierna volgende
artikel vertelt wethouder Janine Kock daar alles over.
Er was echter nog één kleinigheidje; het ging ineens over de Gemeente Oude
IJsselstreek, maar over de crashes in Westendorp en Heelweg waren geen filmpjes.
In het begin zag ik de noodzaak niet zo maar ja, je kunt kinderen uit Heelweg niet
naar de crashplaats in Ulft sturen als er om de hoek ook zoiets heeft plaats gevonden.
Werk aan de winkel voor “Paul Jansen Pictures” dus.
Inmiddels zijn de filmpjes klaar en de mensen die ze al hebben mogen zien waren
erg onder indruk. >>
Begraafplaats in Varsseveld
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Ook deze filmpjes zullen weer te zien zijn op het scherm in de karloods van de
Moezeköttel. Tijdens de seizoenopening op 29 maart worden ze, als de benodigde
vergunningen daarvoor zijn afgegeven, door parachutisten gebracht worden en
zullen ze de rest van de dag als een doorlopende voorstelling vertoond worden. <<

7. Project “Parashoot“
Door Janine Kock (Dit artikel hebben we letterlijk overgenomen van Facbook)

Wat een ge-wel-dig nieuw historisch erfgoedproject hebben we in onze gemeente:

Parashoot
Parashoot is ontwikkeld naar aanleiding van negen filmpjes over vliegtuigen die in de
Tweede Wereldoorlog in onze gemeente zijn neergestort. Deze filmpjes (speelduur
ca. 6 minuten per filmpje) zijn gemaakt door Paul Jansen (editing),
Vincent Weijermars en Maarten Koudijs (onderzoek) van Stichting de Moezeköttel in
Megchelen.
Stichting Kick Oude IJsselstreek (Jan Hesseling) gaf zichzelf de opdracht om deze
filmpjes op een indringende manier en permanent onder de aandacht te brengen van
alle kinderen van de groepen 7 van de basisscholen in onze gemeente.
Theatermakers Theo Soontiëns en Pieter van Dijk hebben het plan ontwikkeld en
verder uitgewerkt.
Afgelopen maandag (10 februari 2020, red.) vonden leerlingen van groep 7
(en ook 6 en 8) van Pius X in Varsselder-Veldhunten in de boom naast hun klaslokaal
een tas. Was die door de storm meegevoerd? In de tas zat een leren map en een
portefeuille. Daarin zaten weer papieren. Geheimzinnige codes en gedichtjes uit een
poëziealbum. En een sleutel. Wat moesten ze er mee?
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Ontcijferen natuurlijk! En dat was een hele klus. Er waren codes bij die gemakkelijk
te kraken waren. Maar er waren ook onmogelijk te ontcijferen berichten bij. Die vergden
meer onderzoek op het Internet. Uiteindelijk bleken de codes een brief te vormen van
een persoon die een zwaar geheim met zich meedroeg. Of eigenlijk niet meer. Het
geheim was begraven en de code gaf de vinder de opdracht om het op te graven en
het naar de plek te brengen waar het hoorde. De persoon zelf had er de moed niet voor
gehad. Maar waar hij moest gaan graven, dat moest de vinder zelf uitzoeken.
Het mooie van dit project is dat bij alle filmpjes een ander verhaal hoort. En omdat
er meerdere locaties in onze gemeente zijn waar vliegtuigen zijn neergestort in de
Tweede Wereldoorlog, is er het voor elke school mogelijk om (dichtbij) aan dit project
mee te doen. Tip: doe mee als school in Oude IJsselstreek.
Basisscholen in onze gemeente kunnen zich binnenkort aanmelden (info volgt).
Parashoot is leuk én tegelijk leerzaam, dat gaven de Pius X-leerlingen aan.
Lukt deelname dit jaar niet, geen probleem. Dit project is de komende jaren nog
'beschikbaar' in het Kick-menu.
Kinderen leren hier zo veel van: historisch besef, kennis van historisch erfgoed,
samenwerken, opzoeken, onderzoekend leren en nog veel meer. En intussen vol
overgave meedoen en avonturen beleven en genieten. <<
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8. Drie vliegen in één klap
Door Dianne Hettelaar

''In-ens dan bu`j 50'' (songtekst: Alard Tross)
Afgelopen zomer mocht ik de mooie leeftijd bereiken van 50 jaar. Ergens in de winter
ervoor kwam het bestuur van Nostalgie Megchelen bij ons, de familie Hettelaar, om t
e vragen of zij hun activiteit georganiseerd mocht worden in ons weiland.
Toen het tijdens het vergaderen duidelijk werd dat het om het terrein bij
De Moezeköttel ging, heb ik spontaan geroepen: ''Kan de tent niet een week eerder
gezet worden, zodat ik ook mijn Sarah feest erin zou kunnen vieren?''. Toen het
bestuur er later op terug kwam met de vraag of ik dit meende, heb ik natuurlijk
volmondig ja gezegd. Ik zag het al helemaal voor me …….
Een mooie zomeravond met tafels gedekt met de rood geblokte theedoeken,
helemaal in de befaamde Moezeköttel sfeer.
Even sloeg de paniek toe bij de gedachte, stel je voor dat het weer slecht is en ik
heb een tent en band. Normaal vieren we de feestjes altijd in onze loods, maar het
is nogal een werkje om een landbouwloods om te bouwen tot ''feestzaal ''.
Het bestuur van Nostalgie ging er mee aan de slag en we kwamen tot een
overeenkomst. Vereniging Zwanenbroek (buurtschap) viert hun jaarlijkse kermis
namelijk ook al jaren in dezelfde tent als Nostalgie. We kwamen tot de conclusie
dat er nu voor drie activiteiten gebruik gemaakt kon worden van één feesttent.
In het kader van duurzaamheid en gezelligheid was dit mooi meegenomen.

Drie vliegen in één klap

Sarah-Dianne
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Toen kwam de mooie hete zomer van 2019 waarin ik op 3 juli 50 jaar ben geworden.
Op de avond ervoor mocht ik maar liefst tien Sarah's ontvangen. Dat zal menig
bezoeker aan De Moezeköttel niet zijn ontgaan, omdat De Moezeköttel op een
steenworp afstand ligt.
Ook kreeg De Moezeköttel meerdere keren spontaan bezoek van levende Sarah's,
die daar eigenlijk wel perfect in het interieur pasten. Toen eind juli de tent in de wei
bij De Moezeköttel werd opgezet, steeg het kwik maar liefst overdag naar de
tempratuur van veertig graden en was het 's avonds tijdens het opbouwen óók nog
35 graden. Menig zweetdruppel is gevallen, maar met een groot aantal vrijwilligers
uit de buurt, familie, Nostalgie en het Zwanenbroek was de klus van het tent opzetten
zo geklaard. Uiteraard werden alle mensen beloond met een koud biertje en werd er
nog lang genoten van deze mooie zomeravond.
Door de extreme hitte moesten er hier en daar wel wat maatregelen worden getroffen.
Zo moest de koelwagen oplettend in de gaten worden gehouden en de hapjes werden
wat aangepast. Het decoreren van de tent en omgeving, wat ik het liefste doe, speelde
zich dan ook vooral af in de dagen ervoor - rond zes uur morgens - want dan was de
warmte nog enigszins aangenaam. Vele appjes en vragen kreeg ik in die dagen; of het
allemaal wel ging lukken met deze hitte.
Maar op zaterdagavond 27 juli was het dan echt zover en kreeg ik het geweldige feest
waar ik zo op hoopte ….
De hele avond kon je tot diep in de nacht buiten zitten om goede gesprekken te
voeren en in de tent met band werd er flink gefeest tot diep in de nacht.
Wat ben ik ontzettend dankbaar dat ik op deze manier, op deze unieke plek en met
alle mensen waar ik van hou mijn 50 verjaardag heb mogen vieren. Dit is niet zomaar
vanzelfsprekend, besef ik maar al te goed. Ondanks maar een paar uurtjes slapen,
ging ik de volgende morgen weer vrolijk naar De Moezeköttel, want het is en blijft
toch een museum, dat in het seizoen 7 dagen per week open is. Even checken of
het toonbaar is, wc`s schoonmaken, karschop uitvegen enz. Maar ach, dit ging
gewoon vanzelf, na zon fantastische avond loop je op wolken en is het alleen maar
genieten zo op mijn vijftigste ……
Groeten van Sarah.
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In het weekend van 3 en 4 augustus was de tent beschikbaar voor de
'Vereniging Zwanenbroek' en 'Nostalgie Megchelen'.
Vereniging Zwanenbroek ( buurtschap Asbroek / Zwanenburg e.o.) heeft kunnen
genieten van vogelschieten en vogel knuppelen op het terrein bij De Moezeköttel.
Het feest werd daarna tot in de late uurtjes verder gevierd in de feesttent, waar
veel mensen een "vreugdedansje" hebben gemaakt, omdat ze blij waren met de
regenval van het begin van de avond.
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Wie op 3 en 4 augustus De Moezeköttel bezocht, liep regelrecht op het terrein van
'Nostalgie Megchelen'. Dus Nostalgie in overvloed met oude tractoren, motoren en
nog veel meer.
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9. Foto-impressie Open Monumentendag 15-09-2019
Door de redaktie

We kijken terug op een mooie dag. Bijna 130 mensen hebben De Moezeköttel
bezocht, toen zij de fietstocht maakten, die langs de noodwoningen ging en werd
uitgezet door Nico en Rudie, i.s.m. "Open monumentendag/Een nieuwe tijd".
Vrijwilligers van het eerste uur, maar ook mensen die voor het eerst kennis maakten
met De Moezeköttel, kwamen ons deze dag bezoeken. Kortom een geslaagde dag,
mede mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers. <<
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10. VIP-dag voor de 1000ste pagina liker
Door Lidy Reitsma

Op 24 augustus 2019 werden, na een zorgvuldige voorbereiding door Dianne, onze
VIP Miranka en haar man Eef ontvangen en rondgeleid. Dat was de prijs die haar ten
deel viel, als 1000ste pagina liker. Onder het genot van lekkere hapjes en drankjes
werd verteld over de geschiedenis van De Moezeköttel en de projecten er omheen.
Diverse filmpjes werden met aandacht door hen bekeken. En natuurlijk werd het
huisje zelf bezocht. Diep onder de indruk ging het paar, met nog een aantal tastbare
herinneringen huiswaarts. <<
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11. Het gastenboek vertelt . . . .
Door: de redactie

Bezoekers van De Moezeköttel zijn altijd enthousiast en verrast over wat ze aantreffen in de gerestaureerde noodwoning en het informatiecentrum. Zo'n vrolijke
en verzorgde aankleding met verse bloemetjes, draagt daar zeker toe bij.
In het gastenboek staan leuke reacties. Je kunt zien: men komt van heinde en ver.
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12. Foto-impressie vrijwilligersavond 13-12-2019
Foto’s Nan van der Meulen

Dit jaar geen bedrijfsbezoek maar een gezellige bijeenkomst in Kerstsfeer, in de
kantine van melkveehouderij Hettelaar. Een bijpassende muts was verplicht en later
zou blijken waarom. Dorus kwam ook nog even langs en daarna was het “petje op
en petje af”. <<
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14. ’n Christelijk möpken
Door Ben Rouhorst

Ne pestoor kwam langs (an) bi-j 'n boer-n gezin um te heurn hoo 't ston met de
veurtplanting van 't geleuf. 't Was n.l. gebroekelijk dat d'r elk jaor ne kleinen op de
waeld e-zet werd. Gaot en vemeenigvuldig ow was de opdrach van oeze mooder de
karke. Den Jongsten hier was al weer roem 'n jaor old, dus tied veur de pestoor 'm
te heurn hoo 't der bi-j ston. De boerinne was net an 't pannekooken bakken.
't Was der blauw van den kwalm in de kökken, i-j zaggen mekare amper meer zitten,
maor 't rok der mirakels lekker.”Smiet ow dale”, zei de boerinne tegen de pestoor
“en gaot der maor es lekker bi'j zitten. Misschien heb i-j ok wal zin in zonnen lekkeren
gebakken pannekoke.” Jao, jao knikken den Pastoor. Zonnen alderbarstens lekkeren
met 'n paar flinke venstas danwal hasjes spek der in, dat lusten de pestoor wal en
dat was zeer zeker neet te vesmaden . 't Water leep bi-j de pestoor al haoste oet de
mond. Maor de pestoor mos earste nog effen noar 't huusken. De vrouwe wees de
pestoor de weg. ”Achter op de deele, rechts in den hook”, zei de vrouwe des huizes.
De pestoor schrok too e op 't huusken kwam. 't Huusken was zonne veerkante deuze
met ne dekkel der op. Maor helaas den dekkel ontbrak en 't rok der neet bepaold fris
en lekker. I-j kregen träone in de ogen van den ammoniak loch. Too de pestoor weer
in de kökken kwam zegge tegen de basin des huizes, waor den dekkel toch was.
Ach zei de vrouwe des huizes:” Zee'j dan neet da'k daor de pannekoke met an
't bakken bun”. <<
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14. Den hoonderkremer (hoonderkoopman)
Door Ben Rouhorst

In Zuwent, miene geboorte plaatse, ha'w twee hoonderkremers. Beiden hadd-n ok
de neudige ervaring as oetzeuker (selekteur). As de hoondere wat older worden,
gebeuren 't, dat ze van de leg afraakten. Regelmaotig vonnen i-j windeiere of heel
kleine eiere in 't hoonderhok.
Gin eiere leggen en allene maor vretten, zonder tegenprestatie, dat is ne dure
angelenheid. De vekoop van de eiere was ne belangrieken bron van inkommen.
'n Gedeelte werd thoes an de deure vekoch, dat wat over bleef ging in de eierkiste
van de boerenbond. Hier kon 't graan en het meel (ochtendvoor) groteneels van
betaald worden. Soms zag i-j ok hoondere dee helemaol in mekare hoekt zatten,
de veern wietoet en duf veur zich oet kiekend of met de kop in de veern, dat was gin
bes teken. Tied dat de hoonderkremer ieder jaor es efkes kwam, 'm te kieken, nee
kieken allene redden i'j 't neet met, veural veulen of ze nog gezond en an de leg
wazzen. Bi-j oes thoes hadden ze ok 'n best hok vol hoondere. Mien vare was ne
echten hoondergek, samen met 'n breur van hum. Zundags nao de hoogmisse kwam
ome Jan effen langs. Samen met mien vare zatten ze uren in het hoonderhok.
Zee konden de eiere bi-j de hoondere wal oet de konte kieken. Bi'j oezen naober
was 't ok zowiet dat de hoonderkremer es efkes zien wark kwam doon. Hee had
ok 'n bes hok vol hoondere zo'n 150 stuks. Dat was nog wal effen wark. Stuk veur
stuk mos i-j ze in de hande zeen te kriegen en dat veel neet altied met. 'M 't Vangen
wat makkelijk te maken had oezen naober Heinrich ne haok e-maakt van stevig
iezerdraod met an de onderkante ne mooi gebogen lusse. De hoondere ku'j daor
handig met te pakken kriegen, tenminste a'j in 't umgaon met den haok 'n betjen
handig wazzen. De haok um ne poot slaon en i-j hadd-n de henne te pakken. >>
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Too den hoonderkremer der 's-morgens was, heiten de vrouwe 'm welkom.
“Fijn da'j der bunt. Ik zal effen mienen kaerl roopen.” Jao, eurn kaerl den had 't wark
neet oet e vondene. At e d-r onderoet kon kommen dan zolle dat neet naolaoten.
Meespas had e wal een smoesjen klaor, was 't neet veur 't wark dan was 't wal
daornao. Ziene vrouwe was van Duitsen komaf. Zee was 'n pittig wiefken en schuwde
den arbeid neet. Zee reep 'm : ”Heinrich waor bist du?” Dit herhaalde ze arig vake
maor gin Heinrich dee 'n teken van laeven gaf. “Verdamp nog maol, waor zit den
kaerl van mien no weer, waor hunk den nao weer oet?” Ten letste raod zei ze tegen
den hoonder kremer: ”Dan mot ik ow maor efkes helpen.” Samen dooken ze 't hoonderhok in. De hoondere werden ene veur ene e vangene. De hoonderkremer kek ze
aerste naor de kop en de kaom en dan veul ne of 't gin dikkonte , waterkonte was of
ene den brood mager was. Was de kleure van 't beesjen good en veul'n alles good an
dan werd de henne naor boeten in de renne e daone. De hoondere dee neet deur de
selektie hen kwammen werden in ne mande e daone, disse hoondere werden e
slacht veur eigen gebroek n.l. hoondersoep of werden vekoch an den
hoonderkremer. Want at de boer ne kippe slach, dan is de boer of de kippe krank.
Too 't wark binao klaor was kwam Heinrich te veurschien. ”Heinrich waor was du,
he'j mien neet heuren roopen?” “Jawal,” zei Heinrich: ”Maor ik zat op de kakdeuze,
ik had 't benauwd en was boeten aosum.” <<
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15. Programma van seizoensopening 2020
* 28 maart 2020 vanaf 08.30 uur in Megchelen:
Viering van de bevrijding 75 jaar geleden, met een optocht,
muziek en vendelzwaaien en rond 10.30 uur diverse sprekers
en de presentatie van het boek “Opdat wij niet vergeten”
in de St. Martinuskerk.
* 29 maart 2020 vanaf 14.00 uur bij De Moezeköttel:
Seizoensopening 2020, met als hoofdthema 75 jaar bevrijding.
Er zullen allerlei kraampjes staan met veel lekkernijen staan en
als bijzondere publiekstrekker de landing van parachutisten.
* Medio mei 2020 komt er een grote groep Canadezen die
de route zal lopen die hun (groot)ouders met de bevrijding
liepen. Het is de bedoeling dat ze ook de Moezeköttel aan doen.
*Ons zomeravondfestijn De datum staat nog niet vast,
maar wel dat dit jaar “Harrie en de Kadavers” komen optreden.
*Verschillende fietstochten zullen worden georganiseerd,
verspreid over het seizoen. Houd hiervoor de media in de gaten.
* Openingstijden: dagelijks tot 1 nov. van 10.00 - 18.00 uur.

16. Meer weten over De Moezeköttel?
Is uw nieuwsgierigheid gewekt door het lezen van dit
Moezeköttel-Bulletin, bezoekt u dan ook eens onze website
www.moezekottel.nl . Natuurlijk zijn we ook te volgen op
Twitter: @Noodwoning1946 en op onze facebookpagina:
Restauratie “de Moezeköttel”. En uiteraard bent u altijd van
harte welkom in ons mini openluchtmuseum en in het
informatiecentrum; Asbroek 2a, Megchelen.
Op de website is ook te lezen hoe u De Moezeköttel
financieel kunt steunen met een eenmalige donatie en/of
door u aan te melden als Vriend van de stichting,
voor één of meerdere jaren.

COLOFON
“Moezeköttel-Bulletin“
is een uitgave van
“Stichting de Moezeköttel“ en
verschijnt jaarlijks.
Het wordt gratis ter beschikking
gesteld aan donateurs,
sponsoren en
vrienden van de Stichting.
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