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Na de drie succesvolle concerten ‘in Flanders fields’ in het najaar van 

2018 volgden in het voorjaar 2019 onder leiding van amicus Herman 

Kempeneers, troubadour-gitarist, nog een viertal concertjes in de  

woonzorgcentra > ‘t MEILAND (ST), VILLA ROSA (ST), SINT-JOZEF 

(Nieuwerkerken), HUIZE NAZARETH (Goetsenhoven).  

De liedjes ‘ich hatt’ einen Kameraden, It’s a long way to Tipperary, Adi-

eu, mijn kleine Garde-officier, pak al je zorgen, quand Madelon, walt-

zing Matilda,  the wild rover, the yellow rose of Texas, auprès de ma 

blonde, the battle hymn of the republic’ klonken voor vele  bejaarde 

toehoorders duidelijk bekend in de oren. Vooral  het slotlied ‘my bon-

ny’ gezongen door Herman kende veel bijval.  

En toen dachten wellicht enkele bejaarde amici: wanneer zullen ook 

wij toehoorders zijn?  

 



Amici Cantemus (powered by Herman) zingt  

populaire liedjes uit “De Groote Oorlog 1914-1918" 

 

Na het slotconcert “In Flanders Fields” in de Academiezaal in  
Sint-Truiden, kwam Herman begin februari af met het leuke voorstel 
om met een groep geïnteresseerde Amici op te treden voor de bewo-
ners van de twee OCMW-woonzorgcentra, ‘t  Meiland en Villa Rosa. 

Op het programma: een selectie van de populairste liedjes uit de oor-
logssuite, met gitaarbegeleiding van Herman en presentatie door Hu-
go en Noëlla. 

Volgende liedjes werden gezongen, in blokjes van drie:  

In Flanders fields 

Ich hatt’ einen Kameraden 

The battle hymn of the republic 

It’s a longway to Tipperary 

Auprès de ma blonde 

The yellow rose of Texas 

Pak al je zorgen 

Quand Madelon 

Waltzing Mathilda 

Adieu, mijn kleine gardeofficier 

My Bonny is over the ocean (met toegevoegd stroofje en tekstje van 
Herman, eigen aan het WZC waar we optraden) 

The wild rover 

Lili Marleen 

 

Er werden extra repetities voorzien en de data van de eerste optre-
dens werden vastgelegd: 

Woonzorgcentrum ’t Meiland op vrijdagnamiddag 22 maart 2019 om 
14.30 uur 

Woonzorgcentrum Villa Roza op maandagnamiddag 25 maart 2019 
om 14.30 uur 

Nieuwsgierige bewoners met of zonder rolstoel of rollator namen 



plaats in de zaal, wij Amici in uniform met rode poppy paper opge-
speld, brachten de aanwezigen in de mood met onze liedjes en mu-
ziek. 

Onze beloning: vooreerst een dankbaar publiek, verder veel plezier 
om het repertoire nogmaals te zingen en tenslotte, samen met de 
aanwezige amici genieten van een leuke babbel met koffie en taart 
achteraf. 
 
Frans en Bernadette vroegen dan een bijkomend optreden in het 
woonzorgcentrum waar de mama van Bernadette verblijft en ‘echte’ 
dirigent Lou stelde voor om ook in Huize Nazareth te gaan zingen. 
Daar wonen zijn zus Nelly en ook oud-Amicus Theo (alias de charman-
te charmeur weet je … uit de reeks van Suske en Wiske).  
 
Zo werden twee data toegevoegd: 

Woonzorgcentrum Sint-Jozef in Nieuwerkerken op maandagnamiddag 
8 april 2019 om 14.30 uur 

Woonzorgcentrum Huize Nazareth in Goetsenhoven op maandagna-
middag 29 april 2019 om 14.30 uur 
 
Onze trouwe fanclub Madeleine, Judith en Helga waren op meerdere 
locaties aanwezig, altijd fijn bekend volk te zien. Leuk ook om te  ho-
ren dat er enthousiast werd meegezongen, ondanks de hoge leeftijd 
van de aanwezige bewoners. 

Tot slot nog enkele niet-muzikale anekdotes van deze plezierige da-
gen: 
 
In het halfglazen cafetaria van ’t Meiland (waar de mama van Herman 
al 4 jaar verblijft) liep de temperatuur vlug op tot rond de 30° en kon-
den de dames gerust in een ‘topje’ zingen. Ikzelf haalde mijn zwarte T-
shirt boven en ben die daarna blijven dragen omdat het mij het gevoel 
van een echte gitarist gaf … ik begon zowaar aan Sting te denken. 
 
In Villa Roza kreeg Madeleine, mama van Liliane, een “zittende” ova-
tie voor haar 35-jarig koorlidmaatschap bij de Amici (van 1971 tot 



2006). We maakten er een roze jubileum van, zeg maar. 

 
In Sint-Jozef Nieuwerkerken kwam de ergo vóór aanvang van het 
liedje Madelon zeggen dat er een dringend ziekenvervoer nodig was 
en of de ambulancier tussen koor en publiek voorbij mocht. Natuurlijk 
mocht dat want door verbouwingen en nieuwbouw was er geen ande-
re weg mogelijk. Maar dat impliceerde dat ambulancier en bewoner 
nog tijdens hetzelfde lied terug voorbij moesten … uniek, zo met de 
brancard. Gelukkig waren we toen nog niet aan “Adieu, mijn kleine 
gardeofficier” gekomen. 
 
In WZC ‘Huize Nazareth’ te Goetsenhoven tenslotte, zongen we in 
een mooie kapel met tongewelf en een, volgens meerdere Amici, su-
blieme akoestiek. Maar of die akoestiek goed genoeg was om onze 
Lou te bekoren, zal ik hem later nog eens voorzichtig vragen. Raar of 
niet, maar alle 19 deelnemende Amici waren die dag aanwezig. Al 
heeft dat “nauw gestoken” want Bernard en Gilberte bleven dezelfde 
omleiding aan de brug van Ezemaal maar iedere keer opnieuw volgen 
en draaiden zo “cirkels” tot één van de twee toch besliste dat ze 
“vooruit” moesten, richting Goetsenhoven.  
 
Zo, een dikke merci aan alle deelnemers, aan Hugo en Noëlla in het 
bijzonder voor het lezen van de teksten en aan Jef S. voor de hand- en 
spandiensten bij het opstellen van de “power”. 

PS 1 (van Odette) het was een leuk initiatief deze amicale optredens, 
naar ons gevoel voor herhaling vatbaar. 

PS 2 (van Herman) het was intensief maar erg plezierig om doen. Wie 
weet … als alle “ingrediënten” (ingestudeerde liedjes, aangepaste tek-
sten, een amateurgitaarspelerke met een idee, enthousiaste deelne-
mers) nog eens aanwezig zijn …  
PS 3: als iemand van de overige Amici, die er niet bij kon zijn, een im-
pressie wil van het eerste optreden in WZC ’t Meiland, hij of zij late 
het weten, dan bezorgen we je een filmpje van dat optreden. 
 

                                  Odette en Herman 





NATIVITAS 

Op 05 april 2019 werd  in Perth (Australië) Luka geboren, de 
tweede kleinzoon van amica Arlette Dewaelheyns. 

PROFICIAT! 

 

Onze Nederlandse taal is schijnbaar toch niet zo gemakkelijk.... 

 Farid rijdt met zijn VW-busje en gezinnetje (Fatima en negen 

schattige kinderen) voor het eerst naar het Noordzeestrand. 

 In Scheveningen aangekomen bemerkt hij een bord met de 

tekst: 'Duinenweg'. 'Nonde, nonde!' sakkert Farid 'Duinen zijn weg!' 

 Even later merkt hij een bord met 'Strandweg' en daarna een 

met 'Zeeweg'. 'Alles weg!' sakkert hij nogmaals. 'Wij dan maar beter 

teruggaan naar huis.' 

 Het begint al te schemeren als een politie patrouille Farid staan-

de houdt op de autobaan. 'Uw rechter voorlicht brandt niet,' meldt de 

agent. 

 'Lamp en licht ook  weg!' sakkert de radeloze Farid. 

 'Geen nood,' zegt de agent. 'Drie kilometer verderop bevindt 

zich een benzinestation daar kunt u een nieuwe lamp kopen.' 

 Farid is opgelucht dat hij geen boete heeft gekregen.  

 Even later arriveert hij bij het benzinestation en bemerkt een 

bord met de tekst:  

 'Halogeenlampen'.  



 

Begin september 1944 werd mijn geboortedorp Uikhoven overrompeld door 

Duitse soldaten. De verzameling gebeurde aldaar om even later de Maas 

over te steken. Mijn ouderlijk huis werd manu militari een aantal dagen in 

beslag genomen. Beelden uit die tijd komen me nog vaak helder voor ogen. 

Nadat het Duits leger de Maas overgestoken was daagden de bevrijders op, 

ook met veel machtsvertoon. Maar spoedig maakte angst plaats voor vreug-

de. De Engelse en Amerikaanse soldaten werden overal gastvrij onthaald en 

leerden spoedig mijn dorpsgenoten een mondje Engels spreken, Chewing 

gum knabbelen en sigaretten roken. Nadat begin januari 1945 ook de gealli-

eerde soldaten de Maas overgestoken waren leek het erop dat de vrede was 

teruggekeerd. Alhoewel. De vliegende bommen, die nu en dan mijn dorp pas-

seerden richting Antwerpen,  maakten duidelijk dat de oorlog niet gedaan 

was. Bovendien hoorden we regelmatig wreedaardige verhalen vertellen be-

treffende een bloedaardige afrekening tussen ‘de witte en de zwarte brigade’. 

Pijnlijke scheuringen voltrokken zich in elk dorp, zelfs in vele families.  

Ik vermoed dat het in Sint-Truiden en omgeving niet anders is verlopen. Dit 

blijkt toch overduidelijk bij het lezen van het boek ’40 – ’45 Sint-Truidense 

getuigen. De auteur is Fred Bonaerts, oud-amicus.  

Aan de hand van gesprekken met oud-strijders, voormalige krijgsgevangenen 

en ‘gewone’ mannen en vrouwen schetst dit boek de oorlogsjaren van de 

Tweede Wereldoorlog in en rond Sint-Truiden.  Deze mensen vertellen over 

hun angsten en verdriet, de moeilijke momenten en het belang van een zorg-

zame familie in die verschrikkelijke jaren.   

Ook amicus Hugo Watzeels, geboren 15 januari 1940, herinnert zich bevrij-

dingstaferelen. Op de komende pagina’s van dit koorkrantje geeft hij meer 

duiding betreffende de 2de wereldoorlog en de bevrijding. JK 

OORLOG 1940—1945 

HERDENKING van de  BEVRIJDING van SINT-TRUIDEN  

in september 1944 

Concert in ACADEMIEZAAL Sint-Truiden 

06  september 2019 



Belgische Militairen bij het Britse leger 1940/1945 
 
A. De LANDMACHT: Na de ontsnapping uit Duinkerken in juni 1940 
wordt vanaf augustus 1940 een Belgische afdeling gevormd die al da-
delijk 400 man telt. Deze kern wordt dan later in het Britse leger inge-
voegd  en dient natuurlijk gevormd en geoefend te worden met zijn 
nieuwe structuur en wapens en uitrusting tot er een hechte eenheid ont-
staat. Maar het moest eerst tot een muiterij  van de soldaten komen 
vooraleer de Belgische regering,  de stafofficieren – en de Britten - hen 
beter wilden bewapenen. De militairen wilden nu eenmaal het gevecht 
met de Duitsers aangaan en zich niet zitten vervelen in hun armoedige 
onderkomen  in TENBY.  En zij kregen hun  zin: er werd keihard  ge-
oefend op de Engelse manier, er werd een kader gevormd,  betere be-
wapening en uitrusting verstrekt. In 1944  telde deze “Brigade PIRON” 
ong. 4000 man!   Die kwamen via allerlei wegen naar Engeland, vanuit 
België rechtstreeks overzee of via Gibraltar en meldden zich als vrij-
willigers.  Zij hebben effectief voor  de overwinning op de Duitsers en 
de bevrijding   meegevochten met de Britten.    
 
B. De LUCHTMACHT:  Al van in 1940 waren er overgekomen Belgi-
sche piloten die met Britse toestellen leerden vliegen zowat verspreid 
over de ganse Britse luchtmacht. Een aantal van hen werd binnen  en-
kele maanden bevorderd tot “squadron leader” omdat ze getoond had-
den leiderschap en de nodige moed te hebben. Promoties werden niet 
volgens anciënniteit verleend maar volgens leiderschap- en gevechts-
kwaliteiten. Maar de Britten stonden met de rug tegen de muur en had-
den dringend getraind  vliegend personeel nodig.  Sommige van onze 
leerling-piloten waren te jong en gaven een oudere leeftijd op om toch 
te kunnen vliegen. Tussen april en  september 1941 werden 17  Belgi-
sche piloten vertrouwd gemaakt met de Britse toestellen en technieken. 
Ook de “grondbehandeling” van de vliegtuigen door grondpersoneel 
moest geoefend worden. Op 12 november 1941 werd een volledig Bel-
gisch “Flight Squadron”  samengesteld dat vanaf begin 1942 actief bo-
ven Frankrijk deelnam aan de luchtoperaties. Een merkwaardig iets: 
men mocht ook niet te oud zijn om als piloot te dienen. Daarom moest 
een zekere LEBOUTTE - kolonel-piloot geboren in  1898 - zich met 
een valse geboortedatum, enkele jaren JONGER maken en gaf hij zich 
op met de graad van onderluitenant om toch bij de Britse luchtmacht te 
geraken. 
De Belgen hebben er met van alles gevlogen: Mosquito's, Spitfires, 



Hurricanes, Beaufighters, Lancaster,  Typhoon , Mustang enz. De 
Belgische bemanningen werden zeer erg gewaardeerd om hun in-
zet en gevechtskwaliteiten. Velen zijn snel bevorderd tot squadron-
leiders,  velen zijn ook in de strijd gesneuveld, onder meer de Trui-
enaar  Georges MENTEN DE HORNE die na een bombardement  
op Berlijn in de nacht van 01 januari 1944  geraakt werd en bij 
zijn terugkeer met zijn LANCASTER-bommenwerper een 
“crashlanding” maakte in het Oost-Engelse SPALDING, waarbij 
hijzelf en de ganse bemanning gedood werd. 
 
C.  De MARINE:  Zoals eerder  gezegd was er van een echte uitge-
bouwde marine nog niet veel sprake. Maar daar kwam al vlug verande-
ring in: gevluchte Vlaamse vissers, bemanningen van Belgische koop-
vaardijschepen die bij het begin van de oorlog  op zee waren doch niet 
terug naar België  maar wel in Engeland aanlegden, andere Belgische 
vluchtelingen waaronder getrainde oud-gedienden uit het vreemdelin-
genlegioen die uit Noord- Afrika kwamen meldden zich vrijwillig aan 
voor de marine. Dat had als neveneffect dat de bemanning van “onze”  
koopvaardijvloot een mengelmoes werd van allerlei nationaliteiten -
van Witrussen tot  Zuid-Amerikanen – naast nog een aantal Belgen.   
En wat gebeurde er nog in 1940: in juli werd er na lange onderhande-
lingen een akkoord gesloten met de Britten: de rederij van baron Boël 
(jaja, dat is de zogezegde familie van...!)  VERHUURDE haar schepen  
(zo'n honderdtal, waarvan 50 vrachtschepen,  vijf passgierschepen en 
negen tankers) MET BEMANNING  aan Groot-Brittannië. Bovendien 
waren er nog 5 kanaal-ferryboten zonder bemanning en voor het overi-
ge sleepboten en andere werkschepen. Dat was in een periode dat de 
verliezen van de koopvaardijvloot erg hoog opliepen en Engeland had 
een groot tekort aan scheepsruimte. Ten andere: 3 Belgische schepen 
werden toen al getorpedeerd met 86 doden tot gevolg (“Ville d' Ar-
lon”(02/12/1940) door een Duitse U-boot (56 doden), de  “Portugal 
“ (20/1/1941) door een Italiaanse U boot (30 doden) en tenslotte de 
KABALO eveneens door een Italiaanse onderzeeër, dit keer niet met 
torpedo's maar met kanonvuur.  De Italiaanse kapitein gaf  de beman-
ning de kans  zich te redden met de sloepen en  nam hen zelfs een hele 
tijd  op sleeptouw  in de richting van  het dichtst bijgelegen eiland.   De 
Italiaanse  kapitein werd door de Duitsers uitgemaakt voor “ Don Qui-
chote” van de zee en “zwakkeling”  omdat hij de 42 opvarenden ge-
spaard had. Enkel een bemanningslid van de KABALO was door een 
toevalstreffer gedood tijdens de aanval: een Congolese stoker. 



In totaal kwamen tijdens de ganse oorlog 885 Belgische bemanningsle-
den van onze schepen om tijdens oorlogshandelingen. 
 
Tegen einde 1941 waren zo'n 200 man opgeleid om dienst te kunnen 
nemen bij de Britse marine. Zij werden ingezet  vanaf begin 1942 op 
twee korvetten (klein bewapend marine-oppervlakteschip) met volle-
dig Belgische bemanning  voor mijnenvegen, reddingsacties (b.v. op-
pikken van neergeschoten vliegtuigbemanningen of scheepsdrenkelin-
gen). We hadden dus de 2 korvetten “BUTTERCUP “ en “ GODE-
TIA”, en dan het Britse “ QUENTIN ROOSEVELT” dat naast lichte 
bewapening met 2 kanonnen was uitgerust en een gemengde Brits-
Vlaamse bemanning had. Dit schip voerde  patrouilles uit vanaf SCA-
PA FLOW tot de FAR OER eilanden om eventuele aanwezigheid van 
U-boten te melden, ze zelfs aan te vallen, andere scheepsbewegingen 
buiten konvooien te melden enz. Ook de koopvaardijschepen kregen 
van langsom meer en betere bewapening zoals luchtafweer en kanon-
nen waarmee ze zich beter konden verdedigen.  Bovendien deden nog 
honderden Belgen dienst in de Britse marine, verspreid over tal van 
oorlogsschepen zoals “Walpole”, “Fidelity” (getorpedeerd 30/12/42 
door U-boot, 151 doden w.o. een aantal Belgen), “Milne” en talrijke 
andere, w.o. zelfs de vliegdekschepen HMS Illustrious en Furious. 
 
Kortom: de Belgen hebben daar goed hun mannetje gestaan en het aan-
vankelijk Britse scepticisme is overgegaan in respect. 
Hugo 
 



TOEVOEGING AAN : ‘DE BELGEN IN GROOT BRI-
TANNIE-WO II’ 
 
Op 23/5/2019 werd in de gemeente CREPON (Normandië) een nieuw 
monument onthuld ter herdenking van de Belgische piloten die met de 
Britse Luchtmacht meegevochten hebben bij de landing in Normandië 
en de verdere bevrijding van Frankrijk.  CREPON is een heel klein 
dorp (+- 200 inw.) in het arrond. BAYEUX, Normandië.  In CREPON 
zelf sneuvelde één Belgische piloot. 
Het monument bestaat uit 2 replica’s van SPITFIRE jagers die zoge-
zegd aanvliegen met de neus lichtjes omhoog, zoals bij een landing. 
Het derde replica- vliegtuig is een  jager type TYPHOON  die tussen 
de Spitfires in steil omhoog gaat. ( Dat steil omhoog gaan van een der 
landende vliegtuigen was  het signaal voor het grondpersoneel  dat een 
of meer vliegtuigen tijdens hun opdracht neergehaald waren). Ik hoor-
de volgende cijfers: 1200 Belgen dienden bij de Britse LuM, 521 van 
hen waren hetzij piloot, hetzij navigator. De overige waren dus b.v. 
boordschutters in bommenwerpers enz. of grondpersoneel). 212  van 
hen zijn gesneuveld. 
Men interviewde ook een Waalse piloot van toen: 98 jaar oud en nog 
zeer actief en helder. Samen met zijn tweelingbroer naar Engeland ge-
vlucht en direct aangeboden bij de RAF. Men wilde hen op bommen-
werpers leren vliegen maar zij hebben krachtig geprotesteerd en wilden 
als jager-piloot dienen. Zij kregen dus omscholing om met SPITFIRE 
te vliegen. Deze Jacques MOREAU en zijn broer dienden bij het 
349ste  smaldeel jachtvliegtuigen en zij vlogen allebei 232 missies bo-
ven vijandelijk gebied!   

* 

WAT GEBEURDE ER  TOEN  TOCH ALLEMAAL IN 
SINT-TRUIDEN ?????  Enkele ANECDOTES 
 
1. In 1936 werd TENAERS William een eerste maal door de bevolking 
tot burgemeester verkozen in ST.-TRUIDEN.   Korte tijd na de Duitse 
inval en bezetting werd TENAERS door de Duitsers gevangen gezet in 
Fort BREENDONK - waarschijnlijk werkte hij onvoldoende mee naar 
hun zin. Hij werd vervangen door een zekere NAGELS, door de Duit-
sers aangesteld als nieuwe burgemeester. Deze bleef dat tot hij op 
09/6/1944 (3 dagen na de invasie in Normandië) de vlucht nam...Zijn 
plaats werd ingenomen door een zekere KONINGS. Zodra TENAERS 



bevrijd was werd hij teruggehaald en opnieuw als burgemeester geïn-
stalleerd. Hij werd na de oorlog nog twee maal verkozen tot burge-
meester. 
2.  Kort voordat de Amerikanen ST.-TRUIDEN  naderden was een 
Duitse TIGER-tank (héél zwaar geval!) komen postvatten +- waar nu 
hotel STAYEN is. De Amerikanen naderden op de Tiense steenweg en 
toen hun eerste tank ter hoogte was +- waar nu  het warenhuis COL-
RUYT is werd die door de D TIGER stukgeschoten. Nadien blies de 
Duitse tank de aftocht. Vertragingsgevecht gedaan. 
 
3.   De Duitsers hadden bij het begin van de bezetting ook een andere 
Hoofdpolitiecommissaris aangesteld: zekere Willem  ULRICHS uit 
het Antwerpse.  Een oud-politieman heeft dit verhaal in 1970 geno-
teerd van twee  veel oudere collega's die het hadden  meegemaakt: 
“Toen de Amerikanen toekwamen stond de bevolking massaal verza-
meld op de grote markt om hen te verwelkomen. De commissaris UL-
RICHS stond er ook, met naast zich 2 agenten ( Jef PAMELAERE en  
Hubert CLEEREN). Van zodra de eerste Amerikaanse Jeep vanuit de 
Stapelstraat de markt opkwam sloeg PAMELAERE met vlakke hand 
de kepie van het hoofd van  zijn commissaris. De kepie viel  op de 
grond. Hij bukte zich om hem op te rapen en kreeg nog  een schop on-
der zijn achterste van PAMELAERE. Daarop is de commissaris  weg-
gegaan.  Op zich was hij een heel brave man, maar ja...  Jaren na de 
oorlog stond hij hier op de markt met een groentekraam. 
 
4. In het kasteel van DURAS waren tijdens de oorlog Joodse kin-
deren in het geheim ondergebracht om hen te beschermen tegen de-
portatie en de verdere gevolgen. 
 
5. Toen  de Amerikanen een tijdje  hier waren en enkelen zich misdra-
gen hadden (zo wilden dronken Ami's de meisjes uit het college halen! 
Tot een kwaaie zuster overste tussenkwam) is in St.-Truiden in stilte 
een nieuw gebed rondgegaan : “Van de bevrijders verlos ons Heer”.   
 
      
                                  Hugo 
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 ENKELE BEROEMDE ZEEGEVECHTEN 
 
Vooraf dit:    Oorlog gaat altijd gepaard met  slachtoffers.  Vooral bij 
gevechten op zee vallen er ALTIJD VELE doden. De Atlantische Oce-
aan  met o a de Noordzee is echt een héél grote plas om te bevaren.. En 
als er een gevecht losbreekt zitten er op elk schip mensen die daar niet 
uit kunnen. Zelfs als dit mogelijk was leidde het dikwijls tot de dood 
door verdrinking, onderkoeling, verstikking door al dan niet brandende 
olie.... 
Engeland en Rusland werden vanuit  Noord- en Zuid Amerika bevoor-
raad  met levensmiddelen, staal, legermateriaal, benzine en olie enz.. 
Die schepen voeren in grote konvooien, soms tot  40  schepen, die op 
onderlinge afstand van  +- 4 à 700 meter achter elkaar en in rijen naast 
elkaar voeren.  Op weg naar Rusland ging de reis altijd zo dicht moge-
lijk bij het poolijs om de Duitse U-boten te ontlopen. De konvooien 
werden rondom beveiligd door  marineschepen die allemaal opspo-
ringsapparatuur voor duikboten en dieptebommen  aan boord hadden, 
terwijl in de mate van het mogelijke ook vliegtuigen op zoek gingen 
naar U-boten die vanuit Noorwegen kwamen.     
De schepen liepen groot gevaar vooral tot zowat half 1943. Er waren 
maanden dat meer dan 300 schepen werden getorpedeerd! Daarna ver-
beterde de duikbootbestrijding  omdat  Britse wiskundigen de ENIG-
MA-code hadden gekraakt en dus de Duitse radioberichten konden 
ontcijferen...en zo de positie van de vijandelijke onderzeeërs te weten 
kwamen. Maar doden vielen er ALTIJD, hetzij bij de schepen, hetzij 
bij de U-boten..... 
 
 De actie van Günther PRIEN.                                                                          
 Op  14/10/1939 ( Engeland was toen al in oorlog door de Duitse inval 
in Polen) is de Duitse U47  onder commando van  Günther PRIEN erin 
geslaagd de beschutte baai van SCAPA FLOW via de oostelijke toe-
gang  ongemerkt binnen te varen. Er lagen vele tientallen grote  Britse 
oorlogsbodems voor anker en niemand verwachtte daar een U-boot.  
PRIEN vuurde twee torpedo's af op het slagschip ROYAL OAK dat 
hierdoor onder de waterlijn een gat van  9 meter breed opliep, kapseis-
de en zonk. 833 bemanningsleden kwamen om. PRIEN slaagde er ook 
nog in te ontsnappen uit de baai en kreeg voor zijn onnavolgbaar per-
fecte  huzarenstukje het Ridderkuis. 
 
SCAPA FLOW is omsloten door een zestal eilanden. De baai is 324 



km² groot, gemiddeld slechts 30 m diep en maximaal 60 m. wat een 
duikboot weinig manoeuvreerruimte geeft onder water. Het  was de 
thuisbasis voor zowel de Britse “Home Fleet” als de Atlantische vloot. 
De diverse toegangen waren beveiligd met anti-duikbootnetten en 
blokkadeschepen en er stond veel luchtafweergeschut rondom. PRIEN  
heeft op een zo gunstig mogelijke  toegangsweg een goed moment af-
gewacht om  - in het donker en steeds onder water - met zijn U boot 
binnen te sluipen en zijn slag te slaan om vervolgens ongezien ook 
weer weg te geraken. Nadien werden op vele ondiepe toegangen  van 
Scapa Flow “Churchill barriers” (versperringen) aangelegd zodat 
slechts twee toegangen open bleven. De anti-U boot patrouilles werden 
later o.m. door Belgen uitgevoerd.  Centraal in bovenstaande afbeel-
ding ligt de baai van Scapa Flow, ten noorden van Schotland en om-
ringd door eilanden. 
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slaan om vervolgens ongezien ook weer weg te geraken. Nadien wer-
den op vele ondiepe toegangen  van Scapa Flow “Churchill bar-
riers” (versperringen) aangelegd zodat slechts twee toegangen open 
bleven. De anti-U boot patrouilles werden later o.m. door Belgen uit-
gevoerd.  Centraal in bovenstaande afbeelding ligt de baai van Scapa 
Flow, ten noorden van Schotland en omringd door eilanden. 

 
DE STRIJD TUSSEN DE BISMARCK EN DE HOOD 
 
De Bismarck was het allernieuwste en zwaarste slagschip van de Duit-
se vloot. 52000 ton zwaar, 12 kanonnen van 38 cm, snelheid 30 kno-
pen (55km/u). Hij voer uit op 18/5/41 voor zijn eerste oorlogsmissie, 
samen met de kruiser Prinz Eugen. Op 23/5/41 werden zij ontdekt in 
de Straat Denemarken, ten Noorden van Ijsland. De reeds gealarmeer-
de onderdelen van de Britse vloot waren onderweg: het vlaggenschip 
van de Britse vloot: slagschip HOOD (48000 ton—kanons van 40 cm)
met de PRINCE OF WALES (PoW) terwijl andere kruisers op volle 
snelheid kwamen helpen.  Vanop 28 km afstand begon de HOOD te 
vuren, eerst op de Prinz Eugen, daarna op de Bismarck. De schepen 
waren tot op 22 km van elkaar genaderd toen de Bismarck zijn vijfde 
salvo afvuurde: recht in de roos. De HOOD kreeg een voltreffer in een 
munitiemagazijn, ontplofte, brak in twee en zonk.  Slechts 3 van de 
1418 bemanningsleden hebben het overleefd. De PoW was ook getrof-
fen, zijn kanonnen deden het niet meer en hij moest vluchten achter 
een rookgordijn. Maar....de BISMARCK was ook drie keer getroffen 
door de P O W, kreeg een paar duizend ton water in de ruimen net zo-
als de Prinz Eugen geraakt was en later via een rookgordijn kon weg-
geraken. 
Van alle kanten kwamen de Britten opzetten om de BISMARCK niet 
te laten ontsnappen. De kruisers Suffolk, Norfolk, en tenslotte vliegtui-
gen vonden hem terug, langzaam varend  op 650 km van de Franse ha-
ven BREST waar Kapt Lindemann wilde binnenvaren. 2 Dagen later 
begon de laatste slag: vliegdekschepen (King George V, Ark Royal)
met “SWORDFISH” torpedovliegtuigen vielen aan, van alle kanten 
schoten kruisers hun kanonnen leeg op de Bismarck die intussen nog 
slechts rondjes kon draaien omdat zijn roer geblokkeerd was en zijn 
snelheid tenslotte gereduceerd was tot nog slechts 10 knopen (18,5 km/
u, later nog 3 (5,5 km/u).   De vuurkracht was inmiddels ook afgeno-
men tot 1 zwaar kanon en wat kleinere stukken. Op 27/5/41 om 10 u 
kreeg de kruiser DORSTESHIRE opdracht torpedo’s te gebruiken om-



dat de Bismarck zich bleef teweerstellen. 3  Torpedo's maakten er een 
eind aan: ruim 800 bemanningsleden konden overboord springen toen 
de BISMARCK zonk.  De DORSETSHIRE redde 118 Duitsers en 
moest dan de redding afbreken omdat Duitse U-boten gesignaleerd 
werden. 2091 bemanningsleden van de BISMARCK vonden de dood. 
DETAIL: de Britse bemanning op de Dorsetshire verschafte zoals ge-
woonlijk droge kleding, voedsel en sigaretten aan de geredde Duitsers. 
De gewonden werden in de ziekenboeg verzorgd. Een van hen over-
leed de volgende nacht en kreeg de dag daarop een zeemansgraf. Britse 
en Duitse matrozen en officieren  brachten tijdens de plechtigheid een 
saluut. Een Duitse gevangene had een trompet geleend van de Britten 
en speelde “Ich hatt einen Kameraden”...... 
   
De ADMIRAL GRAF VON SPEE: (G S)  was een zogezegd 
“vestzakslagschip”. Deze stevig bewapende  schepen voeren vermomd 
als gewone koopvaardijschepen over de oceaan onder een valse naam 
en neutrale vlag. Als zij een onbeschermd geallieerd koopvaardijschip 
ontdekten  kwamen zij  dichterbij en op het laatste moment werd de 
“vermomming” verwijderd en de Duitse vlag gehesen. Onmiddellijk 
werd de radiohut van de koopvaarder met kanonnen uitgeschakeld, de 
bemanning van boord gehaald  en het schip tot zinken gebracht. De GS 
bracht tussen 30/9/39 en 13/12/39 NEGEN Britse vrachtschepen tot 
zinken in de Zuidelijke Atlantic. Er vielen GEEN doden: de Britse be-
manningen werden  aan boord van de G S gehouden tot zij konden 
overgezet worden op een Duits bevoorradingsschip. Tenslotte werd de 
“G S” ontdekt door een Britse eenheid bestaande uit de kruisers Cum-
berland en Exeter en de destroyers Ajax en Achilles. De G S werd 
zwaar beschadigd en zocht zijn toevlucht in de (neutrale) haven van 
Montevideo (Uruguay). In de neutrale territoriale wateren mocht er 
niet meer geschoten worden.... De gewonden werden aan land ge-
bracht, de gevangenen werden vrijgelaten. Nadat enkele herstellingen 
waren uitgevoerd werd de G S verzocht de haven te verlaten. Kapitein 
LANGSDORFF zag de Britse kruisers op zee liggen wachten. Hij  
voer met een beperkte bemanning de Rio de la Plata af  terwijl op de 
kust talloze nieuwsgierigen stonden toe te kijken...Hij  wilde met zijn 
schip ten onder gaan in zee vlak voor de monding, liever dan zich over 
te geven. Zijn bemanning pakte hem echter mee aan wal terwijl hun 
schip zonk. Zij werden ondergebracht in een hotel, waar LANGS-
DORFF zich in zijn kamer door het hoofd schoot… 
 



Het lot van de Duitse Marine.... 
 
De SCHARNHORST (S):  en zijn zusterschip GNEISENAU waren 
samen de oceaan opgevaren om geallieerde schepen aan te vallen en 
zodoende de bevoorrading van Engeland te hinderen. De Scharnhorst 
was vertrokken op 21/1/41 voor zijn eerste gevechtsmissie en op 08/2 
vond hij een konvooi, waarvan één schip door kanonvuur gekelderd 
werd. Op 20/2 kon hij vier schepen doen zinken, op 15/3  ELF  olie-
tankers, op 16/3 acht schepen, om op 22/3 terug te keren in de Franse 
haven BREST. Daar werd hij getroffen door een bom waardoor hij 
naar WILHELMSHAFEN moest voor herstelling. Tijdens de reis via 
het “nauw van Calais” en het kanaal ging alles goed, doch de GNEI-
SENAU werd in BREST intussen ook door een bom getroffen en 
zwaar beschadigd. Kerstmis 1943 vaart de SCHARNHORST opnieuw 
uit richting Barentszee (boven Noorwegen) om daar konvooien van of 
naar Rusland taan te vallen. Op 26/12 is er al een gevecht van vijf uren 
lang met drie Britse kruisers en wordt de S twee keer getroffen. Hierbij 
wordt de radar van de S. geraakt en is die onklaar.  Nochtans zoeken ze 
verder naar een konvooi en tussendoor kunnen ze de Britse kruiser 
NORFOLK zwaar beschadigen, Enkele uren later botsen ze op de Brit-
se ”Duke of York”, de Jamaïca en 6 torpedojagers.Na een gevecht van 
2 uren kan de S. ontsnappen naar het oosten toe tot om 18 u ongeveer, 
in de duisternis van de poolnacht, plotseling een lichtgranaat ( afge-
vuurd vanaf de Duke of York die nog wèl radar heeft) boven de S het 
schip helemaal verlicht. Er wordt weer over en weer geschoten, de S. 
krijgt ook talrijke torpedos te slikken maar blijft vechten en slaagt erin 
de Britse kruiser “SAUMAREZ” tot zinken te brengen.  Om 19.35 uur 
treffen vier torpedos bijna tegelijk doel tegen de flanken van de S. en 
tien minuten later kapseist  hij en zinkt. 1932 bemanningsleden gaan 
mee in het zeemansgraf. Ook hier werd een reddingsactie ondernomen 
door de Britse schepen maar konden slechts 36 Duitse drenkelingen 
worden gered.  De redding moest eens te meer worden afgebroken om-
dat Duitse U-boten in de nabijheid kwamen. En in deze ijskoude zee 
kan men slechts enkele minuten overleven.... Weer een trots van de 
Duitse marine gekelderd. 
    
De BLÜCHER: werd pas in dienst gesteld in januari 1940 maar heeft 
wellicht de kortste carrière van de Duitse marine. In april 1940 gingen 
de Duitsers Noorwegen aanvallen. De Blücher (B.) had tot taak de Os-
lofjord binnen te varen samen met vijftien andere oorlogsschepen die 



o.a. Troepen vervoerden om OSLO te gaan veroveren en bezetten.  Het 
ganse flottielje was een eerste Noors fort voorbijgevaren zonder gevolg 
te geven aan een paar Noorse waarschuwingsschoten. De fortcomman-
dant verwittigde zijn collega van  het volgende fort Oscarsborg. Die 
commandant had de beschikking over DRIE echt oude kanonnen 
(merk KRUPP!! ). Vele jaren geleden als geschenk gekregen 
van...Duitsland notabene....!! Hij had ook enkele oude torpedo's lig-
gen.. De BLÜCHER die als eerste voer kreeg onmiddellijk twee tref-
fers te verwerken: één op de commandobrug waar de navigatie en be-
sturing gebeurt en de “vuurleiding” van waaruit het kanonvuur gere-
geld wordt: allebei uitgeschakeld. De tweede granaat sloeg in op een 
brandstoftank. Twee torpedo’s boorden zich ook in het schip dat direct 
zonk. 1372  opvarenden vonden de dood, 830 werden gered.   Belang-
rijkste gevolg van dit gevecht: het flottielje voer niet verder door naar 
OSLO maar bleef halverwege liggen. Hierdoor kon de Noorse regering 
– die anders totaal verrast zou geweest zijn - de nodige maatregelen 
treffen om verzet te bieden aan de Duitse “inval zonder waarschu-
wing”. En zo kon Noorwegen zich nog verdedigen  tot 9 juni 
1940....om zich dan noodgedwongen over te geven. 
    
De TIRPITZ:  Zusterschip en gelijke van de” BISMARCK die al in 
mei 1941 was verslagen door de Britten. Hitler wilde zijn grote sche-
pen niet meer riskeren in zeeslagen met de Britten. De TIRPITZ (T)
werd gestationeerd in de Altafjord nabij Tromsö (Noorwegen) en al-
leen al zijn dreigende  aanwezigheid zorgde ervoor dat de Britten hun 
konvooien in het Noorden zeer goed moesten begeleiden en bewaken. 
De T lag goed gecamoufleerd en herhaalde pogingen om  hem te bom-
barderen hadden  niet zoveel uitgehaald door de intense luchtafweer. 
Op 22/9/43 deden enkele  Britse commando's met drie speciaal voor dit 
doel gebouwde mini-duikbootjes een poging: zij geraakten door de 
versperringsnetten, kwamen tot onder de T. en plaatsten drie zware 
springladingen met tijdontsteking onder de kiel. Dan moest een van de 
duikbootjes willens nillens uit noodzaak boven water komen en werd 
opgemerkt. Verrassing voorbij: de TIRPITZ kon amper op tijd wegva-
ren, de springladingen ontploften wel en er was binnen in het schip 
enige schade aangericht maar hij bleef inzetbaar (einzatsfähig). Op 
03/4/44 volgde een aanval met torpedo’s vanuit Barracuda-vliegtuigen. 
De T liep ernstige averij op en ongeveer 100 opvarenden werden ge-
dood. 
De T werd nu verhaald naar een ligplaats boven een zandplaat waar-



door hij niet zou kunnen zinken.  Op 15/9 werd een “Tall Boy” bom 
van 5 ton afgeworpen naar  de T. en op 12/11 werd opnieuw zo'n “Tall 
Boy afgeworpen. Door de drukgolf van de ontploffing werd het zand 
onder de T weggeslagen  en kantelde de T. Er vielen 971 doden onder 
de bemanning, 87 werden gered doordat men grote gaten kon branden 
in de pantserhuid van het schip dat nu totaal verloren was....... 
     
DE HIPPER:  nam in mei 1940 deel aan de invasie van Noorwegen en 
bracht toen de Britse destroyer GLOWWORM tot zinken. De Britse 
commandant heeft zijn zinkend schip nog naar de HIPPER toegestuurd 
en hem geramd zodat die ook beschadigd werd. In juni '4O gaat hij op 
jacht in de Atlantic, keldert drie Britse koopvaardijschepen en verovert 
een Fins vrachtschip dat hij als buit meeneemt. In januari  '41 weer op 
de Atlantische oceaan keldert hij twee vrachtvaarders en takelt de Brit-
se kruiser BERWICK ernstig toe. In februari '41 vindt hij een klein 
konvooi waarvan hij acht schepen tot zinken brengt en 1 zwaar bescha-
digt. In december 1942 is hij weer op jacht, wordt naar een  beschermd 
konvooi toe geleid en in het gevecht met de Britten krijgt hij drie tref-
fers.  Anderzijds brengt hij een Britse torpedojager en een mijnenveger 
tot zinken, maar ook een Duitse torpedojager gaat ten onder.  Nadien 
moet hij voor herstelling het droogdok in. Hij wordt in 1944 in de ha-
ven van KIEL zwaar gebombardeerd en voor de rest van de oorlog uit-
geschakeld. 
 
En zo geraakte de Duitse marine haar beste en grootste oppervlakte-
schepen kwijt. BISMARCK, SCHARNHORST, Admiral Graf von 
SPEE,  BLUCHER, TIRPITZ,  HIPPER….zij werden niet vervangen. 
Helaas: ook de vele duizenden doden zouden nooit meer thuis komen 
en rusten  in het zeemansgraf. 
De zeeoorlog ging van Duitse kant verder met meer inzet van U-boten  
die eveneens enorme schade aanrichtten, honderden schepen (zowel 
koopvaardij- als oorlogsschepen) tot zinken brachten  en vele duizen-
den  gealliëeerde levens eisten. Anderzijds: de U-bootbestrijding werd 
steeds beter en tenslotte werden er meer vernietigd dan er bijgebouwd 
konden worden.....Ook hun bemanningen liggen nu in het grote zee-
mansgraf.                 
   
De oorlog op zee werd ook een statistiek. In de Naval History vond ik 
deze cijfers...Tussen september 1939 en mei 1945 werden op zee 3774 
geallieerde schepen tot zinken gebracht, waarvan  117 oorlogsbo-



dems. Oorzaken waren: in de eerste plaats U-boten, en verder nog aan-
vallen door oppervlakteschepen, vliegtuigen en... aanvaringen met 
Duitse zeemijnen. Het aantal doden staat niet vermeld: waarschijnlijk 
onbelangrijk voor de economie of zoiets???  Maar zeg rustig: meer dan 
30000. 
Naast o.m. de reeds voormelde zware oppervlakteschepen verloor de 
Kriegsmarine in het verloop van de oorlog tussen september '39 en mei 
1945 niet minder dan 630 U-boten op een totaal van 863 .De Duitse 
Onderzeedienst alleen al verloor hiermede 28000 man, of 75 % van het 
totaal dat ooit tijdens de oorlog in dienst was. Tel daar de vele duizen-
den bij die met hun oppervlakteschip ten onder gingen...zeg dan gerust 
45000. 
Duitsers en geallieerden liggen samen in het enorme, koude  zeemans-
graf.....door slechte  politiek van weerszijden gesneuveld. HUGO 



  PARELTJES UIT DE EXAMENS!!! 

NEDERLANDS (1 tso): 
 
De trappen van vergelijking : De positief, de comparatief en de aperitief. 

Uit een opstel: Stappend door het landschap naderde de kerktoren. 

Polygamie is schrik hebben in kleine ruimten. 
Een zelfstandig journalist is een taxfree-journalist. (freelance) 
Binnen in een klok hangt een tepel. 

 

ENGELS (3 aso): 
 
Vertaal : "In de Middeleeuwen werden heksen op de brandstapel gezet."     

In the Middle Ages witches were fired. 
Verklaar : "workaholic".          Verslaafd aan werken en alcohol. 
Vertaal : "Een vleermuis."       a floddermouse 
Vertaal : "Een mooie vrouw." A bediful woman. 
Uit een opstel : He shot three times and now he is dad. 
A person who doesn't eat meat, is a vegetable. (vegeterian) 

 

FRANS (zelfde 3 aso): 
 
Vertaal : "Duitsland was de vijand". La Germaine etait la viande. 
Traduisez : "Ce soir c'est la finale de la coupe du monde". 

Vanavond is het de finale van... de haarsnit van het volk. 
Vertaal : "Een woordenboek". Un prisma. 
Vertaal : "Nou en of !!" Maintenant et ou !! 

  

GESCHIEDENIS (5+6 lj): 

  

Wat is Bouillon?  De stad van de bouillonblokjes. 
Beschrijf de reisroute van Christoffel Columbus in 1492.   Via het Suez-kanaal. 
Wat deed Clovis om de Alemannen te overwinnen?  Vechten. 
De piramiden  dienden om koningen in te doen. 
Zo een ingewikkelde koning heette Mammie. 
Er waren hofdames en die hielden zich bezig met naaien en jongens om hen natte 
manieren te leren. 
De steden ontstonden doordat er mensen in de steden gingen wonen. 
Vroeger leefden de mensen van armoe. 

 

 



GODSDIENST (zelfde graadsklas): 
 
Noem een paar vreemde godsdiensten. De bamboes en de honda's. 
De hoogste rang bij de hindoes zijn de barmannen.  (brahmanen) 
Verklaar de naam van de stad Babylon.  Daar is een belangrijke baby geboren. 
Waarom kwamen de eerste missionarissen vooral uit Ierland? Omdat ze er daar te 
veel hadden. 
Waarom moesten in de Middeleeuwen de vuren 's nachts gedoofd worden?  Omdat 
de aarden potten anders smolten. 

  

BIOLOGIE (1 aso): 
 
Tijdens de "ovatie" is de vrouw vruchtbaar.  (ovulatie) 
Een betovergrootvader is een bedlegerige overgrootvader die zich in een terminale 
fase bevindt. 
De walvis voedt zich met "micro-orgasmen".  (micro-organismen) 
Neandertalers herken je aan hun botten want die waren nog niet van rubber. 
Geef een symptoom van zware brandwonden. Assen. 
Als we ons gesneden hebben, komen er allerlei orgasmen zodat we het moeten 
ontsmetten. 
Sinds wanneer kan de mens rechtop lopen? Een jaar na de geboorte. 
Wat wordt bij de mens (uit een Franstalig examen, er stond in de opgave 'chez 
l'homme') 

in de duisternis zeven keer groter? De penis.  (de pupil) 
"Padden hebben een uitwendige bevruchting". Wat betekent dat?     

Als ze kinderen hebben, smijten ze de mannen buiten. 
Wanneer is een meisje geslachtsrijp? Wanneer ze vruchten kan geven. 

  

 

  



 

Midzomer met zijn allen naar de ZOMEROPERA in ALDEN BIESEN 

OORLOG 1940—1945 

HERDENKING van de  BEVRIJDING van SINT-TRUIDEN  

in september 1944 

Concert in ACADEMIEZAAL Sint-Truiden 

06 september  

21 juli AC NATIONALE FIETS– en WANDELTOCHT 

BBQ  in de bloemrijke tuin  van amicus MARC  

30 juni 2019 12.30 u 

Koorfeest Sint-Cecilia 23 november 2019 

22 december 2019 16.00 u 

JUBILEUMCONCERT in Sint-Augustinuskerk (Nieuw-Sint-Truiden) 

i.s.m. ARENBERGKOOR uit Heverlee 

 

• Gezamenlijke repetities 27.10 en 01.12 in Heverlee 

• Generale repetitie 19.12 op Campus Saffraanberg 



Van maandag 20 tot en met zaterdag 25 mei streden twaalf finalisten 
om de Eerste prijs in de Koningin Elisabethwedstrijd viool.  Op het pro-
gramma stonden het verplichte werk van Kimmo Hakola en een viool-
concerto naar keuze van de finalisten. Het Belgian National Orchestra 
o.l.v. Hugh Wolff was het wedstrijdorkest.  

 

Wie waren de finalisten en welk vioolconcerto speelden 
ze ? 

Luke Hsu – Peter Tsjaikovski, Vioolconcerto in D op. 35 
Sylvia Huang - Antonin Dvorak, Vioolconcerto in a op. 53 

Stephen Kim - Johannes Brahms, Concerto in D op. 77 
Ji Won Song - Jean Sibelius, Concerto in d op. 47 

Seiji Okamoto - Jean Sibelius, Concerto in d op. 47 
Ioana Cristina Goicea - Dmitri Shostakovitsj, Concerto n. 1 in a op. 77 

Júlia Pusker - Ludwig van Beethoven, Concerto in D op. 61 
Yukiko Uno - Johannes Brahms, Concerto in D op. 77 

Stella Chen - Peter Tsjaikovski, Concerto in D op. 35 
Timothy Chooi - Peter Tsjaikovski, Concerto in D op. 35 

Shannon Lee - Peter Tsjaikovski, Concerto in D op. 35 
Eva Rabchevska -Johannes Brahms, Concerto in D op. 77 

Wie won de wedstrijd? Stella Chen  

Wie won de harten van het publiek? De Belgische Sylvia Huang 



75 JAAR BEVRIJDING W.O. II SINT-TRUIDEN 

vrijdag 6 september 20 uur 

Muzikale avond met liedjes uit W.O. II door Amici Cantemus. Het 

koor zingt over de gesneuvelden, de bevrijding van Sint-Truiden door 

het  Amerikaanse leger, de aankomst van de Britten voor het Arden-

nenoffensief én over de bevrijding en de liefde. 

De organisatie is een samenwerking tussen Amici Cantemus en Okra. 

Info: het concert vindt plaats in de academiezaal, de inkom bedraagt 

10 euro (inbegrepen een glaasje cava), tickets zijn te verkrijgen bij de 

de UIT-balie, iedereen is welkom. 

  


