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Voorwoord
Het jaarverslag heeft tot doel inzicht te geven in de activiteiten van de Stichting en verantwoording af
te leggen naar onze sponsoren. Het onderhavige verslag heeft betrekking op het jaar 2015. Het is
inmiddels 71 jaar geleden dat de Heilige Mis met Kerstavond 1944 plaats vond.

Doel van de Stichting
Voor Doel, Organisatie en registratie en ANBI informatie, zie onze website:
www.SHAK1944.org
REALISATIE
SHAK 1944 tracht haar doel te bereiken door middel van financiële ondersteuning door giften en
sponsoren. Daarnaast zijn er ten tijde van de daadwerkelijke viering nog vrijwilligers actief, die de
uitvoering door hun belangeloze inzet en ondersteuning mogelijk maken.
Via het delen van documenten op onze website is meer informatie ter beschikking gekomen voor de
geïnteresseerde lezer en er is een link geplaatst op de Website van Virtueel Margraten Memorial,
waardoor meer mensen via Internet de toegang kunnen vinden naar onze website.
Onzerzijds hebben wij op onze website enige links toegevoegd van andere organisaties die
raakvlakken hebben met wereldoorlog II.
SHAK1944 heeft regelmatig informatie over WO II uit haar archief verstrekt, in het bijzonder zoals
deze verwerkt is het vorig jaar verschenen boek “De Schark” van de hand van Historicus
drs. P. Bronzwaer.
Ook op de website van het STIWOT : www.wo2actueel.nl is een artikel te vinden dat gewijd is aan de
de : Ondergrondse kerstviering tijdens WO2 in Maastricht.

Sponsoren:
Transformatie Platform ENCI (TPE)
DAWI Heating
Hotel MABI dhr Persoon
Club 44 Jean Maas
Mede door toedoen van bovenstaande sponsoren heeft de 71e herdenking gestalte kunnen krijgen.

Het SHAK 1944 heeft een ANBI “keurmerk” van de Belastingdienst sedert 1.1.2014.
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ACTIVITEITEN

•

Voordrachten/lezingen op school
Er zijn enkele scholen aangeschreven en er was een toezegging dat dit verder uitgewerkt
zou worden. Helaas is dit nog niet gerealiseerd.

•

Rondleidingen in de groeve van zowel Nederlandse als Amerikaanse bezoekers.
Deze rondleidingen, waarbij de aspecten oorlog-vrijheid- en dienstbaarheid aan de orde
komen, zijn met name gericht op het gegeven dat zij, die hun leven gegeven hebben, in ons
huidige dagelijkse leven niet vergeten mogen worden.
Om dit educatieve doel te verwezenlijken, verzorgen twee van onze bestuursleden deze
rondleidingen: de heren Paul Pletzers en John Vincken.
In 2015 reserveerden de volgende groepen via SHAK een bezoek aan de Schark:
In mei 2015 bezocht de familie Bessems (Adoptiegraven Margraten) met 16 personen de
Schark-groeve.Het waren Amerikaanse gasten van de Stichting AWON
Op 7 mei konden we een Canadees Koor begroeten, bestaande uit 60 personen.
Het koor stond onder leiding van Mw Beloo, familie van ons bestuurslid Broeder Wim
Brands. Het leverde een welkome donatie van € 150,- op!



Regelmatig ontvangen we mail uit de Verenigde Staten. Het zijn familieleden van de GI’s die
hun naam op de muur geschreven hebben. We verkrijgen op die manier waardevolle
informatie over de identiteit van mensen en hun persoonlijke beleving van die periode.
In juli kregen we een mail uit OHIO, nav een krantenartikel op 24.12.2014 mbt het bezoek
van de familie Wisler:
Our local newspaper (Columbus Dispatch-Dec. 25, 2014 story) in Columbus, Ohio published a
story about the 70th Anniversary of the Dec. 25, 1944 Christmas Mass in the De Schark Cave
and used the picture of the soldiers signing the wall. To my surprise, Uncle Joe Clemons
(101st Airborne)was pictured below the soldier signing the wall. I could not find his name on
the list of names on the wall. Knowing Uncle Joe, being able to attend and Mass and get
away from the battle was more important than signing the wall. He was injured following the
Market Garden battle but fought in the Battle of the Bulge. He only spoke to my Dad about
the brutal cold and being surrounded by death and the Germans. He experienced emotional
issues following the war and died in 1994 at the age of 76. I think he was with the 501st
Regiment of the 101st Airborne (Screaming Eagle). I can provide you with his picture to verify
his participation in the Mass. Thank you for remembering our soldiers. Sincerely, Robert
Clemons.
Het was ons niet bekend dat er ook iemand van de 101st Airborne aanwezig was!
Zo ontvingen we in november een bericht van MaryAnn Capozzi. Haar vader behoorde tot
131e AAA Gun Batallion en woonde de mis bij. Hij schreef dit in een brief naar zijn Moeder,
vergezeld van foto’s :
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"Here is a close-up on the chaplain, while he was giving us a sermon, after he read the
Gospel. The speech was swell, and he spoke so that my thoughts traveled all the way home."
In a third picture are members of the choir, and on the back of it he wrote "They really were
swell, Mom. I wish you could have heard them." On another picture, he mentions that "a
Dutch priest gave us a lecture about the occupation of Holland, and how grateful the Dutch
people are on their liberation."
MaryAnn had ontdekt dat de naam van haar vader op de muur vermoedelijk slecht leesbaar
was en als Sall A. Cepogg in onze lijst stond.
Dank zij haar bericht hebben we zijn naam in de lijst aangepast in Sall A. Capozzi.
We hebben meerdere mails ontvangen, maar deze twee vonden we te belangrijk om ze niet
op te nemen in ons jaarverslag. Het geeft ook aan hoe WO 2 nog steeds leeft en dat de
Amerikanen zeer dankbaar zijn t.a.v. het feit dat we onze bevrijders nog steeds herdenken.


Bezoek Crematie van voormalig bestuurslid H. Wiltink door de bestuursleden Harrie
Huntjens en Rinus van Oostrom.

•

23 april King’s day reception Brunssum op uitnodiging van Wrnd Chief of Staf NATO.
Aanwezig waren de heer Jons van Dooren (Voorzitter) en Jan Schellingen (Secretaris) met
hun respectievelijke echtgenotes.



2 MEI: Deelname aan de herdenking 70 jaar bevrijding, samen met:

Gemeente Eijsden-Margraten.
STICHTING VERENIGDE ADOPTANTEN AMERIKAANSE OORLOGSGRAVEN

STICHTING MEMORIAL CENTRE AKKERS VAN MARGRATEN
JOTJA

INGRID BESSEMS

SAMENWERKENDE HEEMKUNDE Organisaties Margraten
Jons van Dooren (Voorzitter) was aanwezig.



24 mei Memorial Day Mil. Begraafplaats Margraten.
Ieder jaar neemt SHAK 1944 deel aan Memorial Day en legt ook een krans.
Aanwezig waren de heren Harrie Huntjens (Capt. B.d. en Vice-Voorzitter) en de heer Rinus
van Oostrom, bestuurslid.
Tot ons genoegen waren ze in de gelegenheid om tijdens de bijeenkomst in het
Gemeentehuis van Margraten, kennis te maken met Majoor Marco Kroon, RMWO !
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1 juli Receptie bezocht i.v.m. de benoeming van Mw Pen – te Strake tot Burgemeester van
Maastricht door Jan Schellingen, Secretaris.



2 sept Bezoek van de Ambassadeur van België.
Op 2 sept 2015 bracht de Ambassadeur van België een bezoek aan de ENCI.
Het was zijn verzoek om ook een bezoek te kunnen brengen aan de Schark-groeve om het
oorlogsmonument te kunnen aanschouwen. Onze Voorziter de heer van Dooren heeft hen
door de gangen rondgeleid
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Van li naar re: Dhr Buyse, Vertegenwoordiger Vlaamse regering te Den Haag, de heer van Lidth,
Honorair Consul van België; Peter Mergelsberg, Voorzitter Projectgroep Plan van Transformatie ENCI;
Ambassadeur Chris Hoornaert, Jons van Dooren, VZ SHAK 1944; Marc Clairbois, vertegenwoordiger
van het Waals Gewest.



3 DECEMBER : Ontvangst in het Stadhuis van Maastricht door
Burgemeester Mw Penn – te Strake.
Zij heeft toegezegd om Beschermvrouwe van de Stichting te worden.
Tijden een ontvangst in het Stadhuis aan de Markt hebben wij haar verder geïnformeerd over
het hoe en waarom van onze stichting en hebben we haar een oorkonde overhandigd. Zo ook
hebben wij het boek “de Schark” aan de hand van P. Bronzwaer cadeau gedaan.
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Van li naar re: Paul Pletzers, Penningmeester;
Mw Penn-te Strake, Burgemesster;
Jan Schellingen, Secretaris; Jons van Dooren, Voorzitter.

KERSTVIERING 2015

Hoogtepunt was natuurlijk het bijwonen van de herdenkingsmis op 24.12.2015 in de grotten van de
Schark. De mis werd voorgegaan door Lt. Col. Jerzy Rzasowski Chaplain in het Amerikaanse Leger.
Het was de laatste keer dat hij de mis kon celebreren. Enkele dagen daarna vertrok hij naar
Duitsland, naar zijn nieuwe standplaats.
De mis werd verder bijgewoond door talrijke Hoogwaardigheidsbekleders uit de Militaire en Civiele
wereld (w.o. de Gouverneur en de Burgemeester van Maastricht ).
Aansluitend vond in een van de zijgangen van de Schark nog een afsluitende bijeenkomst plaats
onder het genot van donuts en chocolademelk.
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De Stichting bedankt alle sponsoren, vrijwilligers van Scouting St Gerlach, de NATRES en
medewerkers die door hun inspanningen bijgedragen hebben aan een onvergetelijke herdenking van
de Kerstviering op 24 december 1944.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar USAG BENELUX in Schinnen. Al jaren staan de
medewerkers van dit onderdeel van het Amerikaanse Leger klaar om ons bij de uitvoering van de
herdenking te ondersteunen met zowel advisering als facilitering.
Zij zorgen er o.a. voor dat onze bezoekers kunnen zitten en vervoeren hen met busjes vanaf de
ENCI-parkeerplaats dwars door de groeve naar de ingang van de Schark.

SHAK 1944
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