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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 2017. Het is
inmiddels 73 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 : Ondergrondse kerstviering tijdens WO2 in Maastricht.

Sponsoren:
Club 44:
Personen die onze stichting een warm hart toedragen en jaarlijks € 44,- doneren.
Een bijzonder woord van dank gaat uiteraard uit naar USAG Schinnen. USAG ondersteunt ons al
jaren substantieel met advisering en facilitering !
Zij zorgt er o.a. voor dat onze bezoekers kunnen zitten en vervoert hen met busjes vanaf de ENCIparkeerplaats dwars door de groeve naar de ingang van de Schark.
Ook woorden van dank aan de vrijwilligers van Scouting St Gerlach, de NATRES en andere
medewerkers.
Dank zij u allen heeft de 73e herdenking wederom gestalte kunnen krijgen.

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

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 2017 VONDEN DE VOLGENDE ACTIVITEITEN PLAATS:
15-1-2017 Overlijden van Broeder Aloysio
In januari 2017 ontvingen we het overlijdensbericht van Broeder Aloysio.
Broeder Noud had al aangegeven dat hij, na het breken van een heup, achteruit aan het gaan was.
Maar uiteindelijk ging het niet meer.
De laatste broeder van het zangkoor uit 1944 , die aanwezig was bij de Christmas Eve Celebration in
1944, heeft zich gevoegd bij de andere zangers, die hem voorgegaan zijn.
Hij kan zijn uitstekende kennis bij hen weer kwijt en zijn heldere geest zal , denken wij, zeer welkom
zijn.
Het is jammer dat wij niet meer kunnen genieten van zijn verhalen.

28-1-2017 uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
van The Chief of Staff Operations Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum Major General
Smith en Mrs. Amber Smith.
Jons heeft in zijn hoedanigheid als Voorzitter van SHAK 1944 deze receptie bezocht.

12-4-2017

Overdracht enci-groeve aan Natuurmonumenten.

Op 12 april vond de overdracht plaats van de ENCI-groeve aan Natuurmonumenten. Het geheel
speelde zich af in de nabijheid van de grote trap, waar tenten opgesteld stonden en waar de
genodigden ontvangen werden met koffie vlaai en broodjes. Na de overdracht tekenden In het
gangenstelsel beneden aan de trap de betrokken organisaties een herdenkingsplaquette en werd er
een “tijdcapsule” ingemetseld. Daarna begaf het gezelschap zich naar een paviljoen in de groeve
waar de bijeenkomst met een hapje en een drankje werd afgesloten.
Het voltallige bestuur was voor deze bijeenkomst uitgenodigd en ook als zodanig aanwezig.

HERDENKINGSPLAQUETTE

Van Links naar rechts: Marc van den Tweel, Directeur Natuurmonumenten ;Theo Pluijmen, Technical Director Cement Operations
ENCI/Heidelberg Cement Benelux; Gerdo van Grootheest, Wethouder Gemeente Maastricht; Hans Teunissen, Gedeputeerde Provincie
Limburg; William Geradu, Voorzitter Stichting St Pieter Adembenemend; Jan Mans, Voorzitter Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCIgebied.

DE TIJDCAPSULE

19-4-2017

Receptie Amerikaanse Ambassade te Den Haag

Als dank voor haar activiteiten ontving het SHAK 1944 op 19-4-2017 het Certificate of Appreciation.

Een certificaat dat de Amerikaanse Ambassade ieder jaar uitreikt aan een Nederlandse organisatie.

Dutch American Friendship Day on April 19th at the US ambassadors residence. It
commemorates 235 years of Dutch-American friendship. It was the day in 1782 that the
Dutch recognized American independence and John Adams became the first American
ambassador. We think SHAK should be there. After all, you remember American soldiers in
such a special way.

20-4-2017

Kingsday receptie Brunssum

De jaarlijkse receptie in het NATO Hoofdkwartier bij gelegenheid van de verjaardag van Koning
Willem Alexander werd dit jaar bezocht door Voorzitter Jons van Dooren en Penningmeester Paul
Pletzers.

20-5-2017

Bezoek Jan Schellingen

Op 20 mei heeft Jan Schellingen zijn verjaardag gevierd door met vrienden een bezoek aan de Schark
te brengen.
De collecte bracht € 56,90 op.

27-5-2017

Bloemen gebracht naar de graven in Margraten ivm Memorial Day.

28-5-2017

Memorial Day Mil. Begraafplaats Margraten.

Ieder jaar neemt SHAK 1944 deel aan Memorial Day en legt ook een krans.

5-6-2017 Bezoek James Gorman, de kleinzoon van Joe Gorman

Peter Drew James en Paul
Joe Gorman was een van de Amerikaanse soldaten, die de Kerstvieringing 1944 bijgewoond heeft.

30-6-2017

SHAK 1944 was uitgenodigd voor de receptie ivm Independence Day bij de
US Embassy. Jons en Br Wim hebben de receptie bezocht.

29-7-2017

Bezoek broeder Wim Brands

26-8-2017

Bezoek broeder Alfred

2-9-2017

Bezoek aan de groeve met de heer Eggen en de dochter van LT George W Dail

( een van de bevrijders van Maastricht)

Sally Willyford is de dochter van Lt George W Dail

16-9-2017

Bezoek broeder Knufman

17-9-2017

Bezoek broeders FIC

24-12-2017

Tijdens de mis waren bezoekers uit de USA aanwezig.

Californië: Jefry Murphy en echtgenote.
Carson Doran, zoon van "Cliff Doran". De handtekening van zijn vader staat op de muur.
Cliff Doran was vrij lang. Hij staat op deze foto links in de hoek.

Carson zat tijdens de mis vlak onder de handtekening van zijn Vader.
Hij was zeer emotioneel en onder de indruk van de hele plechtigheid.

KERSTVIERING 2017
Hoogtepunt was natuurlijk het bijwonen van de herdenkingsmis op 24.12.2017 in de grotten van de
Schark.
De plechtigheid werd ook dit jaar weer geopend door de colorguard.
De muzikale opluistering was dit jaar helaas niet in handen van de heer Lejeune en zijn collega’s van
Fanfare St Servatius Biesland. Zij waren om diverse reden verhinderd en we moesten ons behelpen
met “mechanische” muziek.
De mis werd voorgegaan door de eerwaarde heer Eugène Dassen en als concelebrant
Chaplain Capt. Lachica.
De mis werd verder bijgewoond door talrijke Hoogwaardigheidsbekleders uit de Militaire en Civiele
wereld, w.o. de Chargé d’ Affaires van de Amerikaanse Ambassade, de Gouverneur en de
Locoburgemeester van Maastricht.
Een bijzondere eer was het om Majoor Kroon RMWO te mogen ontvangen. Hij had al eerder
aangegeven dat hij de herdenking graag een keer wilde bijwonen.
Aansluitend vond in een van de zijgangen van de Schark de afsluitende bijeenkomst plaats onder het
genot van donuts en chocolademelk.
Enkele foto’s:

DE VOORBEREIDINGEN:

Voor de veiligheid telefoonverbinding met de centrale in de Schark

We hebben onze gasten warme chocomel beloofd

De stoelen nummeren

De kazuifels liggen klaar.

De colorguard repeteert.

De keukenbrigade zorgt voor de inwendige mens

De eerwaarde heer Eugène Dassen en Father Chaplain Capt. Lachica
dragen de mis op.

Armand deelt de donuts uit.

De chocomel was goed warm.
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