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CULTUURCENTRUM DE STEIGER MENEN
18 april - 23 mei 2015

“De val van de Berlijnse Muur splijtte de wereldgeschiedenis: implosie van het communisme, explosie van 
de Sovjet-Unie, uitbreiding van de EU, einde van de Koude Oorlog.” (Mark Eyskens).

De val van de beruchte Muur en het IJzeren Gordijn een kwarteeuw geleden, mag beschouwd wor-
den als een van de belangrijkste gebeurtenissen van de tweede helft van de 20ste eeuw. 
Op 9 november 2014 vierde en herdacht de wereld de 25ste verjaardag van de val van de Berlijnse 
Muur. Rond dit thema wordt een tentoonstelling opgezet vanuit de privéverzameling van Lode 
Anseel. In het najaar 2014 verscheen een uniek fotoboek van zijn hand. Deze tentoonstelling is een 
initiatief van de vereniging ‘Berlin no more walls’ en CC De Steiger Menen.

De inhoud van de tentoonstelling zal er als volgt uitzien:
	 •	 bezienswaardigheden:	twee	Trabants,	vijf	originele	Dominostenen	(viering	20	jaar	val	van	de	
  Muur), lichtinstallatie (viering van 9 november 2014), typische DDR-of Oostblokzaken van de 
  geheime Dienst (Stasi) zoals fotocamera’s.
	 •	 fotoreportages	over	de	bouw	van	de	Muur,	het	leven	zoals	het	aan	de	Muur	was,	val	van	de	
  Muur, gevolgen van de val, Checkpoint Charlie, Eastside Gallery, 20 jaar val van de Muur, 
  20 jaar eenheid, 50 jaar bouw van de Muur, 25 jaar val van de Muur …
	 •	 de	geschiedenis	van	de	Berlijnse	Muur.	Deze	reeks	is	samengesteld	door	Bild	en	Die	Welt,	en	
  vertaald in het Nederlands.

Al nieuwsgierig? Neem een kijkje op de website www.berlinnomorewalls.be.
Klasbezoeken kunnen aangevraagd worden. De toegang is gratis. 

Opening op vrijdag 17 april om 19.30 uur met een toespraak door Dr. Eckart Cuntz, 
Duitse ambassadeur in ons land.

De tentoonstelling is vrij toegankelijk van dinsdag tot vrijdag, van 14 tot 18 u. 
en op zaterdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 u.
CC De Steiger,  Waalvest 1, 8930 Menen, tel 056 51 58 91, www.ccdesteiger.be



Berlin No More Walls
 Een uniek boek met 95 originele kleurenfoto’s 
 van Lode Anseel.

 Een uitgave van de vereniging Berlin no more walls.
  Voorwoord door Dr. Eckart Cuntz,  
 Duitse ambassadeur in ons land.
 Teksten in vier talen.
 132 blz, format 20 x 20 cm, hardcover, genaaid.

 Het boek is voor € 24,99 te koop op de tentoonstelling 
 of kan besteld worden via de website 
 www.berlinnomorewalls.be en info@berlinnomorewalls.be.

Lerarendag
op zaterdag 18 april in CC De Steiger Menen

Speciaal voor leerkrachten 5de en 6de jaar basisonderwijs, 
5de en 6de jaar secundair onderwijs (Duits en geschiedenis) 
en avondonderwijs Duits. 
Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerde leerkrachten van 
harte welkom.

•		 Rondleidingen in de tentoonstelling 
  o.l.v.  Lode Anseel, fotograaf en voorzitter Berlin no more 
  walls om 13.30, 15.00 en 16.30 uur.

•	 Stadsbezoeken aan Menen o.l.v. een stadsgids.
  om 13.30 u:  ontdek de vestingen van Menen
  om 15.00 u:  bezoek aan Duitse militaire begraafplaats 
    ‘Menenwald’
  om 16.30 u:  verkenning Stadsmuseum ’t Schippershof
  om 15.00 u:  kinderwandeling

Gratis voor leerkrachten, hun partner en kinderen.
Vooraf inschrijven noodzakelijk: info@ccdesteiger.beKazematten van Menen. ©  Jan Yperman


