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Beste Ll-d, beste Kameraad Ontm:ljner,

Wees niet verwonderd noch verrast, dit is niet
het rr Bulletijn I' dat U gewoon zijt te ontvangen. Dat woordje
hier is niet besternd om het te vervângenr Éâf integendeel,
deze st'eneil moet aanzien vrorden als bijvoegsel. Inderdaad,
gaf misschien rr De Onfunijner rr volgens de oude formuul, vol-
doenlng aan iedereen, naar ons tijdschrift had het grote na-
deel de leden v&n onze Verbroedering laattijdig te bereiken.

Tussen de tiJd dat er besllst werd een inllchtl"ne
te l"aten verschijnen en de dag uaarop U het bulletijn ontving
verliep er een zekenen tijd. De gebeurtenissen gingen sneller
dan het dnrkken en bijgevolg had deze inlichting gans haar nut
verloren tt zij voor U of voor de Beheerrraad van de Verbroe-
dering.

Er werd besloten de,t de Beheerraad el.ke maal dat
Iæt rnocht nuttig blijken, U een woordje in deze zin, waar U

mededelingen en inlichtingftlarnt vinden, U te laten geuorden"
Te meer, werd ook besloten ftDe Ontnljnert' drj-enaandelijlo te
laten verschijnen, trgar onder een gans nieuwen vorn,

Het nj.euw fornaat zal rnerkelijk verbeterrl worden,
het zal soals vroeger, door ontmijners, voor de ontniJn€rs gê*
schreven artikels bevatten, alsook algemene inlichtingell êan-
gaande de Verbroedaring, zoals verslagen van vergaderingen ena*

Dlt bulletijn dat ook bestçmd is voor de eeleden cn
al deze die hun sympathie betuigd hebben aan de ontmi.jnena,
moet om zijn ro1 te verrnrllen, ook artikels bevatten om deze
lc.rneraadschap te onderhouden.

ttDe Ontuijnerrt is dus niet dood, Verjeugd, za1 hiJ
naar nieuwe veroveringen gaan, tu! zifi taat< voortzett€fl, uw mo-
rele en rpteriele belangen verdedigen, beter doen kennen wat een
ontmijner geweest is, nôg is, en afti;A zal blijven.

l"Iaar daarvoor, beste lid, is uwe nedewerking noodza-
læIiJk, en dlt za1 het voorwerp worden \xan een volgend artikel.

De Redactie 
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0p 20 Januarl 1950 viel aan een afvaardlging, geleid door
onze alomgeachte Voorzitter, Generaal Serrln, de grote eer te berrrt
ontvangen te worden door de Heer Minjster van Landsverdediging. Doch
de Heer DE\IEZE op het laatste ogenblik weerhouden door een minisber-
raad,, d.eed zich veronbschuldigeÀ, en gelastte ziJn Kabinetschef de
Generaal Bernaerts de afveârdigr.ng te ontvangen.

Na de officiele overhandiging van het boek trOnze Ontnijnersrt
bestend voor de heer Minister, sl een ander geschonken êan de Gene-
raal BEERNAXRTS, duurde het niet lang, of wiJ stonden op heb terrein
der ontmijnersbelangen en wij bekennen graag dat de Generaal Be€r-
naerts onsr een zeer gunstige gelegenheid bood, onze eLsen breedvoerig
uiteen te zetten.

De afraardigire deed met veel beleid uitschiJnen dat de onb-
mijners nlet altiJd naar verdiensten werden belbond en dat somoige
'roordelen die hen werden toegekend geen gelijke tred hielden met het-
geen aan endere oudstriJders 40-45 werd toegekerrd. Vender werd er op
gflrezen, dat het erkennen der wonden opgelopen bij de ontnlJning als
oorlogswonden en het felt dat de ontmijners gedood of geword na
26.8,194? steeds ond.er de wet der herstelpensi.oenen vaIIen, logischer
wijze haar repercussj.e moest vinden in ander domelnen.

In de prioriteitswet horen onze invalieden thuis op de Iste
liJst , onze ontmljnere op de derde lijst. Onze invalleden van na
8.5.ï91+5 verdienen ook prioriteit en zelÊ te genieten van de ancienni-
teitsbonlficaties. UitzonderliJk zouden onze wijwilligers voor den
duur der opdraclrt, dus dlenst genomen na Mei 1945 onder de prioriteits-
wet rnoeten val-len.

Verder zouden onze invalieden varl nE, 8,5"1945 ln het bezit
moeten gesteld worden van een vermjnderingskaart op het spoor, en daar
er nu spral<e is het toekennen van verminderingskaarten uit te breiden
aan andere rechthebbenden werd er bijzcnder aangedrongen opdat onze
ontnijners niet invalied ook niet zouden vergeten worden.

De kwestie van de lailetsuurstreep werd opgehaald, zoals tevens
de zaak der eenrolle onderseheidingen die voor veel verbetering vat-
baar is. Kortom alle punten die orur nauvr aan het hart liggen kwamen
te berde, zoals, bijkorænde annuiteiten voor pensioen, beroepsaanpas-
slng voor onze invalieden, het dragen van de badge in andere eerùteden,
zel-fs de lorrestieuze zaak der ontrnijners krijgsgevangeneùr van 1940
werd onderzocht.

Er werd aan de afvaardiging stellig beloofd dat de aangelual-
de pr:nten aan welwillend onderzoek zullen ondenrorpen worden.
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Bi jdrage L95O

l/o]€ens d.e voorschriften van ons statuut, moeten

de biJdragen betaald woyd.en in de loop der maand Maart van .elk

jaar. Wij herinneren aan al onze leden dat de Provinciale Secti-es

gelast zijn deze bi-jdragen te ontvangen.

Wii nodigen iedereen uit zijn bijdrage te wiIlen

s'torten aan de Provjnciale Seeties hunner plaa,tso Ziehler de adres-

sen en de nurnners der postcheckrekeningen.

NAMEIû r Verbroed.ering Ontmijners Nanen en Luxenburg: N'800f .01

LUIK : Verbroedering Ontnijners Luik, Nr. 790Ê.11

BRABAM : Verbroedering 0ntrnijnere Brabant Nr. 8I?3.53

O0ST VTAANDEREN: Van Cleven Enrile, Gent: Nr. 4511.80

A.NThIffiPEN: Guyaux, Jaeques, Aalmoezenien, Kapelle Nr. 5621+.09

WES'i-"VLAANDffiENT M. trile SaniJn, Brugge, Nr. 3490.69

I{ENEGOU1rJEN ; M. Lechlen, Couillet: Nr. 851-.35

BERICHT AAN DE INVALTEDEI{

Ons secretariaat houdt forrrnrlairs ter hunner

beschlkking voor het vernieuwen va;r hun verrnj-nderingskaart.


