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Aan alle makfterg, ,

Dit jaar ts het aan de aalrgens,me en zeer aantrelckelijke $tad Nanen
welke de eer te beurt valt de Ont'mijner"s van gans Be1gië te mgen ontvangen,
ter gelegenheid van de Algemene jaarl-ijkse vergadering der Verbroedering.

Dezen welke rege3rnattg aan alle Vergaderingen deelgenonen hebben
weten hoe goed en opbeurend het is zich terug te bevind,en ùrssen de oude nak-
kers. Hoeveel wolijke rnar ook pijntijke beelden h*nernen een kortstondig
leven j-n de stemmlng van een blJna-intieme vereniging. En dan, dilfi,ri3ls via-
gan vele Ontmijners zich af wat hun Verbroedering ultricfit, tot wat ze wel
kan dienen. Velen zj,ar de bedriJvigheid der Verbroedering volledig over het
hoofd.

blell Komt, kont allen naar Namsr, naar de Algernene Vergadering en
daar zal de Beheerraad U op de hoogte,s tellen van aI hare bedriJviglædor,
zelfs ret aI de geweursbe bi$zonderheder. gn grJ zult venrorderd staan over
al lætgene in de zetel der Beheergaad gedaan rrordt, hetgene U gehei-mzlnnig
en onbereikbaar voorkomt. fndien giJ wlst hoeveel toewijdlng men er vindtn
indien gij wist hoeveel urar er opgeofferd wcden aan de verdedlging \ran ûv
eigene of algemene belangen, hoeveel sùappen er êangewend worden biJ de Hoge-
re Overhedenr indien gij wist hoe nen strijdt, hoeveel malen men tenrg de moedjn de handen moet nemen na de mislukkingen.

Indien glj wist I Oht dan zcnr niemand onder U onverschi[ig blijven,
nlenand onder U zou nietsdoæd toe wilIen zien en zich vergenoegen net het
alleen maar storten der bijdrage. En allen, zoudt gij Uw besturrrders komen
stannen en hun de taak aangenanær en vooral meer opbrengend rgken. Zoals een
vloed zouden wd alle tegenkantingen uit den weg lcunnen nrirnen, aIle moeifijk-
heden, alle hindenpalen welke offr nog vilt ons doel scheid€n.

WIJ zijn er we1 in geslaagd d,oor onze toewiJding door onze eendracht
en door onze vagtbaarheid, miJnen en a].le ardere rmiligheden op te nrimen,
ïraarcm zouden wiJ met dezelfde hoedahigheden alle andere hjndernissen nl-eb
larnnen neerslgan. En vooral, uaarde malÈkersp vergeet nieb dat onze doden ons
een heilig erfdeel nagelaten hebben. Dezen die aan uw zijde gevallen zijn heb-
ben in U geloofd om de geli.efde weuens welke zij aehterlieten te helpen. ZLJ
wisten dat de maldcers, de uapenbroeders hun zouden vertrangen bij tnrnne fani-
liën. ZuLLen wij aan dien pticht verzaken? Neen, dit zorr ons onwaardig rnaken
de bom, ons kenteker, onze vJag te dragen.

En om wel te laten zien dat wlj niets vergeten hebben, 211en wij een
inspannlng dogn om onze luiheid sr onverschillighei-d te ovenrlnnen, en allen,
allen tezarnenr zuJ*len wiJ naar Namen gaanr getuigenis brengend fân onze aan-
hankelljkheid aan de zaak der Ontmfiners, en ons waardig tonend dat wij het
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recht hebben fier te zijn op ons verleden en dât Ïnij onre heldhaftige doden
uaardig gebleven aijn.

Het progranmâ van den dag zal eenvoudig zijn, en a1les zal verlopen
in het teken der Verbroedering. Niet zozeer door grootse betogingen maar wel
door ons aantal zullen wij aan het, publiek het geloof, dat ons bezielt, m de
grootheid van de taak, welke wij verricht hebben, lâten zien.

UTTNODIGING

De Beheerraad van de Verbroedering
den uit te nodigen op de Algemene Vergadering
zal- plaats hebbell .
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der Ontmijners heeft de eer de le-
die op 1B Juni aanstaande te Namen

vôôr

Toespraak tran de Voorzitter; Verslag van de secretarig en de Schatbewaarder;
Verslag van de sommissarissen van toezichb; Stemming m.et betrek op de ontlasting
der beheerders; Verkiezing der beheerders en comnissarissen; WiJziging der
standregels; \Iaststelling der bijdrage voor Ig5L; Goedkeuring der begroting voor
læt dierrstjaar 1951; Aller1e! .

1MNKTEZINffiN
De hiernaverme,lde leden van de beheersaad zijn dit Jaar uittredend

en herverkiesbaar i
Beheerders : PLACEI, SAI4IJN, DESMEDT, LTNDEN, CfiORGE, LECHIEN en DEHEEGHER

Comnissarissen: MASSET, MALCHA,IR.

PROGRA}4I4A VAN DEilI DAG.

Verzaneling Boulevard E. Melot (langs de tramsporen rechts bij het
uitkomen der statie)
Nederlegging van een bloemtuil aan het Gedenlcbeken der doden.
0ntvangst van eeûl afvaard.iging op het Stadhuis
A,lgenene biJeenkornst in de chrb BELAAC
Middagnraal in de club BEMAC.
De prijs van het niddagmaal is vastgesteld op 50 fr, te storten
de 7e Juni bij de schatbewaarden van uwe Pnovi"nciale Sektie

In de naniddag : bezoek aan de stad.
In itit gedeelte van het progr&ilnâ wordt iedereen wijgelaten dus ie-

der handelt naar zijn goeddunken. De stad Na,men biedt voldoende rnooie hoekjes
on ieders gadlng te voldoen. Ge}egen aan de samenvloeiiing rran Sanber en Maas,
is de oude stad der Aduatieken vol aentrekkelijkheid vooral in dit jaargedeelte
nu zijn groene omlijsting de stad een uitzj-cht geeft van een jwrueel weggedompeld
in de bloemen. Zijn rappe stroom overstolcn door de oude bnrg van Jambes zal
heel zeker bevallen aan de liefhebber van kalne aanlegrlaatsen en mooj.e uitzicl!-
ten, En Namer bezit zijn Citadel, waarop zij terecht heel fier is. Deze oude
versterkjng majestatisch gans de stad en haar beboste ongeving van uitzonderlij-
ke.schoonheld, beheersend, biedt een bijzondene aanbU-k. Bij elke draai der weg
rr De hlonderbare weg tt genoemd, ontdekt men prachtige zichten op de Maaçvallei,
en dit al-les afgelijnd met oude tonens, zeer goed bewaarde versberkj-ngen.

I,rIiJ bevelen U deze schilderachtige wandeling ten zeerste aan. Tra,m

No ? Iegt de ganse onloop af in 1 u, tijd, vertrek aan de Statie. Vertrek om

het uur vanaf 14 u.18.

0ntmijners, Irreest
plichtend is, allen bek'Ieed
bom op rood-gouden grond,

allen te Namen op
rne t de zwart e mut s

18 Juni, en hoewel het niet vêr-
voorzien van de }c1eine zrmarte


