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Reeds vijf laar dat onze Verbroedering door het vaststellen van zijn statuten Zijn geboorteakte

opste I de.

Ileeds vrlf jaar dat wr1 op een prachtige Zorner -nrorgend fier opstapten door de str"aterr van de ge-

nreente.lette toegejuichd door de inwoners, na vooraf ontvangen te ziin geweest door de Overheden van

dit mooie dorpje der Brusselse agglomeratie.'t ls ook daar dat in de namiddag de eerste zitting vên onze

Algemene Vergadering plaatsgreep. Reeds vijf jaar...

Vandaag nu zal onze Verbroedering de eerste viif jaar van.zijn officieel bestaan vieren. Wil weten

dal zij ouder is, gezien zij ietwat vroeger geboren werd gedurende de eerste werkdagen daarginds in de

mi.jnenvelden. Zij kreeg vaste vorm in de schouder van schouder werkende verbroedering. Zii is een kind

van onze vreugden maar vooral van onze smarten. Zij is gevormd door het beste van onszelf, en toch moe-

ten wij l-raar reeds heel veei.'t ls daarom dat wij haar nog moeten helpen groeien om nog voorspoediger te

worden.

BELANGRUK BERICHT

HET PROGRAMMA VAN DE ALGEMENE VERGADERING DIE PLAATS HEEFT TE BRUGGE

DE I5 IULI TOEKOMENDE ZAL AAN IEDER LID PER EXTRA BULLETIIN MEEGEDEELD

WORDEN.

DrT BULLETTIN ZAL ONDER. ANDERE DEN B|LAN VAN HET |AAR I950-r951 ALSOOK

ANDERE INLICHTINGEN BEVATTEN.



DE ONTMIINER

dan,het beeld-op r,an de.eigcn huiskring en clc bcarrgsti-
gende vraag of het de volgendc dag mis.chi"n onrc lrcu.t

In deze atmosfeer, die clkeen aanvoclde, werd een stccrls
hechtere band van vriendschap en naastenliefcle gesrneecl,
die is blijven voortleven in èlk van ons, nadar hij, nà
zijn vrijwillige plicht te hebben volhracht (clie, iuist r_rrnclat
clk ran ons ze zich vrijwillig had opgelàgd, 

'bovcn 
clke

lerdenking van eigenb:lang ràat !) tciug Èet Burgerlevcn
hebben heropgenr-,r-nen.

Maar, r,an veel vrienden was clit le.i,cn gcschondcn cu tle
herinnering âan ons gen-reenschapl;elijk wàLk is onafschcid-
baar verbonden aan de achtergèbleven invaliede makkers,
weduwen en weeskinderen.

.Zoals.r.1ij, op het n-rijnveld, ntxrir in de ccrsrc plaars aan
cigen zelfbehoud hebben gedacht, denkcn wij, ook nu nog
eerst aan deze laatsten.

- ..I]larom zullen wij-in de gecst clcr Vcrbrocclering rlic cle
2.000 .ontmijners bezielclc-striiclcn voor hun bcl:rngen o.r
hct bchartigen hunncr rechten.

Daarcnboven zullen wij verclcr onzc lrcstc kraclrtcrr irrs-

l)anl'len om dic crkenning af tc dwingen welkc rce<]s rvcrcl
toegekend aan, <.rnder rneer, politicke gcvangenen cn wcrk,
rvelgeraârs, enz. en waar wij, ontrnijners irr vollc gcwetcn"
ongenvijfelcl aanspraak l-nogen en clurvcn op nrakcrr.

en
cl it

ONZE Verbroeilcring is gecn

Dit zullen wij bewijznc door
tegenwoordig te zijn op de
jaar doorgaat te Bruggc.

L a, L t' a a.a, L I r ù ] L l Ùùùl § ll ù L..,L L I l!È L ùb l l l ! L l t l !!!Ùt,l}Ù!

ONI]ETIIOUWI]AAR
- Wanulcr rvij getrouwd zijn, lievc-

iing, alclus sprak hij romantisch en poe-
tisch, zal alles zonneschijn ziin. I)onÈere
woikrrr zuilcrr vorrrbiitrekken, tlc blaurve
hcmel.--

_ - Nou. lrou. lievcling. orrtlerbrak
hcnr. maak er geell wecrbericht r rn
hebben het zo dikwijls fout.

oOo

had zijn zakclock vergeren.
I)c.cerste kwam op een goedc gedachtc

en zei : « ik . ik koop een kleed voor
mijn vrouw lnet een strikje hier en ecn
strikje daar ». Daarbij krabde hij zich
duchtig in de heup.

De tweede volg.le snel zijn voorbeeld
en zei : « Ik koop een hoedje voor mijn
vrou wmet een bloempje aan de éne zijde
en een bloernpje aan de andere zijde ».
En intussen wist hij zijn onaangename
gasten te verwijderen.

De derde wist niet goed hoe hij uit
ziin pijnliike positie nioest komen, tor
hern incens iets te binnen schoot.,, l[,
zet.htj, ik koop noch dit noch dat voor
mrln vfouw ». En wreef zich eerst naar
links en dan naar rechts onder zijn neus.

En daarmee was weer iedereen op zljn
gemak.

(\rici. )

Ze

IN DE TREIN
Er zaten eens clrie rijke hercn in de

trcin. l)e eerste had jeuksel in de zij en
dierf zich niet krabben. De tweede 

'had

vlooien en dierf zich niet in de haren
wrijven. l)e clerde had een vuile neus en

VERBROEDERING I
ET lvr-rord rverd, helaas, zo vaak ge-
hruikt (cn rnisbruikt) : cr wcrd're
Pirs crr ( nre esrr I ) re onprs. zo wil-
Ir keurig gcschcrm<l lnet clc hogere
betekenis clie het woorcl dekt, zàclat
het _zijn oorspronkelijke draagwijdte
l.rcsft lerloren in onze huidigà maat-
schappij, rvaarin alles afglilclt naar
r.cn,lakking, zelfs der meest edele
gevoelens van rnenselijkheid.

Nochtar.rs heeft het woorcl zijn diep:re betekenis behou-
clrn voor hen die, gebonden cloor een i,riendschap clie gebo-
ren werd uit gerneenschappclijke dooclsverachting en plichts-
bcsef, to:n wij, in diensL van \/olk en Vrderlaicl .lË og.n-
blik, ons leven r.vaagder) oln onze rneclemensen l,eiligei te
weten.

Die doodsverachting clic het opsporen cler r:ioc,rcldaclige

luigen cloor de lijand achtergelaten op ons van de bezettir
brr,rijdc grondgebiecl, greuscle ,rr, ,urè heldcnn-roccl en toch
volbrachte_n wij onze taak in alle .e nvoucl, zonclcr vertwij-
leling_, zelfs tlan als o11zc re,rgel) wcr<lcn gedun(l .l.,ur.i"
rrnr.crbitltieliikc Dor.rcl, clic, orizichtbrr., u,ir; elk ogerrblik
vcrgezclde op de mijnvelden.

In dit gernecnschappelijk trotsercrt vau hct ge.r,aar, in het
gcloof in onzc e delc taak die ,"ve volbrachèn, wercl rlie
rvaarachtige brocd:rschap geborcn, die slechts ontstaat uit
hct gezamclijk r,olbrengen vall een hogere zencling.

_ 
En in die innige broederschap vonden we zelfs troost

als een onzer makkers, r,erschrikkelijk verminkt, gevallen
w1s op het r-r-rijnveld Bij het akelig visioen aan cle"achrer_
gebleven vrouw en kinderen, oudèrs en r.erloofclen, rees

ij<lel woord.

onze bijclragcll tc st()rte 11

algemene vcrgadering, dic

E. VAN CI,EVEN.

De Minister vân Landsverde,-

d:iging heeft een wetsontwerps
n;eergelegd strekkende tot het
geven van gratis onderricht aan

al de oorlogswezen.

Voorwaar een verheugend

nieuws !

DOODSBERICHT
Wij vernomen het afsterven van de

oud-Ontmijner
VAN BOSSTRAEI'EN

van RI/MENAM
Onze innige deelneming

OM TE TACHEN ...



I)E ONTN{IINER

Ùnze Algemene Vergadering

Onze Algen-rene Vergrrdeling zel plaats hcbbcn r,p 15 )uii
te Brugge.

Het volledige progmmma zult U lintlen in ons volgencl

blad, doch van nu af kunnen wij U uit de biecht r,erklap-

p:n, clat aangezier-r cle ranrvezigheicl ran Engelse, Franse en

É,lollar-rclse ontn-rijners of oucl-ontmijners, rl:ze bijeenkomst

cle stempel zal dragen \,âln een Congres.

Buiten het groct b:lar.rg clez-er vcrgadering, krijgen rvij

een enige gelegenheicl cle mooie stad Brugge te bezocken,

cn voor velen oncler U - oucl makkcrs veu het IIe Bat. - ze

terug te zien, r'r-rct e1 tle herinne ringen clie claaraan ve r-

bonden ziin.

Sect

Oost-Vlaanderen
Op 10 Ma:rrt l.l. rvercl, zoals beloofd was. in het Huis

V.O.V. (U.F.A.C.) te Clent ren Noir-Stop rrvoncl ingericht

cloor cle localc sektie vatr rle \/crbroedering der Ontmijners

in sam:nwerking met cl: Verbro:dering clcr Genie 40-'15

ten voordele van hur-r sociale rverken.

Generaal -fimperman er-r Mijnhecr Scheirens wcderkerig

Voorz-itter van 14-18 en 40-50 cler Sectie Oost-Vlarr-rderer-r

van het V.O.V. (U.F'.A.CI.) herlcler.r ons met hunne tegen-

rvoordighe icl veriercl. Dc zriei rr,as starrpvol en er rvas lcute

en plezier.

[)en tomboll wils c:n wlulr sLrcccs crt tot sl()t ttrt in tlc
l<leinc uurtjes bal,

()nz.c spontane gelukr.vensen grxn naer het b:stur.rr cler

bcide uroeperingen, ivelkc zich g:cn cnkele n1(,eite sprt:tr-

clen voor het w,ellukken ran tlit feest cn voltallig in cle

bres stonden. Het Ieest stontl onder cle goede leicling van

NI. Vur-r cle Veegaete rler Or-rtmiiners rn voor het r'vellukktrr

r,an rl:n '1'orlbola zorgclc N{. Wijckacr"t tler Genie. Voor

rleze bei<le lVlekkers een \\'rre bravo I

Namens het Bestuur,

VAN CLEVEN.

Niettegenstaande de modertiisatie, clie zoveel schoons ver-

nielt, blijft Brugge innig rnooi en is steeds zijn biinaam

r, Het Venitië van het Noorclen » getrouw

AI cle plechtigheder.r zullen zodanig worden ingericht, dat

Ll alle gelengenheid rvordt gegeven, een'bezoek te brenger

aan de bijzond:rste n-rerkwaarclighe de n, zoals zijn kathe-

draal, zijn kerken. zijn kapellen, zijn Hallen en musea, clie

r.rnschatbare kunstrverken brzitten. Ztin begijnhof, zlln

groene kaai, zijn Ntlinnewrttcr tret zijn zwenen. Zijn oude

Poorten, ziin eeurvetroucle g:bc,ur'ven n'Iet hun prachtige

gevels.

Gij, die Grugge nog niet gezierr hebt, zult het oneintlig

rrooi vinden I gij die het terug zieL, zlit het schoner en

prachtige r i,inclen eu mcrkrvrarclighedcn orrtdck ken, cli: u
\/roe ger ontsnapt \'varafl.

Clij ourlontri-rijntrs ven het IIe Batrlion zult r.vccr ecns

klns krijgrn Llw \rrocgere makkers tcrug tc ziett ctt <.,ur.le

cn zoet: herinr-reringen op te hl1en.

Wij houclen rller.r dez-e drg vrij.

VERKIEZINGEN
Dit jaar zijn lc volgende leden van cle beheerraad uittre-

clsnclen verkiesbaar : SEVRIN, I)IEU. LHOOST, VAN-
I)EI{YDT, LALLEM,,\Ni), COTTON, BERTRAND,
Vr\N CLEVEN (r,err,angt i)EBACKEII), PIEITREUSE
( r'crvangt \rr\NCLL,VEN).

Zo cr ltndtre kancliclrtcn ziitt, mot:tetr z-ich clczc doen

kcnncru voor 1 Juni 195l.

1[rrJzrGINGEN

fi*['N DE STÀ.NDREGELEN
'I hans loopt ons maatschappelilk ]aar van §\{rrrt tot

ivlaert. Aangezien zekere n-roeilijkh:clen hieruit zijn ges-

proten, stellen r,vij u voor het boekjaar te sluiten op einde
December van ieder jaar en bijgevolg ârt. 16 v:rn de stand-

regelen in dien zin te wtjzigen door het woordje « Maart »

te vervangen door « December ».



LE DEMINEUR.

La Médaille de Ia Tempérance

LIAISON BELGIQUE. ANGLETERRE

A I'occasion rle se visite crr Bclgi<1uc en juillct prochain,
lc Capitaine }Iunt, M.B.E., Prési<lent de la F'raternelle <les

Démineurs Anglais, clésirc mettrc en cornpétition la ,r IUé-
daillc de la Terr.rpérance ,, (qu'il s:rait plus exact d'appelcr
la ,, Méclaille de I'lntempérance ») qu'il a conquise de
haute lutte après des combats homériques et rabelaisiens.

Cette rr-rédaillc qui sc présente comrne une décoration,
possà'de loute ur)e histoire.

Elle fut créée en 1897 par quelques hurroristes de I'Ar-
rnée cles Indes Anglaises. Pe ndlnt la derr-rière guerre, les

I)érnineurs anglais, qui en étaient les légitimes possesseurs,

clécidèrent de la rne ttre e n cornpétition pour aicler leur
Iri:atcrnellc. C'est ainsi qu'en 1945, elle devint i'apanage de
la 2lme Cie de Bomb Disposal qui s'était révélée « l'Unité
ayant consolnn-ré la quantité maxin-rum de bière cn l'espace
de deux heures ,,. Par la suite, elle fut remise cn jeu parmi
Ics hommes, et c3ux qui connaissent le Capitaine Hunt, ne
s'étonneront pas du fait qu'il en est le possesseur attitré.
Elle est nraintenant hautement apprécie<e en Angleterre sous

le trom dont il l'a baptisée, à savoir « Beer Disposal Medal >,.

Afin de pe rpétuer les bonnes re latiotrs cl'arnitié forn-rées

cntrc les l)érnineurs Anglais et les I)émineurs Belges, lc

Gai, Gai, marions nous...

Humour telégraphique
Ci-dessous texte du télégramn-re, envoyé prr les r-nembres

de son équipe, au Caporal Louis Vandekam d: la Section
de Liège à l'occasion de son mariage ar,ec Maden-roiselle
Bertha Faymonville. célébré en l'église paroissiale d'Angleur
le 5 mai 1951.

Les extrèmes se touchent dit-on
Après les mines désamorcées
et rendus nets nos horizons
A une autre mine parée
Tu vas te mesurer, fiston !

Puisses-tu de moultes années
Lever fièrement I'aiguillon
Pour le bonheur de la mariée
et le grand dam de l'édredon

Per auqusta ad angusta

(( Watch and be sober »>

Oapitainc Hunt fait appel à rous les <lisciplcs rlc Canrbrinus
qui veulent bicn s'affrontcr avcc lui cr.r unc joutc pacifiquc
et fratcrnelle.

La réunion aura lieu lc lunrli 9-7-rl à l1 h. -10 au siège
de la Brasserie Piedbceuf à Liège (après visite rles installa-
tions) cn présencc des :rrbitres officiellernent désignés et
des sPectateurs.

Qu'on se le dise !

rÉcnor,oGrE
Le camarade MELS P. habitant Spa vient d'avoir la dou-

leur de perdrc son dernier né.

Nous apprenons d'autre part le décès dc
I\{adame WAGENER

survenu le 27-4-51 - rue des Trisches, 83 à Ougréc

Notre camarade

PREHARPE, Marcel, Edouard, Noël
vient de se voir décerner par Arrêté Royal

du 29-10-50 n' 16l.
I-a croix de guerre l94O avec Palmes et la Médaille

de la Résistance

pc,ur les rrctions suivantes :

Nlembre du Mour,ement National Belge ;
Prit part a des actes de sabotage ;
Déroba des armes au profit de Ia Résistancc et lcs

trânsPorta ;

Exécuta deux n-rissions dangereuses I
Participa à Vaux-les-Rosiers à un engâgement avec

lrr police enncmie ;

Prit part aux opérations de nettoyage aux environs
dc Bruxelles.

Nous lui adressons nos plus vives félicitations.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATTONALE VrENT DE DEPOSER UN pROfET DE LOI
ASSURANT LA GRATUITE DE L'INSTRUCTION A TOUS LES ORPHELINS DE GUERRE.

VOILA CERTES UNE BONNE NOUVELLE.


