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Beste Vrienden Ontmijners,

Acht joar zijn er reeds yerJopen, sinds dot her

Loni ons het qlorierijke mqar qevaailijke vcorrechl

ioeyerlrouvyde, hei nq.tionqal clronCgebied te zuive

ren von zijn verro.clerlijke oorloqsluige::.

Deze opdracht àebt -qij vcJlxcicht -,- en sornrnigen

onder ons slqon ncg reeds in de bres - ::ref rrroecj

en een l"se'wond.erendsivooreige zellopol{eilnc1.

Twee der onze hebben er dii joar noq het leven
bij in geschoten. Wij hopen dat hiermee de reeds

longe dodeniijst von het Ontmijnerskorps delinitiet
zal olgesloten zijn.

D«t is de vurigsie wens ciie wij uiten op de drem

pel van het nieuwe jaor.

Onze Verbroedering heelt in geweten en met wel.

willendheid zijn taak voortgezet ten bote van zijn
weCuwen, wezen, invq.lieden, en vdn de mokker-t

dje door het noodlot werden qetrolien.

Onze weesjes ontvongen steeCs inilde grifien ter

gelegenheid vqn hun Eersie Cornizrunie en Sinier
kJoos.

De aqnvrqqen tot steun worden altijd met de

meeste zorgen en grote welvillendheid onderzocht.

Onze eisen worden hordnekkig doorqedreven en

wij hopen dot .binnen kort de reeds lcrnge Jijst der

bekomen punten noq zol oongevuld worden.

De toesiancj der Ontmijners in qctieve dienst die

reeCs de ouderdornsgrens ncrderen werd diep onder

zochi. V'erschejdene voetstoppen werden gedoon en

wij moclen ciJe hoop koesieren dot wij een guns-

tige uitslag zullen bereiken.

Wij zullen deze werking met des te meer ijvet
voortzetten ols wij op uw oJler steun moqen rekenen
en onze leden ons qeftouw blijven.

Het hoofdbestuur biedt u ollen zijn vurigste en

innigsle nieuwjoorwensen.

Mocht dit jaor U weugde, geluk en voorspoeci

brengen qqn u en qqn oI diegenen die u nouw qcrl

het ho.rte liqqen, zo zouden onze wensen voor 1953

in veruulling tteden' 
voorzitter.
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DE ONTMIINER

NU HET JAAR TEN EINDE TOOPT..
Het noderen von Nieuwjoor roept in ons de herin-

nering op oqn gulle Ieesien, mooie geschenken en

wensen, Mqqr soms ook 1de minder ûongenqme
gedochten oon hetgeen het voorbije joor ons eigen-

lijk opleverde.

Als . De Ontmijner, zijn inventoris opmookt en
eens nogqqt hoeveel nummers er in cie loop von
1952 verschenen, don moet hij ootmoedig bekennen
dqt er meer nummers voorl<omen op het pussief don
op het octie{.

Mijn beste vriend lezer, ge kreegt niet regelmotiq
uw blod toegestuurd, woorschijnlijk hod ge groqg
wqt nieuws gekregen over deze of gene von üw
oude kqmerqden, qe hod misschien ook groog de

verslogen gelezen vqn onze algemene vergoderingen
en ondere bijeenkomsten en heel zeker keekt ge uit
noor bijzonderheden over de ongevollen die, heloos,
eens te meer dit joor, onze Verbroedering in rouw
dompelden.

Àl deze dingen die je .roog hebi horen vernoemen
hod ge groqg zwort op wit wiiien zien.

Jq, hoe wilt ge, qqn u\r,/ verlongen werd niet vol-
dcron. De Ontmijner mcet je een hele hoop vercnt-
schuldigingen I Benevens Ce toirijke wer:.sen die hij
tot jou richt, drukt hij ook zijn spijt uit over zijn
zwokheden.

Ge zegt misschien ook dqt je blod het enig over-
blijvende is dqt je nog bond cqn de grote fqmilie
der Ontmijners; ge denkt misschien ook doi men je
oon je lot heelt overgeloien.

Beste vriend lezer. niets is minder wqqr, uw Ver-
broedering bleef werken voor jou, en ze loqlde
evenmin in het voortzetten vqn hqqr toqk die ze

reeds zes joor geleden ondernqm.

Indien je er niei voldoende over ingelicht werd
dqn moet ge toch weten dot ook dit joor vele dingen
werden gedoon.

De Bestuursrqqd von de Verbroedering deed tql-
rijke stoppen voor U, wqcrrvon ten ondere een
groot deel met succes bekroond werden.

Verschillende ontwerpen liggen ter siudie en

indien onze Bestuursrqqd in stilte werkt moogt ge

toch niet vergeten dat hetgeen ondernomen wordt
goed wordt uitgevoerd.

De provinciqle commissies bleven ook niet werke-
loos. De Sint-Nikloqs- et Sinte-Borbqrqleesten die ze

orgoniseerden sloogden volledig. De kinderen der
ontmijners die vielen op het mijnenveld werden niet
vergeten. Er werd gezorgd voor hun Plechtige Com-
munie en ze werden gesteund in hun studies. Tevens
werd qllerhonde hulp verleend qqn de noodlijdenden
onder ons.

Eigenlijk vertegenwoordigt dit qlles wel een mooi
eindbilqn, vindt ge niet, beste vriend lezer, en we
willen hier ql deze bedonken die hiertoe hebben
bijgedrogen.

En qls ge weet, ciqt de vriendschcp, wil deze sterk
blijven, onderhouden moet worden, hebt ge er dqn
ook wel eens gedccht dqt ons blod, je enige bond,
ook behoelte heeft qqn qqnmoediging ! Weet ge wel
hoe ondqnkbqqr en moeilijk zijn taok is, en dqn,
welke \À/qs uvv bijdroge opdot dit blqd zou leven,
opdot het mooi en interessqnt zou wezen ?

Oh, het goot hier niet om geld, opdot het rijk
zou zljn, moqr over iets helemoql qnders. Hoe dik-
wijls sinds zijn ontstaon hebt ge je ol de moeite
getroost eens te schrijven ûqn ulrr' blod. De brieven
die we ontvingen zijn zeldzaom en nochtqns beste
lezers, het zijn uw brieven die zijn rijkdom uitmqken,
zij zljn het die het ons zullen vertellen of de inge-
'slogen \À/eg uw voorkeur heeft.

We weten het wel en we hebben het ql eens
gezegd, onze « qnciens , zijn hondiger in het omgcon
met een detector don met een pen. Het goot er
nochtqns niet om schrijverswerk te leveren mqqr
doodeenvoudig de dingen te zeggen zools ge ze te
zien kreegt en dot is meer welsprekend dqn de
mooiste niet belee{de prozostukken.

Welqqn dqn, n De Ontmijner » wqcht op uw qnl
woord om dqn met nieuwe moed en voorql donk zij
u, zoqls in het verleden, regelmotig te verschijnen.

**



DE ONTMIJNER

Wij weten dcrt de militqiren die deel uitmqken vqn
een Ontmijnerseenheid en die gedood oI gekwetst
worden door een oorlogstuig, zells zo dit nq Septem-
ber 1947 gebeurd is ol gebeurt, onder de toepossing
vqllen vqn de wet op de vergoedingspensioenen. De
militoire werklieden, die tot op heden von deze gunst
\À/qren uitgesloten, zijn nu docr bovenstqqnde wet
op dezellde voet geplootst qis de militqiren.

Tenslotte willen wij nog uwe crcrndqcht vestigen
op een ondere wijziging die voor sommigen niet von
belong ontbloot is. Zoqls hierboven reeds gezegd,
mqg men oltijd een oqnvrqqg voor vergoedings-
pensioen indienen, doch qls men meer don 30 joor
ielde op het ogenblik vqn het schqdelijk {eit en men
zijn oonvroog doet buiten de vostgestelde termijn,
te weten, een jaor nq het invoege treden der wet
(29-9-48), dqn wordt er een zeker procent ofgetrok-
ken.

Diegene die dus hun oqnvroog voor 29 Septemoer
1948 hodden ingediend, mqor die door de toen in
voege zijnde wet een zeker procent hebben zien weg-
vqllen voor te lote indiening, moeten nu een qqn-
vroqg indienen opdot hun gevol herzien worde.

Hoe kunnen uiij zel| ons vergoedingspensioen
berekenen ?

Het bekomen procent wordt omgezet in sponning.
7§ L0 % is gelijk qqn de sponning 2; 15 Yo : 3;
20 7o : 4; 25 Y. -5; 30 % : 6; 35 % -7;40 7o - 8; 45% - 9; 50 % -- I0; 55 % - ll;
60 % - 13,25; 65 % - 14,25; 70 % - 16; 75 % -
17,25; 80 % - 19,25; 85 % - 20,5; 90 % - 22,5;
95%-23,75 LO1%:26.

Voor oorlogskwetsuren, mishqndelingen door de
vijond of ziekten die rechtstreeks hieruit ÿoort-
spruiten of voor de politieke gevqngenen, is ieder
punt der sponning gelijk oon 650 Ir. Voor de qndere
involiditeiten is ieder punt gelijk oqn 550 Ir. In
qndere woorden indien uw pensioen is toegekend
door toepossing von qrt. I0 § I, dqn hebt gij recht
qqn 550 fr., doch qls uw popieren vermelden n toe-
possing vqn qrt. 10 § 2,, oI n ort. l0 § I en ! », don
moet gij 650 Ir. nemen.

Een pension von 50 76, dus sponning l0 punten,
zo belonghebbende recht heeft op 550 Ir., wordt :

550 X I0 - 5.500 Ir. Don rnoeten wij het coelficient
2,25 toepossen en zo wordt dit pensioen 12.375 Ir. Dit
pensioen moet qqnzien worden ois zijnde het conso-
Iideerd pensioen oqn 100 7o. Do.ar men thqns 130 %
betqclt zo komen wij tot het bedrog vqn : 12.375 X
1,30 - 16.087 Ir.

Nemen wij een qnder voorbeeld vqn iemqnd, die
60 % invqliditeit en vqn de bqsis 650 Ir. kqn genie-
ten : de berekening wordt : 13,25 X 650 - 8.612 X
2,25 - 19.377 X 1,30 - 25.190 fr.

Zools gij ziet, deze berekening tigt in ieders be-
reik.

H'ER DAN WAT N'EUWS 
'

Om de leden die stipt hun bijdrage betalen te
belon,en, heeft de Bestuursraad van onze Verbroe-
dering besloten in geval van overlijden van een lid,
die zijn bijdrage zal gestort hebben vôôr I Februari
van het lopend jaar, een vergoeding uit te keren aan
zijn weduwe.

Deze vergoeding ten belope van( een belangrijk be-
drag zou zonder verhoging der bijdrage toegekend
worden.

Gezien het belang van dergelijk voorstel raden we
de leden aan zonder uitstel hun bijdrage voor 1953
te storten.

Elk zegge het voort.

Ter inlichting geven we hieronder de Postcheck-
nummers der Provinciale commisies der Verbroede-
ring.

LIDGELD VOOR 1953

Hieronder geven wij nogmools de qdressen en
P.C.R. der secties woor de leden hun bijdrogen voor
I953 kunnen betqlen.

ANTWERPEN. - Àqlmoezenier Deckers, Spoorweg-
troepen, Hoogboom. P.C.R. 108I.47.

BRÀBÀNT. - Verbroedering der Ontmijners, Brq-
bqnt, Brussel. P.C.R. 8173.53.

HENEGOUWEN. - M. Hulshoegen, i5l, rue Bellière,
Mqrcinelle. P.C.R. 2137.50.

OOST-VLÀANDEREN. - M. Von Cleven, E., I, tily'
zeese Velden. P.C.R. 451I.80.

WEST-VLAÀNDEREN. - M. Somijn, Em., l. St-
Ànnqdreef, Si-Ândries-Brugge. P.C.R. 3450.69.

LUIK. - Verbroedering der Ontmijners, Luik. P.C.R.
7902.I I.

NÂMEN. - Verbroedering der Ontmijners, Nqmen -

Luxembrug. P.C.H. 8005.05.

KAART VAN STRTJDER v.EN 1940-45
De oonvrogen tot hei bekomen von de Koort rnet

opgqve der oorlogsdiensten voor strijcier 1940-45
mogen nog steeds ingediend worden in de loop von
het joor 1953.

Vele strijders von 40-45 bezitten echter het Brevet
von de Herinneringsmedqillie 40-45 niet.

Stippen wij terloops qqn dqt het voldoende is een
qqnvrqqg tot het bekomen vqn deze lootste eerevolle
onderscheiding te zenden qqn de bevelhebber der
Provincie von hun rechtsgebied. Er een getuigschrift
of verklqring vqn een officier bijvoegen.
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