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fi\eate Auicnd,en Ontmi,ineü»

Zoals ieder jaar houd ik er aan U in mijn persoon-
lijke naam, alsook in naam van al de leden van de
beheerraad onzer schone Verbroedering, mijn vu-
rige wensen toe te sturen voor het geluk en de voor-
spoed van U en uw families.

Het jaar l95B is voor uw vrienden, die nog steeds
in dienst zijn, zonder een betreurenswaardig onge-
val verlopen, spiit de altijd toenemende gevaren,
door de sleet der te behandelen tuigen teweegge-
bracht.

We hebben voor al onze makkers slechts één
grote wens : mochten ze steeds voor mogelijke on-
gevallen gevrijwaard blijven. Deze wens zal werke-
tilt treia worden indien allen er zich op toeleggen
om steeds waakzaam te blijven en de goede richt-
Iijnen, die hun door hun oversten werden ingeprent,
niet uit het oog verliezen.

De Verbroedering deed haar best om de menslie-
vende opdracht, die haar bii haar oprichting werd
toegewezen, voort te zetten : hulp aan onze wedu-
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wen en wezen; bijstand voor onze vrienden, die
zich in moeilijkheden bevinden.

We hebben met voldoening vastgesteld dat de
Verbroedering in haar opzet is geslaagd, dank zij
de toewijding en de trouw van hen, die ons gemeen-
schappeiijk ideaal steeds nastreven.

Spijt de onvermoeibare pogingen van uw beheer-
raad, zijn onze gewettigde verzuchtingen nog niet
helemaal verwezenlijkt, zoals we hadden gehoopt.
Zeker koncien we enkele successen boeken, maar
nog steeds wachten we op de totale verwezen-
lijking van het strijdersstatuut.

Met de medewerking en de steun van de grote
Verenigingen hopen we dat dit iaar deze meest
gewettigde verzuchting een werkelijkheid zal wor-
den.

lk wens dat in iedere provinciale afdeiing een

flinke werking zou ontplooid worden, met het doel
onze manschàppen te hergroeperen en de banden
van kameraadschap en broederiijkheid, die al onze
oud-ontmijners moeten verenigen, nauwer toe te
ha len.

Om sterk te zijn dienen we vooreerst talrijk te
zijn. Aldus zal onze schone Verbroedering groeien
en bloeien; die wens uiten we allen eensgezind.
Dat doel moeten we, ieder in ziin eigen sfeer, met
verbetenheid trachten te bereiken.

Beste Vrienden Ontmiiners, nogmaals een goede
gezondheid !

Wij rekenen op U
wen schenken. - 

Cii moogt ons uw vertrou-

Ceneraal SEVRIN.

Aan de vloegere onderhorigen van het

Nationaal Werk voor Weduwen en Wezen

Het N.W.W.W. werd afgeschaft door de wet van
28 ,f uni 1958. De bevoegdheden van dit organisme
worden overgenomen door :

l' - Het Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden,
Diensi voor Cezondheidszorgen aan Oorlogswezen,
Flageyplaats, 7, te Elsene kosteloze medische en
pharmaceutische zorgen ten voordele van de kinde-
ren der oorlogsslachtoffers, begunstigden van de
wetten op de herstelpensioenen.

2" - het Ministerie van Volksgezondheid en van het
Cezin, Schadevergoedingen aan personen, Lucht-
vaartsquare,3l, te Brussel, voor de studietoelagen
aan wezen, begunstigd door de samengeschakelde
wetten op de herstelpensioenen, op voorwaarde
nochtans dat ze postprimaire studies doen en niet
rvelgesteld zijn, volgens het koninklijk besluit van
4 Augr:stus I956.
3" - het Nationaal Werk van de Oudstrijders en
Oorlogsslachtoffers voor al de andere bevoegdheden,
nl. wat betreft de hulpver!ening aan de wezen, we-
duwen en ascendenten van burgerlijke en militaire
slachtoffers uit de ocrlogen l4-,l8 en 40-45, niet
vermeld onder Io en 2" hierboven.

De materiële tussenkomsten, vroeger door het Na-
tionaal Werk voor Weduwen en Wezen verleend,
worden nu verzekerd door het Nationaal Werk van
de Oudstriiders, 2e Directie, Montoyerstraat, 6.I, te
B russe I .

Nochtans dient onderlijnd dat de studietoelagen,
waarvar"r hoger sprake, de materiële tussenkomsten
van het Nationaal Werk der Oudstri.lders vervangen.

Ncchtans kan dit laatste organisme in zware ge-
vallen, deze families hulp bieden.

(Uit het Bulletin van de Verbroedering
van het 3e Cenie)

NESROLOGIE
Onze vriend, adjudant René Vandezande, is te

EIsene op l4 October jl. overleden, na een kortston-
dige ziekte.

Waren op de begra.l'enis aar,wezig : kcl. Linden,
majoor Bonmariage, kapitein Cogneau, alscok de
kameraden Baents, Bertrand, ltters en Cuveele, die
het vaandel van de Verbroedering vergezelden.

Anderzijds vernamen we het overlijden van onze
vrienden Verhaegen J. uit Evere, Mignolet uit Esneux
en van onze zeer toegewijde commissaris van de af-
deling Cent, Adolf Vander Cruysen.

De families van deze vrienden betuigen we onze
sympathie alsmede ons innig rouwbeklag.

Yernieuwing yan de identiteitskaaden voor

Yeivoet tegen priisvermindering

Bij het begin van het jaar 1959 zal het Ministerie
van Landsverdediging overgaan tot een algemene
vernieuwing van de identiteitskaarten, die recht ge-
ven op vervoer tegen prijsvermindering op de Bel-
gische Spoorwegen en de Buurtspoorwegen. Deze
kaarten dragen de jaartallen l95l-.l955 en ziin in
het bezit van de begunstigden niet-oorlogsinval'iden :

de oudstrijders I4-'l8; de oud-krijgsgevangenen
40-45; de oudstrijders der Belgische strijdkrachten
in Croot-Britannië 1940-1945; de reserveoff icieren
met verlof zonder wedde.

Cebeurlijke aanvragen ter vernieuwing dienen
vanaf 5 Januari 1959 af en uiterlijk tot op 3I Maart
gericht tot de hiernavermelde overheden.

De begunstigden der eerste 3 categorieën dienen
zich te wenden tot de militaire provinciebevelheb-
bers. De reserveofficieren met verlof zonder wedde
moeten hun aanvraag richten tot de bevelhebber van
hun eenheid.

De oude kaarten moeten niet opgestuurd worden.
Bij de aanvraag dient een recente foto gevoegd,
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« formaat identiteitskaart » _ blootshoofds -6 cm hoogte bij 4 cm breedte. Deze foto mag geen
stempel dragen en môet op de keerzijde de naam,
voornamen en geboortedatum van de aanvrager ver-
melden.

De aanvrager dient te vermelden : de naam (in
drukietters) , al de voornamen, geboortepiaats en -
datum, de huidige woonpiaats (straat en nummer),
de taal, waarin de kaart moet opgesteld worden.

De tiiel van de te vernieuw,en kaart aanduiden,
het nummer, en de vermindering waarop ze recht
geeft.

indien de aanvrager in een andere hoedanigheid,
reeds in het bezit is van een kaart, die recht geeft
op een vermindering, zal hij het percentage dezer
ver mindering aangeven, alsook de naam van het
Ministerieel of ander organisme, dat de kaart toe-
kent.

De invaliden 14- lB en 40-45 zuilen persoonlijk
verwittigd worden omtrent de te vervullen forma-
liteiten.

Onze Beheerraad
De beheerraaci kwam maandelijks samen, onder

voorzitterschap van Ceneraal Sevrin in de lokalen
van de U.F.A.C., Regentiestraat, 65 te Brussel. De
leden van de beheerraad onderzochten allerhande
kwesties, o. m. de tussenkomsten ten voordele van
scmrnige weduwen en wezen, de bijstand aan ka-
meraden, ciie in nood verkeren, het Sint Niklaas-
feest van de kinderen der Ontmijners, de strijders-
kaart, de anciënniteitsvergoedingen voor de periode,
die in de ontmijningsdienst werd doorgebracht, de
eervol le onderscheidingen, enz...

War.en op deze vergaderingen aanwezig : de ma-
joors Samyn en Bonmariage, de kommandanten
Merckx en Ceorge, kapitein Cogneau, Dr Prignon,
de heren Linoite, Vancleven, ltters, Bertrand, als-
ook orrze zo bevoegde secretaris Baents.

IN CNZË. AFDËLINGËN
AFDELING tsRABANT

De maandelijkse vergaderingen van de afdeling
Brabant kennen steeds hetzelfde succes. Deze ver-
gaderingen hebben plaats de laatsie Woensdag van
iedere maand. We hebben met grote voldoening
vastgesteld dat kameraden, die ons een tijdje hadden
verlaten, opnieuw regelmatig deze avonden bijwo-
nen, o. m. onze vriend Remy, van het Eerste Batal-
jon. Wanneer zullen we nog andere gezichten te-
rugzien ?

DAMESCOMITE.

Het damescomité laat niets onverlet om het Sint
Niklaasfeest voor onze kinderen op waardige ma'rier
voor te bereiden. Onze hartelijkste gelukwensen aan
cie sympathieke Voorzitster, juffrouw Sevrin, als-
ook aan de dames, die haar in dit zo schoon werk
behulpzaam zijn : nl. Mevrouwen Ceorge, ltters,
Cuillaume, Bonmariage en Tielemans.

srNT NTKLAAS OP BEZOËK BU DE KINDÊREN
O}.§ZER AFDEi-lNG.

Een jarenlange traditie getrouw, bracht Sint Ni-
klaas op Zondag l4 December jl. een bezoek aan de
kinderen van de Ontmijners, afdeling Brabant te
Tervuren, in de zaal .Casino, die prachtig versierd
en opgefrist \ /as. Een vijftigta! kinderen hadden
de oproep beantwoord. Onze.secretaris Baents heet-
te'de kinderen, evenals hun ouders, hartelijk wèl-
kom. Hij dankte Generaal Sevrin en de andere leden
van de afdeling Brabant voor hun aanwezigheid. Hij

richtte een warme oproep tot de ouders en voorna-
meiijk tot de weduwen opdat ze zouden doen wat
van hen gevraagd wordt, ten einde hun kinderen in
de beste voorwaarden te laten studeren. Hij verze-
kerde dat de Verbroedering zich gans te hunnen
dienste stelt om hun alle mogelijke hulp te verschaf-
fen.

Daarna bedankte spreker in het bijzonder onze
lieftallige Meter, Juffrouw Sevrin alsook de andere
dames van de vrouwelijke afdeling Brabant : Me-
vrouwen Ceorge, ltters, Cuillaume, Bonmariage, Tie-
lemans 

- 
voor hun onvermoeide medewerking bij

het op touw zetten van dit prachtig Sint Niklaas-
feest.

Tevens bracht hij een vrome posthume hulde aan
adjudant Vandezande, een der grote bezielers van
het Sint Niklaasfeest, die ons ongeveer twee maand
geleden ontviel.

Ceneraal Sevrin, vergezeld van kolonel Linden,
onderhield zich daarna met de weduwen van de ont-
mijners en liet zich inlichten betreffende hun toe-
stand en hun wensen.

Dan was het de beurt aan de kindervertoning. Ce-
durende meer dan twee uur lieten de fantaisist Re-
mon en zijn groep hun talenten zien in allerhande
nummers, terwijl de kleine Bouillon zich ontpopte
als een accordeon-virtuoos in de dop en de meis.ies
Meliaerts staaltjes gaven van hun hula-hoopkunst.
Nadat ze enkele zeer gesmaakte liederen had laten
horen, ging Juffrouv.r Mariëns Sint Niklaas roepen
en verzocht al de kinderen met haar mee te zingen :

« Oh, grand Saint Nicolas, patron des écoliers... »
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Eindelijk deden Sint Niklaas en Zwarte Piet hun
intrede. Het was een ware triomfintocht, die door
al de aanwezigen warm werd toegejuicht.

Daarna had de uitdeling plaats van prachtig speel-
goed, lekkernijen en allerhande geschenken.

De « korf » van Sint- Niklaas werd leeggemaakt
en helaas, het feest liep naar zijn einde.

Onze harteiijkste dank en beste gelukwensen voor
de vrienden Baents, Closset, Berges en de zo toe-
gewijde Plumier.

OOST-VLAANDEREN HOUDT HET
VAANDEL HOOG

Op 26 oktober 1958, dag der plechtige ontvangst,
in het huis V.O.V. te Gent, van de Nationale Voor-
zitter, Reserve-Luitenant-Kolonel Destrée, heeft on-
ze afdeling Oost-Vlaanderen nogmaals alles in het
werk gesteld om de eisen der Ontmijners in het
daglicht te brengen.

Eerr flink stel bestuursleden, negen in getal, de
vaandeldrager met vaandel, hebben de plechtige H.
Mis ter nagedachtenis van de gesneuvelden en af-
gestorven leden van V.O.V., in de kerk van O.L.V.
en St. Pieter bijgewoond.

Zij waren tegenwoordig in de stoet die een ge-
deelte van de Arteveldestad doortrok en bij de bloe-
menhulde aan het ruiterstandbeeld van Koning
Albert en aan het stadsmonument der gevallen
stri jders.

Bij de plechtige ontvangst in het huis V.O.V.,
waar vele bestuursleden en leden van alle Verbroe-
deringen aanwezig waren, werd een korte maar be-
langrijke academische zitting gehouden.

Welkomreden aan de nieuwe Nationale Voorzit-
terwerden beurtelings uitgesproken door M. Scheu-
ris, Voorzitter V.O.V. 4A-45 van Oost-Vlaanderen,

door Ere-Ceneraal Timperman, Voorzitter V.O.V.
l4-18 en door Oud-Generaal Dewulf.

De Heer Destrée antwoordde hierop met enkele
woorden van dank en ging aanstonds over tot de
bespreking van de morele en stoffelijke eisen van
de vertegenwoordigde Verbroedering.

Verscheidene sprekers vroegen het woord en
droegen de eisen hunner leden voor.

Een dezer sprekers, voor velen van ons een goed
bekende, namelijk Makker Van Cleven, heeft hier
enkele punten opgehaald in het belang van al de
Ontmijners. Het bijzonderste hierin betreft de toe-
kenning van de « Strijderskaart » aan al de ontmij-
ners zelfs aan die van na 8 Mei 1945.

Hiermee ging de Nationale Voorzitter vol ledig
akkoord en beloofde daarover, in de volgende week,
de hogere autoriteiten te polsen.

Tijdens het demokratisch banket, gehouden in
het ltaliaans restaurant « Tratoria » en waaraan 7
onzer leden en hun dames aanzaten, werden enkele
telegrammen verzonden, respektievelijk aan Z. M.
Koning Leopold en Koning Boudewijn en aan Oud-
Nationaal Voorzitter Ceneraal Van Strijdonck de
Burkel.

Enkele overheidspersonen spraken hier en daar
nog 'n korte redevoering uit. Daarvan maakte mak-
ker Van Cleven dankbaar gebruik om nogmaals het
woord te richten tot de heer Destrée. Hij herin-
nerde deze aan zijn belofte en overhandigde hem
een exemplaar van ons boek « Onze Ontmijners ».

Hierop dankte de Nationale Voorzitter makker
Van Cleven en de aanwezige Ontmijners en zegde
hun zi.in volledige steun toe !

Deze dag werd besloten door de Afdeling Oost-
Vlaanderen met een heildronk.

Aan U, Brussel, de baan is geopend.
De secretaris L. Desmet.

De Rechten van onze Weduwen en Wezen
We hebben meer dan eens vastgesteld dat de

weduwen der Ontmijners hun rechten niet nauw-
keurig kennen. Daarom scheen het ons van belang
ze in het kort op te sommen. Anderzijds melden
we nogmaals dat de Verbrôedering bij machte is hen
te helpen, wanneer ze op gelijk welk gebied moei-
lijkheden ondervinden. Ze mogen zich steeds in
volle vertrouwen tot ons secretariaat wenden.

WEDUWEPENSIOEN.

De niet hertrouwde oorlogsweduwen of weduwen
van ontmijners hebben recht op een weduwepen-
sioen van 36.000 fr. 's jaars.

Het pensioen wordt geschorst :

- 
in geval van nieuw huwelijk ;

- 
in geval van vervallenverklaring, onwaardigheid,
veroordeling enz...

ln deze gevallen wordt het pensioen aan de kin-
deren uitbetaald tot op het ogenblik dat het jongste
kind de leeftild van 21 jaar heeft bereikt.

KINDERTOELAGEN.
De wezen van de ontmijners hebben altijd recht

op de wezenvergoeding tot op lB-jarige leeftild,
zelfs wanneer ze werken, en tot op 21 -iarrge leef-
tijd wanneer ze hun studies voortzetten of een leer-
contract hebben aangegaan.

De gebrekkige wezen hebben er altild recht op,
zonder leef ti ldsbeperking.

Het bedrag dezer toelagen is als volgt vastgesteld:

- 
I 150 fr. (l 165 fr. van het 3e kind af) voor het

kind, waarvan de moeder aan de haard blijft en geen
enkele winstgevende bezigheid verricht ;

- 910 fr. (925 fr.) in de andere gevallen.
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OVERLEVINGSPENSIOEN.

I ) Weduwen valr beroepsmilirtairen of van staats-
beambten.

De weduwe van een beroepsmilitair of van een
staatsbeambte heeft daarenboven recht op een over-
levingspensioen, uitbetaald door de l(as voor Wedu-
wen en Wezen. Geen enkele voorwaarde betreffen-
de de leeftijd of de deeinerr'ingsduur wordt geëist.

Het bedrag van dit pensioen verschiit naar gelang
de graad en het bedrag van de laaiste wedde van
de overledene. Het wordt daarenboven beïnvloed
door het getal kinderen ten laste.

2) De weduwe van de ontmijners, oud-werkman,
oud-bediende, oud-mijnwerker of oud-zeeman kan,
indien haar overleden echtgenoot in regel was met
zijn ouderdomspensioen, op de leefti.id van 45 jaar
ofwel vroeger, indien ze een kind ten laste heeft
ofwel ten minste voor 66 /6 werkonbekwaam is,
het overlevingspensioen bekomen van de categorie,
waartoe haar man behoorde (werkman, bediende
enz...)

lndien haar man een gemengde loopbaan heeft
gehad (beroepsmilitair, werkman, bediende, enz...)
kan ze verschillende proportionele pensioenen beko-
men. Deze pensioenen mogen gecumuleerd worden.

KLEDINGSPAI(KETTEN.

Naar gelang de ontoereikendheid der inkomsten
van de weduwe en wezen in betrekking tot de las-
ten en de bijzondere toestand van de families, kun-
nen deze hetzij een volledig pakket, hetzi.i een klei-
ner pakket met of zonder beddegoed bekomen.
Daarenboven wordt ten voordele vên de onderho-
rigen, die slechts over zeer nederige inkomsten be-
schikken, een tussenkomst voorzien in de kosten
voor het maken van een kostuum, enz... Deze gunst
werd uitgebreid tot de weduwen, de wezen en zo
nodig tot de ascendenten (wier zoon bij de ontmij-
rring werd gedood).

Aanvragen in verband hiermede dienen worden
gericht tot het Nationaal Werk der Oudstrijders,
209, Tervurenlaan, te Brussel.

LENINGEN.

Het Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden mag
aan de weduwen hypothecaire leningen toestaan.
Deze worden slechts in welbepaalde gevallen ver-
leend, nl. wat de waarborgen betreft. Het gebruik
van deze leningen moet de belanghebbenden een
duurzame verbetering van hun toestand aanbrengen.

De leningen kunnen niet toegestaan worden voor
de aankoop van verbruiksartikelen (linnengoed, kle-
dingstukken, voedingswaren, huishoudelijke voor-
werpen enz...), noch voor de betaling van sommige
schulden (huishuur, medische zorgen, enz.,.).

Ernstige waarborgen moeten gegeven worden :

hypotheek op de onroerende goederen, pensioen ten
beiope van een derde, enz.

De duur van de lening mag de 20 iaar niet over-
treffen. De lening mag niet toegestaan worden aan
iemand, die ouder is dan 65 jaar.

lndien men een lening aanvraagt voor de aankoop
vên een grond of voor het bcuwen van een huis, her-
steilingen of verbouwingen moet men vooreerst de
mogeiijkheden hebben uitgeput, die geboden wor-
den door de met dit doel opgerichte krecjietrlaat-
schappijen (Nationale Maatschappij voor goedkope
woningen, Spaarkas enz...).

PR I OR. ITE ITSREC I.ITE N.

De weduwen en wezen (deze laatsten moeten
minderjarig geweest zijn op l0 Mei 1940) kunnen
een prioriteii'srecht genieten bij het bekomen van
een plaats in de openbare diensten.

De nodige bewijsstukken in dit verband worderr
afgeleverd door het Ministerie van Landsverciediging,
Prins Boudewijnkazerne, te Brussel.

VACANTIE.

Jaariijks verschaft het Nationaal Werk der Oud-
strijders aan de wezen een vacantieverblijf van een
maand. De kinderen worden geplaatst in inrichtin-
gen, die alie waarborgen bieden. Er vrordt slechts
een kleine vergoeding vanwege de famiiie gev(aagd.

Een toelage kan insgelijks verleend worden aan
de wezen, die hun vacantie in familie doorbrengen,
hetzij aan zee, hetzij op de buiten, op voorwaarde
dat de vacantie ten minste een maand duurt.

MEDISCI-IE EN P!"IAR,MACEUTI§EHË ZOR,GEN

De wezen hebben recht op kosteloze rnedische
en pharmaceutische zorgen, maar bezitten geen me-
disch aantekenboekje.

De terugbetaling der kosten geschiedt als volgt :

- 
aan de families, die niet aangesloten zijn bij een
mutualiteit : op voorlegging op de zetel van het
Werk der Oorlogsinvaliden, Flageyplein te Brus-
sel, van de gedetailleerde rekeningen van dok-
ters en apothekers ;

- 
aan de families, die aangesloten zijn bij een mu-
tualiteit : op voorlegging van de rekeningen,
vergezeld van een verklaring van de mutualiteit,
die het bedrag van de door haar verleende te-
rugbetaling vermeldt.

De weduwen en ascendenten kunnen in zekere
gevallen een tussenkomst in de medische en phar-
maceutische zorgen bekomen, nl. wanneer deze kos-
ten zeer hoog lopen en de inkomsten van de familie
ontoereikend zijn cm de lasten hiervan te dragen.
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De weduwen hebben er dus alle belang bij om aan
te sluiten bij een mutualiteit, want deze toetreding
biedt velerlei voordelen.

STUDIEKOSTEN.

De hiernavermelde studiekosten ziin gratis :

- 
inschrijvingskosten en kostgeld ;

- kosten voor facultatieve cursussen, door de pro-
gramma's voorzien ;

- inschrijvingskosten voor de examens ;

- kosten van verzekering tegen ongevallen ;

- fie;nelogatiekosten van de diploma's ;

- 
kosten, veroorzaakt door verplichte schoolreizen.

W.anneer de wees middelbare, technische, hogere
of universitaire studies doet, krijgt hij een studiever-
goeding om de andere uitgaven te dekken (verplaat-
singen, boeken, enz.) op voorwaarde dat de fami-

lieinkomsten een zeker plafond niet overtreffen. Dit
plafond verschilt naar gelang de voortgezette studies

De aanvragen dienen gericht tot de Wezen-Stu-
diedienst, Luchtvaartsquare, te Brussel. Ze moeten
jaarlijks hernieuwd worden.

Buiten deze voordelen kunnen de wezen, zoals de
andere leerlingen, studiebeurzen bekomen (voor se-
cundaire, hogere en universitaire studiën) .

En ten slotte is onze Verbroedering steeds bereid
een helpende hand toe te steken, indien blijkt dat
de hierboven opgesomde voordelen onvoldoende ziin
om bepaalde studies aan te vatten of voort te zetten.

*
We zullen hierop later wel eens terugkomen. ln

afwachting mogen de weduwen en wezen ons na-
dere inlichtingen vragen over sommige punten, die
hen belang inboezemen. We staan steeds tot hun
d ienst.

VRIEND ONTMIJNER
Het nieuwe jaar eist yan uwentwege een « OFFÉR... » trouwens zeer licht om dragen :

n!. de betaling van uw BUDRAGE.
Gii weet wat de Verbroedering tot hiertoe heeft verwezenlijkt. Er blijft nochtans nog veel

te doen. De leiders van onze Verbroedering koesteren de hoop dat 1959 het iaar zal zijn van de
verwezenlijking onzer essentiële verzuchtingen. Maar om dit doel te bereiken moeten we sterk

stâân en een machtige verbroedering vormen.
De kameraden, die ons uit het oog hebben verloren, moeten wederom aangesproken worden.
En gij, stort nog heden 40fu. als bijdrage voor het nieuwe jaar. Vergeet niet uw naam,

Yoornamen en adres te vermelden.
Hieronder vindt U, ter herinnering, de adressen van onze afdelingen.

ANTWERPEN : Komrnandant Merckx, Kazerne 7-8, Berchem,-Antwerpen.
BRABANT en NAMEN : Verbroedering der Ontmijners van Brabant
WEST-VLAANDEREN : Majoor Samyn, I4, Torhoutse weg, Sint Andries-Brugge, Post. :3450.69
OOST-VLAANDEREN : Dhr Vancteven, Elyzeese Veldên, 5, Gent,
HENEGOUWEN : Dhr. Hulshaegen, l5l, rue Belleière, Marcinell'e,
LUIK : Verbroedering der Ontmijners, Luik

Post. : 8173.53

Postr.:4511.80
Postr. : 2137.50
Postr. z 7902.11

lndien U zich niet rechtstreeks tot uw afdeling kunt wenden stort dan uw bijdrage op
postrekening7537.94 van de Verbroedering der Ontmijners van België, 30, Sint fanJstraàt tâ
Tervuren.

Vriend Ontmijner, dank U !


