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0nze Algemene Uergadering 0p Zondag l4 Juni I 959
Onze algemene vergadering zal op Zondag e.k.

plaats hebben te Chaumont-Cistoux, een schilder-
achtig Brabants dorpje, gelegen op 35 km van Brus-
sel en op ongeveer B km. ten Oosten van Waver.

Het programma van die dag werd als volgt vast-
gesteld :

9 u. 3C - Samenkomst aan het Zuidstation te Brus-
sel, op het pleintje rechtover de uiigang.
Vertrek per autocar naar Cistoux.

l0 u. 30 - Mis ter nagedachtenis van onze Doden,
in de kerk van Cistoux.

I I u. - Bloemenhulde aan het Dodenmonument
van Cistoux.

I u. -30 - Ontvangst op het gemeentehuis van
Chaumont. Erewijn. Neerleggen van
bloemen aan het Dodengedenkteken van
Chaumont.

12 u. 15 - Algemene Vergadering.

14 u. - Democratisch banl<et in het « Hôtel des
Acacias » te Gistoux.

l7 u. - Terugkeer per autocar naar Brussel.

*,1

Zcals naar gewoonte va!len de vervoerkosten per
spc,-;r ten laste van de Verbroec'ering, dit ten belope
van I5 Vo van het effectief der afdeling.

De verplaatsing per autocar alsook het noenmaal
r,rrcrden door de Verbroedering gratis aangeboden
aan de leden, die in orde zijn met hun bijdrage,
alscok aan hun echtgenoten. Bijgevolg zullen de
aicielingen zo haast mogelil!< het aantal deelnemers
bi! benadering opgeven aan Komrnandant CEORCE,
37, Ceneraal Wahisiaan, Brussel 3.

lrrdien de zon van de partij is, zullen we samen
een prachtige dag doorbrengen.

Vrienden Ontmijners, allen naar Chaumont-Cis-
toux op 14 )uni. We rekenen op uw aanwezigheid,
alsook op deze van uw echtgenote.

Qnze Beheerraad
Onze beheerraad hcudt zijn maandelijkse verga-

deringen op de tweede Woensdag van ieder-e maand.
De eerste Zcndag van ieder trimester blijft noch-
tans ook een zitdag, ten einde aan sommige leden
de gelegenheid te gunnen om daadwerkelijk aan de
werkzaarrrheden deel te nemen.

De beheerraad heeft zich o. m. bezig gehouden
met sommige kwesties, die nog steeds een oplossing
vergen, cie dienstl<aart aan de stri.jders 40-45, het
statuut van de oudstrijders 40-45, de studies van

onze wezen en de hun verleende medische zorgen,
de tussenkomst van de verbroedering in sommige
speciale gevallen zoals huwelijk, de toestand vÀ
sommige onzer w'eduwen, de toe te kennen hulp
aan onze kameraden, enz...

Waren aanwezig op de verschillende vergaderin-
gen, voorgezeten door Ceneraal SEVR.IN : kolonel
LINDEN, de majoors SAMYN en BONMARIACE,
de kommandanten GEORCE en MERCKX, Dr Pri-
gnon, de heren BERTRAND, ITTERS, LINOTTE,
VANCLEVEN, VANDERICK, PIERREUSE en onze
secretaris BAENTS.
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Het Leven in Cnze Afdelingen
AFDE!.ING BRABANT

De aideiing Brabant houdt nog steeds, met het-
zeli'de succes, haar maandelijkse vergaderingen op
de iaatste Woensdag. De lijst van de « terugkeren-
den » wordt meer en meer eangevuld. Aldus heb-
ben uve met veel genoe6en w,eergezien : majoor LE-

J=UNI, l<ommandant FCCKEDEY, kapitein CCM-
PERE en kameraad DELPLANQUi. We durven ver-
hopen dat nog anderen hun voorbeeld zullen navol-
gen en we eerlang de druk bijgewoonde vergade-
ringen van vroeger opnieuvr zuilen mogen kennen.

AFDELIÈ.{G I.UIK

De afdeling Luik hield op 15 Maart jl. een ver-
gadering in de lokalen van de V.O.V. Het nieuw
comité werd als volgt sarnengesteld .

Voorzitter : Dr PRICNON, rue Vinave, 24 ,Tilleur.
Ondervoorzitter : LINOTTE Oscar, rue Rotheux,

307, Seraing.

Secretaris : TAHIR L. rue du Progrès, 30 Chênée.
Schatbewaarder : NELIS Léon, rue du Canal, 62En-

sival.
Lecien : CUSTERS Pierre, HACEDORENS Victor,

VANMULLEN Francois.
De kornmandanten DOHET en VANDERYDT

he5ben het erevoorzitterschap aanvaard.
Te dezer gelegenheid sprak ondervoorzitter Ll-

NOTTE volgende redevoering uit .

« i3i1 het begin van deze vergadering houd ik er-
aair vooreerst onze aanwezige leden te groeten, als-
ook onze Wezen en Weduwen. lk heet U allerr
hartelijk welkom. lk denk insgelijks aan de afwe-
zige leden en hoop dat ze volgend jaar ztch in ons
midden zulien bevinden.

lk verontschuldig onze voorzitter, Dr Prignon, die
weerhouden door familieaangelegenheden, niet l<an
aanwezig zijn.

Tengevolge van zeer bijzondere omstandigheden,
totaal onafhankelijl< van de goede wil van uw comi-
té, hebben we gedurende twee yaar deze vergade-
ring niet gehouden. We zullen op deze omstandig-
heden niet terugkomen, maar we wensen dat U
allen in de toekomst trouw zult blijven aan onze
schone Verbroedering. Het groot verlangen van uw
comité behe!st de ledenaanwinst. ln u.w omgeving
treft U voorzeker vrienden aan, die onze rang,en
kunnen vervoegen en aldus de leden, die ons om
allerhande redenen verlreten, vervangen.

We stellen ons als één rnan ten dienste van onze
Verbroedering en bereiken samen het vcoropsestei-
de doel. De beCrijvigheid van uw afdeling was de
laatste jaren niet te onderschatten. Het connité hield
regelmatig zijn v.ergaderingen en de bekomen resul-
taten zi.jn zeer bevredigend. Maandelijks werd een

zitdag gehouden in de lokalen van het V.O.V., de
eerste Maandag van iedere maand. Op deze zildag
,worden aan de kameraden raadgevingen en inlich-
ting.:n verstrekt in verband met al de problemen,
dis zich kunnen voordoen.

Dank zij onze herhaalde oproepen hebben de we-
duwen en de voogden van oîze wezen eindelijk
gereageerd en de formaliteiten vervuld, die vereist
worden voor de toekenning van de studietoelagen.
Voor het ogenblik is de dienst fiink ingericht en
l<rijgen d: rechthebbenden spoecjig voldoening.
Maar, zo al de wezen recht hebben op de studie-
kosten, blijft de toekenning van de toelagen noch-
tans onCerworpen aan de familleinkomsten. lndien
deze inkomsten het plafond overschrijden, dat vast-
gesteld werd voor de door de wees gedane studies,
zat. de toelage niet uitgekeerd worden.

lk moet hier nochtans aan toevoegen dat de Ver-
broedering altijd bereid is de speciale gevallen te
onderzoeken, waarin de werkelijke inkomsten to-
taal cnvoldoende zouden blijken. ln geval van nood
za! Ce VerbroeCering met eigen middelen het nodige
bijleggen.

Voor het ogenblik is het plafond ten gunste van
onze wezen verhoogd en zij, die vroeger zonder ge-
vclg een aanvraag indienden, worden verzocht een
nieuwe aanvraag in die zin te doen.

ln verband met het statuut van de Ontmijners
heeft de beheerraad van uw Verbroedering contact
gencmen met de CESAC. We hebben vele redenen
cm te hcpen dat eerlang een resultaat wordt bereikt.

Cp 21 )uli zal te Stavelot, zoals de vorige iaren,
een huldeplechtigheid dcorgaan aan ons Nationaal
Cedenkteken. Te gepasten ti.jde zullen we U de
details van deze plechtigheid geven. We hopen dat
ge allen zo talrijk mogeliik zult aanwezig ziin, op-
dat deze plechtigheid met waardige luister moge
plaats hebben.

De algemene vergadering zal dit jaar plaats heb-
ben te Chaumont-Cistoux. Ze zal belegd worden
door de afdeling Brussel op Zondag 14 .luni. We
zullen een vertrek uit Luik organiseren per autocar.
De prijs van het vervoer zal zo voordelig mogelijk
zijn, volgens het aantal leden, die de oproep zullen
beantwoorden. Het verslag van deze dag zal ',rer-
schijnen in ons vclgend bulletin. lk eindig met een
warme oproep tot U allen : Stort uw bijdrage zo
Eauvv mogelijk op de postrekening van uw afdeling.
Kameraden, eens r,traart ge fier op uw badge; weest
heden fier op urv Verbroedering ».

§EETI E OOST-VLAAN DER,EN

Bij de Onfmilners- en Genieverbroedering.
faarlijks Feest bij de [J.F.A.C.

De sectie Oost-Vlaanderen der Verbroedering
van de Ontmijners heeft in samenwerking met de



DE ONTMIJNER

Cenieverbroedering van Cent, haar jaarlijks feest
gegeven in de V.C.V.-lokalen (U F.A C.).

Dhr Leys, voorzitter der Cenie, verwelkomde de
aan'wezigen in het Frans, terwiil makker Vancleven,
wn. voorzitter der Ontmijners, dezelfde toespraak
hield in het Nederlands en tevens een hartelijk
wocrd had voor de leden, genodigden, sympathisan-
ten, artisten en verknochte medewerkers.

We merken de aanwezigheid op van Generaal
Timperman, voorzitter van de U.F.A.C. l4-'I8, van
koicnel en mevrouw Terlin en andere vooraanstaan-
den van verschillende Verbroederingen. Onnodig te
zeggen dat de besiuursleden der beide verbroede-
ringen aanwezig waren. Velen onder hen waren
reeCs in de zaal voor l7 uur om de tombola gereed
te maken, die « het neusje van de zalm » tijdens
de avond moest worden.

Het programma betiteld « Muziek en Zang >>,

werd voorgesteld door dhr Minnebo, die zich ont-
popte als een talentvcl conferencier en medesle-
pend animator, die met kunde het prcgramma leid-
de en alle medewerkers naar volle waarde wist te
doen schatten door het publiek. Noemen wij eerst
het vccaal ensemble « La route chantante », dat ons
nredenam met de reis rond de wereld in B0 liederen.
De charmante zangeres Lily Castel in haar afwisse-
lend en geliefd repertorium; « The Jackwells )), een
huri'ncristisch duo in liederen en sketchen van de
bcvenste plank en eindelijk de jonge harmonikaTst
J Vincke, die niettegenstaande zijn jeudige leef-
tijd (12 jaar\ zich als een virtuoos van zijn taak
kweet. Deze kunstenaars die voor het merendeel
deel uitmal<en van de S.E.M., hadden belangeloos
hun medewerking verleend vaor deze avond.

Dank zij de milde schenkers en de verkleefde
leden van het bestuur konden 180 prijzen verza-
meld raiorden voor het op touw zetten van de grote
tombola, ingericht ten voordele van de hulpkàssen
der twee verbroederingen.
Een bal besloot deze avond
mosf eer.

in een geestdriftige at-

L. Desmet

OVERLIJDENS
We delen met spijt het afsterven mede van :

adjudant COI-ET, oud-secretaris van de afdeling
Namen ;

de schoonmceder van kameraad DEBACKER,
vocrzitter van de afdeling Oost-Vlaanderen.

Hierbij betuigen we beide families onze blijken
van sympathie alsool< ons innig medevoelen in hun
zware rouw.

BIf DE VERBROEDERTNG VAN HET 3 cENtE.

De Verbroedering van het 3 Cenie laat ons weten
dat eerlang een boek zal verschijnen, getiteld :

« Recueil des historiques 40-45 des Bataillons is-
sus du 3 Régiment du Génie ». Dit vluchtschrift
behelst ongeveer 50 bladzijden tekst, commercieel
formaat. Het bevat historische gegevens over de 3,
4, B, ll, 17, IB,23,32 en 40 Ceniebataljons, als-
mede over het bataljon van het Vestingsdetache-
ment.

Een laatste oproep ! Men kan nog schrijven, door
de som van 50 {r. te storten op de hiernavermelde
adressen:
Luik : Fecieraal Comité 3 Cenie - Beyne-Heusay ;

P. R. 72BB.OB
Brussel : Verbroedering van het 3 Cenie - Afdeling
Brabant P.R. B07l.7B

Dienstkaart voor de
Oudstrijders l,940-45

Een nieuwe termijn voor het indienen van de
dienstkaart,der oudstrijders 1 940-45 werd geopend.
De leden, die nog niet in het bezit ziin van onder-
havige kaart, kunnen van nu af hun aanvraag doen.

Deze kaart wordt afgeleverd aan de Belgen of
Vreemdelingen, die daadwerkelijk tussen 9 Mei
I940 en 9 Mei 1945 hebben behoord, in hoedanig-
heid van militair, tot het Belgisch Leger of de Open-
bare Macht in Belgisch-Congo.

Ze wordt insgelijks toegekend aan de Belgen of
Vreemdelingen, die worden erkend als gewapend
weerstander, inlichtings- en actieagent in België,
voor de periode tussen 9 Mei 1940 en 9 Mei 1945.

De aanvragen, buiten de vastgestelde termiln in-
gediend en zonder gevolg gebleven, moeten her-
nieuwd rarorden.

Die kaart geeft voor het ogenblik geen enkel
voordeel. Maar dit is geen reden om ze niet aan te
vragen. We hebben honderden brieven en aanvra-
gen aangekregen na het sluiten van de vastgestelde
termijn. Vele oudstrijders betreurden het feit dat
ze deze kaart niet eerder aangevraagd hadden. Ze
drongen aan op een heropening van de toekennings-
termijn.

Eerst en vooral is deze kaart een onweerlegbaar
bewijs voor uw titel als oudstrijder. Ze kan dus
grote diensten bewijzen. Het staat vast dat eerlang
het statuut van de strijder l94A-45 zal erkend wor-
den. Het is waarschijnlijk dat de dienstkaart in dit
statuut zal vermeld worden als het enige document,
waardoor men de voordelen van dit statuut kan ge-
nieten. ls het nodig U de historiek te maken van de
Vuurkaart, die aan de Ouderen werd gegeven in
1934 ?

Deze kaart geleek op de huidige kaart van de
strijders 40-45 en bood geen enkel onmiddellilk
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voordeel aan. Kort nadien werd ze de grondslag voor
het toekennen van het Vuurkruis. Daarna kregen de
houders van deze kaart 75 /p vermindering op het
vervoer per spoor.

ln 1952 bekwamen de houders van het Vuur-
kruis de verdubbeling van de frontstreeprente en
onlangs nog de kosteloze medische en pharmaceu-
tische zorgen.

Ceen enkele termijn werd vastgesteld voor het
indienen van de aanvraag. U kunt dus uw aanvraag
zcnCer haast in gereedheid brengen.

U dient uw aanvraag op een postkaart te richten
tot het Ministerie van Landsverdediging, Dienst der
Eervolle Onderscheidingen, Céruzetkazèrne te Brus-
sel 4. Vergeet niet uw naam, voornaam, adres en
taalrol te vermelden Formulieren zullen U toege-
stuurd worden. Deze officiële formulieren alleen
ziin geldig. De volledige aanvragen zullen geklas-
seerd en behandeld worden naar gelang de datum
van aankomst.

De verschillende inlichtingen, die we in ons laat-
ste bulletin lieten verschijnen, bezorgden ons een
overgrote briefwisseling. Het scheen ons nuttig nog-
maals de nadruk te leggen op volgende punten :

Hypothecaire Lening.
We houden ons niet bezig met hypothecaire,

noch andere leningen. Ons geldelijk bezit is be-
stemd om de nood te leningen van onze we-
duwen, wezen, invaliden en leden. Het dient daar-
enboven om de studies van onze wezen te verze-
keren.

Medische en Pharmaceutische Zotgen.
De wezen hebben recht op de medische en phar-

maceutische zorgen. Ze mogen vrij hun dokter en
apotheker kiezen. De rekeningen van dokters en
apothekers moeten rechtstreeks gericht worden tot
het NATIONAAL WERK DER OORLOCSINVALI-
DEN, Flageyplaats te Brussel. Dit laatste organisme
zal tot de uitbetaling overgaan.

lndien de wezen de voordelen van een mutuali-
teitsvereniging genieten, uit hoofde van :

- de moeder, die werkt of vrij verzekerd is ;

- de tweede man van de weduwe of een broeder
of zuster, die verplicht verzekerd zijn,

moet de Mutualiteitsvereniging eerst tussenkomen.
Daarna wordt de overblijvende som betaald door
het NWOI. ln dit laatste geval moet men het bedrag
vermelden dat door de Mutualiteit werd uitbetaald.

Men raadt dus aan te vermelden :

hetzii het feit dat men geen deel uitmaakt van een
Mutualiteit ; hetzij het door deze laatste uitgekeer-
de bedrag.

Studieonkosten - Staatstussenkomst.

De aanvragen dienen jaarlijks hernieuwd te wor-
den. Het plafond der inkomsten, waarover men mag
beschikken om in aanmerking te komen, werd met
2,5 % verhoogd.

Te veel weduwen en voogden schijnen deze bron
van inkomsten bij de studies der wezen nog niet te
kennen.

H. BAENTS.

YRIEND ONTMIJNER I

HEBT U UW BUDRACE REEDS BETAALD? IS HET NODIG U DE HIERAAN VERBONDEN VOOR-
DELËN OP TE SOMMEN : RAADGEVINGEN OP ALLE GEBIED, VERDEDIGING VAN UW BELAN-
GEN, VER.GOEDING BU OVERLUDEN, BUNA KOSTELOZE DEELNAME VOOR U EN VOOR UW
ECHTGENOTE AAN ONZE ALGEMENE VÊRGADERING, ENZ... ENZ...
INDIEN GE DUS NIET lN REGEL ZtlT, STORT DAN NOc HEDEN DE SOM VAN 40 FR. Op DE
POSTRËKENING VAN UW AFDELING OF RECHTSTREEKS OP DIE VAN UW VERBROEDERING.
ZIEHIER DE VERSCHILLENDE NUMMERS DËR POSTR,EKENINGEN :
ANTWERPEN : KDT MERCKX, KAZERNE 7-8, BËRCHEM-ANTWERPEN ;
BRABANT EN NAMEN : VERBROEDERING DER ONTMIINERS VAN BRABANT, p.R. 8173.53
WEST-VLAANDEREN ; SAMYN E. I4 STW. OP TORrIOÛT, sINr ANDRIEs-BRUGGE P.R.3450.69
oosr-vLAANDEREN : vANCLÉvEN E., ELYSEESE VELDEN, 5, GENT, p.R.45l t.Bo
HENEGOUWEN : M. HULSHAEGEN, l5t, RUE BELL|ERE, MARCINE|-LE, p.R.2137.50
LUIK : VERBROEDERING DER LUIKSE ONTM|TNERS, p.R.79oz.t I
VERBROEDERING DER ONTMUNERS vAN BELctË, StNT fANsTR., 30 TERVUREN p.R.71;.37.g4

VRIEND ONTMUNER, DANK U !

IJ:I._YF ZUry yO_OR,NEMENS AL DEGENEN DrE HUN Bt'DRAGE VOOR r f ULt NtEr BETAALD
HEBBEN, ALS LEDËN VAN ONZE VERBR.OEDERING TE SCHRAPPEN.
!ll, olr zlcH lN NooD BEVINDEN. WORDEN VERZOCHT ONS HTER.VAN TE VERWtrrtcEN.
HUN KAART ZAL DAN KOSTELOOS TOEGEZONDEN WORDEN.
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DAGORDE :

Toespraak van de Voorzitter ;
Verslag van de schatbewaarder ;

Verslag van de commissarissen-toezichters ;

Ontlasting der beheerders ;
Verkiezingen;
Vaststellen van de bijdrage voor 1960;
Coedkeuring van de begroting voor 1959;
Allerhande.

VERKIEZINGEN :

De hiernavermelde beheerders zijn uittredend en
herkiesbaar :

SEVRIN, PRICNON, LINOTTE, VANCLEVEN, DE-
BACKER, MERCX, COTTON, LINDEN, SAMYN.

Rekeningen 1958

INKOMSTEN
_ Lidgeld

Feesten, toelagen, giften ......

Terugbetalingen, verkoop titels
lntrest titels
Overschot Nationaal gedenkteken

Bezit op 31-12-1957

Postcheckreken ing
Bankrekening ......

Schatbewaarder
Nadelig saldo

Hulp, gewonden, enz.
Overlijden
Studiën
Wezen I e

Sinterklaas
Lidgeld V.

UITGAVEN
24.048,-
2.500,-

51.681,-
69.416,-
12.031,-

165,748,-

4.405,O3
24.048,19

40.388,-

68.841,22

r8.508,-
4.000,-

r 3.000,-
r6.000,-
I8.000,-
6.560,-

26.440,-
1.233,-

r 5.0r 9,-
40.388,-

Bulletin
Algemene Vergadering
Administratiekosten en
Balans

taksen

Bezit op

Postcheckrekening
Bankrekening
Schatbewaarder ......

165.148,-

3r-12-t958

35.022.03

. - -' ,,,33:j

+

68.841,22

9p de Algemene vergadering zullen deze rekeningen toegelicht worden.
Buiten het hierbovengemeld bezit van 68.841,227r. heefl de Verbroedering nog voorl.28B.900 fr.

nominale waarde, in titels.


