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Cnze jaarlijkse Algennene Vergadering

te Chaumont-G istoux
Onze algemene vergadering, gehouden op 14 juni

1959 te Cl'raumont-Cistoux, werd meer dan een
succes. Al de aanwezigen hebben vocrzeker een on-
vergetelijke herinnering aan deze dag bewaard.

Daarom dienen we vooreerst onze hartelijke dank
en onze welgemeende gelukwensen te sturen aan
het adres van de afdeling Brabant, voornamelijk aan
hen, die de bewerkers en de bezielers waren van dit
prachtig welslagen. Vermelden we de vrienden
George, Vandeneynde, Bertrand, ltters, Closset en
Crabbé.

Tal van moeilijkheden diende men te overw,in-
nen om de plechtigheid van deze dag tot een goed
einde te brengen : een eerste verzameling te Cis-
toux, rekening houdend met de deelnemers, die
rechtstreeks uit Luik, Cent, Brussel, Brugge, enz...
aankwamen ; daarna moest men iedereen naar Chau-
mont overbrengen; vervolgens zouden de deelne-
mers terug naar Cistoux gaan. Ten slotte dienden
de nodige maatregelen getroffen opdat iedereen on-
der de beste voorwaarden Brussel zou kunnen berei-
ken.

En ncchtans, alles liep van een leien dakje.
De verzameling was voorzien voor halftien, aan

het Zuidstation te Brussel, waar twee autocars ter
beschikking waren gesteld van de deelnerners. De
autocar uit Cent was reeds enkele minuten ter
plaatse er-r juist om halftien vertrok hij met de eer-
ste autocar uit Brussel naar Cistoux. De tweede car
bleef aan het Zuidstation wachten om de telaat-
komers mee te nemen.

Bij hun aankomst rond lO u. 20' te Cistoux, wer-
den onze kameraden begroet door de federale Voor-

zitter, Ceneraal Sevrin, omringd door,de Kolonels
Carlier en Dombart, alsook door Burgemeester Don-
vil en de schepenen van Chaumont-Cistoux.

Onder geleide van kameraad Closset werd de
stoet gevormd. Voorafgegaan van de flinke fanfare
uit Tombeek, trok men naar de kerk van Cistoux.

Aan de kerk werden de deeinemers verwelkomd
door E.H. Pastocr van Gistoux, omringd door koor-
knapen in witte monnikspij. Generaal Sevrin, de
burgerlijke en militaire overheden van Chaumont-
Cistoux, de leden van onze beheerraad en al de
vrienden ontmijners met hun families namen plaats
in dit prachtig kerkje van Cistoux, dat veel te klein
bleek om die menigte te bevatten.

Het H. lVlisoffer werd met buitengewone luister
opgedragen. Tijdens de mis lieten zich beurtelings
vrouwen- en mannenstemmen horen in het « Panis
Angelicus )) van Franck, « Ceux qui pieusement
sont morts » van Mawet, en het « Crucifix » van
Cabriël Fauré.

Daarna hield de Eerw. Heer Pastoor van Cistoux
een prachtig gelegenheidssermoen, voor de Ont-
miiners. Het is me zeer aangenaam dit sermoen in
zijn grote trekken weer te geven.

Heer Ceneraal,
Heren Leden van de Verbroedering der Ont-
mijners van België,

Wanneer we de heiden van de oorlog en de sol-
daten, die vielen voor het Vaderland, gecienl<en, ko-
men spontaan voor onze geest zii, die stierven als
krijgsgevangene en ten slotte zij, die weggevoerd
werden en verrast in de uitroeiingskampen.
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Velen vergeten misschien, helaas, hen, die gedu-
rende verschillende jaren, zelfs na de oorlog, de ge-
vaar;ijke opdracht vervulden, die bestond in het
wegnemen van mi.jnen en ontploffingstuigen, door
de vijand zo wat overal bij ons achtergelaten. Velen
vergeten hen, die onder de keursoldaten, zich als
vrijwiliiger-ontmijner lieten inschrijven voor het
welziln van iedereen.

Broeders, na vijftien jaar, terwijl het normale le-
ven vocrtgaat, het leven met al zijn gewoonten,
zifn comfort en onbezorgdheid, hebben we deze
dappere officieren, onderofficieren, korporaals, sol-
daten en militaire werklieden die vielen in ontmij-
rringsdienst, een weinig vergeten. Het getal hunner
dcden overti'eft het honderdtal, het getal hunner
zwaargekrvetsten bedraagt verschillende honderden.

Een der uwen heeft het zo goed gezegd : « Meent
u dat de landbouwer, wanneer hij zijn veld om-
ploegt, nog aan de ontmijner denkt, die daar v66r
hem is voorbijgekomen, toen de grond werd open-
gescheurd door de plotse ontploffing van een bru-
taal en dodend tuig, dat daar ergens verborgen lag?
En morgen, wanneer op onze hellingen en in onze
valleien de oogst groter wordt, gezond, sterk en
veelbelovend, zal men nog weten dat deze aren,
deze dikke graankorrels die men in de hand houdt
aivorens ze te vermorzelen onder de maalsteen, ge-
voed werden met het bloed van de helden der Ont-
mijning?... Denkt de toerist, die door onze bossen
en valleien wandelt en plots stilstaat langs de weg
voor een schamel, nederig kruis, aan hem, die hem
voorging en niet verder kon?... aan hem, die voor
altljd werd tegengehouden door een verborgen en
sluwe mijn?...

Helaas, meer dan honderd uwer wapenbroeders,
Mijne Heren, ziln gevallen als « levende bloemen-
garven ». Het waren mannen, die onder u op dit
ogenblik zouden geweest zijn en die plots op de
gronC werden geslingerd, weggemaaid en vermor-
zeld door de ontploffing en het vuur.

Bidden we Cod dat ze in Zijn eeuwige vrede mo-
gen rusten.

Aldus zilt ge, jarenlang en lang na de oorlog als
moedige en flinke soldaten op het slagveld gebleven,
strijdend met en blootgesteld aan een vijand, die
veel gevaarlijker en veel verraderlijker was dan in
oorlogstijd... Een verborgen, bedolven vijand, on-
schuldig onder het gras achtergelaten, onder de
wortels van de boom, die groeit aan de bocht van
de weg... Hoeveel bloedige drama's in één oog-
wenk... Hoeveel slachtingen op de grond van onze
voorvaderen... Hoevelen onder U werden aldus niet
van nabij aan het hoofd getroffen door een scherf
van een bom of een granaat... Maar niettemin hebt
U, zelfs in het aanschijn van de dood, uw glimlach
bewaard.

ls het een gelukkige herinnering of een louter
toeval, Broeders? Sedert enkele dagen wordt in vele
zalen een prachtige film afgerold.

Die film moet ge gaan zien, omdat men erin han-
delt over de Ontmijners. Celukkig die filmen, om-

dat ze aldus een gepaste hulde brengen aan de hel-
denmoed van de naoorlogse jaren,

Mag ik U in korte trekken zeggen waarover het
gaat en U deze tragische periode samenvattenT

(Hierna geeft E.H. Pastoor een korte en snelle sa-
menvatting van de film en de personages, die erin
voorkomen om het leven der ontmijners te belich-
ten. Dan vervolgt hij zijn sermoen).

Leden van de verbroedering der ontmijners van
België, gij zijt dit jaar hier gekomen om zoals alle
andere jaren, de gedachtenis aan uw wapenbroeders
te vereeuwigen, om getuigenis af te leggen van uw
mannelijke vriendschap en van uw echte broeder-
lijkheid in gemeenschap met het edelste aller of-
fers.

Aan uw Doden, de besten onder U, zult ge voor-
eerst uw vriendschap en al de kracht van uw voor-
beeld van broederlijkheid schenken.

ln gebed, als broeders verenigd in hetzelfde ge-
loof, draagt ge deze morgen met de priester hun
verminkte lichamen op, die verheerlijkt werden
door het volmaakt offer van hun leven... Hun li-
chamen en in het bijzonder hun zielen vormen één
met al de lichamen en zielen van de degenen, die
over de wereld vielen en zich heden als zoenoffer
aanbieden. »>

Hun dood werd voor ons het ond,erpand van het
leven en de vrede.

Het is juist omdat zij ziin gestorven, dat wij nu
mogen leven. Welnu, hier vandaag geknield voor
Christus, voor het groot kruis, dat dit altaar be-
heerst, altaar, waarop het heilie sacrificie gaat vol-
trokken worden, zult gii, WAPENBROEDERS VAN
HEN. DtE VtELEN. tN EENZELFDE BROEDERLTIK
GELOOF TERUGDENKEN AAN AL DIE ANDERE
KRUISEN, DIE HET OFFER VAN AL UW LIEVE
VRIENDEN HEBBEN BEHEERST

En wanneer straks, gesterkt door het zaligma-
kend gebed van Christus, gij oo het voorplein van
deze kerk voorbii het Dodengedenkteken zult gaan,
zult gij een symbolische kniebuiginq maken, eens
te meer in een mannelijke broederlijkheid.

En, in een vurige en edelmoedige erkenteliikheid
tegenover al die kleine kruisen, verloren in het
kreupelhout van ons geliefd Vaderland, zult gii de
herinnering wederoproepen aan hen, die hun leven
veil hadden voor de grote broederliikheid in de we-
reld.

Kleine, arme kruisen, zowat overal seplant op
onze Beleische bodem, herkent ge ze. nederig ineen-
gedokenT Kleine kruisen, aan U denken we, met
een dankbare herinnering en met in het hart een
vlam, die broederlijk werd aangewakkerd.

Heer Generaal,
Heren Leden van de Verbroedering der
Ontmi.iners,

lk acht me gelukkig en zeey vereerd omdat ik
heden de afvaardigingen uit het ganse Land mag
ontvangen : die van Namen, van de Ardennen, die
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van Charleroi en Antwerpen, der Vlaanderen, van
Oostende, Brugge, Cent en Brussel.

De gemeentelijke overheden van Chaumont-Gis-
toux zullen straks U zeggen hoezeer de bevolking
Uw geste om onze gemeente voor uw jaarlijkse al-
gemene vergadering uit te kiezen, op prijs stelt.

ln deze algemene vergadering behartigt gij de be-
langen van al uw leden. Schrijft de wet van de broe-
derlijkheid niet voor dat ge moet denken aan de
noodwendigheden, de levensbelangen van hen, die
overblijven? In een roerende daad van vriendschap
en liefdadigheid zal uw hand in die van weduwen
en wezen van uw Martelaars een weinig van uw
welstand, een weinig van uw grootheid laten glij-
den, opdat zil ook een fatsoenlijk leven mogen lei-
den, dank zij uw werken van liefdadigheid.

En nu, onder geleide van een Chef, waarvan ik
de eer heb sinds lang de vriend te zijn en aan wie
ik toch een beetje de vreugde van uw zo geëerd be-
zoek verschuldigd ben; onder de stuwkracht van
uw Voorzitter, die, naar ik weet, bijzonder wordt
geacht en bemind door al de Ontmilners, zal de
Verbroedering der Ontmi.jners van België het voor-
beeld geven van de ware broederlijkheid en in het
openbaar getuigenis afleggen van het doel, dat ze
sinds haar stichting nastreeft.

Was het niet de Heer Minister van Landsverde-
digine, die gij onder ons vertegenwoordigt, Mijn Ce-
neraal, die volgende woorden neerschreef :

« Dit mirakel van onze moedige ontmijners zal
de herinnering wederoproepen aan hen, die hun le-
ven gaven opdat België zou kunnen werken en in

Te I2 u. 30 was iedereen in de feestzaal aanwe-
zig. Aanstonds verklaarde Ceneraal Sevrin de ver-
gadering voor geopend.

Toespraak van Generaal Sevrin
Bij het begin van deze jaarliikse algemene ver-

gadering gaat onze eerste gedachte naar onze dier-
bare Doden. Een der voornaamste doelstellingen van
r:nze Vereniging getrouw, zullen we de nagedach-
tenis aan de Onzen, die vielen voor het Vaderland,
steeds levendig bewaren. We eren en huldigen on-
ze Doden, door te herinneren aan het hoogste offer,
dal zij brachten.

Tevens gedenken we de leden, die ons ontvielen
gedurende het verlopen jaar. We brengen een bij-
zondere hulde aan de nagedachtenis van onze zeer
betreurde vriend, majoor René Porrewijck, wiens
heengaan ons allen zo diep heeft getroffen. Hii was
een flink korpsoverste, die een grote leemte nalaat.
Cisteren heeft een afvaardiging van de Verbroede-
ring bloemen op zijn graf neergelegd. Tezelfder tiid
werden in deze bloemenhulde al de overledenen
van de Ontmijningsdienst betrokken.

vrede leven. Dat zii, die dergelijk werk volbrachten,
in de vrede verenigd bliiven opdat het land hen al-
len sam.en zou kunnen eren en hun hulde brengen,
alsook aan hun doden, zoals het vaderland zulks
doet vo,or zijn beste kinderen.

De godsdienstige plechtigheid werd besloten
met een dreunende « Brabançonne ». Daarna trok-
ken allen naar het dodengedenkteken van Cistoux,
waar, in aanwezigheid van de burgerlijke en geeste-
lijke cverheden bloemen werden neergelegd, terwijl
de fanfare uit Tombeek het « Te Velde » blies. Een
minuut ingetogenheid volgde hierop

Vervolgens nam iedereen plaats in de autocar om
zich naar Chaumont te begeven, waar de algemene
vergadering doorging.

Een eerste halte werd gehouden aan het doden-
gedenkteken van Chaumont, dat door de Ceneraal
met bloemen versierd werd. Daarna had op het ge-
meentehuis een ontvangst plaats in aanwezigheid
van de heer Burgemeester Donvil en de heren sche-
penen van Chaumont-Cistoux.

De heer Burgemeester sprak de Ontmijners toe
in het Nederlands en in het Frans en achtte zich
gelukkig en fier omdat hij onze Verbroedering in
zijn gemeente mccht ontvangen.

Ceneraal Sevrin dankte en daarna werd een af-
vaardiging ontvangen in het kabinet van de heer
Burgemeester, terwijl de overige ontmijners plaats
namen in de feestzaal van Chaumont, waar hun,
in afwachting van de algemene vergadering, een
aperitief werd aangeboden.

lk stel een minuut ingetogenheid voor te hunner
nagedachtenis.

*
lk begroet hier onder ons Kolonel Posschelle. AI-

hoewel hij niet meer dan een jaar aan het hoofd
stond van de SEDEE, heeft men van hem de herin-
nering aan een werklustige, toegewijde en gezag-
volle overste bewaard.

lk venvelkom ook Luitenant-Kolonel Dautel, de
huidige korpsoverste, die spoedig de geest van de
Ontmiiner had weergevonden, waarmee hij was ver-
trouwd geweest in onze Luxemburgse eenheden, na
de bevrijding.

Verleden jaar hielden we onze algemene verga-
dering in de onmiddelliike omgeving van de Wereld-
tentoonstelling, We wilden inderdaad onze verp,ade-
ring plaatsen in het teken van de Expositie '58. Dit
jaar komen we samen in het landelijk kader van een
onzer schilderachtige plaatsen van Waals Brabant.
lk wens dat we hier ailen een aangename dag zul-
len doorbrengen.

Dank zij de buitengewone vriendelilkheid van de
zeer sympathieke burgemeester van Chaumont-Cis-

De Algemene Vergadering
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toux, zullen we kunnen genieten van de schoonheid
van dii lieve dorpje. We danken hem, alsook de
overige gemeenteli.jke overheden, hiervoor zeer har-
telijk.

lk dank U omdat ge zo talrijk opgekomen zijt
voor deze algemene vergadering. Aldus wordt de
vitaliteit van onze Verbroedering weer eens bewe-
zen. Om U de waarheid te zeggen, we hebben met
een zekere angst toegestemd in het beleggen van
Ceze dag buiten de grenzen van de Brusselse agglo-
nreratie.. We hebben ons afgevraagd of de aantrek-
kelijkheid van zulke beslissing kon opwegen tegen
het verzet en de opwerpingen van sommigen.

Maar het succes, dat we kenden was zo groot,
dat nre weer in moeilijkheden zaten : Hoe zouden
we immers in voldoende en behoorlijke mate het
vervoer vanuit Brussel kunnen organiseren?

Alles kwam ten slotte wel terecht, dank zij de
toewijding van de Afdeling Brabant en de goede
verstandhouding van onze provinciale afdelingen.

U ziit naar hier gekomen om een aangename dag
door te brengen, bij deze gelegenheid vriendschaps-
banden weder aan te knopen en herinneringen op
te diepen. Toch zijt ge ook aanwezig om allen sa-
men een oogslag te werpen op de kwesties, die
ons allen belang inbcezemen, kwesties, waarmee
uw Beheerraad zich bezighield en nog steeds blijft
bezighouden.

Vocreerst verheugen we ons om het feit dat de
meeste weduwen en voogden van onze wezen het
nodige hebben gedaan om de studietoelagen te be-
komen, waarop ze recht hebben. ln dit verband mag
ik U melden dat het plafond van de familieinkom-
sten, toegelaten om in aanmerking te komen, ver-
hoogd werd rnet 2,5 Vo. Aldus wordt het, voor mid-
dolbare studies, gebracht van 75.0C0 F op16.815 F.

Flerhalen we nogmaals dat inzal<e studies, van
v,zelke aard ook, de Verbroedering steeds met de
groctste welwillendheid al de interessante gevallen
zal onderzoeken, wanneer blijkt dat de tussenkomst
vanwege de Staat onvoldoende is. We vestigen dus
spec!aal Cle aandacht van onze provinciale voor-
zitters op dit belangrijk probleem.

Wat het statuut van de Strilder betreft, staan we
nog steeds op hetzelfde punt. Het statuut ligt nog
steeds ter studie. Spijt ons herhaaldelijk aandrin-
gen blijven al de kwesties, die er uit voortvloeien,
hangenC. Voor de ontmijners dienen nog geregeld :- De verdubbeling voor het berekenen van het pen-

sioen voor de periode, bij de ontmijning doorge-
bracht tot in luni 1949.

- Toekenning van de kaart der dienststaten als oud-
strijder na 9 Mei I945.

- Eervolle onderscheidingen.
We zullen deze kwesties, waarvan we het groot

belang erkennen, niet uit het oog verliezen en zul-
len. met hardnekkigheid voor hun verwezenlijking
vechten, hierin gesteund door de U.F.A.C. 45-45 en
docr de SESAC.

ln ons jongste bulletin werd U de heropening me-
degedeeld van de termijn voor het indienen vàn de

aanvragen tot het bekomen van de kaart der dienst-
staten der Oudstrijders 45-45. We zetten onze le-
den, die zulks tot hiertoe niet hebben gedaan, ten
zeerste aan hun aanvraag bil het Secretariaat in te
dienen.

U weet ook dat de ontmijners, die tijdens de be-
zetting, onder het bevel van majoor Samyn, ge-
werkt hebben aan het wegnemen en vernietigen
van ontploffingstuigen, nu ook aanspraak mogen
maken op dezelfde rechten en voordelen als deze,
die worden toegekend aan de oudstrijders, de krijgs-
gevangenen en de weerstanders. Dit wil dus zeggen
dat die periode dubbel telt voor het pensioen en
gebeurlijk ook voor de anciënniteitsbonificaties.

We zijn erin geslaagd een juiste aanwezigheids-
lijst terug samen te stellen van al degenen, die hier-
op recht hebben. We kunnen aan de belangheb-
benden de nodige attesten afleveren, dit ter erken-
ning van hun rechten.

Uw beheerraad komt ten minste eens per maand
samen.Telkens gebeurt het dat zekere leden, die
zich voor het ogenblik in nood bevinden, om hulp
verzoeken. Al de gevallen worden bereidwillig on-
derzocht en gunstig beantwoord, in de mate van
onze mogelijkheden.

Maar onder hen, die om hulp verzoeken, bevin-
den er zich personen, die sinds jaren hun biidrage
niet meer betaalden en die opeens geplaatst voor
een zeer hachelijke toestand, zich plots herinneren
dat er ergens een Verbroedering bestaat, die hun
een helpende hand zou kunnen reiken.

Alhoewel de weduwen, wezen en ouders van on-
ze Doden lid zijn en bliiven zolang de Verbroede-
ring bestaat en geen enkele biidrage moeten beta-
len, kan er toch geen sprake van zijn dit voordeel
uit te breiden tot onze andere leden.

Om lid van de Verbroedering te bliiven, om met
ons samen te werken aan de edele opd.acht, die we
nastreven, om te genieten van de voordelen, die aan
onze leden ziin voorbehouden, moeten ze ten min-
ste de zeer minieme bijdrage betalen, die we van
hen vragen.

We zijn zelfs nog meer toegevend, vermits we, in
gevallen van klaarbliikelijke nood, bereid ziin gratis
en tiideliik de lidmaatschapskaart af te leveren.
Maar we moeten ten minste het bewi is hebben dat
de belanghebbende bii ziin oud-wapenbroeders wil
aanÉesloten blijven.

We hebben in het beein van het iaar de biizon-
derste rechten van de weduwen en de wezen mede-
gedeeld. O,ck ziin we van zins. in ons volsend num-
mer, teruq te komen op de rechfen en de voorde-
len. toepekend aan de oud-ontmilners. We vrasen
drinoend dat ee zulke nummers van ons bulletin
zoudt bewaren, om als het oast U beter in te lich-
ten.

Vermits rive soreken orrer het bulletin nnaak ik
van de geleos6hpi6 sebruik om maioor BonmariaÉe,
onze hoofdredacteur, harteliik Eeluk te wensen.
Daarenboven dank ik hem voor al hetgeen hii doet
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om het bulletin regelmatig te laten verschijnen. Ook
dank il< van harte zijne trouwe en onbaatzuchtige
rnedewerkers, die hij nog zou talrijker willen zien.

Enkele tijd geleden drukte ik U mijn leedrarezen
uit omdat ik ondervond dat de afdeling LUIK, die
eertijds zo bloeiend was geweest, als in een diepe
verontrustende slaap gedompeld lrg. Sedertdien
konden we vaststellen, tot onze grote vreugde, dat
er onbetwistbaar een hernieuwde activiteit heerst.
We verheugen ons hierom ten zeerste en wensen
van harte dat die wederopleving moge verder gaan
en op velerlei gebied merkbaar zou worden.

Zoals het de afdeling Oost-Vlaanderen reselma-
tig reeds doet, dank zij de werking van kameraad
Van Cleven en ziln staf, zo wensen we ook van
onze andere provinciale afdelingen al de inlichtin-
gen aangaande het leven in hun afdelins te ontvan-
gen. Deze zullen in ons bulletin, dat aldus de weer-
gave wordt van onze werking, worden opgenomen.

Er blijft me nog de leden van de afdeling Brabant
te danken, die deze dag hebben georganiseerd (nl.
de vrienden Bonmariage, Ceorge, Van den Eynde
en Bertrand) en hen geluk te wensen voor het
prachtig welsagen van deze algemene vergadering.

lk dank ten slotte de leden van het hoofdbestuur
die mij f link hebben bijgestaan.

VERSLAG VAN DE SCHATBEWAARDER
Secretaris-schatbewaarder Baents maakt de ba-

lans op van de financiële bedrilvigheid voor het ver-
lopen dienstjaar.

Dit verslag wordt zonder besprekirrg aangenomen.

VERSLAG DER. COMMISSARISSEN-TOEZICHTERS
ONTLASTING AAN DE BEHEER.DERS

Het verslag van de commissarissen-toezichters en
de aan de beheerders te geven ontlasting worden al-
gemeen aangenomen.

STATUTA,IRE VERKIEZI NGEN.

De hiernavermelde uittredende beheerders wer-
den met eenparigheid van stemmen herkozen :

Dhh. Sevrin, Prignon, Linotte, Vancleven, Debacker,
Merckx, Cotton, Linden en Samyn.

ALLERLEI.

De bijdrage voor I960 blijft vastgesteld op 40 F.
alhoewel Ce teruggave aan de U.F.A.C. gebracht
werd van B op 13 F.

De afdeling Luik vraagt dat de Iidmaatschapkaar-
ten vroeger zouden ter bestemming komen. Het no-
dige zal in die zin gedaan worden.

Kameraad Linotte vraaSt dat de bedevaart naar
het Nationaal Cedenkteken te Stavelot zou samen-
gekoppeld worden met een hulde aan de gedenkte-
kens van Crupont en Rendeux. Deze kwestie zal
voor volgend jaar in aanmerking komen.

Kameraad Vanderydt zou graag de bedevaart naar
Stavelot in de maand September doen plaatshebben.

6eneraal Sevrin verklaart dat dit jaar de afdeling
Luik zich zal belasten als naar gewconte met de be-
devaart naar het Nationaal Cedenkteken op 2-1

Juli.
Majoor Samyn zal zich met een afvaardiging mei

vaandel begeven naar de GeCenktekens te Blanken-
berge en te De Panne.

Kameraad Vanderrick verlangt dat bccjevaarten
zouden worden ingericht naar al de gsdenktekens
opgerlcht ter nagedachtenis van de Ontmijners. Hij
wenst dat vlugschriften « Onze Cnirnijners » zou-
den bezorgd worden aan de Afdeling or-,r oordeel-
kundig uitgedeeld te worden.

De algemene vergadering duurde tot na l3 u. 30.
Stilaan verlaten de aanwezigen de zaal om per

autocar teruSsebracht te worden naar Ci>toltx, rvaar
een democratlsch noenmaal werd opgediend.

De zaal van het « Hôtel des Acacias », waar het
eetmaal plaats heeft, is prachtig. Glazen deurope-
ningen laten op de tafels een schitterend zonnelicht
neerkomen en bieden een prachtig vergezicht op
de omgeving.

Allerhande veelkleurige bloemen versieren de ta-
fels, verschillende planten volledigen het clecor-. dat
al de genodigden werl<elijk in vervoering brengt.
Met hoevelen zijn ze aan tafel? Honderd vijftig,
misschien meer. Allen zijn verheugd omdat ze zich
tegenover elkaar bevinrden, schouder aan schouc'er,
en aldus de bekroning zien van een dag voi herin-
neringen en broederli jke gemeenschap.

De feestdis is uitgelezen : gevarieerd voorqerecht,
extra-soep, varkensgebraad, kleine erwtjes, wortel-
tjes, bonen, aardappelen, gebak en koffie.

Alles is buitengewoon goed verzogd en doet eer
aan de faam var"l het spijshuis « Les Acacias ».

Onder de genodigden bemerkten v/e Ceneraal Se-
vrin en onze lieftalIige Meter f uffrouw Sevrin, dhr
Burgemeester van Chaumont-Cistoux en Mevrouw
Donvil, Kolonel Posschelle, Kolonel en Mevrourar
Linden, Kolonei en Mevrouw Dombard, Nlajoor en
Mevrouw Dautel, Majoor Samyn, Ma.joor en Me-
vrouw Bonmariage, Eerw. Heer Pastoor van Cistoux,
Eerw. Heer Pastoor van Chaumont, Kommandant en
Mevrouw Ceorge, Kommandant en Mevrouw Desae-
gher, Kommandant en Mevrouw Dohet, Komman-
dant en Mevrouw Vanderydt, Kommandant en Me-
vrouw Samyn, Meester en Mevrouw Vandeneynde,
Kapitein en Mevrouw Cogneau, dhr en Mevr. Guil-
laume, dhr en Mevr. ltters, Dhr en Mevr. !-inotte,
dhr en Mevr. Lhoost, dhr en Mevr. Bertrend, dhr
en ltzlevr. Closset, dhr en Mevr. Crabbé, onze secre-
taris Baents, enz" enz...

(De volledige lijst rran de deelnemers zal in ons
volgend nummer verschijnen.)

De atmosfeer is onbeschriifeliik. Maar, helaas, de
tijd eaat te snel .yoorbii en reeds dient men aan de
terugkeer te Cenken.

Alvorens deze heerliike dag te besluiten v;ordt
onze lieve Meter in de bloemen gezet door Maioor
Bonmariage en krijgt de traditionele accolade. Ook
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Mevrouw Donvil krijgt bloemen vanwege kameraad
Vandeneynde.

ln hel Kader van de Algemene Vergadering
Volgende boodschappen werden ontvangen :

Betreuren ten zeerste afwezigheid op deze dag,
die ik U zonnig en broederlijk wens.

Docteur PRICNON

Beteruren afwezigheid op algemene vergadering;
wensen voor welslagen en groeten U harteliik.

Dhr en Mevr. RAYNOTTE

Verzoek U in mijn naam allen te willen danken
van onze « Verbroedering », die een zo erkentelijk
aandenken bewaren aan onze lieve Dode. Mijn bes-
te dank insgelijks voor de prachtige bloemen op zijn
graf.

Mevr. PORREWIJCK

ln de Beheerraad
Niets bijzonder te melden in verband met de

werking van onze beheerraad.

HET LEVËN IN ONZE AFDELINGEN.
De vacantieperiode alsook het uitzonderlijk mooi

weder hebben onze afdelingen in een zoete slaap
gedompeld.

Maar vast en zeker zal binnen korte tijd de acti-
viteit van ieder afdeling terug op volle toeren
draaien.

*
De leden van de afdeling Luik worden eraan her-

innerd dat een zitdag wordt gehouden de eerste
maandag van de maand van l9 tot 20 uur in de U.F.
A.C.-loka!en, Boulevard de la Sauvenière.

Deze zitdag wcrdt in principe gehcuden door ka-
meraad Linotte, aan wie men al de aanbelangende
kwesties mag voorleggen.

Vernieuwing van de verminderingskaail

der lnvaliden op de Spoorwegen
Het Bestuur der Pensioenen deelt ons volgend

rondschrijven mede :

« Het Bestuur der Pensioenen zal, in de loop van
het tweede semester 1959, overgaan tot de ver-
nieuwing van de kaarten, die recht geven op 15 Vo
vermindering op de normale prijs der spoorkaartjes
voor de militairen-invaliden of geliikgestelden van
de oorlogen 1914-19.I8 en 1940-1945, uit Cien
hoofde met een pensioen begunstigd.

Deze invaliden hoeven voor het ogenblik geen
enkele stap aan te wenden; de uitreiking van de
kaarten zal geschieden volgens de orde van de be-
talingslijsten, om aldus irr samenwerking met de
N.M.B.S., tezelfdertijd een doelmatige controle uit
te oefenen..

Naar gelang de vordering van de werkzaamheden
in dit verband, zullen de belanghebbenden persoon-
liik verwittigd worden wat betreft de te vervullen
forrnaliteiten en de te gepasten tiide voor te leggen
stukken.

Ze worden dus dringend verzocht geen enkele
aanvraag of document in te dienen bij het Bestuur

der Pensioenen, zonder daartoe door middel van een
persoonlijk schrijven uitdrukkelijl< verzocht te zijn
geweest.

Er zal dus geen enkel gevolg gegeven worden aan
een voorbarige aanvraag. Zij, die zulks toch doen,
zullen zich evenwel moeten schikken naar de on-
derrichtingen, die hun op het vereist ogenblik zul-
len opgestuurd worden.

Daar de huidige kaarten tot en met 3l december
1959 geldig blijven, hoeven de oorlogsinvaliden zich
niet ongeduldig noch ongerust te maken, zelfs wan-
neer ze zouden vernemen dat andere begunstigden,
die niet afhangen van het Bestuur der Pensioenen,
hun nieuwe kaart reeds hebben ontvangen.

Indien de rechthebbenden zich stipt gedragen
naar de onderrichtingen, die hun gegeven worden,
zal de vernieuwing methodisch en rationeel verlo-
pen en binnen de vastgestelde termijnen beëindigd
ziin.

We raden de begunstipden van gelijkaardige pen-
sioenen, die na I juni 1959 van adres veranderden,
ten zeerste aan bii de Postontvanger, waarvan ze
afhangen, de nodige voorzorgen te nemen, opdat
hun briefwisseling regelmatig aan hun nieuw ver-
bliif worde besteld.

De uitreiking zal inderdaad geschieden volgens
de in ons bezit ziinde adressen oo I luli. Biieevoig
zal de oplossing van iedere moeiliikheid, voortvloei-
end uit een adresverandering. bii gebrek aan een
dergelijke voorzorgsmaatregel, moeten verdaagd
worden tot het einde van het tweede semester
1959 ».

AAN I.IET NATIONAAL
STAVELOT.

Uittreksel uit het blad
lot dd. 26 luli 1959.

«Ter EeleEenheid van de Nationale FeestdaÉ zong
E H. MOSSAY, deken van Stavelot, een p'echtig
TE DEUM in de parochiekerk van de H. Sebastiaan.
De vlaggen van de vaCerlandlievende verenigingen
en van de verschillende andere groeperingen van de
stad hadden het koorgestoelte bezet. terwijl de over-
heden plaats namen in de middenbeuk... Men be-
merkte insgelijks een afvaardiging van de ontmij-

Onze Bedevaarten op 2l Juli
GEDENKTEKEN TE

<< L'annonce » van Stave-
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ners, geleid door Dr Prignon, voorzitter van de Ver-
broedering, Kommandant Dohet en Kommandant
Lenaerts.

Het Dodengedenkteken van de stad en het Natio-
naal Cedenkteken van de Ontmijners werden met
bloemen versierd door afgevaardigden van het Stads-
bestuur, de Oudstrijders en de Ontmijners. Op de
Allée Verte hield Dr Prignon een korte toespraak,
waarin hil wees op de betekenis van het gedenkte-
ken, dat ter nagedachtenis van de Ontmijners, die
vielen voor het Vaderland, werd opgericht.

Na afloop van de plechtigheid werd de erewijn
aangeboden in de Kapittelzaal aan de overheden.
Kommandant Dohet begroette de aanwezigen en
dankte hen voor de belangstelling, die ze de Ont-
mijners betonen. Dhr Jacob, eerste schepen, bracht
in herinnering al r,vat de stad Stavelot aan de hel-
den van de Ontmilning verschuldigd is.

Na deze korte ontvangst werd een democratisch
noenmaal aangeboden aan de ontmijners en hun fa-
milies in een spijshuis van de stad. De eerste sche-
pen van de stad alsook de Vocrzitter van het Vreem-
delingenverkeer vertegenvroordigden er Stavelot. »

Buiten de reeds vernoemde personaliteiten, wa-
ren aanwezig : de adludanten Reul en Joris, ser-
geant Dumont, de korporaals Tahir, Custers, Mul-
ders, Vandeweyer, Pirlot, Vanmullien, Collin, Smets,
Mevr. Wwe Genens, en kameraad Vanlierde.

Cedurende het maal verbroederden ontmijners
en oud-ontmijners in een geest van oprechte en ge-
zonde kameraadschap. Sommigen onder hen ont-
popten zich a!s ware animators. Het refrein van de
Oudstriiders werd in koor door alle aanwezigen
meegezongen :

« Po s'esse todi joyeux,
Fé comme les démineur... »

*
Toen Kommandant Dohet zich, ter gelegenheid

van ontmijningswerken, onverwacht naar het Ce-
denkteken van Perfondruy, dat werd cpgericht voor
onze kameraad Roland, had begeven, werd hij aan-
genaam verrast. Dit monument vormt een harmo-
nisch geheel en verrast de voorbijganger aan de
draai van een bosw,egeltje. De grafsteen is bedekt
met klimop; aan de voorkant werd een prachtig ro-
zenperk aangelegd en aan de achterkant een leven-
de haag. Dit vormt een geweldig contrast met de
omgevende plantengroei.

Nogmaals onze dank aan het Stadsbestuur van
Stavelot voor het orrderhouden van dit Cedenkte-
ken en van ons Nationaal Cedenkteken.

AFDELI NG OOST-VLAANDEREN.

Op 2 Augusius jl. had te Cent, in de Ontmijners-
straat, een korte en vrome plechtigheid plaats.

Onze vriend Vancleven, wn. Voorzitter van de
Afdeling. vergezeld van secretaris Desmet, twee af-
gevaardigden en de vaanCrig van de afdeling, legde
een prachtige bloemenkrans neer aan de voet van de
herden!<ingsplaat der Ontmijners.

AFDELI NG WEST-VLAANDEP.EN.

De traditionele piechtigheden aan onze gedenk-
tekens te Blankenberge en te De Panne hebben op
2l juli plaats gehad. Hierover verschiint een ver-
slag in ons volgend nummer.

GEHOORD TIIDENS ONS FEESTMAAT

Vervolg van ons klein Woorde,nboek.
Menseneter : menslievend tot het uiterste;
Oorvijg : schenking onder levenden;
Papa : woordje dat de kinderen gebruiken tegenover

de echtgenoot van hun moeder;
Dieren opzetten : de kunst om de restjes weer bij-

een te brengen.

Onze lieve kleinen
Ernest zit met vader op de tram. Vôôr hen be-

vindt zich een lieve dame, die aanstalten maakt om
af te stappen. Wanneer de dame weg is, fluister de
kleine zijn papa in het oor :

- 
Zeg, papa, hebt ge de kleine dame gezien?

- Ja, antwoordt vader.

- 
ls was smakelijk, he?

- 
Hoe...? Wat wilt ge zeggen?

- 
Wel, hebt ge die mooie kersen op haar hoed

niet bemerkt2

Er is een bezoeker in het salon, die met Papa en
Mama een ernstig gesprek voert. Kleine Jan is ook
aanwezig en houdt die vreemde heer gedurig in
het oog.

- 
Ceen dcrst, Mijnheer?

Nadat Jantje meermaals dezelfde vraag heeft ge-
steld, vraagt de heer benieuwd : Maar waarom toch
vraagt ge me zo dikwijls of ik dorst heb?

- 
Welnu, zegt lant)e, ik zou graag eens zien

hoe ge dat doet. Papa zegt altijd dat ge kunt drin-
ken als een koe.

En eindelijk, een echte raop !
Een inwoner van Chaumont staat op trouwen.

Vergezeld van ziin verloofde gaat hij naar de « ln-
novation » een slaapkamer kiezen.

- 
Ik zou een bed wilien met een stevige matras,

zegt hij tot de verkoper.
Deze lacht en antv'/oordt met een knipoog.je :

- 
lk gelcof U vrij.

- Ja, zegt hij, ik heb zulke matras nodig, urant
ik val gewoonlijl< in een zrvare slaap.

Wat men urooit zal zien !
Een beul, die het hoofd verliest tijdens de vol-

trekking van een vonnis.
Een woekeraar, die zonder belang aandacht

schenkt aân een praatje.
Een kameelruiter, die zijn rijdier de v;oestijn zal

ontzeggen.
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Vüe?rd hntmï,jneo !
ooK GIf WAART TE CHAUMONT-GTSTOUX Op t4 

'ULt 
f L. HEBT U ZICH NIET REKENSCHAP

GEGEVEN VAN DE KAMERAADSCHAPPELUKE EN BROEDERLUKE GËVOELENS, DIE tN ONZE
RANGEN HEERSEN?

HEBT GI' GEEN BLUVENDE HERINNERING AAN DEZE HEERLI'KE DAG BEWAARD?

FIEBT GU MET EEN GEWETTIGDE FIERHEtD N IET VASTGESTELD DAT, BtrNA VTf FTtEN 

'AAR
NA I{ET VERVULLËN VAN UW ZO GEVAARLI'KE OPDRACHT, DE BURGERLIIKE, GEESTELUKE
EN MILITAIRE ovERHEDEN u Noc srEEDs EEN RoERENDE AcHTING EN ERKENrelr;rnÉto
BETONEN ?

HÉR,INNERT GU U NOG DE TRIOMFANTELTTKE ONTVANGST, DtE ONS TE BEURT V|EL BU HET
!'!OUDEN vAN ONZE ALGEMENE VERGADERINGEN !N AL ONZE GROTE STEDEN : BRUGcr,
CHARLEROI, NAMEN, fETTE, SINT-,ANS-MOLENBEEK, ANTWERPEN, SCHAARBEEK, ENZ....?
I§ I{ËT NODIG U TE HERINNEREN AAN AL WAT DE VERBROEDERING TOT OP HEDEN REEDS
FIEEFT VERWEZENLITKT, AAN AL WAT ZE DAGELUKS NOc DOET VOOR ONZE WEZEN, ON-
ZE WEDUWEN, VOOR UW VRIENDEN IN NOOD ?

ONïE TAAK IS NIET VOLBRACHT. VEEL DIENT ER NOG GEDAAN.

WE HEBBEN U NODIG. WE REKENEN OP UW MEDEWERKING.

STEUN ONS ZOVEEL GE KUNT. SPREEK DE OUD.MAKKERS AAN OVER HET BESTAAN ONZER
VER.BROEDERING. ZET HEN AAN OM ONZE RANGEN TE VERVOEGEN. HOE TALRtf KER, DES
TE STERKER WE ZIIN OM ONZE VERZUCHTINGEN TE VERWEZENLTIKEN.
BETAAL R.EGELMATIG UW BUDRAGE.

GEEF ONS ONMIDDEI.LUK DE GEBEURLUKE ADRESVERANDERINGEN OP, HETZU DOOR DE
REDACTIE vAN oNs Btrl-LETtN, ZoLALAAN, 30, BRUssrL 3, TE vERwtrrtGEN, aetny DooR
U TE WENDEN TOT ONS SECR.ETARIAAT, 30, SINT IANSSTRAAT, TE TERVUREN.

tK REKEN OP U, VRTEND ONTMtf NER !

DANK U


