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Onze Algemene Vergadering op 12 Juni I 960

Dit iaar heeft onze algemene vergadering plaats
op Zondag 12 luni te Merchtem, een kleine Bra-
bantse gemeente, gelegen op een vijftiental kilome-
ter van Brussel, tussen Vilvoorde en Aalst.

Mechtem, is een lief en aangenaam plekie, bekend
om zijn Cinder-Ale. De brouwerij van Merchtem is
een der voornaamste van Europa wat betreft het
f lessenbier. lmmers, dagelijks worden in deze instel-
ling ongeveer 500.000 f lessen Cinder-Ale gebotteld.
U zult trouwens ten volle de gelegenheid kriigen
om dit koningsbiertje naar waarde te schatten.

Waarom viel dit jaar onze keuze op Merchtem 7

Wel doodeenvoudig op u,itnodiging van een oud-
makker van het le Ontmilningsbataljon : kameraad
VAN LIERDE, meester-brouwer in de brouwerij
CINDER-ALE.

Hoe Me,rchtem bereiken ?

De leden van de afdeling Brabant alsook de vrien-
den, die in het No,ordstati,on te Brussel aankomen,
nemen de autocar die hen zal opwachten in de Voor-
uitgangsstraat, ter hoogte van de uitgang van het
Noordstation, en dit vanaf 9 uur 15. Zij, die uit
Luik en omgeving komen, zullen te Leuven de baan
op Kortenberg nemen en verder langs Perk, Peuthy,
Vilvoorde, Wolvertem, eindelijk Merchtem be-
reiken. De kameraden, die uit de Vlaanders komen,
gaan langs Aalst, Moorsel, Baardegem naar Merch-
t,em.

Verzamelplaats.
We komen te l0 uur samen op de Marktplaats te

Merchtem. Ter plaatse zullen de nodige inlichtin-
gen worden verstrekt in verband met het parkeren
van de voertu,igen.

Programma.
Het programma werd als volgt vastgesteld :

l0 uur l5 : Vertrek in stoet naar de kerk van
Merchtem, voorafgegaan door de plaatselijke fan-
fare;
l0 uur 30 : Mis ter nagedachtenis van onze
Doden.
I I uur 30 : Ontvangst van onze Beheerraad door
de gerheentelijke overheid van Merchtem.
12 uur l0 : N,eerlegging van bloemen aan het
Dodenmonument van Merchtem.
12 uur 25 : Bezoek aan de Brouwerii Ginder-Ale.

- 
p;'6svs6 van dit eerste-klas bier.

12 uur 45 : Algemene Vergadering in de brouwe-
rij Cinder-Ale.
14 uur l5 : Democratisch noenmaal, tiidens het-
welk we elkaar zullen weerzien om de oude vriend-
schapsbanden nauwer samen te snoeren in de zeer
hartelijke atmosfeer van onze Verbroedering.
l6 uur : Demonstratie door de Vrilwilligers
van de Territoriale Verdediging, muziek, enz.

Het uur van de terugkeer naar Brussel, de Vlaan-
ders, Cent en Luik, zal ter plaatse vastgesteld wor-
den.

Het is overbodig reclame te maken voor een der-
gelijk programma en indien de zon van de partij is
zal d,eze dag met gouden letters in de annalen van
de Ontmijners verm,eld worden.

ls het nodig nog te zeggen dat we niet alleen op
de aanwezigheid van onze vrienden, maar ook op
deze van hun echtgenoten rekenen ?

Het vervoer en het noenmaal worden gratis aan-
geboden aan de ontmijners, die hun bijdrage betaal-
den, alsook aan hun dames.

te Merchtem

*.À* ,'
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Op Zondag 12 luni, zoals l5 iaar geleden, vinden
we elkaar terug te Merchtem. Dus allen op post.

Onze beheerraad.

Onze beheerraad is steeds bedrijvig. Tijdens de
maande!ijkse vergaderingen hield hij zich bezig met
het lot van onze wezen en de toestand van zekere
weduwen. Hij kwam eveneens geldelijk tussen ten
voordele van enkele kameraden, die door tegenspoed
werden getroffen. Hil onderzocht het te geven ge-
volg aan onze jongste eisen. De toekenning van ver-
schillende eretekens werd het onderwerp van een
levendige discussie. Ten slotte werden de vereiste
schikkingen getroffen voor onze algemene vergade-
ring van 1960.

NECROLOGIE
We delen U met leedwezen het overlijden mede

van :

- 
dhr Paul Harmegnies, deken van de facûlteit

te Bergen, bij ongeval overleden te Bergen op 5 Fe-
bruari il De lijkplechtigheden, gevolgd door de
verassing, hadden in alle eenvoud plaats.

Mogen we eens even herinneren aan de voorname
rol, die professor Harmegnies speelde bij het oprich-
ten van de S.D.E..E. De grondige en nauwgezette

studie, die hij maakte van de nieuwe ontploffings-
tuigen gedurende de eerste ontm,iiningsperiode,
vormde de basis van de nodige documentatie om
onze kameraden toe te laten hun gevaarlijke op-
drachten met een minimum van risico's te vervullen.
We zullen ziln nagedachtenis in ere houden. Hij was
een geleerd prof essor, een hoogstaand man vol
vriendschap en hoffelijkheid.

Zacharie Lefèvre, gedood te Farciennes op
59;
Jozef Horemans, overleden te Dessel op 29.

We bieden de fam,i lies, van onze duurbaren
onze blijken aan van innige sympathie en deelne-
ming in hun zware beproeving.

Huwelijken.

Meiuffer Edith DESMET, dochter van onze sym-
pathieke secretaris van de afdeling Cent, trad aldaar
in het huwelijksbootie met dhr Marcel VAN DEN
BOCAERDE op 4 Mei il.

ln de parochiale kerk van Merelbeke hadden op
I 0 Mei jl. eveneens de huwelijksplechtigheden
plaats van dhr Bernard CARRE met juffrouw Mar-
griet THIBO.

Onze harteliikste wensen van geluk en voorspoed
aan de nieuwe paartjes.

I7.t0.

12.59.

ln onze Afdelingen
Afdeling Brabant.

De afdeling Brabant houdt regelmatig haar maan-
delijkse vergadering de laatste Woensdag van iedere
maand in het café « Les Brasseurs », Kleine Boter-
straat. Men denkt er aan een nieuw lokaal te zoe-
ken. Deze kwestie zal tijdens een volgende verga-
Cering besproken worden. Al de vrienden van de
afdeling worden hartelijk uitgenodigd.

Afdeling Luik.

Op Zondag 24 April jl. hield de afdeling Luik
haar algemene vergadering in de lokalen van het
U.F.A.C. Waren op deze vergadering aanwezig
onze federale voorzitter, Ceneraal SEVRIN, Majoor
BONMARIACE, Secretaris BAENTS, en de vaandrig,
kameraad ITTERS. Aan de bestuurstafel hadden
plaats genomen : Dr PRICNON, voorzitter, M. Ll-
NOTTE, ondervoorzitter, de vrienden TAHIR en
NELIS, respectieveli jk secretaris en schatbewaarder,
alsook de twee ondervoorzitters, de Kommandanten
DOHET en VANDERYDT.

De opkomst was bevredigend. We bemerkten

eveneens enkele dames o.m. Mevrouwen DOHET,
LINOTTE, VANDERYDT en CEENS, weduwe van de
oatmijner, die te Lierneux werd gedood.

Dr PRIGNON opende de vergadering en heette de
leden van de Beheerraad welkom, die door hun ver-
erende aanwezigheid blijk gaven van hun belang-
stelling voor de afdeling. Hij verwelkomde daarna
de aanwezige dames en al de vrienden ontmilners.

Daarna nam Ceneraal SEVRIN het woord en ver-
l<laarde zich gelukkig omdat hij zich weer onder
ziyn Luikse vrienden bevond. Hij herinnerde aan de
vroegere flinke werking van deze afdeling en was
de mening toegedaan dat, na een periode van geringe
activiteit, de afdeling Luik weer een bloeiperiode
zal te gerrioet gaan. Hij dankte kameraad LINOTTE,
Dr PRICNON en al de leden van het comité voor de
reeds bekomen uitslagen.

Hierop schetste secretaris TAHIR in korte trek-
ken de werking van de afdeling tijdens het verlopen
jaar, rn,aarna schatbewaarder NELIS een bcndig ver-
slag gaf van de financiële toestand.

Ondervoorzitter LINOTTE kwam daarna aan het
woord en zegde dat, tijdens de algemene vergade-
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ring van. het verlopen jaar hij de innige wens had
uitgedrukt dat het comité notâ zou hoüden 

"an 
hài

f,eit dat somrmige kameraden zich bereid verklaarden
de leden van het comité, die om verschillende redà_
nen hun ontslag indienden, te vervangen.

_ Hij meldd,e ook dat de algemene vergadering dit
jaar te Merchtem doorgaat en hoopte dat-al de léden
hierop zouden aanwezig zijn. Te gepasten tijde zal
ieder lid een rondschrijven in dit vàrband ontvangen.

lDe hülde aan ons ,Njationaal Cedenkteken te Sta-
velot zal waarschij.nlijk de eerste Zondag van Sep-
tember plaats hebb,en. Deze plechtigheid zal met
buitengewone luister worden'gehouàen. Het aan_
denken aan de kameraden BRAUNS, COLSON, LE_
ROY,. JONAS. en JANSSENS zal worden ,"r""r*igd
dool 

.he_t aanbrengen van hun namen op ons pr".É-tig Nationaal Gedenkteken.
Eindelijk, zegde spreker, stelt ge me dikwijls

vragen omtrent onze eisen. lk maak gebruik van de
aanwezigheid van onze federale Vooizitter en van
onze Secretaris Baents om U de huidige stand van
onze rechtmatige eisen uit te leggen. -

,. Dhr Baents gaf dan een nauwgezette en omstan_
dtge utteenzetting van al, wat reeds werd gedaan en
verkregen door de Verbroedering. Hij ondànstràepie
de ,voordelen, verwezenlijkt vlor 'de ontmijners
1940 en 1940-44. Hil lelde uit waarom de ont_
mijners van 1944 (SEDEE) tot hiertoe niet verkre_
gen.wat hun recht is. Hij herinnerde aan al wat
reeds werd bekomen : de dubbele diensttijd bij Je
ontmijning.voor het berekenen van het pensioên ;de rekenning als oorlogsinvalide 40-45 voor de ont_
rnijners; de toekenning van eervolle onderscheitlin-
gen, enz. Met nauwkeurigheid en perfe._te kennisvan de vee.lvuldig-e wettèksten inzake pensioen,
beantwoordde dhr BAENTS de verschillende ,ragen,
die hem werden gesteld door kameraad MARCH"AL.

Na andere tussenkomsten van de kommandar,ter-r
DOHET en VANDERYDT, verklaarde Ceneraal SE_VRIN dat de aangehaalde punten op à" eerstvol_
gende vergadering van de beheerraad zouden oncjer_
zocht worden.

Ng nog een zeer hartelijke gedachtenwisseling
verklaar de Dr PRICNON de zitting voor gesloten.

OOST-VLAANDEREN

BONTE-AVOND « ONTMUNERS-GENtE ».

^ Traditiegetrouw hebben de Verbroederingen der
Ontmijners en der Cenie van Oost-Vlaandeien hun
jaarlijks feest gehouden in het lokaal V.O.V. te
Cent, op Zaterdag 5 Maart 1960.
. Deze Bonte-Avond mocht zich in een buitenge_
won,e belangstelling verheugen, want nadat de dàu-
ren te 19 uur werden open gesteld, was de zaal
stampvol omstreeks 19 uur 45.

M^N (Voorzitter UFAC I9l4-18), de Kolonets
PAELINCK en TERLIN, de heer DE MAERE (oud-
voorzitter der Genie) de heer en Mevrouw LEyS
(voorzitter der Cenie) Kommandant en Mevrouw
VAN CELUWE (welke wij met veel genoegen terug
in ons midden hebben begroet) en tal van anderà
bestuursleden, vertegenwoordigers van verschillende
sympathiserende Verbroederingen. M. DE BACKER,
onze voorzitter, was belet wegens handelsreis.

. Te 20 uur stipt werd de « Non-Stop-Bonte-
Avond » ingeluid met een welkomrede tot de per-
sonaliteiten en het talrijk publiek, eerst dooi de
heer LEYS, en vervolgens door de heer VAN CLE-
VEN. Na deze toespraken werd een daverende
« Brabançonne » gespeeld door het orkest René
PACQUE, die spontaan werd geapplaudisseerd door
het publiek.

Hierna kwam de talentrijke conferencier de heer
MINNEBO aan het woord. Zijn leuze is « Weg met
de zorgen ! ». Humor en klucht zijn voor heÀ een
onuitputtelijke bron, waaruit hij het nodige animo
haalt om de ganse avond op te vrolijken.

Het in vlot tempo afgewerkt programma was van
aard om allen te voldoen, daar het àfwisselend was
en artistiek verantwoord.

_. Noem,en we, in de eerste plaats, << La Route
Chantante », eenvokale groep gevormd door lz
mann,en verdeeld in vier stemgroepen, die mooie
liederen ten. gehore bracht uit aelgia, portugal,
Kongo, Israël, Provence, ,enz.

Het Duo « The Jackwells » bestaat uit twee knap-
pe. meis.ies die dans aan zangkunst paren en het
publiek vergastten op enkele nummertjes uit de
oude doos.

.De charmezangeres Lily GASTEL doet alle eer
aan het genre dat ze beoefent, zowel de zang als
haar verschijning zijn inderdaad uiterst charÀant,
waardoor ze een dubbele bekoring uitoefent en
zeker niet in het minst op de mannen.

Samen met de heer Minnebo vormde Lily (althans
op toneel ..) een ideaal verliefd paartje' en later
een voorbeeldig huwelijk in de sketchen die ieder-
een tot schaterlachen dwongen.

De tenor de heer DUCHART beschikt over een
warme en aangename stem die heerlijk klinkt in
aria's uit bekende opera's, waarvan de vertolking
alle muziek- en operaliefh,ebbers heeft weten te
boeien.

Na dit artistiek gedeelte van de feestavond kwam
de grote gebeurtenis onder de vorm van tombola.

Zoals elk jaar hadden de bestuursleden van beide
Verbroederingen hun beste beentie voorgezet om
deze tombola rilkelijk te voorzien van waardevolle
prijzen. Nogmaals waren zij erin geslaagd I B0 mooie
prijzen te verzamelen voor deze avond.

De stralende gezichten van de winnaars bij het
uitreiken der prijzen, waren wellicht voor hen de
mooiste beloning.

. Onder de genodigden bemerkten we de gewaar-
deerde tegenwoordigheid van Generaal TIMpER-
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Omstreeks 23 uur kon, na de loting der winnende
nummers van. de ingangskaarten, programma's en
couvertures, worden overgeaan tot de danspartij.

Tot I uur was de dansvloer het centrum van bal-
vreugde voor groot en klein, voor jong en oud, dank
zij ook het orkest René PACQUE en zijn solisten,
die een prachtig ensemble vormen en met dyna-

misme de geestdrift in de zaal t'en top voerden.
Samenvattend mag worden gezegd dat het weer

een welgeslaagde avond was, waar de inrichtende
bestuursleden van beide Verbroederingen terecht
fier mogen op ziin.

L. DESMET.
(Sekretaris)

V rrire?rd, 0*rf*ni4crca !
Onlangs schreef het blad « L'lnvalide Bruxello,is » dat het in de huidige Ievensomstandigheden

een dringende noodzaak wordt zich te ve,renigen en men zich nog onnr-ogelijk kan o'psluiten in
een ivoren .toren.

Alle,en is de noens niet nre,er in staaf ziin rechten te verdedigen. SlEchts een goed georganiseerde
groepering, waar verstandhouding en echte vriendschap heersen, kan zijn rechten verdtedlgen.

_ _ 
H_et is_ nodig dat ge aan hen, die onze rângen om verschillende redenen ve,rlieten , zegt dat onze

Verbro,eding nog leeft !

Mee,r dan nooit moeten we talrijk zijn om de opgenom,en faak tot een goed einde te brengen, !
Ga na al wat we tot op heden deden voor onze wezen, onze wed'uwen, voor zovelen ond,er uw

karneraden !
Vergeet niet dat ook gij morgen ons kunt nodlg hebben om uw rechten te verdedigen, onn u uit

de nood üe helpen.

- Zii: die in een moeiliike toestand verkeren, dlenen ons teverwittigen. Nietatteen zullen we hun
kosteloos een lidmaatschapskaart laten geworden, rmâar ook zullen-we trachten hen te helpe,n,
waar zulks mogelijk is.

Schrijf ons. Aarzel niet ons te raadplegen.
U kent reeds onze adrressen :

Secretariaat van de Ve,rbroedering der Ontnrijners, Sin,t-fansstraat, 30
Tervuren ;

Redactie van het Bulletin << De Ontmiiner »», Emite Zolalaan, 30
Brussel 3.

Ter heri,nneri,ng d'e adressen van de afdelingen e,n hun postrekeningnummers :
Antwerpen : Kdt MER.CKX, Kazerne 7-8, Berchenn-A,ntwerpen;
Brabant en Nam,en . verbro'edering der ontmijners van Brabant, p.R. til7353;
West-Vlaanderen : M. SAMYN E., Torhoutse baan, 14, Sint-Andries-Brurgge, P.R. 345O.69;
oost-vlaanderen : M. vAN CLEVEN, Elyzeese velden,5, Gent, p.R.45l!.80;
["lenegouwen . M. FIULSHAEGEN, I5l, rue Bellièro, Marcinelle, F.R. zrz7.50;
!-uik : Verbroedering der Ontrmiiners van Lui,k, P.R.. 7902.t l;
Secretariaat der Ontmijners, Sint-f ansstraat, 30, Tervuren, P.R.. 7597.94.
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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 bildrage voor l96l ;

Coedkeuring van de begroting voor 1960;
Allerhande.

VERKIEZINGEN :

De hiernavermelde beheerders zijn uittredend en
herkiesbaar :

SAMYN, BERTRAND, VANDERICK, PIERREUX,
BONMARIACE, COCNEAU, CEORGE,

Commissarissen : en ITTERS.

Lidgeld . ...

Feesten, to,elagen, giften
Terugbetalingen ......

lnterest titels
Nadelig saldo

INKOMSTEN

Rekeningen I 959

t8.575,-
912,-

48.120,-
63.201,81
30.111 .22

UITGAVEN
Hulp, gewonden, enz.
Overlijden
Studiën
Wezen, Sinterklaas, Ie Communie ......

Lidgeld V. V. V.
Bulleiin
Algemene Vergadering
Administratiekosten en taksen

26.033,-
5.000,-

33.9 r 5,-
17.8 t3,-
5.9r 8,90

25.996,-
23.106,-
23.261,13

Bezit op 3l-12-1959

l6 r .643,03

4.046,-
34.O24,-

30.111,22

3r-r2-r959

161.643,O3

35 022,03
33.769, r9

50,-

Bezit op

Postcheckreken ing
Bankreken i ng
Schatbewaarder
Nadelig saldo

Postcheckreken ing
Bankreken ing
Schatbewaarder

68.841,22 68.841,22

Op de Algemene vergadering zullen deze rekeningen toegelicht worden.
Buiten het hierbovengemeld bezit van 38.070 f r. heeft de Verbroed,ering nog voor l.27B.B0O fr.

nominale waarde, in titels.


