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Onze Algemene Vergadering

te Merchtem op 12 Juni I960

Zoals in ons laatste bulletin van mei jl. werd
gemeld, had onze algemene vergadering plaats te
Merchtem op Zondag 12 juni.

De afdelingen Luik en Cent bereikten recht-
streeks de Markplaats te Merchtem, terwiil
Brabant, Antwerpen, Henegouwen en West-Vlaan-
deren verzamelden aan de uitgang van het Noord-
station, langs de zijde van de Vooruitgangstraat.

Van 9 uur af namen talrijke kameraden, verge-
zeld van hun echtgenoten, plaats in de prachtige
autocars, die te half tien stipt naar Merchtem ver-
trokken.

ïe l0 uur waren al de ontmijners op de Crote
Plaats te Merchtem aangekomen, waar ze werden
ontvangen door kameraad VAN LIERDE, omringd
door de leden van de « Bescherming der Burgerbe-
volking ».

De Koninklijke Harmonie Ste Cecilia, die een
zeer groct aantal muzikanten telde, wachtte de aan-
komst van onze federale voorzitter af.

Te l0 uur 20' werd onze Voorzitter Ceneraal
SEVRIN op klaroengeschal onthaald en zette de
stoet zich onmiddellijk in beweging.

Aan het hoofd van de sto,et stapte de Kon. Har-
monie Ste Cecilia, dan volgden de vlaggen van de
ontmijners en van de plaatselijke vaderlandlievende
verenigingen. Hierna kwamen de leden van de Be-
heerraad, de ontmijners en hun families, alsook vele
sympathisanten, waaronder dhr de RONNE, voorzit-
ter van de Frans-Belgische Vriendenkring en dhr de

BLAAUW, voorzitter van het comité der Herin-
neringsvlam aan de Franse Onbekende Soldaat.

Een eerste halte werd gehouden ter hoogte van
het gemeentehuis om aldus de heren Burgemeester
en Schepenen toe te laten zich bij de stoet aan te
sluiten.

Talrijke vlagen wapperden aan de gevels der hui-
zen en de bewoners sloegen de stoet met veel sym-
pathie gade.

GODSDI ENSTIGE PLECHTIGHE! D.

Aan de kerkdeur werd Ceneraal SEVRIN door de
Eerw. Heer Pastoor van Merchtem opgewacht en tot
in het hoogkcor geleid, waar hem een bidstoel was
voorbehouden. De gemeentelijke overheden en de
ontmijners namen plaats in de kerk, terwijl de vlag-
gen de beide zijden van het koor versierden. Daarna
werd een hoogmis gezongen ter nagedachtenis van
onze Doden. Te I I uur 40' nam de godsdienstige
plechtigheid een einde.

PLECHTIGHEID AÂN HET DODENGEDENKTEKEN
VAN MERCI.ITEM.

Steeds voorafgegaan van de Kon. Harmonie Ste
Cecilia zette de stoet zich opnieuw in beweging. De
Eerw. Heer Pastoor van Merchtem kwam de ge-
meenteliike overheden vervoegen. Een indrukwek-
kende stoet begaf zich naar het Dodengedenkteken.
De vlaggen werden naast het monument opgesteld
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en midden een roerende stilte legde orrze federa!e
voorzitter een prachtige bloemenruiker neer aan de
voet van het gedenkteken. Deze korte, maar indrul'.-
wekkende plechtigheid werd besloten met het Va-
derlands lied, op perfecte wi jze uritgevoerd dcor de
Harmonie Sinte Cecilia.

Onder het spelen van een vrolijl'le stapmars trok
men daarna naar de brouwerii Martinas. Ondertus-
sen werden de leden van de beheerraad op het ge-
meentehuis ontvangen, waar hun de erewijn werd
aangeboden. Ceneraal SEVRIN voerde het wocrd in
het Nederlands en drukte zich als vo!gt uit :

Heer Burgemeester,

Cevolg gevend aan de zo vriendelijke uitnodiging
van kameraad VAN LlIRDE, die een der onzen was
in 1945 en hiervan een trouwe herinnering bewaar-
de, besloot de Federatie der Ontmijners van België
haar ,jaarlijkse algemene vergadering te Merchtem te
houden.

VAN LIERDE vroeg U de toelating en U hebt hem
onmiddellijk uw steun en deze van het gemeente-
bestuur verleend, ten einde van deze vergadering
een ware Ontmijnersdag te maken.

Wanneer we deze morgen te llerchtem aankwa-
men hebben we onmiddellijk een warme sympathie
vanwege de bevoll<ing aangevoeld. En noclrtans heb-
ben onze ontmijners, tijdens de uitoefening van
hun gevaarlijke opdrachten, te Merchtem geen gro-
tere activiteit aan de dag gelegd dan elders.

Wel is waar ziin onze ploegen meer dan eens in
uw gemeente verschenen om gevaarlijke ontplof-
fingstuigen weg te nemen, die hier zoais overigens
in gans België door de vilanC werden achtergelaten.

Daar Merchtem, in zoverre ik weet, geen zware
bombardementen heeft gekend en het toneel niet
is geweest van zware gevechterr, was de aanwezig-
heid van de ontmijners hier slechts van vcorbij-
gaand,e aard.

Indien dus uw bevolking ons onthaalt op zulke
warme sympathiebetr"rigirrgen, is dit te danl<en aan
U en het gemeentebestuur, die cnze komsi hebt
voorbereid. We danken U hiervocr van harte, Heer
Burgemieester, alsook het gemeentebestuur en de
bevolking. We zuilen steeds een aangename en er-
kentelilke herinnering aan deze onivangst be,,varen.

Daarna sprak de burgemeester, eerst in het Ne-
derlands, vervoigens in het Frarrs. l"lij dar-rkte Cene-
raal SEVRIN voor zijrr vleiende woo:'ien. i--{i; achtte
zich gelukkig de ontmijners te n'rcp-en ontvangen in
zijn gemeenl'e, waarvan de huidige faam bijzcnder
te wilten is aan de fabricatie van het alcnr!:el.:ende
bier Cinder-Ale.

Daarop verlieten de leden van de i:eheerraaC het
gemeentehuis om zich te begeven naar de broL.rwerii
Martinas, waar de algemene vergadering plaats
vond.

BEZOEK AAN DE BROUWERI'
MARTINAS-GINDER-ALE.

De brouwerij Martinas-Cinder-Ale is een uitge-
strekt modern gebouwencomplex' Alles ligt, helaas,

op deze Zondag stil. De voornaamste zaal is om-
ringd door een verhoogde galerij, vanwaar het mo-
gelijk is al de ingewikkelde machines na te gaan,

die van de brournzerii Cinder-Ale een der voornaam-
ste van Europa maken voor de verkoop van bier in
fl essen.

Alles gebeurt er automatisch : vullen, van een
capsule voorzien, etiketten aanbrengen, in bakken
zetten, laden, enz... Da§d ijks worden alzo onge-
veer 500.000 flessen gereed gemaakt.

De aanwezigen stelden klaarbliikeliik veel belang
in al deze installaties, maar het is klaar dat ze on-
middellijk nog liever overgingen tot het proe\ren
van dit koningsbiertie. Ook werd de drankzaal in
aller haast overrompeld.

Het lokaal is prachtig en iedereen kan plaats ne-
men, waar hii wil. ln snel tempo wordt het bier
geproefd... de ene f les volgt de andere oP ,ên weldra
waant men zich op een Breugheliaans feest... Onze
kameraad VAN LIERDE ,en ziin personeel doen al
het mogelijke om de dorstigen te laven. Nochtans
dient gedacht aan de algemene vergadering en met
mo,eite kunnen enkele tafels opgesteld worden om
de beheerraad te laten zetelen.

DE ALGEMEhIE VERGADERING.

Onder oorverdovend rumoer werd de vergadering
geopend. Tevergeefs rinkelde de bel om de kalmte te
herstellen. En midden een betrekkeliike stilte kon
de Voorzitter het woord nemen. Eerst in h,et Neder-
lands, daarna in het Frans richtte hij zich tot de
vergadering.

Dames en Heren,

Zoals het sinds jaren het gebruik is, gaat onze
eerste gedachte op de drempel van deze Algemene
Vergadering naar diegenen waarvan wij ons voorge-
nomen hebben trouw de nagedachtenis te bewaren.

Aan de herinnering van diegenen onder ons, di,e
op de miinvelden bleven, voegen wii die van de
makkers die dit jaar overleden ziin, een tiental on-
geveer.

Zoals ieder jaar heeft een afvaardiging van onze
Verbroedering bloemen gelegd op het graf van onze
dierbare en steeds betreurde vriend, Majoor POR-
REWIfCK, die gedurende lange tijd uw korpsover-
ste was.

ln deze hulde willen wij al de overledenen van de
ontmi jningsdienst betrekken.

« Je vous demande d'observer à leur mémoire une
minute de silence. »



DE ONTMIJNER

Wil groeten hier ook de nagedachtenis van Louis
i BUELENS, zoon van de ontmi.iner Charles Buelens.

De onderluitenant-vlieger Louis BUELENS vloog ein-
, de lanuari I960 boven Holland, als zijn vlie"gtuig

defect had en een zijner mctoren stil viel. De luis-
terpost van Eindhoven meldde hem dat hij zich bc-
ven de stad bevond en vroeg hem af te zwenken
om in geval van neerstorten de stad te vermijden.

Koelbloedig voerde hij deze beweging uit, doch
ongelukkig was hij te laag gekomen om zijn val-
scherm nog normaal te doen werken. Hij is gevallen

, om vernieling en mensenlevens te besparen.

Maar hij stierf als een held en wi i hernieuwen
hier aan M'evrouvr en onze vriend Charles Buelens
onze innige deelneming en rouwbeklag.

We houden dit jaar onze algemene vergadering
I te Merchtem. De keuze van deze gemeente werd

ons niet ingegeven door het feit dat de Ontmijners
I hier meer dan elders bedrijvig waren. Merchtem
I werd, in zoverre we weten, niet getroffen dcor he-
, vise bombardementen, noch was de plaats van zware' gevechten. We zijn naar hier gekomen om te beant-
r woorden aan de zo vriendelijke uitnodiging van een

onzer trouwste en meest toegewi.ide leden, makker
VAN LIERDE.

i Merchtem is de zetel van een brouwerij, die een
belangrijke plaats inneemt in het consoitium der
brouwerijerr van het land en een bekend bier

, brouwt, waarvan ge de smaak en het gehalte hebt
, kunnen waarderen.

Makker VAN LIERDE bekleedt er de belangrilke
post van meester-brouwer. Onder ziln flinke lei-
ding hebt ge deze ruime inrichting bezocht. Maar...
VAN LIERDE is niet alleen brou.,ver. Hij gaat er ook
Iigr op dat hij ontmijner is geweest. Hij was name-

; lijk onder-off icier in het eerste Ontmijnersbataljon,I na in de weerstand een voorname rol ie hebben'ge-
I speeld. Hij is aanwezig op al onze belangrijl<e rnani-

festaties en vergaderingen ; hij u,as te De Panne en
te Stavelot, te Luik en te Charleroi. Hij kent al de

i gedenktekens, zowat overal opgerichi, zowel in
Vlaanderen als in Wallonië. Wanneer ge tiidens uw

; zwerftochten een nederige bloemenruiker ontwaart
i aal de voet van een onzer rnonumenten, moogt ge
; zeker zijn dat VAN LIERDE daar is voorbii gekô-
i men. VAN LIERDE vergeet niet en voor ons is hij

het voorbeeld van de oud-ontmijner, een getrouw
, lid dat de belangen van onze Yerbroedering ten
, zeerste behartigt.

i D""rom hebben we gaarne gevolg gegeven aan' zijn uitdrukkelijke wens om de ontmijners in ziin
I schone gemeente Merchtem verenigd ie zien. We
j danken.zeer hartelijk het bestuur ,rJn de Brouvrerij,I dat te dezer gelegenheid zijn lokalen zo welwillenâ
I te onzer beschikking steldé.

lk vraag U, te hunner gedachtenis een minuut
stilte te bewaren.

Zolang we onder de wapens waren hebben we
steeds meer en meer gestreefd naar kameraadschap,
solidariteit en broederlijkheid. Deze stelregel zul-
len we ook in vredestijd toepassen ten bate van
onze vrienCen-ontmi.iners, die we steeds met veel
plezier terugzien. Dit is voorzeker een der doelein-
den van onze machtige Verbroedering. We hebben
er echter nog andere.
Solidariteit immers beiekent wederzijdse hulp om
de kommer en het verdriet van hen, die ons dierbaar
zijn 

- 
nl. onze invaliden, weduwen 66 v17s766 

- 
fs

beletten of ten minste te verminderen. Nooit doen
onze leden, die momenteel in nood verkeren, te
vergeefs een beroep op ons. Altijd zullen onze we-
duwen bij ons een daadwerkelijke steun vinden en
onze wezen zullen steeds het voorwerp utmaken
van anze groctste bekomrnernissen.

Onze financiële middelen zijn gelukkig nog niet
uitgeput. Daarom geven we, na onderzoek, een mild
gevolg aan de aanvragen orn geldelijke tussenkomst
wat betreft studies, uitrusting, verplaatsing, huis-
vesting, wanneer de kosten niet gedekt worden docr
organismen, die over officiële toelagen beschikken.

Eens te meer zetten we de weduwen en de voog-
den van onze wezen aan eerst voor de studietoela-
gen een beroep te doen op de officiële diensten,
waarvan de burelen gevestigd zijn Luchtvaartkaai
te Brussel.

We gaan steeds voort een toelase uit te keren
aan onze wezen bij hun Plechtige Communie. On-
langs hebben we beslist eveneens een huwelijkstoe-
lage te voorzien. Bovendien wordt, indien nodig, een
geboortepremie uitbetaald voor de kinderen van
onze wezen De medische en pharmaceutische zor-
gen worden terugbetaald door het N.W.O.l., Fla-
geyplaats te Elsene.

De toelage bij overlijden, reeds enkele jaren ten
voordele vên onze leden ingevoerd, werd overal met
de meeste erkentelijkheid aanvaard.

Dit zijn de beslissingen, die werden getroffen en
toegepast op het gebied, waarop wij alleen, die uw
vertrouwen genieten, het initiatief namen.

Voor onze andere eisen strijden we verder.
Bij de behandeling van het wetsontwerp strek-

kende tot vaststelling van de rechten der oorlogs-
invaliden 40-45 in verband met de toekenning van
de anciënniteitsbonificaties en de uitbreiding van
de tiiel van oorlogsinvalide 194A-45 tot de invalide
uit de mobilisatie, hebben we getracht ook deze
vergoedingen van toepassing te maken op de inva-
liden-ontmi,iners, die kwetsuren opliepen na B Mei
1945 en tot l5-6-1949.

De C.E.S.A.C. wendde ook stappen aan om aan
de ontmijners van 1940 de titel van krijgsgevan-
gene toe te kennen.

Andere punten werden aan de hogere overheid
voorgelegd, nl. de toekenning aan de weduwen van
een ridderorde met palm opdat de hieraan verbon-
den rente overdraagbaar zou worden. lnsgelijks werd
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gevraagd de in onimijningsdienst doorgebrachte tijd
dubbel te laten teilen voor het pensioen en dit tot
op 15 Juni 1949.

Nogmaals willen we, volgens de van kracht zijnée
wettekst, de tijd die dubbel telt voor het pensioen,
nader omschrijven :

- 
de periode,_ tijdens welke de gevangen cntmij-
ners van 'l940 werkelijk aan ontmijning deden
onder Belgisch bevel ; de uiterste grenzen vên
deze periode zijn 1 Juni 

,I940 
en I I augustus

1941 :

- 
de bezettingsperiode, gedurende dewelke cje le_
den van de Ontmijningsdienst hun activitelt on-
der Belgisch cor-nmando uitvoerden. lreizij tus-
sen 15 Âug,-rstus l94l en 15 Septemb", i9++;
1944 :

- 
de periode tussen 4 september 1944 en 30 sep-
tember 1945, die vcor iedei-een telt en dit van-
af de inschrijvingsdatum op het lV,îinisterie van
Lancisverded iging.

Men is vocrnemens de leefti;dsgrens van 5C jaar
op 6l jaar te brengeir vocr de miiitairen van onàer-
geschikte rang, hetgeen voor onze ontmijners, die
op latere leeftijd in dienst traden een voordeel van
vijf jaar zou betekenen. Er dient nochtans opge-
merkt dat deze wijziging geen afbreuk doet aan Èet
recht op pensioerr na 2O dienstjar-en. Dus staat het
ied-.re ontmi.jner vrij, vooraleer hij 55 of 6l jaar
oud wordt, vrijwiliig met pensioen te gaan, op
voorwaarCe nochi'ans Cai hij 2û jaar werkelijke
dienst telt.

Hij, die verplicht is de dienst te verlaten, wegens
lichameiijke ongeschiktheid al dan niet vocrtsp-rui-
tend uit hoofde van de dienst, heeft ook reclrt op
zijn pensioen na l0 jaar diensi.

Melden we ten slotte dat een wetsontwerp ter
behandeling Iigt, waarbij vocr de gerefornreerie mi-
litairen of voor hen, die de diensl veriaten met een
klein pensicen, het genot van d: yrerl<ioosheidsver-
goedingen en de voordelen van de ziekenkas voor-
zien worden. dit om lrun de mogeii;kheid te verge-
maki<eiijken vocr een betrel<king in het privé-6e-
drijf. Alhoewe! onze militaire eÀ ze!{s burger-lijke
werklieden worcien beschourvd ais militairen i,eor-de
herste!pensilenen en vc3: ander: vc:rCeien, uit i-rocf-
d: van de oorlog e n van hun.dienst bij de ontmijning.
vernemen we dat, volgens de aangencmen tekst va'â
de wet op de anciënniteitsvergoedingen en de<<tijd»-
bonificaties, ze nochtans vên deze vcordelen ver-
stoken blijven omdat de teksi., naar de ieiier- opge-
vat, slechts spreekt van militairen. Welnu, daar we
toentertijd aan de wet op cle. i-rersteiuensioericn een
aanvullende te!<st hebben doen aanbrengen, \vaar-
door de belanghebbenden kiaarc]er we rcierr b:t'celd,
schilnt zuiks ook nu nooCzakelijk cm hun voldoe-
ning te geven. Ook zal de eerstvolgende dagen het
nodige in die zin gedaan worden.

Het reglement van 1932, waarbij de rechten op
vergcedin5en enz. bepaald worden, zegt in artikel
794 dat « de activiteitswedde behouden blijft tot
cje maand (inbegrepen) van het terugbrengen op
vredesvoet van het leger voor de weduwen en kin-
cleren van de bezoldigde militairen, door de vijand
gedood of overleden aan verwondingen uit hoofde
van de krijgsverrichtingen opgelopen. »

Deze kwestie bleef gedurende meer dan vijftien
jaar hangend en kreeg onlangs eindelijk haar beslag
vcor de rechtbank. Trouwens, het Ministerie van
Landsverdediging maakte aan de pers een nota over,
die de belanghebbende weduwen toelaat hun aan-
vraêg te richten tot dit Ministerie, Financiële Dienst,
Daiily Kazerne, te Brussel.

Maar hier krijgt men nogmaals de indruk dat de
weduwen van de gedode ontmijners van dit voor-
recht uitgesioten zijn, daar de desbetreffend,e nota
slechts de weduwen vermeldt van de militairen, die
gedurende de achttiendaagse veldtocht sneuvelden.

Nochtans bedoelt het Reglement insgelijks d,e mi-
Iitairen, die stierven aan opgelopen verwondingen
ten Sevolge van de vijandelijkheden. Anderzijds
schijnt het dai de belanghebbende weduwen het
pensioen van oorlogsweduwe met deze wedde zul-
lerl mogen cumuleren, zodat ze tot op l5 februari
1946, uiterste datum door het Ministerie vastge-
steld, het verschil tussen de wedde en het overle-
vingspensioen zulien trekken, hetzij ongeveer 50 Vo
van de desbetreffende wedde.

Maar daarvoor zou men ook aan de weduwen van
de ontmijners, die buiten de I B dagen vielen, dit
voordeel moeten toekennen. Deze weduwen zijn
meer dan honderd in getal. Ook zullen we binnen
enkele dagen hieromtrent het nodige doen.

Onze kameraden beroepsmilitairen w,erden enigs-
zins gealarmeerd door het bericht waarbij ze ver.
plicht worden zich aan te melden op de Wervings-
en Selectiedienst, wanneer ze bij het einde van hun
verbintenis een nieuwe indiensttreding wi llen aan-
gaan. Het is mogeliik dat ze voor een andere een-
heiC rvoi-den aangeduid, daar de qualificatie « ont-
nrijner » niet bestaat in de nomenclatuur van de
functies bij het leger. We hebben in dit verband een
onderlrourd gehad met de huidige Korpsoverste, die
zich daadwerkelijk met de zaak heeft beziggehou-
cie n. Uit iret contact dat l-uitenant-l(oionel DAUTEL
had met de Wervingsdienst blijkt het dat de in de
lruridige omsiandigheden norma!e formaliteiten voor
<rquelif icatie» en reformering bij het Leger niet van
aard zijn om zargen te baren. De Dienst van het
i(lein Kasteeltje zal, behoudens klaarbiijkelijke on-
mogelijkheid, de feitelijke toestand vooral van de
ouderen eerbiedigen. ln dit opzicht werd ons het re-
cent geval van korporaal LARDINOIS van de afde-
ling Lurk geciteerd, die algehele voldoening bekwam.

Onze afdeling Luik, die eerti.ids een geringe acti-
viteit kende, is in volle heropbloei, dank zij de on-
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verpoosde werking van zijn comité en in het 6ijzon-
der van onze vriend LINOTTE. Voor het ogenblik
telt deze afdeling ongeveer 50 leden. lk wens dit
comité van harte geluk en verheug me hierover met
U allen.

Ten slotte breng ik een warme hulde aan onze
vrienden, die alles in het werk stelden om van
deze dag een ware Ontmijnersdag te maken. lk wens
dat onze latere algemene vergaderingen even broe-
derlijk zullen verlopen en een even flinke opkomst
zullen kennen.

lk dank ook al degenen, die me in mijn taak bii-
staan en ze helpen verlichten.

Na deze vergadering gaan we samen aanzitten
aan een rijkgevulde tafel, verheugd omdat we weer
eens bij elkaar zijn.

Cij zult een aangename herinnering aan deze dag
bewaren en komt zeker een volgende maal terug.
Een onzer zeer trouwe leden deed ons volgend voor-
stel : Waarom zouden we onze algemene vergade-
ringen niet beleggen in een localiteit, waar de ont-
mijners aan het werk zijn geweest ? Dat zou voor
hen een gelegenheid zijn om weer in betrekking te
komen met de bevolking, die deze periode van ge-
vaar en beproeving heeft meegeleefd en toentertijd
haar sympathie en erkentelijkheid aan de ontmil-
ners betuigde.

Aan U over dit voorstel eens na te denken. Spreek
er eens over in uw afdeling en uw plaatselijke voor-
zitters zullen ons voorzeker uw overwegingen hier-
omtrent overmaken.

De toespr6ak van Ceneraal SEVRIN werd op da-
verend applaus onthaald. Karneraad VAN LIERDE
nam de korte onderbreking te baat om nieuwe fles-
sen Cinder-Ale op de tafels te zetten ter beschik-
king van iedereen.

M'ajoor SAMYN herhaalde in het Nederlands de
redevoering van Generaal SEVRINT.

Het zoet Merchtems biertje werkte reeds op de
§emoedstoestand van enkele ontmijners en de
krachtdadige tussenkomst van onze secretaris
BAENTS was nodig om de stem van de redenaar
hoorbaar te maken.

VERSLAG VAN DE SECRETARIS-SCHATBE\MAAR-
DER.

De f inanciële toestand van de Verbroedering
werd uiteengezet door onze secretaris-schatbewaar-
der BAENTS. Kameraad VAN CLEVEN vroeg ophel-
deringen inzake de post « Debet-saldo ». De schat-
bewaarder beantwoordde deze vraag en het incident
werd vocr Êesloten verklaard.

Kapitein Cogneau bracht hulde aan de pioniers
van de Verbroedering en kameraad BERTRAND be-

dankte hem voor de vriendelijke woorden die te
zijnen opzichte werden uitgesproken.

De ondervoorzitter van de afdeling Luik, O. Li-
notte, dankte eveneens generaal SEVRIN voor de
lof, die hem en zijn afdeling werd toegezwaaid. Hii
stelde voor de eerstvolgende algemene vergadering
te Luik te houden.

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN .
TOEZICHTERS EN ONTLASTING AAN DE
BEHEERDERS.

,Het verslag van de commissarissen-toezichters
alsook de te geven ontlasting aan de beheerders
gaven geen aanleiding tot bespreking en werden
eensgezind aangenomen.

STATUTAIR.E VERKI EZ ! NGEN.

De statutaire verkiezingen brachten een lichte
wijziging mede in de samenstelling van de beheer-
raad.

De hiernavolgende uittredende en herkiesbare
beheerders werden bij eenparigheid van stemmen
herkozen : BERTRAND, BONMARIACE, COCNEAU
CEORCE, SAMYN en VANDERICK;

Commissarissen : ITTERS en MASSET.

Kameraad PIERREUSE, die gedurende het ganse
verlopen jaar niets van zich liet horen, werd ver-
vangen door een ontmijner sedert 1940 : onze sym-
pathieke vriend LHOOST. Onze hartelijkste seluk-
wensen aan onze nieuwe beheerder.

BTTDRACE VOOR t96t.
De beheerraad stelde voor de bijdrage voor l96l

op 40 fr. vast te stelien. Enkele aanwezige leden
wensten deze te verhogen en op ten minste 50 fr. te
brengen. Een referendum werd dadelijk georgani-
seerd. Maar het was onmogelijk zich een juist beeld
te vormen van de wens der vergadering, daar de-
zelfde personen hun hand opstaken en voor het
behoud en voor de verhoging van de bijdrage. ln
deze omstandigheden blijft de bijdrage voor l96l
vastgesteld op 40 {r.

GOEEKEURING VÂN DE BEGROTING VOOR I950.

'De begroting voor I960 werd bij algemene stem-
men goedgekeurd. Maar de tijd dringt ; het is bijna
l4 uur. Daarenboven vertoonden velen tekens van...
vermoeidheid. Ook werd de vergadering daarom
spoedig opgeheven en toog iedereen naar het lo-
kaal « Concordia ».
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I{ËT DEMOCRATISCH NOËNMAAL.

Het lokaal « Concordia », waar het noenmaal
zou plaats hebben, is een kinemazaal van de buiten-
wijl<.

De aangebrachte versiering kan et prachtig ka-
der van de « Acacia's » te Chaumont-Cistoux niet
doen vergeten. De tafels waren opgesteld in U-vorm
om aldus ongeveer 165 genodigden in de best mo-
gelijke voorwaarden te doen plaats nemen. Piakka-
ten waren aangebracht oi-n de plaats van ieCere
afdeling aan te duiden. Maar er waren veel meer
deelnemers dan voorzien was. Men moest 180 per-
sonen ontvangen. Een afde!ing had verzuinrd het
aantal deelnemers op te geven ; verscheidene andere
deelnemers waren niet opgegeven... Vandaar een
eerste verwarring. Het vraagstuk werd des te moei-
iijker omdat de Cinder-Ale reeds het temperament
van sommigen had gewijzigd. Ten slotte werden de
aangeduide plaatsen niet geëerbiedigd.

Alles kwam dan toch eindelijk in orde en het maal
kon beginnen. De spijskaart bracht ons : een fijn
scepje, een geva:'ieerd voorgerecht (saiade, tonraten,
sardinen, hesp, garnalen, gel<ocl<te ei), een schoiel
vlees met erwtjes, worteli.!es, asperges en aardapoe-
len ; ijskreem.

ledereen was tevreden en de genodigden lieten
zich de fijne gerechten goed smaken. Een zeer ge-
moedelijke stenrming heerste aan iedere tafel.

De dienst werkte jammer genoeg zeer langzaant.
Daaruit volgde dat het uur, vastgesteid voor het bij-
wonen van een demonstratie door de « Burgerlijke
Bescherming » versireken was.

Bij het einde van het ncenmaal r,rrerd onze lief-
tallige Meter, Juffrour,.r SEVR.IN in de blcemen ge-
zet na de traditionele accoiade en kreeg Mevrourn,
VAN LIiRDE eveneens een praclrtrge ruiker uit
erkentelijkheid jegens haar man.

Het uur van scheiden naderde en onder een pias-
sende regenvlaag bereikten de meesfe l<enilgrêden
de autocars, die hen naar l-ruis zcuden brengen.

Nognraals dank aan karneraad VAN Li:RDI, die
de spil is geweest van deze heeriijke dag. Al de
Ontmijners betuigen hem hierbij huri erkentelijk-
heid.

Ook zeggen we dank aan de heren [\4ART|NAS
en SCHOOFS voor de f linl<e ontvangst in hun pr-ach-
tige insteiling.

NEÇR,OLOCIE

Met leedwezen melden r,.,e U
kameraad Frans MEI-LA[rtîS op

De begrafenisplech'righeid l-rad
van Tervuren op 24 iuni.

ire I oi,erlijden van
)-C ju;'ti 19{C

plaats in de kerk

We bieden aan de familie van onze vriend ons
innig rouwbeklag aan.

tsericht Ah,{II-PR.ESS nr 46 van het M.L.V. - AIge-
meen Bes['uur vam het Personeel - Eirectie van
de tsetrekkingen met de Fers.
Afschrift van het bericht Amiipress nr 46 van
3 r -5-60.

Bie:lst voov het \r/egnemen en vernietigen van Ont-
plo$$ingstuigen.

Deze zeer nuttige, enige en zeker weinig beken-
de dienst, waarvan de bedrijvigheid essentieel ver-
schiit met deze van andere korpsen, heeft tot doel
iret wegnemen en vernietigen van iedere munitie of
ontpicif ingstuig, die een gevaâr vcrmen, gezien hun
iigging op het grondgebied. Daarenboven is de SE-
DIE belast met het prospecteren van de terreinen
en de scirietveiden en met het onmiddetlijk vernie-
tigen van de n!et ontplofte tuigen, die door de een-
heden worden gesignaleerd , Deze speciale eenheid
bestaat uitsluitend uit vrij.wiiligers, daar de mili-
tianen niet mogen dee!nemen aan de gevaarlijke op-
cirachten, die dcor de SiDËE rvorden uitgevoerd. De
C.S. ,ran de ciienst bevindt zich te Duisburg bij Ter-
vuren en verschiliende pelotons zijn verdeeld over
geheet België, om aldus een snelle tussenkomst te
vergemakl<elijken. Daarenboven beschikt de SE-
DEE over een technisch studiecentrum, belast met
het onderzoek en de verspreiding van de technische
gegevens cver ontploffingstuigen. Uiteraard werkt
de SEDEE bijna uitsluitend ten voordele van de bur-
gerlijl<e bevoli<ing.

Sedert 1914, nl. vana{ de bevrijding van het
grondgebied,, heeft de SEDEE in totaal 58.661 ton
stringtuigen \ /eggenomen. waarvan 58.551 ton wer-
den 'rei'nietigd. Het aantal aanvragen om tussen-
l<omst beliep op I mei 196A 60.422. Dit aantal be-
droeg 345 voor de maand april 1950.

De bevoll<ing rvordt eraan herinnerd dat sommige
oorlogsherinneringen zeer gevaarlijl< kunnen zijn,
dat men ze zc mear niet ongegeneerd mag wegdoen
en dat het beter is, zelfs in geval van trvijfel, recht-
str'eeks of door bemiddeling van de gendarmerie of
de pciitie, een beroep i-e cjoen op de SEDEE. Verle-
den maand bv. heeft de SEDEE nog twee geladen
obussen weggenomen die zich op de schouw be-
vonden in de keurken van een hoeve.

Het is waarschijnlijk dat nog talrijke personen
in het bezil zijn van ontploffingstuigen, granaten,
obussen enz... en zich geen rekenschap geven van
het gevaar', dat ze geCurig lopen.

De ontploffingstuigen, die men vandaag aantreft,
zijn niet ge.zaarlijker dan de dag vôôr hun ontdek-
kirrg, in zoverre rrren vermijdt ze te verplaatsen. Het
werl<elijk g>evaar schuilt in deonwetendheid over hun
werking en in de onvoorzichtigheid van nieuwsgie-
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rigen en kinderen. Elementaire voorzorgen :het
tuig onttrekken aan het zicht van nieuwsgierigen
(een schopvol zand of fiine aarde, zachtjes opge-
strooid, volstaat ; de toegang tot de gevaarlijke
plaats ontzeggen, daar de dringendheid slechts
wordt aangenomen voor tuigen, die zich op de open-
bare weg bevinden ; de politie verwittigen.

Het wegnemen der tuigen gebeurt gans kosteloos
en zonder formaliteiten of last.

DE PLECHTIGHEDEN AAN DE MONUMENTEN
TE BLANKENBERGE EN DE PANNE.

Zoals de vorige jaren hadden te Blankenberge en
te De Panne plechtigheden plaats ter nagedachtenis
van onze Doden.

Te Blankenbe,rge begaf zich Majoor SAMYN, ver-
gezeld van een afvaardiging van West-Vlaanderen
met vaandel naar ons Dodengedenktel<en, waar blce-
men werden neergelegd in aanvrezigheid van dhr
Burgemeester en dhr Cemeentesecretaris.

Te De Panne bracht eveneens Majoor SAMYN
een bloemenhulde aan ons gedenkteken, in aanwe-
zigheid van de gemeenteoverheid.

IN DE AFDELINiG OOST-VLAANDEREN.

Op zondag 7 augustus jl. had te Cent een korte
maar innige plechtigheid plaats in de straat die de
naam der « Ontmijners » draagt.

Enkele leden waren in de Ontmijnersstraat voor
het gedenkteken aldaar aangebracht ter herinnering
aan onze sevallen makkers.

ïe l0 uur neeg het vaandel der Ontmijners en
bogen de aanwezigen eerbiedig het hoofd terwijl
Makker Van Cleven een bloementuil neerlegde in
naam der Sektie. Makker Van Cleven was vergezeld
van de heren Maertens, vaandrig ; Van Arck, Van-
dercruyssen en Desmul.

Deze korte hulde aan dezen onder ons die stier-
ven voor het Vaderland was geen uiterlijke cere-
monie zonder meer, want op dit ogenblik van inge-
togenheid gingen ons aller gedachten naar de Mak-
kers die vielen op het veld van eer, naar hun wedu-
wen, naar hun wezen, naar onze verminkten en
naar hen die ziek achterbleven.

lndien het, enerzijds, een weldoende troost is te
bedenken dat reeds veel werd gedaan en bekomen,
gingen onze fledachten anderzijds, ook naar onze
Makkers die, nà B mei 1945, onze rangen kwameô
aanvullen en rees de vraag : wanneer zullen ook zij
als oud-strijders worden erkend en, derhalve kun-
nen genieten van het N.W.O.S. ?

En, terzel{dertijd, dachten wij ook aan het pro-
bleem onzer \Nezen voor wie zich nog steeds de
vraag stelt wanneer ze voorkeurrecht zullen beko-
men en genieten.

Dit zijn nochtans slechts twee van de nog vele
problemen en onrechtvaardige toestanden die blijven
bestaan ten nadele van hen die vrijwillig hun plicht
hebben gedaan zoals weinig anderen.

Want, om in vredestijd zijn leven veil te hebben
voor zijn vclk en land, is er werkelijk moed nodig.

Laat ons hopen dat deze moed in een nabi.je toe-
komst zal worden erkend en de beloning niel zal
uitblijven ! ».

EM. VAN CLEVEN.

IN DE ÂFEEI.ING BRAB.êINT.

Zoalsvcorzien heeft de afdeling Brabant een nieuw
lokaal gekozen. Ze zal voortaan haar maandeli.ikse
vergaderingen, op de laatste Woensdag, houden in
het café « Aux Armes des Brasseurs », Anspachlaan,
256-258 te Brussel (Beurs).

Een goede gelegenheid voor de « anciens » om
met de oude tradities terug aan te knopen. We ho-
pen dat allen in deze zo sympathieke instelling zul-
Ien aanwezig zijn op Woensdag 28 september te
20 uur.
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Oproep tot onze weduwen en wezen.

Tiidens ziin jongste vergadering heeft de beheerraad besloten een oProeP te richten tot onze

,oâdurr"n ân *eien opdat ze ons hun wensen zoud'en overmaken.

De beheerraad verlangt vurig te weten ol et wezen ziin die wense'n hogere studi'es te doen'

Buiten de toelagen die worden uitgekeerd door de officirële organismen' is de.Behee'rraad vast-

besloten onre ,reren te helpen in hét bekomen van een benijdrenswaardi'ge positie.

De Beheerraad wenst ook hun desiderata te kennen wat betreft de voortzetting van hun studies,

hetzij i,n technische of beroepsscholen.

Hij overweegt zelfs de mogeliijkheid om hen te helpen in hun nieuwe betrekking.

Onze weduwen en wezen worden bijgevolg verzocht te schrijven naar :

Majoor BONMARIAGE, Em. Zolalaan,30, Brussel 3

ofwel naar
Dhr BAENTS, Verbroedering van de Ontmijners, Sint fansstraat, 30, Tervuren.

Allen mogen zeker ziin dat hun aanvraag welwillend zal onderzo€ht word'en.

V,rhnd hüniinca
Zo ge verlcrngt dcrt ons programrm,ct in zijn geheel wordt verwezenliikt,
is het volstrekt nodig dat trl onze oud-kameraden, die met ons de zeer

gevaarlijke Ontmijningsopdrcrchten hebben uitgevoerd, weer lid worden

vcln onze verbroedering.

Spreek hen dus o.cin. Zeg hun dcrt onze verbroedering nog steeds bestacrt

en vr61crlJ hun dcrt ze hun zo geringe bijdrtrge onveruriitrd storten op Post-

rekening nr 7537.94 vtrn de Verbroedering der Ontmijners vcln België,

Sint lcrnsstrctcrt, 30, te Tervuren.

Het is noodztrkelijk dat we sterk staan om onze verzuchtingen te ver'
wezenlijken.

\trIe weten dtrt we op U rnogen rekenen en zeggen U dacrottk

HARTELIJK DANK


