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Onze Algemene Vergadering van I I Juni l96l
Onze volgende Algemene Vergadering is vôst-

gesteld op zondag, 1i juni .l961, te Chaudfontaine bij
Luik.

Chaudfontaine is een bevallig oord van .l900 
in-

woners aan de Vesder, gelegen op 107 km. van
Brussel, 9 van Luik, 22 van Verviers en 26 van Spa.

Bezienswaardigheden: ziin casino, het kasteel van
La Rochetle en ziin befaamde thermale bronnen
(36,6'). Ziln thermole wateren, riik aan bicarbonaat en
iizerhoudend worden biizonder aanbevolen tegen
maagstoornissen, gastritis en bloedarmoede.

Waarom onze Algemene Vergadering te Chaud-
fontaine beleggen ?

Om de uitnodiging van de afdel ing Luik te beant-
woorden, die de wens heeft uitgedrukt onze Verbroe-
dering te mogen ontvangen.

loorzien programma :

I h. 
- 

Biieerrkomst aan het station te Chaud_
fonta ine.

10 h. l5 
- 

ÿqrnling van de stoet en ontvangst door
de overl.reid.

l0 h.30 
- Mis in de kerk te Chaudfontaine opge-

dragen ter nagedachtenis van onze
Doden.

ll h. 15 
- 

Bloemenhulde aan het Dodennronument
van de Gemeente.

I I h. 45 
- 

Ontvangsf van de leden van de Beheer-
raad ten Gemeentehuize.
Geleid bezoek aan de thermale instal-
laTies.

12 h. 30 
- 

Algemene Vergadering.

13 h. 30 -- Democratisch rniddagmaal << Au Para-
dou ''

Menu

Ardense hesp - sla

Brusselse kip - appelmoes

Chantilly - roomiis

l6 h. 
- 

Bezoek aan de installaties van Chaud-
fontaine, gevolgd door een stemmige
cia nspa rti i.

Rond l8 h. 30 
- 

fspugkssr.

Aanmerkingen.

l. De Secties zullen er moeten voor zorgen dat hun
leden zich aan het station van Chaudfonlaine ten
laatste orn I0 h. I5 bevinden.

2. Zii zullen v6ér I iuni het iuiste aantal deelnemers
laten kennen.

Zii zvllen er enerziids ,

Dhr O. LINOTIE, rue Rotheux, 307, te Seraing en
anderziids :
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M. BONMARIAGE, av. Zola, 30, Bruxelles 3
van op de hoogie brengen.

3. De deelnemers worden dringend verzocht zich niet
door hun kinderen te laten vergezellen.
lndien het absoluut noodzakeliik is dienen zii hun
afdelingssecretaris te verwittigen, die de namen zal
vermelden op de liisten, welke worden overge-
maakt aan de Heren LINOTTE en BONMARIAGE.

4. Al de Ontmiiners, die met hun biidrage in regel
ziin, alsmede hun echtgenote, worden op deze
dag vriendeliik uitgenodigd. We hopen dat deze
in de oprechtste vriendeliike stemming zal verlopen.

Tot zondag, 1l iuni, vriend Ontmiiner, wii rekenen
stellig op uw legenwoordigheid.

BEMERKINGEN OVER DE DAG VAN HEDEN

De Verbroedering heeft zich als richtliin voorge-
nomen nooit over binnenlandse politiek te handelen.
Ge zult het nochtans met mii eens ziin daÎ, wanneer
zii die ons op inTernationale blieenkomsten vertegen-
woordigen geen waardige en eerliike taal voeren, wii
het recht hebben het hun te zeggen.

lk ben mening dat wil lang genoeg het hoofd heb-
ben gebogen voor de hansworsten van dat interna-
lionaal cirkus.

Dat wii klein ziin door onze uitgestrektheid, maar
groot door onze vroegere als door onze meer recente
geschiedenis, is geen reden om ons te laten beledigen
en onteren en wel door diegenen die de eersten moe-
ten zwiigen en de laatsfen zich in onze aangelegen-
heden inmengen.

Onze regeerders hebben de plicht ons nationaal
presfige, dat wii, de oud-striiders van I4-.l8 en 40-45,
onder hei opperbevel van onze Koningen, hebben
hooggehouden, te verdedigen en niet te laien met de
voeien treden zoals het zich gedurig heeft herhaald
sinds de aanvang van de Kongolese l<'westie.

in dat opzicht heb ik het grote genoegen gehad
iemand van bii ons met minachting de dwaze aantli-
gingen v66r de Verenigde liaties te horen weerleggen.

Zeer wel, Mr Moreau de Melen.

U hebt hun eindeliik gezegd, op de passende loon,

wat zii dienen 1e weten en wat wii trouvens allen den-
ken.

Ad lnterim.

Uitreksel uit het orgôan van de Verbroedering
vôn het 3e Genie - Sectie Brabant, maart-april 1961 .

ONZE BEHEERRAAD

Onze Beheerraad hield ziin maandeliikse vergade-
ring onder voorzitterschap van Generaal SERVIN.

Als naar gewoonte werd er gehandeld over de siu-
dies van onze wezen, over de loestand van sommige
onder onze weduwen en over de hulp aan verschil-
lende kameraden. Werden vastgesteld : de tussenkomst
ten voordele van onze wezen bii huweliiken, geboor-
ten, enz.

Tevens werden andere middelen overwogen om
onze wezen te helpen en om veelvuldiger in voeling
Îe treden met onze weduwen tiidens vergaderingen
door de Secties te beleggen.

Sommige leden van de Beheerraad brachten de ge-
dachte van een gedenkpenning van de ontmiining
naar voren, aan te bieden aan onze oud-ontmiiners
alsook aan de weduwen.

EenOud.Ontmiiningstoff icier spreekt tot U.... ..

Beste Kameraad en Vriend,

Viifrien laar ziln verlopen sinds de lragische tiid
toen de Ontmiiningsdienst werd opgericht, een dienst
waar gii bii hoorde en die zonder twiifel een glorie-
volle en heldhaftige stempel draagt.

Wie onder u herinnert zich niet ?

Hebt gii u niet vol kracht en rnoed spontaôn ôôn
het werk begeven zonder Îe denken aan de vele ge-
varen die u bedreigden ?
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Wie herinnert zich die horde, lange tiid r"riet, die

over verschillencle maanden liep, toen overal elders

cle vrecle werd gevierd, maar de dood u bil elke stap

v,,achtte ? Wie herinnert zich niet de vrienden, die,

[:eirouwvol in hun goed geluk, brutaal w'erdett neer-

ger-naaid of getekend werclen nret de onuitwisbare
irerktekens van de invalieden en de werkonbekwa-
men ?

Op dat ogenblik hebt gil alleir de noodzakeliikheid

çlevoelcl vên een innige en stevige somenwerking, niet

àllu"n o* u onderling te steunen in de strild die gii

voerde, maar vooral orn diegenen te helpen wie het

geluk niet had ioegelachen en in het biizonder de kin-

ieren of de vrouwen, dle door een tragisch noodlot
vôn een vader of een echtgenoot werden beroofd'

Met welke begeestering hebt gil allen sarnengewerkt
om de Verbroedéring van de OnTmiiners op Te richten,

een vereniging die groot was en schoon, niet alleen

door de ta-lriite manifestaties die zii belegde, maar

.rooral door dà ruime steun verleend aan hen die door
het lot waren gefroffen'

Maar, nu het gevaar gevrreken is, schiit-ren velen de

groepering, waarover ze eens zo trois warenr te ver-

geten. Waarom deze onverschiliigheid ?

Uw afdelingen, uw oude oversten, Ten zeerste ge-

troffen door urnr houding, vragen het u.

Gaat ge laten vallen wat u voor korte tiid nog zo

nauw aôn het hart lag ?

Laai de oproepen niet onbeantwoord, die u worden
toegesiuurc{ ter gelegenheid van de verschillende ma-

nifestatites : dodenhulden, algemene vergaderingen,
viering vatr de H. Barbara, Sinterklaas en zo meer'

Getroost u een inspanning, een verplaatsing orn bii
al deze gelegenheden aanwezigte ziln'

Toon ons uw wil ioT samenhechtheid, uw verlange-)

elkaar terug te zien, uw beslissing om de Verl-rroecil-

iing uun dà Ontmllners, uw Verbroedering bloelerrd':r

dan ooii, te doen herleven.

Hebt ge een ernstig bezwaar tegen hel verder rne-

dewerke-n, tegen het betalen van uw biidrage, laat het

ons kennen. We zullen er u clankbaar om ziin'

De Verbroedering heeft nog zoveel te verw'ezenlii-

ken, zowel ten opzichte van onze Weduwen' onze

Wezen ais van uzelf'

lk ben ervan overluigd dat miin oproep gehoor

zal vinden en dat ge hem van lrarte zult beantlvoor-

den.

Bii voorbaat, Beste Kanreraad, zeg ik u : Danl< u'

Comma ndant VANDERi i D'I.

DOODSBERICHTEN

Wii hebben de droevige plicht u volgende overliiden
mede te delen :

VAN DE VEEGAETE Edgar, ArThur, overleden te Gerrt

op I ste rnaart 1961 ;

DESMADRIL Camille, Cyrille, overleden te Conrines op

l4 december 'l960;

GRAINDCRGE Louis, François, overleden te Ramet op
'I 3 maart I96 l;

en de kleine WlLl-EMS, Nadine, overleden te Heverlee

op l1 april 196'1.

Aan de zwaarbeproefde families bieden w'ii hier

de verzekering van onze cliepe sympathie en innige

deelneming.

De Werking in Onze Afdelingen.

AFDELI!UG OO§T-VIAAî.IDEREN.

.!aarli![<s feest Genle - Onlrniiners e. Vt.

Op 4 Maart I96 I heeft zoals ieder iaar, de Sectie

Gnimiiners O.VL. in sarnenwerking mei de Genie, haar

var,été-avorrd op touw gezet.

Deze avond, ingericht in lret lokaal U.F'A.C', bestond

uit een variéié gedeelte, gevolgci door een suksesvolle
tombo!a en een enihousiaste danspartii'

Om 'l9.31 h. 'arerd gestart rneT een openingsrede,
respeciieveliik gehouden door À4. LEYS -- Voorzitter
,.n d* Genie en i\n'. VAN CLEVEN, Voorzitter der Ont-
milners.

Onder de genodiEden in de nokvolle zaal, berrerkten
men Generaàl en Madame TIfu1PERMAN; Kolonel en

Mme TERLIN, hei besir.rur der beide verbroederingen
met hun farrilies en talriike bestuursleden van andere

verbroederirrgen, welke hierbii hun spmpothie wilden
beTuigen legenover de inrichters.

Het variété-programma gepresenteerd door de dy-

namische M. MINNEBO, kende een vlot verloop en een

verdiend applaus'

HeT orkest Edy VAN DE VELDE begeleid door Mw
VAN HEETVELDE nrag terugblikken op een reuzensuk-

ses, zowel bii het vJriété gedeelte 
-.als 

bii het bal'

Het heeft *"ik"li1k hei beste van ziin kracht gegeven'

M. DUSSART, tenor, heeft zoals altiid enkele mooie

opera aria's ten beste gegeven.

Trio BRUYNEEL -_ 3 lovialel Gentse sloebers' l-lun

zôngnummev5 - 
5ks16hen en imitatiesnummers heb-

tren Ui1 iedereen'de lachspieren uitgerokken'

De verrasslnS I Op het laatste ogenblik werd een

nrodeshow van het huis « Tricot Nicole » ingelast' Dit

kende een reuzebiival. De dames waren in de hoogste
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hernel en slaakien kreten van bewondering voor de
mooie kleedjes welke ze te zien kregen. De heren
integendeel \r'/aren weinig spraakzaam, ze dachten
reeds aan de kostpriizen, maar in 't geheim streelden
hun ogen bestendig de vier elegante en gesTroomliin-
demannequins!!l

Het toppunt van de avond, een zeer mooie iombola
met 'l75 prijzen, kende ook veel biival. ln een han-
domdraai wôren de loten verkocht, en de gelukkige
winnaars werden het bezit gesteld van hun priis.

Hierop volgde een speciale tombola voor de pro-
gramma's (5 mooie priizen) en voor de ingangskaarten
(5 aankoopbons ter waarde van 100 fr.)

Hel was intussen 22 h. geworden en het bal werd
ingerzet. Deze danspartii liep ten einde om 2 h.
Vier uren ononderbroken is er gedanst geweest. leder-
een deed mee, dit was dan ook te danken aan het
orkest dat, rnet gevarieerde muziek, zowel oud als iong
ten dans bracht.

Het feest was len einde, lot groot spiit van enkele
nachtridders, môar toch was iedereen tevreden en vol-
daa n.

Biina ieder aanwezige had een of meer priizen mee
naar huis.

Tot besluit dient gezegd : het was een sukses, echï
een financiêel sukses, daar de schatbewaarder van
ieder inrichtende secïie, de mooie som van 2.222 fr.
voor ziin kas mochi innen.

lk zou aan miin pliicht te kort komen, moesf ik niet
langs deze weg de artiesten, medewerkers van deze
avond en de milde schenkers van de tombola nogmaals
miin beste dank te betuigen, alsook al de bestuursle-
den van beide verbroederingen feliciteren voor de
geleverde inspanningen.

DEMET 1., Secretaris.

IN DE AFDETING IUIK.

Op zondag, I6 april werd de traditionele Provin-
ciale Vergadering van de Afdeling Luik gehouden.

Al waren er leden afwezig, toch verliep de vergade-
ring er niet minder harieliik om, zelfs een weinig
heftig bil de aldaar besproken onderwerpen.

Aancevangen werd met een toespraak door Dokter
PRIGNON, Seciievoorziller, die orize NaTionale Voor-
zitter, Generaal SERViI'.1 verwelkoml, en hein de eer en
het ware gerloeqen van de Afdeling mededeelt, door
ziin tegenwoordigheid in ons midden geschapen. Hii
stipt tevens n-ret vreugde de aanwezigheid aan van
Dhr BAENTS, Nationaal Secretaris, die hii aan de ver-
gadering als mikpunt aanwiist voor al de vragen die de
Verbroedering aanbelangen.

Dr PRIGNON vervolgde met een bondig verslag over
de werkzaamheden van de plaatseliike afdeling ge-

durende het verlopen iaar en stelde vast dat, indien
de vergaderingen van het Comité heftig en bewogen
waren het altiid ging om de belangen van de leden ie
behartigen.

Hii herinnerde aan de hulp die ieder noodliidend
lid van de Verbroedering mag verwachten en zei dat
onze afgevaardigden bii de Beheerraad geduring vech-
ten om deze sTelling te verdedigen.

Vervolgens hernam hii de woorden van Generaal
SERVIN op de Algemene Vergadering van i960 aan-
gaande de hulp aan weduwen en wezen verleend.

Generaal SERVIN nam dan zelf het woord en drukte
ziin grote tevredenheid uit zich in ons midden te be-
vinden.

Hii vertrouwde ons de voorstellen toe, welke ihans
Ter bespreking aan de Beheerraad werden voorgelegd,
met betrekking ïot de verschillende vergoedingen aan
de wezen 

- 
geboorte, huweliik 

- 
en drukle vooral

op ziin dierbaarste wens : de wezen van de OnTmil-
ningsdienst hun studies te zien voortzetten om aldus
begerenswaardige bedieningen te kunnen vervullen.

Hii wees met benoegen op het kwiiten van de bii-
dragen en eindigde nret dê beste heil wensen voor de
afdeling Luik.

Dhr LINOTTE, onderwoorzifier, ter vervanging van
de SchaTbewaarder, merkte op dat, aangezien de Afde-
lingen geen fondsen meer bezitten, er geen uitlreksels
van rekeningen meer kunnen medegedeeld worden.

Wii betalen, zegde hij, en Brussel keert uit. Tevens
meldde hii de menigvuldige financiële tussenkomsten
van onze Afdeling langs de Beheerraad onr.

Hii schetst vervolgens een voorproiect von de Al-
gemene Vergadering van I I iuni, waarvan de organi-
satie aan de Afdeling Luik werd toevertrouwd. Met de
medewerking van allen, verklaarde hii, willen wil
deze Algemene Vergadering zo geslaagd en zo wôar-
dig als de voorgaande bien verlopen.

Verscheidene vraagstukken werden aan de Gene-
raal en aan Dhr BAENTS voorgelegd, die de verzeke-
ring gaven het onmogeliike te doen om er de ge-
wenste oplossing aan te geven.

Nadien werd overgegaan tot de vernieuwing van
het Comilé dat als volgt werd samengesteld :

VoorziTler : Dokter PRIGNON.

Onder-Voorziîter : Dhr LINOTTE.

SECTCIATiS : Dhr MUNTEN.

Schatbewaarder : Dhr NELIS.

Commissarissen : De Heeren TAHIR, MISTIAEN eu
DAVID.

De Commandanten DOHET en VANDERYDT bliiven
Ere-Voorzitters.
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Deze sympathieke Vergadering eindigde met ve-
renigingen van kleine groepies vrienden, die gelukkig
wôren elkaar weer te zien en voorstellen opbouwden
lot het grootste heil van onze mooie Verbroedering.

De Secretaris, MUNTEN.

IN DE 
'\FDEIING 

BRABANT.

De Afdeling Brabant houdt nog steeds haar maan-

deliikse vergaderingen « Aux Armes des Brasseurs »,

5(r-58 Anspachlaan bii de Beurs.

Dezelfde leden treffen elkaar daar steeds weer ôôn,
tharrs door hun echlgenote vergezeld.

Nog êltiid dezelfde harteliike en open kameraad-
schap gedurende deze biieenkomsten.

Welaan, de « anciens » vên Brabant, kom eens kii-
ken , ge zult er met open ôrmen worden onthaald en

overtuigd weerkomen.

JAARLIJKSE VERGADERING

VAN DE AFDETING BRABANT.

ln overeenstemming met de wens vôn Generaal
SERVIN om nauwer contact te kriigen met onze Wedu-
wen en Wezen had de Afdeling Brabant haar maande-
liikse vergadering belegd in de prachtige zaal van de
Burgemeesters in << Aux Armes des Brasseurs >>.

Een viifTigtal personen hadden de oproep van het

Comiié beaniwoord.

Aan de bestuurstafel hadden plaais genomen : Ge-

neraal SERVIN, Maior BONI,^ARI.AGE, Voorzitter van de
Afdeling, Commandant GEORGE, Secretaris, kameraad
LHOOST, de nieuwe Penningmeester en onze toege-
wiide Nationale Secretaris, Hubert BAENTS.

Om l5 h. 30 verklaart Maior BONMARIAGE de zit-
ling voor geopend.

Hii heet allen welkom en dankt voor de aanwezig-
heid als bliik van sympathie voor de Afdeling.

Hij groet de aanvuezige Weduwen ' de Dames BIHAY,
CARLIER, MULLAERT en TEURLINGS.

Hii laat Generaal SERVIN toejuichen, alsook onze lief-
talige Meter, Meiuffer Madeleine SERVIN, voor hun
bezorgdheid tegenover de Verbroedering, die zii als

een tweede familie aanzien.

Na eraan herimert te hebben dat de laatsle Alge-
mene Vergadering in hetzelfde lokaal had plaatsge-

had, betreurde hii de leemten die in de rangen van de

Verbroedering werden veroorzôôkt.

Maar nu is hei geen tiid voor treuren, verklaart hij,
maar wel om een aangename namiddag door te bren-
gen en hii verleent hei woord aan Generaal SERVIN.

De Generaal dankt op ziin beurt de aanwezigen en

in het biizonder de Weduwen en Wezen die op de

uitnodiging van de Afdeling Brabant waren ingegaan.

Hii herimert eraan dat de Verbroedering bezorgd

wês geweesi voor het aanwenden van belangriike fond-
sen, die haar waren toevertrouwd, ten vooroordele van

haar beschermelingen.

Het is geen gemakkeliike aôngelegenheid, verkaarde
hii, daar het ons aan inlichtingen ontbrak en men zich

alleen wanneer de noodzakeliikheid dwingt tot ons

wendt.

Sommigen vragen teveel, anderen te weinig.

Daarom hebben wii besloten in onze Afdelingen een

vergadering te beleggen, die alle leden zou verenigen
en waarop de Weduwen en de Wezen van de Ontmii-
ningsdienst dringend zouden worden uilgenodigd.

Hii herinnert aan de verschillende besluiten door de

Verbroedering genomen en drukt op het feit dat de

Wezen een opvoeding moeten genieten die ten minste

even uitgebreid moet ziin als die welke zii zouden

hebben genoten indien hun vader in leven vrare ge-

gleven. De toespraak van de Generaal wordt mef luid

applaus begroet.

Vervolgens wordt het woord verleend aan de Secre-

taris, Commôndant GEORGE, die zich als volgt indrukt.
Hei is miin taak het morele verslag van de Afdeling
uit te brengen en u haar activiteiten van het verlopen

iaar uiteen te zetten.

lk zal kort ziin.

Betekent dit dat onze werkzaamheden op niets wer-
den herleid ?

Verre vandaar. Maar zo het aan afwisseling ont-

breekt, onze basisactiviteiten streven ernaar de geest

van de onimiiner in onze Afdeling te bewaren.

Zoals u weet langs << De Ontmiiner » om, worden er

maandelijkse vergaderingen belegd op iedere laatste

woensdag van de maand, de zomermaanden uitgezon-

derd, wanneer het de gewoonte is een weinig verlof
te nemen.
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Worden deze vergaderingen niet druk biigewoond,

loch ontrnoeten een viiftiental leden elkaar er in een

ee;'liike geest van kameraadschap'

Sinds enkele maanden reeds heeft het Comité van

de Dames ons vervoegd en bulten hun vriendeliikheid
om brengen deze Dames, onder het voorzitterschap van

onze Meter, Juffrouw SERVIN, een gewaardeerde steun.

Al onze leden worden er harteliik uitgenodigd en we

hopen meï de volgende herfst onze paritiities kaart te

kunnen hernernen zoals weleer.

Maar, naar onze mening, is de mooiste werkzaam-

heid de inrichting van het Sinterklaasfeest, dat ieder

iaar te Tervuren plaats heeft.

Zoals u weet verleent de Nationale Verbroedering

een geldeliik steun van 400 F per Wees van minder dan

15 iaar, steun die vanaf dit iaar op 500 F werd ge-

bracht. Zoals in andere Afdelingen hadden wii ons

bii het overlrandigen vôn een cheek aan ieder kind kun-

nen beperken. Wil hebben deze gemakkeliike oplossing

niet gekozen en een kern van toegewilden, onder de

impuls van de Generaal heeft tot het organiseren van

dit feest beslofen, waôrop al de kinderen van de Ont-

'niiners van minder dan I4 iaar worden uitgenodigd,

afgezien van hef feit dat hun vader al dan niet in dienst

is.

Aanvankeliik bereikten wii het recordciifer van I00
kinderen. Dit iaar hebben nog 75 kinderen van dit

feest kunnen genieten en eveneens van de goocheltoe-

ren belangeloos uitgevoerd door kunstenaar FI?AVAN,

dank zij de tussenkomst van l<ameraad ITTERS'

De wezen ontvingen een prachtig geschenk aan kle-

dingsstukken buiten het speelgoeden de lekkerniien

die werder uitgereikt aan allen door de grote Sint,

Adiudant CLOSSET, dit iaar vervangen door onze vriend

PETRUS en biigestaan door Zwarte Piet, kameraad PLU-

MIER.

Tevens moei ik daaraan toevoegen dat een lekker

vieruurtie aan de kinderen werd aangeboden'

Floe kunnen \ile mel de magere subsidies, vergeleken

bij onze lasien, dit ôlles tot een goed einde brengen ?

Hier is het daar dat de bilzonder nrenslievende rol

,ran het Comiié van de Darnes nôôr voren treedt'

Buiien het vervaardigen o",'r van kledingsstukken,

waôrvoor ze hun feeënhanden aanbieden is het onder

hen een gewoonte geworden de grondstoffen zelft te

betalen. Een onder hen heeft het initiatief genomen van

inschriivingslilslen onder haar vrienden en kennissen

ôôn te bieden, wal iaarliiks 4.000 F opbrengl, zodaT we
op heden 7.000 F in kas hebben, die door onze nieuw'e
penningmeester, onze sympathieke karrreraad LHOOST,

zullen worden beheerd.

lk meen hier te moeten mededelen dat Mevrou.w
PORREWYCK, de weduwe van Maior PORREWYCK, die
onze Generaal aan het hoofd van de SEDEE had vervan-
gen, ons ieder iaar een bedrag van 500 F laaT geworden
met daarbii een vriendeliik woordie voor de Verbroede-
ring en haar kinderen.

Ook meen ik de Dames te moeten noemen, die onder
het voorzilterschap van Meiuffer SERVIN hun waarde-
volle medewerking verlenen. Het gaat o:n de Dames

DAUTEL, BONMARIAGE, GUILLAUME, ITTERS, BAENTS,

VANDENEYNDE, TI"IIELEMAND, DEBRUX CN GECRGE.

lk verzoek u ze harteliik toe îe iuichen.

Verder dient het bezoek vermeld aan de RENAULT-

fabrieken onder de leiding van Maior BONMARIAGE.

Een vilflienfal leden waren er samengekomen voor
een bezoek van twee uren langs de lopende band, dat
toelaat het vergaren vên een moderne wagen mede

te maken ôan een ongelooflilk ritme.

Zo men verder weet dat het eindpunt van het be-

zoek een welvoorziene bar was, kan men zich gemakkc-

liik voorsfellen, dat dit een meevaller is geworden voor

al de deelnemers.

Onze voorzitter heefl beloofd het daarbii niet ie
laten.

Miin verslag gôat ien einde.

lk moet nog melden dat een afvaardiging, geleid

door de Generaal, regelmatig aan alle vaderlandslie-
vende plechtigheden, waarop we worden uitgenodigcl,
deelneemt. Verder is het traditie geworden iaarliil's

aan het graf van onze betreurde Maioor PORREWYCi(

bloemen neer te leggen.

Een sierke Brobantse afvaardiging woont de iaer-
lilkse vergaderlngen bii.

lk wil alleen aan de laatste twee herinneren : deze

te ChaumonT-Gistoux en te Merchtem, waar onze sym-

patieke karrreraad VAN LIERDE alsmede Mevrouw, alles

in het werk stelden voor een welgeslaagde vergade-

ring, opgevroliikt door de verreikende degusfatie van

een onzer beste nationale bieren.
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Dit iaar is de inrichting van deze vergadering in

handen van onze Luikse vrienden.

Ze zal plaats hebben op 11 iuni te Chaudfontaine.
Zoals vorige iaren zal onze afdeling zich gelasten met
de nodige cars voor het vervoer.'

De Verbroedering zal nogmaals de financiële inspan-
ning doen om aan de leden die met hun biidrage in

orde ziin het vervoer en de priis van het middagmaal,
dat uitstekend is en vastgesteld op I00 F, kosteloos aan

ie bieden.

Eerlang zult gii de gebruikeliike uitnodiging ontvan-
gen. Wii verzoeken u de bevestiging van uw deelne-
ming tiidig in te sturen zodat onze Luikse vrienden de
nodige schikkingen kunnen treffen met het oog op een

volmaakte organisatie.

Tot weldra, Beste Vrienden.

Wii zullen nog een soortgeliik vergadering beleggen
maar dan op een betere datum, zodat we nog talriiker
mogen ziin.

Langdurig applaus begroette d. uiteenzetting van
Commandant GEORGE.

Dan was het de beurt aan de Nationale Secretaris,

Hubert BAENTS, die als naar géwoonte, sleunend op

welteksten en ministeriële rondschriiven, de rechten

van onze Weduwen en Wezen bepaalde, zowel wat
pensionen ôangaat als studiebeurzen, medische verzor-
ging en pharmaceutische tussenkomst.

Hii stelt zich te hunner beschikking, verklaarde hii,
om alle desbetreffende inlichtingen mede ie delen.

Nieuwe toeiuichtingen begroeten Kameraad BAENTS.

Eindeliik ging Maioor BONMARIAGE over tot de uif-
reiking van herinneringsmedailles vôn de U.F.A.C. aan

Commandant GEORGE en aan Mevrouw ITTERS, die haar
echtgenoot, in het buitenland door beroepsbezigheden
weerhouden, verving, terwiil hi[zelf uit de handen van
Generaal SERVIN dezelfde onderscheiding ontving.

Tenslotte werd een gezelling vieruurtie opgediend
met koffie, chocolade of thee naar believen en kramiek
of taart.

Het werd l8 uur vô6r men aan scheiden dacht na een
aangenôme namiddag en afspraak maakte voor Chaud-
fontaine op ll iuni.
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KAMERAAD ONTMIJNER,

Zii die hun lidmaatschap voor 196.l nog niet
betaald hebben ziin weinig falriik.

Zal het nodig ziin te laten opmerken dat wie
ziin lidgeld niet zal gestorf hebben van onze liis-
ten zal geschropt worden.

Deze maatregel is voor ons uiterst piinlilk, maar
we ziin vasl beslolen hem toe te passen.

Dat diegenen die zich in een moeiliike toestand
bevinden het ons laten weten. Met genoegen zul-
len wii hun de lidkaart laten geworden.

Ziehier ter herinnering het adres van de Afde-
lingen :

Anlwerpen : Commandant MERCKX, Caserne 7-

8, Berchem-Aniwerpen ;

Brabant en Narnen : Verbroedering van de Ont-
miiners van Brabant, postcheckrek. 8.l73.53 ;

West-Vlaanderen : Dhr SAMIJN E., Steenweg op

Torhout, .l4, 
Si-Andries-bij-Brugge. - Postchecl<-

rekening:45 .l1.80;

Oost-Vlanderen : Dhr Van Cleven 8., Elyseese

Velden 5, Gent. - Postcheckrekening 45 I'l.80.

!'lenegouwen: Dhr Hulshaegen 151, rue Bellière,
Marcinelie. - Posicheckrekening 2137.5C ;

Lr.rik: Verbroedering van de Ontmiiners van Luik,

Poslcheckrekening : 7902.1 1.

lndien ge u niet rechtstreeks tot uw afdeling
kunt wenden stort dan op rekening van de

Verbroedering ven de Ontmiiners

30 Sint-JansstraaT 30

Tervuren

Postch. t 7537.94

Kameraad Ontmijner, beste dank.
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DAGORDE:

Toespraak van de Voorzilter;
Verlag van de schatbewaarder;
Verslag van de commissarissen-toezichters ;

Ontlasting der beheerders ;

Verkiezingen ;

Vaststellen vôn de biidrage voor 1962;
Goedkeuring van de begroting voor 'l 961 ;
Allerha nde.

VERKIEZINGEN :

De hiernavermelde beheerders ziin uittrendend ei't

herkiesbaar 
'

COTTON, LINOTTE, MEREX, PRIGNON, SEVRIN, VAN

CLEVEN, BANDERYDT.

Rekeningen 1960
INKOMSTEN

20.590,---:
59.152,-

173.431,-

253.173,-

4.046,-
34.024,-
2.536,-

40.656,-

deze rekeningen toegelicht worden.

UITGAVEN
Hulp, gewonden, voorscholten, leningen
Overliiden
Studlën
Wezen, Sinterklaas, lste Communie, hui-

weliiken, geboorten
Lidseld V
Bulletin
Algemene Vergadering
Administratiekosten en taksen

Voordelig soldo

Bezit op 3I-I2-1960

Poscheckrekeni ng

Bankrekening

Lidgeld 112.294,-
5.004,-

33.650,-

'15.505,-

8,703,-
28.O20,-
3C.888,-
16.523,-
2.586,-

253.173,-

13.245,-
27.411 ,-

Terugbetalingen
lnterest titels

Bezit

Postcheckrekening

op 3l-12-I959

Bankrekening
Voor nadelig saldo

Balans

Op de Algemene vergadering zullen

Balans 40.656,-


