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Zestiende Jaargang - n'' 2

Zoals vroeger reeds vermeld, werd de organisa-
Itie van onze jaarlijkse algemene vergadering toe-
vertrouwd aan de afdeling Oost-Vlaanderen. Op
zondag 17 juni '1962 komen we dus allen samen
te Gent.

Het programma voor die dag werd als volgt
vastgesteld :

SCHAARBEEK

Tel. : 16.00.73

Mei 1962

raadgevingen.

1. De afdelingen treffen de nodige schikkingen
dat eenieder zich te 10 uur ten laatste op de ver-
melingsplaats zou bevinden.

2. Ze zullen vôôr 6 juni het juist aantal deelne-
ers, het aantal dames inbegrepen, overmaken
ir dhr Desrnet L., secretaris van de Verbroede-

Maisstraat,'105, Gent.

3. De deelnemers worden dringend verzocht zich
ei te laten vergezellen door hun kinderen. In ge-

van uiterste noodzakelijkheid worden ze ver-
t zutrks te berichten aan hun voorzitter, die het

I vernrelden op de lijst, bestemd voor dhr. De-

4. Al de ontmijners, die hun bijdragen betaalden,
sook hun echtgenote, worden vriendelijk uitgeno-
gd op deze dag, die, naar we hopen, in de beste
iendschap zal verlopen.

Allen dus naar Gent op 17 juni. lndien
k van de partij is, zal deze dag nog lang
innering blijven naleven.

--G

REDACTIE

EMILE ZOLALAAN, 30

Onze Algemene Vergader ng op 17 Juni te Gent

-': 10 h. 00

te 10 h.30

te 11 h. '10

te 11 h. 10

verzameling op de Koornmarkt (post-
gebouw) ;

Mis in de Sint-Michielskerk ;

vertrek naar de zaal van de Kunstkring,
waar de algemene vergadering zal ge-
houden worden;

neerleggen van bloemen aan het ge-
denkteken van Koning Albert en aan
de " Pergol2 » (door een afvaardiging
van de Verbroedering) ;

algemene vergadering in de Kunst-
kring ;

vertrek naar de zaal " Bortolo ";
noenmaal ;

neerleggen van bloemen en def ilé
voor de Herdenkingsplaat van de Ont-
mijners;

bezoek aan de stad Gent;

te 11 h.30

te 13 h. 30

te 13 h.45

te 16 h.00

te 17 h.00

de zon
in onze

Te 18 h.00 : afscheid.
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Na het overliiden
De talrijke blijken van sympathie, die we ontvin-

gen, zijn eeir sprekend bewijs van de warme gene-
genheid, die allen jegens onze Nationale Voorzitter
l<oesterCen.

Hierna volgen enkele uittreksels :

vanwege de Nationale Voorzitter en de leden van
de beheerraad V.O.V. 40-45 :

... bieden aan de Verbroedering van de Ontmijners
hun welgerneend roul.'rbeklag aan ter geleEenheid
van de zware rouw, die haar treft in de persoon
van haar voorzitter ;

vanwege Majoor HUNT :

... ik haast me de Verbroeciering mijn diepe en
grote sympathie te betuigen bij het zwaar veriies,
dat ze komt te ondergaan ... De gedachtenis aan
Generaal Sevrin zal worden in herinnering ge-
bracht tijdens de minuut ingetogenheid van de

" Bomb Disposal " ;

va!îwege dhr. Jean JACCBS, burgerneester van
Stavelot :

... ik heb met leedwezen het plotse verdwijnen
vernornen van de oucle vriend, die Generaal Serrrin
was. lk bied aan de famiiie van de overledene, als.
rnede aan de VerbroeCering van de Ontmijn:rs,
mijn innig medevoelen aan... ;

vanurege E.H. DEGITELDRE, pastoor van Chaud-
fontaine :

... maakt U zijn innig rouwbeklag over.Zal de over-
ledene in het H. h/isoffer Eedenken en drukt U ziirr
v/arme synrpathie uit... ;

vanwege dhr. PANIER, voorzitter van de Unie van
Europese Veteranen en Kinderen van Veteranen :

... ik buig n:et innig leedrnrezen voor ziin graf en
stuur U mijn rechtzinnig rouwbeklag... ;

van Generaal Sevrin.
vanwege dhh. J. DE RONNE en L.G. DE BLAAUW,
respectieve!iik voorzitter en algemeen secretaris
van de Franôo-Belgische Vriendenkring van Oud'
striiders en Weerstanders :

DE ONTMI NER

Met diepe ontroering hebben we het overliiden
van uw voorzitter vernomen... De beheerraad
rnaakt U zijn innig rouwbeklag over en betuigt U

zijn warme sympathie bij dit piinliik verlies voor
de Verbroedering van de Ontmiiners van België.
Flij zal steeds het aandenken aan de levendige en
eerbiedwaardige figuur van Generaal-Majoor Fer-
nand Sevrin in ere houden...

Enz..., enz...

Om te besluiten, de brief, die ons werd toege-
z:o;-i.len door cnze lieve Meter :

Beste Vrienden,

Moeder err ikzelf bedanken U nogmaals voor de
prachtige krans en de laatste hulde, die ge hebt
lyebracht aan mijn lieve vader.

We zijn ten zeerste ontroerd geweest door de
rvijze, waarop ge ons in deze zo piinliike ogen-
kriiki<en hebt bijgestaan. We wisten reeds lang dat
de Ontmijners voor ons een tweede familie waren
gleworden, maar slechts in de beproeving kan
rnen de genegenheid het best naar waarde schat-
ten. U weet, beste Vrienden, dat uw Generaal U
;:eer genegen was en U als ziin zonen liefhad. Dus
vraag ik, in zijn naarn, dat ge ziin lverk zoudt voort-
z:etten. Meer dan ooit, geloot me, zal ik onder U
zijn en ik zal U helpen zoveel ik kan.

Nlogmaais mijn beste dank aan allen.

Madeleine Sevrin.

Sedert het verschiinen van ons la.atste bulleiin,

- OPPEEL Louis - RCI

- GAIJEYI'.IE .lules -- ,A
- 

vr\ul- | t\L \rutÇD -_ ,'

en \ran [V!e',,r. $/we Cath

Daarenboven hebben onze vrienden Vanclerc,-rs:
de eerste van zijn schocnrnoeder, de tweede ian

Het is ons een droeve pl!cht ons rourr,,,rbel<lag aan
zeggen dat we met hun leed liep medevoelen.

ORIAM
,,Iei"narncn rqie het overlijden van volgende makkers:

V;ctor - PICKEL Emiel
iu,:iant DUPUIS Maurice
ine de ia Bouverie.

.\d. en De Ridder L. ons het overlijden gemeld,
:ijn ouders.

ber:r'oefde families over te maken en hun te



DE ONTRÆIJNIERSMEDAILLE

j Tijdens onze laatste algemene vergadering te
Chaudfontaine werd door onze vriend Demeester

i van de afdeling Oost-Vlaanderen een voorstel ge-
i daan dat tot doel had de medaille van de Ontmii-
i ningsdienst toe te kennen.

Wijlen onze Generaal antwoordde hem toen dat
lmajoor Bonmariage zich met die kwestie onledig
hield en dat in de nrate van het mogeliike hieraan

lgevolg zou worden gegeven.

i Heden is de kogel door de kerk. De medaille
, r,an de Ontmijning bestaat en is te uwer beschik-
I king. Het bronzen juweel heeft de vorm van een
irrerlengde achthoek, waarvan de twee grote zii-
ien omboord zijn door lauweren in reliëf. De
beeldzijde is versierd met de symbolische bom.
De keerzijde draagt volgend opschrift : " Déminage
Belgique ; 1944-1945; Ontmijning België ".

, t-t"t Iintje heeft 36 mm breedte, het is zwartkleu-
irig en rlraagt drie vertikale strepen : het streepje
i links en rechts aan cie rand zijn groen met rood
iomboordsel ; het streepje in hei midden is rood.

' Waarom deze kleuren ? Het zwart om ons te
,herinneren aan onze rouw ; het rood verbeeldt
Ihet bloed, vergoten door al de slachtoffers van de
ontmijning ; het groen verzinnebeeldt de hoop-

lvolle verwachtingen voor dswederopleving van het
i Land en de erkenning van de offers, gebracht door
icte Ontrnilners.

1 tndien op dit ogenblik deze medaille slechts de
!lvaarde heeft, die we haar toekennen en die voor-
Izel<er zeer groot is, hopen we nochtans haar offi-
rcieel te doen erkennen.
I

Onr in het bezit te komen van deze medaille vo!-
;taat het een aanvraag rnet dit doel in te ,Cienen

lbij de voorzitter van uw afcleling en 60 F te storten,
;hetzij op de posirekening van uw afdeling, hetzii
lop postrekening n" 7537.94 van de Verbroedering
cler Onimijners van België, Sint Jansstraat, 30, te

tTervuren.

i eil voorbaat hartelijk dank.
i

I ONZE BEHEERRAAD

De vergaderingen van onze beheerraad hebben
liedere maand regelrnatiç; plaats onder het voorzit-
iterschap van onze ondervoorzitter, kommandant
iGeorge. De raad houdt zich beziE met veelvr:ldige
itussenkomsten ten bate van de weduwen, wezen
ien vrienden. De kwestie van de rnedaille van cie
'Ontrnilning werd geregeld en tevens werclen de
lnodige schikkingen getroffen in verbancl rnet onze
lvolgende algemene vergadering, die zal doorgaan
iop 17 juni te Gent.

i Ten slotte werd tijdens de vergadering van 8
iapril bij eenparigheid van stemmen Kommandant
I

eorgê tot voorzitter verl<ozen in vervanging van
Sevrin.ze zo diep betreurde Generaal

Deze nieuwe voorzitter heett sinds januari biiik
van gezag en veel begrip. l-iii is de beste

rborg voor de toekornst van de Verbroedering.

HET SINTE.BARtsARA KLEURRAAM,
de kerk van Tervuren aangeboden door de
roederingen van de Ontmiiners en van de
Genie van het Cavaleriekorps en van de

Gepansterde.

Een uitgebreid verslag over deze plechtigheid
reeds verschenen in het decembernummer van
België Eerst " van vorig jaar.

Onnodig te vermelden dat deze schone cererno-
e veel van haar Iuistei'verloor door de dood van

Nationale Voorzitter. Nochtans werd de droef-
id, die al de ontmijners op deze gedenkwaardige

aanvoelden, lichtjes verzacht door de aanwe-
gheid van onze [\4eier, Juffrouw Madeleine Se-
n.

Ze wilde absoluut haar groot verdriet te boven
rr''len en onder ons zijn bij de inwijding van het

raam en bij de ontvangst op het gemeentehuis.

Onderlijnen we anderziids de meesterliike ma-
er, waarop onze ondervoorzitter, Kommandant

rge, de vertegenwoordiging van onze Verbroe-
ring op zich nam.

Na de toespraak van dhr. Dusart, voorzitter van
Verbroedering van de Genie van het Cavaierie-

en van de Gepansterde, richtte Kommandant
rEe zich in het Frans tot de overheden :

r Vertegenwoordiger van Z.M. de Koning,
rer Vertegeirwoordiger van de ['Jeer Minister van
Landsverded ig ing,

l-loofdaalmoezenier van het Belgisch Leger,

lvlonseigneu r Cammaert,
De Verbroedering van de Ontmiiners van België

t zo pas haar Voorzitter, Generaal Sevrin, te
rliezen, die zo graag op deze herdenkingsplech-

d was aanv,rezig geweest.

Onze Verbroedering deelt de gevoelens, uitge-
roken door dhr. Dusart, voorzitter van de Genie

het Cavaleriekorps en van de Gepansterde.
Ze acht het zich een piicht haar gevoelens van

dankbaarheid en van cnwankelbare trouw uit
drukken tegenover de hoogste militaire en Eees-
ijke overheden.
lVlet de grootste liver heeft de Verbroedering van
Ontmi.;ners meeEewerkt aan het oprichten van
kunstraam, dat onze patrones Sinte-Barbara
rstelt, want alhoewel de Ontrnijners bij de or-

tietroepen werelen ingeliifd, ten einde een
r rationele organisatie op militair gebied te



bekomen, is hun « gêest )) nog altijd de " Genie-
geest ". S!nte-Barbara was en blijft onze Patrones.

Daarna richtte hij zich tot Z.E.H. Pastoor Davidts
en vervolgde in het Nederlands :

Het kunstkleurraam, dat binnen enkele ogenblik-
ken door lvlonseigneur Cammaert zal ingezegend
vvorden, vertegenwoordigt voor ons de uiting van
onze gevoelens. Uw verheven kunstgevoelen is ons
welbekend en heeft ten zeerste bijgedragen om
van uvÿ rnooie kerk een waar aantrekkingscentrum
te maken. We zijn overtuigd dat dit kunstraam dit
heilig oord nog meer zal opluisteren en daarom is
het dan ook dat we het U van harte toevertrouwen.

. . Voor het nageslacht zal het de blijvende uitdruk-
king zijn van de geest van zelfveiloochening en
opoffering van de ontmijners, hier in Tervuren ge-
vormd. "

Daarna had de ontvangst op het gemeentehuis
plaats. Al de overheden waren hier terug aanwezig
en de erewijn werd aangeboden. De héer Burge--
meester Keyaerts bood de Verbroedering zijn in-
nig medevoelen aan in de rouw, die haai trôf. Hi!
onderlijnde de indruk, die de Generaal op heni
had gennaakt tijdens ,Ce laatste voorbereidings-
vergadering van deze plechtigheid. Hij dankte de
twee Verbroederingen voor al, v,tal ze voor Tervu-
ren hadden gedaan, in het bijzonder omdat ze
heden dit kunstraan't van de H. Barbara aan de
kerk van Tervuren hacjden geschonken.

Namens de Ontmiiners antwoordde Komman-
dant George in het Nederlands :

" Heer Burgemeester,

" De Verbroedering der Ontmijners van België,
üiep getroffen door ulv rouwbetuigingen, haar tôe-
gestuurcl bij het overlijden van haar Voorzitter,
dankt U ontroerd.

" Generaal SEVRIN is niet meer. Nu juist wan-
neer hij zo geiracht had, door zijn aanwezigheicl
" de dag van de herdenking " op te luisteren, de
dag waarop wij nu cle inrrijding van het kunstraam,
opgedragen aan de Heilige Barbara, in uw mooie
kerk van Sint-Jan-Ër,angeiist, beleven.

" Onze Verbroedering had aldus de verwezen-
lijking van de droom, uitgesproken door de heer
Ftobert Dusart, algemeen Voorzitter van de Ver-
broo.e'lering der Genie van het Cavaleriekorps ,Jîn

de Genie der gepantserde, ten zeerste op prijs
gesiclC.

".Wij danken U hartelijk voor de gulle ontvangst
en het vriendelijk onthaal dat U ons hebt wil[en
voorbehcuCen in uw Gemeentehuis, en wij zijn fier
ons hier vandaag in u'or midden te bevinden.- Deze
sympathiebetuiging trefi ons rJes te rneer, en diep

DE ONTMIJNER

gevoeld, door het feit dat de Ontmijners, het rus-
tige Brabantse landschap van Tervuren, als hun
tweede tehuis beschouwen.

" Inderdaad, Tervuren is wel de geboorteplaats
van alle ontmijningseenheden, Tervuren, waar he-
den nog de Staf van de Dienst voor wegneming
en vernietiging van springsioffen, alsmede het Pe-
Ioton voor Brabant-Henegoouwen, ingekwartierd
zijn.

" Trouwblijvend aan zijn oord van oprichting,
reeds zestien jaar lang, heeft de Verbroedering er
aan gehouden hier jaarlijks zijn Sint-Niklaasfeest
te vieren, ten voordele van de wezen der ontmij-
ners, en van diegenen, die heden nog in dienst
zijn. Hier ook was het, dat wij op 10 december
laatstleden samen waren, en dit betekent voor ons
clat rr",ij ons hier in Tervuren oprecht thuis voelen. "

Daarna vervolgde hij in het Frans :

. Heer Burgemeester, Heren Schepenen, Heren
Raadsleden, Dames en Heren,

" lk kom zo pas te zeggen dat de traditie heeft
itewild dat we Tervuren als ons tweede tehuis
Lieschouwen door het feit dat nauwe banden ons
aan deze localiteit hechten, sedert de oprichting
i'an de eenheid en de verschillende plechtighe-
clen, die er achteraf plaats vonden.

" [\4aar we hebben nog meer gedaan. We heb-
l;en aan Ceze genreente een der besten onder ons
fieEeven, een man die op de hooEte is van al wât
tle ontmijning aangaat, een man met een groot
hart, de beschermer van weduwen en wezen. lk
lredoel namelijk onze vriend Baents, waarvan ge
een bekwaam schepen van Financies en Openbaar
Onderwijs hebt gemaakt. Onze aanlezigheid on-
cier U werd aldus verzekerd.

" Heer Burgemeester, in uw persoon danken we
zeer hartelijk uw gemeenteraad en uw bevolking
voor het onthaal dat ons ter gelegenheid van deze
herdenkingsdaE is te beurt gevallen en we vormen
cle beste wensen van voorspoed voor uw Eanse
gemeente. "

Daarna zaten 180 genodigden, waaronder meer
rian 70 ontmijners aan de dis in de kazerne Pan-
rluin, waar een smakeliik noenmaal werd opge-
cliend door een zeer gedienstig en bevoegd perso-
neel. I-let uitgelezen menu bestond uit een voor-
gerecht, aspergesoep, bouchées à la Reine, 'l12

Iirussels kieken, kroketten, salade, fruitrnoes met
ilsroom. Bovendien was er " Entre deux Mers "cn " Beaujolais " naar believen.

Het ging er zeer hartelijk toe en de aanwezige
crntnrijners voelden zeer goed aan hoezeer ze aal
elkander gehecht waren, ontroerd door het brutale
levenseinde van hun zo betreurde Generaal Sevrin.



NIEUWS UIT HENEGOUWEN.

Sedert het artikel verscheen in het bulletin nr .l

van januari 1962, heb ik tevergeefs uw brieven
afgewacht met twee briefjes van 20 F, uw jaar-
lijkse bijdrage, en met leedwezen heb ik de be-
loofde verrassing niet kunnen aanbieden.

Bij haar oprichting telde uw afdeling meer dan
200 leden. Nu betaalt ongeveer een vierde nog
zijn matige bijdrage. Waarom laat U de Verbroe-
dering vallen, als wanneer uw comité en uw be-
heerraad nog altijd te uwen dienste staan? U weet
rvel dat het noenmaal voor u en uw echtgenote u
jaarlijks aangeboden wordt op de algemene ver-
gadering en aldus uw bijdrage u ruimschoots
terugbetaald wordt. Voeg daarbij het feit dat al
de verplaatsingskosten ofwel kosteloos zijn of- u
worden vergoed.

lndien ge uw bijdrage voor 1962 nog niet hebt
gestort, doe het dan onmiddellijk en stort nog he-
den de som van 40 F op postrekening 2137,50 van
Hulshaegen, 138, rue J. Bellière te Marcinelle.

Ten titel van inlichting volgen hierna de namen
en de adressen van de leden van het nieuw comité
Henegouwen.

Voorzitter : Heuchon Marcel, 14g, rue de la Sta-
tion, Obaix.

Ondervoorzitter : Lechien Roger, 54, rue Destrée,
Marcinelle.

138, rue Bellière, Marcinelle.

DE ONTMIJNER

Commissarissen : Delisse Emile, Chemin lV,
n" 17, Leernes; Deblieck Raymond, 26, ruie Ros-
signol, Mont-sur-Marchienne.

Afgevaardigde en lid van de Beheerraad : Van-
derick Ad., rue du Sablon, Gosselies.

lndien ge moeilijkheden ondervindt van welke
aard ook, spreek er over met een van ons of
schrijf ons. We staan steeds tot r.lw dienst.

Uw afgevaardlgde bij de Beheerraad,
Ad. VANDERICK.

AFDELING OOST-VLAAÀIDEREN

Geslaagde feestavond der Cntnniiners en Genie-
Verbroederingen te Gent.

Het Leven in O e Afdelingen
n voor de feestavond, hrelegd ten voor-

e van hun studiefonds en sociale werken voor
weduwen en wezen, op zaterdag 23 februari il.

Nadat de avond was ingezet met het Belgisch
Ikslied verwelkomde dhr. Francis Leys (van de

roedering der Genie) in het Frans het sym-
thiserend publiek, waarna hij een overzicht gaf
n de wijze waarop 250 prijzen konden worden
rzameld voor de tombola en hierbij speciaal

ulde bracht aan het dynamisme en de toewijding
an dhr. Emiel Van Cleven, voorzitter der Oost-
aamse Verbroedering der Ontmijners, die het

der prijzen aanbracht.

Hierna voerde dhr'. Van Cleven het woord in het
rlands om, op zi.jn beurt, het publiek welkom

heten, de schenkers der tombola-prijzen te
anken en in de lof die hem werd toegezwaaid
or dhr. Leys, ook al zijn medewerkers te betrek-

Voor een prettige avond v/as gezorgd door het
dat was gedaan op het gezelschap van

ri Bruyneel, dat de dolle klucht opvoerde
Drie vrouwen over te nemen ", dat, inderdaad
t publiek aan het gieren bracht.

Na de trekking van de tombola, werd deze ge-
de avond besloten met een Eezellig bal dat

urde tot laat in de nacht...

We zijn er van overtuigd dat alle aanwezigen
zeerste voldaan de zaal hebben verlaten, zij
met een mooie prijs naar huis gingen ener-

jds, en, anderzijds, zij die hadden genoten van
toneelopvoering of het prettig bal, waarbii zij

n nog die andere voldoeninE hadden te hebben
jgedragen tot een edel werk.

Aan allen onze hartelijke dank aldus de Ver-
eringen der Oost-Vlaamse Ontmiiners en der

ie 1940-45 in staat te hebben gesteld wéér
geld in te zamelen ten voordele van het Stu-

efonds hunner wezen en hun noodlijdende mak-

A. MINI{E.

G BRABANT

Op zondag 6 mei ii. hield de afcieling Brabant
jaarlijkse vergadering in de prachtige burge-
terszaal van het lokaal " Aux Armes des

asseurs ", Anspachlaan.

Ongeveer vijftig personen waren opgekomen,
wie vele dames : onze Iieve Meter Made-

Sevrin, vier weduwen met hun kinderen : de

ln de stemmige en voor de gelegenheid aantrek-
kelijk versierde zaal V.O.V-U.F.A.C. (Van Artevelde-
plein) mochten de Verbroederingen der Oost-
Vlaamse Ontmijners en der Genie 1g4O-45 zic[ -ondanks het gure weder - in een talrijk publiek

mes Bihaye, Mullaert, Vandenberghe, Vander-



Te 16 h. 15 werd de vergadering door maioor
Bonmariage, voorzitter van de afdeling, voor
geopend verklaard. Eerst v.rerd een minuut inge-
toEenheid gehouden ter nagedachtenis van onze
betreurde Generaal Sevrin.

Daarna heette de voorzitter al de aanwezigen
van harte v,rel[çom en dankte hii eerst en vooral
de dames voor hun talrijke opkomst. De dames
vrolijken zulke vergaderingen op, zegde hii, door
hun charnre en hun glimlach en geven aldus aan
onze bijeenkomsten het uitzicht van kleine familie-
feesten.

De voorzitter maakte aan de vergadering de be-
slissing bekend, waarbij de beheerraad bij eenpa-
righeid van stemmen Kommandant George had
aangeduid om Generaal Sevrin als voorzitter van
de Verbroedering op te volgen. Deze beslissing
rverd op irvarm applaus onthaald.

Na de vergadering te hebben bedankt voor het
vertrouwen en de sympathie, waarvan hii het voor-
werp was, gaf de nieuwe Nationaie Voorzitter, in
zijn hoedanigheid van secretaris van de afdel:ng,
een uiteenzetting van de urerking der afdeling ge-
durende het verlopen dienstjaar.

TOESPRAAK DOOR KOMMANDANT GEORGE

Dames, Heren, Beste Vrienden,

Als secretaris van de afdeling Brabant heb ik,U
de eer U het verslag voor te leggen van onze acti-
viteit gedurencle het dienstiaar, dat een einde heeft
genomen. Eerst en rrocral nochtans houd ik eraan
U uit ganser harte te danken voor de bliiken van
sympathie, die ge me hebt betoond bii het ver-
nemen van mijn aanduiding als Nationale Voor-
zitter door de beheerraad.

lk heb deze zvtare taak niet zonder vrees aan-
taard. Daar onze eerste nationale ondervoorzitter,
majoor Samyn, wegens ziin gezondheidstoestancl
onbeschikbaar is, was men in het algemeen van
oordeel dat mijn aanduiding voor het ogenblik de
beste wisseloplossing was.

ln ieder geval mag ik U verzekeren - en dat is
nl. de geloofsakte van de ganse beheerraad -dat de geest, die heerste onder de leiding van
onze flin[<e voorzitter Generaal Sevrin, een geest
van Eoedheid en wiisheid, de onze zal bliiven.

Zijn zo levendige herinnering zal steeds onze
vergacieringen beheersen en de beslissingen, die
vuorden getroffen, zullen door ziin l<rachtige par-
soonlijkheid bezield blijven.

Dat kan ik U plechtig verlilaren bii het aanvatten
van miin nieuwe taak.

Onze afdeling heeft haar rn,erking normaal voort-
gezet. Op iedere laaiste vrroensdag van de maand
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komen we samen. Dezelfde gezichten vinden er
elkaar weer. Soms daagt een nieuweling op en
dat doet ons veel genoegen, omdat we terug met
êeD « ancien " in betrekking komen.

Het damescomité, onder voorzitterschap van
onze lvleter, Juffrouw Sevrin is altijd stipt op het
appel.

Deze lieftallige dames kouten wel eens over
mode en lapjes, maar kunnen zich ook bezighou-
den met sociale vraagstukken, die bij zekere leden
soms ontstaan. Ook zorgen die dames voor de
organisatie van het jaarlijks Sinterklaasfeest en
verlenen hiertoe hun daadwerkelijke en dus gelde-
lijke medewerking.

!l( \,raag nogmaals hen toe te juichen.

De afdeling was nog vertegenwoordigd op som-
mige vaderlandse plechtigheden door het gewoon
cjriemanschap, nl. op de dag van de Genie.

Maar het hoogtepunt van die aard was de inwij-
ding van een kunstraam, dat Sinte-Barbara, patro-
nes van de Ontmijners voorstelt, in de kerk van
Tervuren, bakermat van de oprichting onzer een-
heden.

Deze plechtigheid mocht uit vaderlandlievend
oogpunt zeer geslaagd heten, maar werd nochtans
beheerst door de schaduw van onze grote afge-
storvene.

De afdeling nam insgelijks in groten getale deel
aan de algemene vergadering te Chaudfontaine,
waarvan de organisatie aan onze Luikse vrienden
was toevertrouwd.

We rekenen op een rekord-opkomst voor de
algemene vergadering te Gent op 17 iuni, georga-
rriseerd door de flinke afdeling Oost-Vlaanderen.

Binnen enkele dagen krijgt U een rondschrijven,
dat U alle mogelijke details zal verschaffen over
Itet programma van deze dag. We vragen U drin-
gend deze uitnodiging te beantwoorden om ons
aldus toe te laten de nodige schikkingen bijtijds
te treffen.

We herinneren U eraan dat de kosten van ver-
plaatsing en deelname aan het noenmaal totaal
gratis zijn en bijgevolg ten laste vallen van de
Verbroedering.

Maar een meer materiële en zeer eervolle ver-
wezenlijking kwam tot stand, dank zij de hard-
nekkigheid van een der onzen, onze provinciale
Voorzitter Majoor Bonmariage. Het betreft nl. de
medaille van de Ontmijners, waarvan reeds spraak
is geweest.

Zodra Generaal Sevrin de toelating had gegeven
toog de Majoor aan het werk en ge kunt nu reeds
de pracht van het juweel bewonderen.
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Deze medaille kan slechts verkregen worden
door onze echte Ontmijners en door hen, die ze
vertegenwoordigen, nl. onze weduwen.

Deze rnedaille zal niet toegekend worden aan
sympathisanten, welk ook hun recht op onze
erkentelijkheid moge wezen, omdat we aidus,de
betekenis willen bewaren, die we eraan hechten.

Ook kunnen wen niet beter doen, ten teken van
Cankbaarheid en van gelukwensen dan deze voor
de eerste maal te spelden op de borst van de spil
van dit cornité van de medaille, onze provinciale
voorzitter.

Kommandant George reikte de medaille over
aan majoor Bonmariage en omhelsde hem.

Daarna liet deze laatste de vier aanwezige
vreduwen naar voor komen en speldde hun op àe
borst de medaille, ten posthumen titel aan hun
echtgenoot verleend.

. De toespraak van Kommandant George alsook
deze tlvee kleine ceremonies werden op lang-
durige toejuichingen onthaald.

Onrniddellijk daarop werd het woord verleend
an schatbewaarder L'Hoost, die de financiële toe-

van de afdeling uiteenzette.

De voorzitter dankte hem voor zijn flink beheer
wenste hem geluk. Ten slotte schetste onze

gemene secretaris-schatbewaarder eens te meer
beeld van wat gedaan werd voor de weduwen

de wezen. Hij drukte op de minieme resultaten
r de Ontmijners bekornen, spijt de menigvul-

ge stappen en tussenkomsten.

Een smakelijk vieruurtje werd opEediend : koffie
chocoladekoffie, taart en kramiek, tot eenieders
Idoening.

Ondertussen werd er vriendelijk gekout terwiil
r nieuwe Nationale Voorzitter en de Voorzitter

de afdeling van tafei tot tafel gingen om zich
iedereen gemoedelijk te onderhouden.

Zeer aangename
Ioofde op 17 juni

namiddag. Ieder aanwezige
op het appel te Gent te zijn.



DAGORDE :

Toespraak van de Voorzitter.
Verslag van de schatbewaarder.
Verslag van de commissarissen-toezichters.
Ontlasting der beheerders.
Verkiezingen.
Vaststellen van de bijdrage voor 1963.
Goedkeuring van de begroting voor 1962.
Allerhande.

VERKIEZINGEN

De hiernavermelde beheerders zijn uittredend
en herkiesbaar : GEORGE, BONMARIAGE, COG-
NEAU, VANDERICK, LHOOST.

Nieuwe kandidaten : BORRIES, DREESEN, TER-
LIN.

Uittredend en herkiesbaar commissaris : ITTERS

INKOMSTEN
Lidgeld
Terugbetalingen - verwezenlijking .

lnterest titels - feesten .

Kunstraam

301.593,-

Bezit op 31-12-60

Postcheckreken ing
Bankrekening

Balans 94.436,-

Op de Algemene vergadering zullen deze re

Reken i n en 19 6l

19.905,-
153.546,-
122.832,-

5.300,-

U ITGAVEN
Huip, gewonden, voorschotten, leningen
Overlijden
Studiën .

Wezen : Sinterklaas, lste Communie,
huwelijken, geboorten

Lidgeld V. V. V. .

Bulletin
Algemene Vergadering .

Administratiekosten en taksen .

Kunstraam
Voordelig saldo .

52.680,-
6.010,-

40.800,-

27.525,-
7.621,-

36.942,-
47.954,-
20.443,-
7.832,-

53.779,-

301.583,-

Bezit op 31-12-1961

Postcheckrekening . 13.245,-
Bankrekening . 27.411,-
Voordelig saldo 53.779,-

Balans 94.436,-

ingen toegelicht worden.


