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Onze Algemene Vergadering op 17 1964f unr

te Schaarbeek.

Nogmaals komt de afdeling Brabant aan de
beurt om dit jaar onze jaarlijkse algemene verga-
dering te organiseren. Deze zal plaats hebben in
de aantrekkelijke gemeente Schaarbeek.

De dagorde werd als volgt vastgesteld :

verzameling aan het Noordstation, Voor-
uitgangstraat, ter hoogte van de Casino-
straai ;

vertrek stoetsgewijze naar de kerk van
St-Franciscus van Assise, Paleizen-
straat. De te volgen weg wordt aange-
duid door de politie. De befaamde Har-
monie van de lnvaliden (80 muzikanten)
heeft reeds haar medewerking toege-
zegd. De vlaggen van de Schaarbeekse
verenigingen worden in de stoet mee-
gedragen ;

hoogmis, opgedragen ter nagedachtenis
van onze Doden;

vertrek naar het gemeentehuis van
Schaarbeek ;

Colignonplaats, neerleggen van bloemen
aan de herdenkingsplaten ;

I h.20

I h.35

10 h.00

11 h.00

11 h.30

11 h.45 : algemene vergadering in de trouwzaal
van het gemeentehuis te Schaarbeek ;

13 h.30 : vertrek per autocar naar de club " Prins
Boudewijn ", Daillyplaats ;

14h. 15 : traditioneel noenmaal in de club " Prins
Boudewijn ".

Opmerkingen.

1. De dames nemen plaats in de autocars, die
te hunner beschikking staan om de weg vanaf het
Noordstation tot aan de kerk van St-Franciscus en
vanaf de kerk tot aan de Colignonplaats af te
leggen.

2. Daar tairijke schikkingen dienen getroffen
om de uurrooster nauwkeurig te volgen, worden
de Voorzitters van de afdelingen verzocht v66r
28 mei e.k. het juiste aantal deelnemers alsook
het aantal ingeschreven dames aan Majoor Bon-
mariage, Emile Zolalaan 30, Brussel 3, over te
maken.

3. Onze vrienden worden dringend verzocht hun
kinderen thuis te laten. Zo dit niet mogelijk is, zul-
len ze hun Voorzitter hiervan op de hoogte bren-
gen.
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4. Het dragen van de muts alsook van de deco-
raties, groot model, wordt ten zeerste gewenst.

5. Al de ontmijners, die hun bijdrage betaalden,
alsook hun dames, worden gratis uitgenodigd op
deze dag, die in de beste traditionele kameraad-
schap zal verlopen.

ALLEN DUS TE 9 H.20 OP POST OP ZONDAG
7 JUNI AAN DE UITGANG VAN HET NOORD.
STATION (Vooruitgangstraat) OM WEER EENS
EEN ECHTE ONTMIJNERSDAG TE BELEVEN.

EEN LAATSTE OPROEP
TOT DE ENKELE ONTMIJNERS
DIE HUN BIJDRAGE VOOR 1964
NOG NIET HEBBEN GESTORT

Het is onontbeerlijk dat ze zich onmiddel-
lijk in regel stellen om de voordelen, voor-
zien op 7 juni 1964, te kunnen genieten.

Brabant-Namen : P.R. 8173.53 - Verbroede-
ring der Ontmijners van Brabant, Gen. Jac-
queslaan 172, Brussel 5.

Oost-Vlaanderen: P.R. 4511.80 van VAN
CLEVEN, E., Elyzeese Velden 5, Gent.

West-Vlaanderen : P.R. 9090.98 van Bories R.,

Zandstraat 77, St-Andries-Brugge.

Luik : P.R. 7902.11 van de Verbroedering
der Ontmijners, Luik.

Henegouwen : P.R. 1819.49 van de Verbroe-
dering der Ontmijners van België, afdeling
Henegouwen, M. Vanderick, 6, rue du Sa-
blon, Gosselies.

Antwerpen : P.R. '171910 van Dreesen Ernest,
Paleisstraat 44, Antwerpen.

Er blijven nog enkele exemplaren van onze
prachtige Ontmijnersmedaille over. Om ze
te bekomen volstaat het de som van 60 F op
de postrekening van uw afdeling te storten.
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Een woordje van de Nationale Voorzitter...
HERNIEUWING VAN DE

ln ons vorig bulletin heb ik U gevraagd de oud-
ontmijners op te zoeken om aldus aan onze Ver-
broedering haar vroegere bloei weer te geven.

Deze oproep heeft vruchten gedragen ; talrijke
kameraden hebben onze rangen vervoegd ; dit was
voor de comité's een werkelijke aanmoediging en
een reden om de opzoekingen naar vroegere ka-
meraden nog met meer ijver door te zetten ten
bate van onze schone Verbroedering.

Vandaag doe ik een beroep op uw gevoelens
als lid van onze vereniging en vraag U uw bijdrage
voor 1964 zo haast mogelijk te regelen.

Bijna allen hebben hun bijdrage gestort ; de
meesten wilden zelfs een hoger bedrag betalen.
We zijn hun hiervoor zeer dankbaar.

lk zou aan mijn plicht te kort komen, indien ik
insgelijks onze edelmoedige leden-sympathisan-

BIJDRAGE VOOR 1964

ten vergat, die recht hebben op onze totale erken-
telijkheid.

Nog enkele achterblijvers blijven over. Aan hen
vraag ik de taak van de schatbewaarders der af-
delingen niet te bemoeilijken en dringend de som
van 40 F (minimum) op de postrekening van hun
afdeling te storten.

Bij beslissing van de raad van Beheer zullen
de leden, die op 1 juni e.k. hun bijdrage niet
hebben betaald, als ontslagnemend worden aan-
gezien.

We hopen dat deze gebeurlijkheid zich nooit
zal voordoen en bij voorbaat zeggen we U, beste
Ontmijner, ha.rtelijk dank.

Uw Nationale Voorzitter,
Kommandant GEORGE.

ln de Afdeling Brabant.

Eerste maandelijkse vergadering van het jaar ig64,

Zoals vorig jaar liet de afdeling Brabant haar
eerste maandelijkse vergadering samenvallen met

de eerste algemene vergadering van onze beheer-
raad.

Te dezer gelegenheid werd aan onze weduwen
het traditioneel vieruurtje aangeboden en, vermits
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het Sint Niklaasfeest geen plaats meer heeft, wer-
den de kinderen uitgenodigd om hun nieuwjaars-
geschenken af te halen.

Meer dan 80 leden waren aanwezig en in een
bijzonder aangename atmosfeer verklaarde Majoor
Bonmariage, voorzitter van de afdeling, de verga-
dering te 15 h.45 stipt voor geopend.

Hij heette iedereen welkom in naam van de
afdeling maakte hij aan iedereen zijn beste wen-
sen van geluk en voorspoed over voor het jaar
1 964.

Hij dankte in het bijzonder de dames, die hem
altijd even jong blijven schijnen ; zoals hij ze vôôr
tien jaar kende, zijn ze nu nog. Helaas, bij ons
zijn de haarbossen verdwenen en komen rimpels
het gezicht ontsieren.. .

De voorzitter verheugde zich voornamelijk in de
aanwezigheid van onze weduwen : Mevrouwen
MULLAERT, TEURLINGS en VAN DEN BERGE' Zij
mogen rekenen op de warme sympathie van de
afdeling.

Ook ging zijn dank naar de leden van de beheer-
raad, die vergezeld van hun echtgenoten, hun aan-
hankelijkheid aan de afdeling Brabant hebben wil-
len betuigen : de nieuwe voorzitter van West-
Vlaanderen, Raymond BORIES, die de zware taak
van onze betreurde Majoor SAMIJN op zich heeft
genomen ; Emile VAN CLEVEN, de altijd dyna-
nrische voorzitter van de afdeling Oost-Vlaande-
ren ; de onstuimige vertegenwoordiger van de af-
deling Luik, Oscar LINOTTE ; Ernest DREESEI'!,
waarvan de indrukwekkende gestalte de provincie
Antwerpen wonderwel symboliseert ; en ten slotte

de zeer vreedzame voorzitter voor Henegouwen,
Marcel HEUCHON, geflankeerd door zijn adjunct,
de taaie en nauwgezette Adolf VANDERICK.

Hij begroette de aanwezigheid van Ch. HOSTE,
voorzitter van de Schaarbeekse Vaderlandse Unie,
die niet alleen zijn sympathie aan de Ontmijners
wilde betuigen, maar ook zich liet inschrijven als
sympathiserend lid van onze afdeling.

De voorzitter dankte Kolonel Poschelle, die de
leuze " Eens ontmijner, altijd ontmijner " beli-
chaamt, alsook de nieuwe korpsoverste van de
SEDEE, Majoor LHOST, reeds steunpilaar van de
a.fdeling Brabant, als " onverbeterlijk ontmijner ".

Eindelijk had hij ook woorden van dank voor
Kommandant DIEU, de geestelijke vader van onze
prachtige brochure " Onze Ontmijners ".

Majoor BONMARIAGE had de aanwezigheid
van onze lieve Meter, Madeleine SEVRIN, voorzit-
ster van het Damescomité van de afdeling Bra-
bant, niet opgernerkt. Toen hij Juffrouw SEVRIN
ergens in een hoekje ontwaarde, herstelde hij
aanstonds deze vergetelheid.

De Voorzitter meldde dat de volgende algeme-
ne vergadering zou plaats hebben te Schaarbeek.
Deze dag zal met bijzondere luister gevierd wor-
den. Niet alleen zal op deze plechtigheid de twin-
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tigste verjaardag herdacht worden van de oprich-
ting van de ontmijnerseenheden, maar ook zal
deze viering de laatste zijn, die zal kunnen reke-
nen op een belangrijke tussenkomst van de Ver-
broedering.

Hij kondigde daarna de verschillende werkzaam'
heden aan, door het comité voorzien voor 1964 :

bezoek aan nijverheidsinstellingen, kinemaver-
toning, uitstappen naar onze gedenktekens van
de Ardennen, naar de stuwdam in het Oosten
van het land, enz...

Na de rede van de voorzitter gaf Kommandant
GEORGE, die alhoewel hij Nationaal voorzitter is,
toch nog de zo ondankbare taak van secretaris
van de afdeling op zich wil nemen, een bondig
verslag over de werkzaamheden van de afdeling.
Bij het einde van zijn uiteenzetting dankte hij
adjunct-schatbewaarder L. L'HOOST, die er de
auteur van was.

Hierop gaf deze laatste een overzicht van de
financiële toestand.

Ons geldelijk vermogen is, voorzeker, maar be-
scheiden, maar de Voorzitter liet opmerken dat
inzake fondsen de afdeling een doorgangspost
betekent, die de verschillende tussenkomsten,
toegestaan door de beheerraad, ontvangt en
overmaakt.

Al de redevoeringen werden warm toegejuicht
door de vergadering, waarna het vieruurtje werd
opgediend : boterkoeken, taarten, chocolade,
koffie.

Terwijl groten en kleinen het zich lekker lieten
smaken, rèikten onze Meter en Mevrouw GEORGE
aan onze kinderen de nieuwjaarsgeschenken uit,
die met een begrijpelijke vreugde in ontvangst
werden genomen.

En om deze aangename vergadering te beslui-
ten had het comité voor een grote verrassing
gezorgd : talrijke geschenken, door de leden van
het comité aangeboden, gingen naar de leden na
een kosteloze tombola. De loten waren zo talrijk
dat haast iedereen een prijs mocht meenemen.

Al te vroeg naderde het einde van deze prach-
tige bijeenkomst, die naar we hopen, volgend jaar
zal hernieuwd worden.

,-t-

Zoals voorzien organiseerde de afdeling Bra-
bant haar eerste bezoek aan een nijverheids-
instelling op donderdag 23 januari.

De kaasfabriek " Franco-Suisse ", St-Denijs-
straat, te Vorst, werd bezocht. Een viiftiental da-
mes, vergezeld van hun echtgenoten, konden ge-
durende bijna twee uur de fabricatie bijwonen
van de smakelijke produkten, die de faam uit-
maken van deze internationale firma.

Na de grote specialiteit van het huis geproefd
te hebben, kwamen allen samen in de ontvangst-
zaal, waar hun staaltjes van deze producten wer-
den overhandigd.

Een zeer aangename namiddag vol hartelijkheid.

Afdel i ng Oost-Vlaanderen.
Afbrekend met de traditie van de vorige jaren

heeft de afdeling Oost-Vlaanderen dit jaar geen
variétéavond ingericht, maar de leden van het
comité en de leden van Genie-verbroedering
Gent samengeroepen.

Te 16 h. r,varen allen aanwezig in het lokaal

" La Picardie " en vooraf vergaderden de leden
van de beide comité's onder voorzitterschap van
E. VAN CLEVEN.

Voorzitter VAN CLEVEN betreurde de afwezig-
heid van onze Nationale Voorzitter, door ziekte
weerhouden, en dankte Majoor BONMARIAGE, die
zo vriendelijk was de beheerraad te vertegen-
woordigen.

Hij bracht verslag uit over het onderhoud, dat
hij had met Generaal WAGNER en was van me-
ning dat we met vertrouwen de verwezenlijking
van onze verzuchtingen en de erkenning van onze
medaille mogen tegemoetzien.

Hij had woorden van lof voor de voorzitter van
de verbroedering van de Genie, dhr LEYS, en
overhandigde hem, in naam van de ontmijners
van de afdeling Oost-Vlaanderen, een bom met
vleugeltjes, gevestigd op een marmeren voet-
stuk.

Dhr LEYS dankte ontroerd dhr VAN CLEVEN en
onderlijnde nogmaals dat hij zeer gelukkig was
zich bij de moedige ontmijners te bevinden.

Daarna gaf Majoor BONMARIAGE, in naam van
de beheerraad, uiting aan zijn vreugde omdat hij
zich weer eens onder zijn Gentse vrienden be-
vond en was vol bewondering zowel voor de stad
Gent als voor de afdeling Oost-Vlaanderen.

Daarna schaarden zich allen, dames en heren,
rond de rijkelijk versierde tafels. Aan de eretafel
hadden plaats genomen : Kolonel en Mevrouw
TERLIN, Dhr en Mevr. LEYS, Mevrouw MORELLE
en Majoor BONMARIAGE.
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Na het eetmaal werd de zaal verduisterd en
gedurende meer dan een uur bracht dhr LEyS
ons prachtige diapositieven over Griekenland, Si-
cilië en Spanje.

Ten slotte had een tombola plaats, die de win-
naars van de menigvuldige en verschillende loten
zeer gelukkig maakte.

Voor de meesten duurde de avond nog lang.
Maar helaas, zij, die vervoermiddelen dienden te

gebruiken, moesten met veel spijt dit zeer aange-
naam en sympathiek midden verlaten.

Onnodig te vermelden dat de twee voorzitters,
dhr LEYS en onze vriend Emile VAN CLEVEN
hartelijk dienen gelukgewenst te worden voor het
welslagen van deze avond. Onderlijnen we gans
in het bijzonder dat onze sympathieke adjudant
L. Desmet, met veel tact en hoffelijkheid, de spil
was van een bijeenkomst, die onze afdeling Gent
eer aandoet.

Brief uit Henegouwen.

leder jaar maakt een onderneming de balans op
van haar werking. Dit wens ik nu eveneens te
cloen. lk heb u reeds meermaals gezegd dat Hene-
gouwen zonder veel lawaai werkte... en zeer doel-
treffend.

Uw sekretariaat kreeg meer dan 200 brieven in
1963, die allen werden beantwoord. Hieraan moet
men toevoegen : de verzending van bladen, me-
dailles, uitnodigingen, bijdragekaarten, wat gemid-
meld drie stukken per dag betekent. Wat denkt u
hierover ?

Onze getalsterkte bedraagt 70 leden, hetzij het
dubbel van in 1962, en het vierdubbel van 1961.

Beschouwen we de sector Doornik. Hier is de
toestand nog beter. De sector Bergen-Doornik
heeft zijn ledenaantal verzesvoudigd in 1962. Bravo,
Robert, gij hebt de Verbroedering goede diensten
bewezen. lk geloof dat het voor u dit jaar de

bekroning wordt, omdat ge drie oud-ontmijners
hebt weergevonden, die niet wisten dat onze Ver-
broedering bestond. lk zal niet meer zeggen, want
qw nederigheid verbiedt me u bloemen te werpen.

Ziedaar in enkele trekken onze toestand in 1963.
Onze vooruitzichten voor 1964 : het ledenaantal
brengen tot boven de 100 !

En dat is nog maar een begin, want het offen-
sief, ingezet in de streek Bergen-Doornik, zal
voortgaan in de streek van Charleroi en de Centre.

Ge zult heel gemakkelijk begrijpen dat ik U in
dit verband niet meer kan zeggen. Een overwin-
ning wordt in het geheim voorbereid en hiermee
zeg ik U tot weerziens in volgend nummer.

Uw sekretaris-schatbewaarder,
VANDERICK Alphonse,

6, rue du Sablon, Gosselies.



Afdeling
Het comité Luik bracht een bezoek
aan de ontmijners van de Belgische striidkrachten
in Duitsland.

Op verzoek van onze vriend MARCHAL, adiu-
dant van de 81" ploeg bomb disposal, gekazer-
neerd te Westhoven, heeft het comité de mis bij-
gewoond ter nagedachtenis van kameraad GEI-
NJAERTS, ontmijner in bevolen dienst gedood.

Adjudant MARCHAL gaf als volgt dit bezoek
weer.

Op 8 maart 1964 hebben de 81" en 116' ploegen
bomb disposal, te Westhoven, nabij Keulen, en
die onder bevel staan van Luitenant de LANGE'
een plechtige dienst laten opdragen ter nagedach-
tenis van hun kameraad GEINAERTS Gustaaf,
gestorven in bevolen dienst op 1 maart 1963'

Een talrijke en ingetogen menigte woonde de
plechtigheid bij.

De afdeling Luik van de Verbroedering der Ont-
mijners, waarvan de betreurde GEINAERTS deel
uitmaakte sedert verschillende jaren, had een in-
drukwekkende afvaardiging gestuurd, bestaande
uit de vrienden LINOTTE, MUNTEN, TADINO, CLE-
MENT, TAHIR, vergezeld van hun echtgenoten en
verscheidene leden van hun familie, alsook van het
vaandel der Verbroedering Luik.

Zeer zeker ging deze attentie recht naar het hart
van de ontmijners, oudere en jongere, die hun acti-
viteit in het raam van de Belgische strijdkrachten
in Duitsland uitoefenen.

Luik.
Na de mis werd het noenmaal in groep geno'

men bij kameraad STUNKENS, oud-ontmijner en
eigenaar van een spijshuis, niet ver van de kapel
gelegen.

Daarna begaf zich de Luikse afvaardiging naar
het militair hospitaal van Keulen om er korporaal
HOUGARDY van de 81" ploeg te groeten, die al-
daar een langdurige behandeling ondergaat we-
gens een in dienst opgelopen aandoening.

De verwondering en de ontroering van korpo-
raal HOUGARDY voor deze blijken van vriend-
schap waren onbeschrijfelijk.

Na enkele uren doorgebracht in ware kameraad-
schap, gedurende dewelke de Luikse afvaardiging
de gelegenheid kreeg kennis te maken met de
ontmijners, die nog in Duitsland vertoeven, werd
onder leiding van kameraad MARCHAL een bezoek
aan Keulen gebracht en moest men stilaan aan de
terugreis denken.

Natuurlijk ging de dag niet voorbij zonder dat
iedereen de wens uitdrukte om elkaar nogmaals
en in meer plezierige omstandigheden terug te
zien.

We hebben de plicht onze vrienden ontmijners
in Duitsland nog te danken voor het geestdriftig
onthaal, waarvan ze jegens ons blijk hebben ge-
geven.

Ze hebben alles in het werk gesteld om ons
deze dag zo aangenaam mogelijk te maken. Ze
zijn hierin voorzeker, buiten alle verwachting,
geslaagd.

De Sekretaris MUNTEN.

Overlijden.
We vernemen met veel leedwezen het afsterven

van oud-ontmijner VANDERZEYPEN August, werk-
man bij de gemeentediensten te Tervuren.

Gust was nauwelijks 44 jaar oud en invalide
van de ont4ijning : hij werd eertijds gekwetst
door een fosfoorbom.

Hij overleed op 2 april jl. na een maandenlang
lijden. Hij werd op 4 april ten grave gebracht. Se-
kretaris BAENTS vertegenrvoordigde de Verbroe-
dering en bracht de loopbaan van de aflijvige in
herinnering als ontmijner en als gemeentewerk-
man.

We houden eraan de familie VANDERZEYPEN
ons innig rouwbeklag en diep medevoelen in dit
zwaar verlies aan te bieden.

ONTPLOFFING IN DE OPSLAGPLAATS
TE DUISBURG.

Op woensdag 22 april rond 16 h. werden ten
gevolge van een hevige ontploffing de genaamden
VAN HOVE Ch. en VAN HOYDONCK ernstig ge-
kwetst, zodanig dat hun overbrenging naar het
militair hospitaal noodzakelijk bleek. De genaam-
de CLEPPE en TRIENPONT werden door scherven
getroffen, maar konden na verzorging huiswaarts
keren.

Een onderzoek werd ingesteld. Naar het schijnt
zou de ontploffing van een kas ontstekingsdoppen
van granaten de oorzaak van het ongeval uitmaken.

We verzoeken de families van de getroffenen
hierbij de uitdrukking te willen aanvaarden van
onze warme sympathie. We wensen onze makkers
een spoedig en volledig herstel toe.



DAGORDE :

Toespraak van de Voorzitter.
Verslag van de schatbewaarder.
Verslag van de commissarissen-toezichters.
Ontlasting der beheerders.
Verkiezingen.
Vaststellen van de bijdrage voor 1965.
Goecikeuring van de begroting voor 1964.
Allerhande.

VERKIEZINGEN

De hiernavermelde beheerders zijn uittredend
en herkiesbaar : BONMARIAGE, BORIES, CO-
GNEAU, DREESEN, GEORGE, L'HOOST, VANDE-
RICK, TERLIN, ITTERS (Commissaris).

Een plaats van beheerder is te begeven. De af-
delingep kunnen een kandidaat voorstellen door
zich schriftelijk te wenden tot de Nationale Voor-
zitter, Commandant GEORGE, Generaal Wahis-
iaan 37, Brussel 3.

INKOMSTEN

Lidgeld
Terugbetalingen - verwezenlijking
lnterest titels - feesten
Ontmijningsmedaille
Nadelig saldo .

Bezit op 31-'12-1963

Postcheckrekening
Bankrekening .

Nadelig saldo .

Op de Algemene vergadering

UITGAVEN

Hulp, gewonden, voorschotten, Ieningen
Overlijden
Studiën
Wezen : Sinterklaas, lste Communie,

huwelijken, geboorten
Lidgeld V.V.V..
Bulletin
Algemene Vergadering
Administratiekosten en taksen

Bezit op 31-12-1962

Postcheckrekening .

Bankrekening

rekeningen toegelicht worden.

50.399,-
3.010

30.245,-

6.515,-
9122,-

55.078,-
42.926,-
23.755,-

221.060,-

16.767,-.
11.187,-

27.954,-

Rekeningen I 963.

22.377,-
48.068,-

129.646,-
9.320,-

11.649,-

22',1.060,-

8.714,-
7.591.-

11.649,-

27.954,-

zullen deze


