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YOnze heste Tfrrensen vcn geluk en voorspoed voor 196f

De Wensen uan de Voorzitter lle Wense'n varu de Redactîe
t;: de dremp'el van het nieuwe iaar beyt ik getu'l<'

kig IJ al\erc, makkers en famiîie, miin uurige wenserr
voor een geîukkig rciewwiaar in goede gezondheid
te kutenen aanbiedert.

Het jaar 1966 was redeîiik gunstig en het werk-
terrein va?î orcze nog in dienst ziinde ontmiiners
bleef voor nlle onheil gesp?^qrd. Nochtayts bracht dit
jaar ons ook rciet de 1)ervuîling van een wens, die we
hier op dezelfde ptaats hadden uitgedrukt, nl. de
verwezenîijking vctn o??ze îaatste eis : de erkenning
van de datum van 15 f"bruari 1946 voor de oorlogs-
diensten vûn de ontmijners.

Mocht dit jaar ons gunstig zijn. We bîijven opti-
mistisch gestemd, da{tk zii de stapp€tr, die onze
'-'Lreerread zo pas orcderrcctm.

x-t I k maaîc vûn de geïegenl,teid gebrui"lc awr een
,,rt{t'{m€. hulde te brengen aan miin vrienden van de
beheerraad, die me vol toewijding bijstaan in de
vervullircg van mijn taak.

Ik druk hier de speciale wens uit dat ze aîIen
trouw zouden hîiiven tp de posten, die ze bekîeden
in de schoot vaîo hun provincisîe af deîing. Aîleen
in de afdelingen kurcnen menseliike en hartel,ijke
contactert gelegd worden, die a'Ldus eerc levende en
daadwerkeliike macht vormen voor de Verbroede-
ring, die aîIe kracîtten nodig heeft op ket ogenblik
dat we dichter bii ons doeî lcomen.

Ik vsebt dat ik op hen mag rekenen en daarom
dank ik hen.

Voor U, beste Vrienderc Ontmiiners, uw fami'Lie-
leden, anze weduwert en wezen hernieuw il< ten
sîotte miin beste wensen viln vreugde, gelu'l< en
gezondheid votr 1967,

De Nationale Voorzitter,
E" GEORGE. ...

I

1966 heef t uit,gediend... Traditiegetroîiw vervuît
de Redact:ie een 

-aangename plicht door U bii het
begin varl het nieuwe jaar haar beste wensen û{wî
te-bieden. Mocht 1967 t)oor U alîen een iaar Aonder
zorgen wordert.

W e wensen dat onze. gepensioneerde kameraden
een welverdiende rust Zouden genieten, veraange-
naamd door aîîer\ei pîezierige bezigheden, f linke
beloning voor een rijkgevuîde îoopbclan.

V oor onz€ kameraden, die rco'g in diertst ziin, vor-
men we de innige wens dat hun gevaartiik werîc
gevrijwaard mog,e bîijven tegen ieder ongevaî err
dat hun famiîie aîIe gedroowtd geluk moge kenmen.

Wat U betreft, weduwen, die de voornaamste zorg
vun de Verbroedering uitmaakt, aîsook gii , w€2eft,
we ltopen dat uw verzekerde toekornst U de meest
b egeerde voldoening zaî, schenksn.

Moge ten sîotte het jaar 1967 vaor U allen het
behoud betekene?l van dit onschatbasr goed : de
gezondheid, die een essentiëîe f actor is v*oor î'Iw
gelul<.

IVT "El.
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TwÈnfig $æær grÏ.sCere

Twintig jaar geleden
verscheen het eerste
nurnmer van ons bulle-
tin << De tntmi jner >.

fiedurende al die ti jd
heef t ons blad u inge-
licht rver allerlei za-
ken, die u nâurnr B"an

het hart }agen. ûns bul-
letin xruras het verhin-
dingsteken tussen de
behreerraadu de provin-
ciale af delingen en dæ

ieCen van onze Ver-
hr*edering.

Hr werd steeds ge-
traeht een juiste weer:
geve te brengen van
atr ûnze æTgernene v*r-
gad.eringen :

Jette L947 - Luik 1ç48 -

Ântrnrerpen t94ç - Na-
rnen 1ç5û - Brugrge 1ç51 -

Charleroi t952 - Gent
1953 - Sint-Jans-Molen-
beel< 1954 * Tervuren
1955 - Brugge 1956

Schaarbeek 1957 - Laken
1ç58 - Chaumont-Gis-
toux 195? - ïvïerchtem
I?6û - Chaudf ontaine
f çô1 - Gent 3.ç62 - Sint-
Câllis 19ô3 - Sc,haarbeelq
1ç64 - Brussel l çô5 €n
l,966"

Ons hulletin deelCe
Tr het sukses medeu dat
onze verschillende bij-
eenkomsten kenden, die
w$rden Gp touw gezet
door de afdelinsen Bra-
bant, Luik eR de beide
VTaanderen ; ontspanningsavonden, bals erî tomb*la's, St"
N iklaasf eestenu uitstapp€fr, enz.

Aldus hebt ge sok enkeÏe bijzondere manifestaties kun-
nen meerrraken r de inwijding vê.n ons Nationaal Gedenk-

teken te Stavelot ol
1 1-9- 1955, plechtigheic
clie jâurli jks wordt her
dacht door een beCe
vaart, geplaatst in r

teken van de << Herlr
nering>; de onthuTlinç
vân een herdenkings
plaat in de Ontrnijners,
straat te Gent, op tr4 me
1957 r de herinwijding
van het monument te

Elsenbornr op 28 junl
L964 ; het bezoek an"n

onze gedenktekens in
de Ardennen, geCIrgani-
seerd door de af deTing
Brahant oi: 2C juni 1965 j

de hulde gebr'acht door
de bevelhebber van de
Genieschool te Jarnbes
aan twee ar:C-officieren
ontmi jners ' Luitenant
Harzée, op 19 f ebru.ari
1965, te Baclain (Che-
rain), e fl j--,uiie nant Dor-
op 28 aprii i965, te \__
voorde; .ie wederople,
ving van Ce aideling
Flenegouwen op 28 april
Lç63 r Ce envergeteiijke
inwijding van een ge-
sehiiderd glasraam, toe-
gewijd aan Sinte Barha-
ra in de k*rk van Ter-
vuren, plechtiglieiC Cie
voor de ontmjners plaats
had in droeve omstan-
diEheden, veroorzaakt
door het plotse af ster-
ven van orlze Nationa-
ie Voorzitter, Generaal

SEVRIN.
Ûns bulletin kende ook de droeve piicht u het afsterven

mede te delen van volgende z,ezeer betreurde vrienden ,

ildajoor PORRËWYCK op ls juni 1q5s en een weinig later
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luitenant.Kolonel TORREKENS ; Generaal SEVRIN, oP

1g december L962 i Maioor SAMIJN, op L7 december tq63 i
M" HARMEGNIES, op 5 februari 1960 ; Kommandant VAN-
DENSAVEL, op 1ô septe,mber t96t, er al onze kameraden :

GOSSE, R. , VANDEVELDE, G. , Adiudant VANDEZANDE,
VERHAEGEN, J. i COLET, G. o DAVID i GLORIEUX, DE-

CLËRCQ , RANDOUR 
' 

VERSTRAETEN 
' 

RIJKEWAERT, M. ;

TEFERE , Z., HORREMANS, J. , MELTAERTS, F. r VAN DE

VEGAETE, E. , DESMADRIL, C" , VAN MELLEN, F. i IODE-
WIJK, J. i GRÀINDORGE, L. ; DEI{ON, P. r GEERAERTS,

G. i HUTSHÀEGEN, J.-8. i VAN HAVERBERGFIE r VANDER-
ZEYFEN, A. , BRIE, G" i PELLAERS, J. , DUBRUX, A. ;

VINCK, J. ,MATHIJS, A. i AERTS, A. r THONNE, J. ; Àdju-
dant CUVEELE , VERHOEVEN, F. i VUYLSTEKE, R. r FIUY-

LEBROECK, M. , BLANPAIN, M. , DE VLEESCHOUWER,
F. i GOOVAERTS, F. i S\ATEERTS, Ch.

Ook rnoest ons lculletin u.de ongevallen meldenr waar- ,,

van de makkers, hierna vern'leld, het sl'achtoffer werden in
bevolen dienst , ROLAND, À., gedood te Quenast op

\r,13 maart 1949 i ANDRIES, 4., en NUYTS, E., gedood in het
Meerdaal-bos op 29 augustus 1951 ; hun makkers DEN
DCVEN, VAN HOVE en VAN FIOIJ\I\f werCen hierbij eTn-

stig gekwetst. VAN HOVË en VAN HOOYDONCK, uwaar
gekwetst te Duisburg, op 22 april 1964.

Gelukkig mocht ons bulletin ook verheugend nieuws
meiri:,n : het huwelijk van somrnige leden : vâ.rl onze Erote
vriend \Millem GOOSSEN en van Kommandant J. CCIVI-

PERE; vârl kinderen van cntmijners ' DESMET E. t CARRE,

,)j$,wsr.
Trfu* 41 n

dbpru*

B" ; DOHET, A. , MAERTENS, M. ; DESMUL, M.-Th", ê.â. ;

van onze wezen , POT, SOUPART, NUYTS, PIEDFERME,

REYNAERT, STEVENS, HERMANS, THYS, VAN HERCK,

MULLAERT, V"ANDENBERGE.

Insgelijks moc,ht het zicrh ver'heugen bii de geboorte van
de kleine GoossEN, DE tsACKER, POT, THONNE, CAR-

LïER, e.a.

Jaarlijks \ rerd de f inanciële toestand van de Verbroede-
ring medegedeeld door het publieren vân een balans' die
op de algemene vergadering wordt goedgekeurd

Verder veïmeldde ons blad de beslissingen, getrof f en

door de beheerraad, de verschillende onderrie htingen in
verband met de weduwen, wezen, invaliden, oud-soldaten
4A-45 en de pensioengerec,htigden. Herinneringen en anec-

doten, door ontmijners overgemaakt, alsook berichten, die
iedereen nuttig kunnen ziin, verschenen in ons blad.

De Nederlandse tekst van dit bulletin wordt verzorgd
door de heer Jos. BERDEN, bi,bliotecaris in het Instituut
voor Scheikundig Onderzoek te Tervuren.

<< De Ontmijner > wordt gedrukt op 1.000 exempl,aren ;
+- 850 zijn bestemd voor de Verbroedering. De overige
nummeïs worden gestuurd naar sympathisanten, verschil-
lende overheden, alsook naar vaderlandlievende vereni-
gingen om hen te herinneren aan de rol van de ontmiiner
en om hun de levenskracht en de samenhorigheid aian te

tonen, die in onze sc,hone Verbroedering blijven heersen.
Tot besluit van dit artikelu waarin het verleden van de

Verbroedering in ogenschouw werd genornen, richt de
Redactie een oproep tot u allen. Zii wenst dat ge actie{
zoudt medewerkenn zij verlangt dat ge haar uw voorstellen,
opmerkingen en kritiek zoudt over'rrlaken.

Nooit heeft de Redactie zic;h tevergeefs tot Ce ontmijners
gericrht. Bii voorbaat dankt ze u hiervoor harteli!k.

AFDELING

Oost-Vlaanderen

Op zondag 28 augustus herdacht de afdeling Oost-r/laan-
deren de twintigste veriaring van haar stichting.

Een veertigtal personen hadden de oproep vall het
Comité beantwoord, onder wie men noteerde : onz€ Meter,
Juf f rouw SEVRIN, Kolonel LtrNDEN, de heren LEYS,

BAENTS, RAES, e.a.

\Alerden verontschuldigd ' de Nationale Voorzitter, de
heer GEORGE, met vacantie in het buiteniand u de Ere-

voorzitter, I(olonel TERLIN, weerhouden aan Ce kust ;

Majoor BONMÀRIAGE, Nationale Ondervaorzitter, die een
familievergadering moest bijwonêh i Julien GOOSSENS,
belet wegens ambtsbezigheden ; de heer HEUCHON, Voor-
zitter van de afdeling Henegouwen ; Mevr. VIN'CK.

Daarna hield Voorzitter VAN CTEVEN een toespraak :

< Beste Meter, Kolonel Linden, Nationale Ondervoorzit-
ter ; Heer Baents, Nationale Secretaris ; Mevrouwen, Mijne
Heren, Beste Vrienden,

) Ik heet u allen zeeï hartelijk welkorn. Na een twintig-
jarige werking zijn we hier samengekornen om hulde te
brengen aan onze Doden en om een terugblik te weTpen
op alles wat de afdeling heeft verwezenliikt dank zii de
beheerraad vaR onze Verbroedering, haar leden en sYm-

fêK''-..
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pathisanten, met een speeiaTe vermelding. voor de he6en
IEYS en RAES"

> De afdeling werd gesticht in 1946 en mocht rekenen op
de invloedri jke steun van Generaal SEVRIN en op de
medewerking varr enkele zeer toegewijde vrienden.

> Onze afdeling had als voornaamste opdracrht onze
weCuwen en wezen te steunen, zoals de overleden vader
het zou gewenst hebben.

> Aldus hebben we de voldoening gekend dat vele
vrezen regentes, priester, ingenieuri tecrhnicus l ste kles
geworden ziin en dat vele anderen een benijdenswa,ardige
pïaats in het rnaatschappetijk leven bekleden.

> I\fe uraren steeds zeer bekommerd om het lot vaïr CInze
weduwen en we mogen eerlijk bekennen dat alles werd
gedaan om hen in alle omstandigheden bij te staan.

> Anderzijds werd aan onze kameraden, dank zij onze
tussenkomst, een betrekking be,zorgd. We hebben hun een
hart onder de riem geStôften bî1 onzé-b-ezôeÏen fijaI** ntn
ziekte.

> Op alle gebied werden we hierin gesteuncl door de
heren LEYS en RAES, die ik hiervoor zeer harteiijk dank.

> caarne vermeld ik dat heden nog de heer LEys hulde
heeft gebrac,ht aan onze Doden door onze herkencings-
;:laat aan de ontmijnersstraat met bloemen te versieren.

p InCien onze afdeling een ze grote activiteit heeft
Eekend, is dit niet alleen te danken aan onze leden, maar
vooral aan hun ecrhtgenoten, die zich totaat hebben ingezet
\roor het beleggen van CInze feesten en andere bijeenkom-
sten. Door hun medewerking werden we in de mogelijk-
heiC gesteld pracrhtige Ïoten in te zamelen, die het sukses
van onze tombola's waren.

> Het welslagen van onze feesten hing eveneens af van
de srârnênwerking met de Verbroedering v,an de Genie,
afdeling Gentr waarvan de heer LEYS Voorzitter is. Ik dank
hem hiervoor van harte.

>> Onze.innigste dankbetuigingen gaan naatr mijn vrien-
den en medewerkers ' Louis DESMET, Firmin DESMUL,
Julien IVIAERTENS, Karel VAN MARCK, Octaaf BUYSSE
en onze vroegere Secretaris Georges MINNE.

> Leve de Verbroedering der Cntmijners van België ! >

(Langdurige toejuicrhingen.)
Daarna wenste Kolonel TINDEN de Voorzitter van de

afdeling Oost-Vlaanderen geluk om zijn dynamiscrhe wer-
king eTT zijn onhegrensde toewijding aan de zaak van de
ontmi jners.

Spreker was van mening dat de bloei van de afdeling
en de ware verstanChouding die er heersen de grootste

_belp 4_i ng .ziip.. v q qr ê I _ de_ -gel_e_ve rd_e jn 
s p a n a i rl g en.

Langdurige toe juichingen begroetten het einde van de
redevoering, die door Kolonel LINDEN werd gehouden.
Daarna voerde de vaste secretaris-sc,hatbewaarder BAENT\
het woord en onderhield Ce vergadering gedurende bijna
een half uur over onze eisen, de bereikte resultaten en de
bestendige werking van de Verbroedering.

De uiteenzetting van de heer BAENTS werd aandachtig
gevolgd en op algemeen handgeklap onthaald.

Tot besluit vâ"rÏ deze dag zaten al de deelnemers rond
heerlijk versierde tafetrs om het << democratisch noenmaal >>

te gebruiken.
Onze oprechte gelukwensen aan de afdeling Oost-Vlaan-

deren en aan zijn sympathiek Comité. \AIe wensen hun
veel voorspoed in de toekomst !

Bedevaart naar ons Nationaal Gedenkteken

te Stavelot op zondag ll september 1966

Eens te meer werd onze jaarlijkse bedevaart ïlaar Sta-
veÏot met een prachtig en zonnig weertje begunstigd.

Wanneer de au'tocar, besteld door de afdeling Luik, op
het punt stonC te vertrekken, waren bijna alle deelnemers
aanwezi.g t Onze Meter, Juf{rouw SEVRtrN ; onZê Nationale
Voorzitter GEORGE en lvlevrouw i bylajûor FONIr{ÀF'IA"GE
en Mevrouw ; Kommandant en Mevrouw DOtr{ET r de heer
en TvTevrouw TINOTTE r Kommandant DELHEZ , de heren
V"W CIEVEI'I, HEUCHON, GODRY, DESMUL, e.a.

Te k",nrart vCIor ei{ stopte de autocar v6ôr de oude abdij
v&n Stavelotu waar volgende personaliteiten reeds hadden
post gevat ' Dr. en Mevrouw PRIGNON ; Kolonel en
ïvïevrouw LINDEN r de Ëreond ervorzitter van de Verbroe-
derinE, KomneeyrCa:a"l VANDEREYDT en Mevrouw ; Ce
heren de RONNE, DREESEN, TADINO r de plaatsetrijke
overheden, onder wie Schepen OZER, die de Burgemeester,
ôp reis naar het buitenlandn verving ; de heren DAISO-
MONT, Th. GAttE, MÀRQUET, JEAT{FTLS, C.A.

$AG DER FflERTNNERSNG

Cniniddellijk vrerC eeir stoet gevormd, die voorafgegaan
'\'1ras van een piaatselijke rn:r:iekkapel en een detac,hement
Àrdense Jagers. De vlaggen waren talri jk vertegenwocr-
digC ' de vlag van de Verbroedering, de vaandels va.n
de afdelingen Luik en Gent en van een tiental vereniginr
gen uit de streek.

Godsdâenstige pleclatigheùd.

De mis ter nagedachtenis van onze Doden werd opge-
dragen in de primaire kerk. De vaandeis waren opgesteld
in het koor, terwijl het detac,hement de haag vormde aan
we,erszijden in cle miCdenbeuk.

In zijrl sermoon gaf de celebrant uiting aan de gevoelens
van dankbaarheid der inwoners van Stavelot tegenover de
dappere ontmijners. Spreker verheerlijkte de moed en de
zelfverloochening van deze helden.

Bedevaart.
Na de mis zette de stoet zioh opnieuw in beweging en
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begaf zicih îââr het park, waar het gedenkteken, -opgericht
ter nagsdaçhtenis van de helden vân Stavelot, gesneuveTd
rroCIr het VaCerïand, zich bevindt"

Bloemen werden neergelegd door onze HreondervCIorzit-
ter, Komrnandant trIANDERËYDT, en door het gemeente-
bestuur, terwijl het << Te Veld.e > weerkl*nk.

Ëenzeïf de ontrcerende plechtigheid had plaats âan ûns
Naticnaal ËeCenkteken, dnt beui:telings met bloemen ver-
sierd werd door CInze Ïvleter, vergezeid van de NationaÏe
Voarzitter *Tr de Hrecndervoûrzitter, en door de oud-stri j-
ders van Stavelat.

Àl Ce âanurezigen bleven een ti jdlang ingetogen rond
de gedenkzuil geschaard, r raârop de namen van onze dier-
bare ontvallen makkers geErift staan.

ûntvangst op het stadhuis"

Daarna werden de ontmijners op het stadhuis ontvângen"
Bij afwezigheici van eie heer Eurgemeesier, heette cle Tieer

-{c,hepen ûZER, in naâm vân Ce overheden vaT:r Stavelot,
{e ontmijners welkom en achtte hij zich geiukkig hen te

'r.z'ss1çSen ontvangen. Hij herinnerde âan het feit dat de inwo-
ners van Stavelot een diepe erkentelijkheid betonen tegen-
de ontmijners en dankte hen omCat hun Nationaal GeCenk-
teken in deze stad werd opgericht. Ten slotte stelde hi j
een heildrank vCIûr op de roem vâ.n de ontrnijnêrs.

K:mmandant GEûRÛH, in hoedanigheid van Nationale
Voor-itter, bedankte de gemeenteli jke overheid voor d"e

gulle ontvangst die jaarlijks vûor de ontmijners wordt op
touw gezet Ên voor Ce zorgen die worden besteed â"an het
onderhouden vân rns gedenkteken.

Hij dankte daarna aT de overheden, die de plechtigheid
met hun aanwezigheid opluisterden.

Eerst en vooral richtte hij zich tot arrze lie{taliige Meter,
Juf {rouw SEVRIN, ên zegde haar hoezeer de ontrni jnêrs
haar rninzame aânwezigheid op ai onze plecihtigheden op
pri js stellen.

Hi j begroette de heer de RONNË, Voorzitter van de
Frans-Belgische Vriendenkring van Oud-strijCers en \Meer-
standersn Erekorporaal van de Verbroedering, en die regel-
matig op al onze plechtigheden aanwezig is"

\* FIii uitte zzin gevoelËns van erkentelijkheid en dank-
baarÏrei,J jegens d* siadseverheCen ërr i:l'i bijzc:l,Cer
tegenover de heer Schepen OZER, Secretaris TVIARQUET en
de heer CALLE, Voorzitter van het Vreemdeiingenverkeetr.

Hi j dankte vervoigens het peloton Ardense Jagers en
hun c,he{, Cie de eÊr bewezen, alsook de vaderlan,dlie-
vende verenigingen, die hun vaandel afvaarCigCen.

Na hulde te hebben gebracht aan de afdeling Luik, Cie
n'let de organisatie van onze jaarlijkse bedevaart belast
was, loo{de hij in één adem haar Vsorzitter, Dr" PRTGNON i
ûndervoorzitter LïNOTTE, Kommandant DTHHT alsoak
Secretaris MUNTEN ên Schatbewaarder TADTN*"

Ten ttotte sprak hij xijn vreugde en fierheid uit omdat
onder de aanw*zigren zich een sterke afvaar:iiging bevond
uit Vlaranderen en Antvrerpen, wat bewijst dat in onze Ver-
broedering de grootste sâmÊnhorigheid heerst.

Daarna hief de Voorzitter zijn glas, terwijT hii aan de
aanwezige overheden alle mogelijk geluk en de grootste
voorspoed aan de mooie stad Stavelot toewenste, in de
hoop eik,and.er voTgend jaar in deze zo â.angename arnge-
ving weer te zien.

Onze Nationale Voorzitter werd wârrn" toegejuic,ht. Grmep-
jes werden gevormd en velen sloegen een gezeÏlig hab-
beïtje, tatdat de honger hen dreef rraar d.e <e Auberse
Saint-Remacle >, waar de genodigden werden vervracht"

Hen stevig en smaakvol eetmaal, dat men << democrâ,
tisch > haC geCoapt, werd opgediend en bestcnC uit : prei-
soep, kip êrr {ritten, salade ën roomijs.

Àïdus werd deze heerlijke Cag besloten. Àl de deel.ne-
rners zullen hieraan een aangename herinnering bewaren.

Afde$gng

MffiAffiANT

De Schatbewaarder meldt ons dat vier leden hun bij-
drage voor 19ôô niet betaalden. \Me hopen dat het hier
slechts een vergete'lheid gelCt en dat de betrokkenen dit
zullen in acht nernen bi j hun storting voor Lç6y.

Er wordt herinnerd aan het feit dat, ingevolge een besiis-
sing op de aigemene vergadering, de bi jdrage gebraciht
werd op ô0 F, te storten op postrekening 8L73.53 van de
Verbroedering der Oud-strijders van België, afdeling Bra-
bant, p. a. Frans DELI{EZ, Louis Jasrniniaan 304, Brussei- t 5.

De leden, die op 1 maar,t Iç67 niet in regel zijn met L,un
bijdrage, lopen gevaâr de voordelen te verliezen die clocr
onze statuten voorzien zijn.



KAMERAAD ONTMIJNHR !,

Ingevolge een beslissiog, getrof f en door de alggmene
vergadering op 5 juni tr"966, werd de bijdrage voor W67

gebracht op 60 F"

Zii, die een hogere bijdrage willen storten, ziin steeds

welkom. lMe danken hen hiervoor zeer hartelijk.

Eens te meer vragen we met aandrang dat al de stortin-
gen zouden gebeuïen op de postrekening van de afdeling,
waartoe het lid behoort"

Ter herinnering volgen hieronder de nummers van de

postrekening en de benaming der verschillende afdelingên :

Brabant : P.R. : 8173.53 Verbroedering der Ontmi jners

vâ.n België afdeling Provincie Brabant ' p/a DEt-
HEZ, Frans, Louis Jasminlaan 304, Brussel 15.

Henegouwen , P.R. : 18 L9.49 Verbroedering der Ont-
mijners van Belgiê - a{deling Provincie Henegouwen :

p/a VANDERICK, 4., fue du Sabion,- q Go-sse-Xîes.-

Àntwerpen , P.R. : 15530.28 - Verbroedering Belgische Cnt-
mijners, V.Z.W.D. Prov. Afd. Àntwerpen, pla de

heer DREESEN, Fatreisstraat 44, Antwerpen.

Oost-Vlaanderen, P.R. : I.50t.64-Verbroedering Belgische
ontmijners, v.z.w.D. Prov. Afd. o. vl., Gent, p/a
de heer DESMET, Louis, fi,4aïsstraat 1c5, Gent'

West-Vlaandereï'r , P.R. z L497 "35 Verbroedering Bel-
gische ontmijners, v.z.w.D. Prov. Af d. iM. v1.,

Sint-Andries , p/a de heer BORIES, R., Zandstraat 77,

Sint-Andries.

Hr bliiven rîog enkeie medailles besehikbaar tegen de

prijs van 60 F, te storten op de postrekening van de afde-

ling.

KTJTANNËTTJKSE VERGADERINGEN

Deze vergaderingen kennen, zoals attild. een groot suk-

ses. Cp de vergadering van oktober il.was het noCig tafels
bi j te hal.en om iedereen een gepaste zitgelegenheid te

geven.
\11le herinneren er nognraais aan dat iedere ïaatste woens-

dag van de maand atr de leden van de a{deling Brabant
hartelijk uitgenodigd worden zelfs indien ze niet ver-
wittigd werd"en orr. een tweetal uur in farniiie door te

brengen in hun lokaal , < Aux Armes des Brasseurs )'
5ô-58n Anspachlaan, tG Brussel {tussenverdieping).

TRADEN IN E{ET HUWEIIJKSBOOTJE.."

Met innige vreugde kondigen we u het huwelijk aan

van onze wezen der afdeling Brabant t

Christian MULLAERT die, op I juli 1966, juf{rouw Colette
DUCHAMPS huyrde te Stokkel ;

Ghislaine VAN DEN BERGE die, op 11 oktober, te Nieuw-
poort, in het huwelijk trad met de heer G,tY BULINCKX.

.t-

,Ii ,F

Ook zijn we zeer verheugd u het huweliik te kunnen
rnelden van de zooïI vaïr de oud-voorzitter der af deling
Oost-Vlaanderen, Jacques DE BACKER, ingenieur A.I.G.,
ïeserve-onderluitenant, die, op L2 november itr., te Merks-
plas, in het huwetrijksbootie stapte met Juffrouw Thérèse
van I-{AUWAERT.

\Me feliciteren van harte de gelukkige ouders en wensen
- - de-jonggelr.uweien-eeifîôTmâakf en dutrzaam EeTùF Toe.

\.à

De Verbrc,edering der Ontmijners van België meldt met spijt het overlijden van
volgende personen :

Adjudant DEVLEESCHAUWER, uit Antwerpen;
Mevr. Regina SWINNEN, weduwe van de gesneuvelde ontmijner Edmond NUYTS,

uit Zichem;
HUISECOM, Martin, uit
We b^eden de beproefde

in hun zware rouw aan.

Tervuren.
families onze oprechte en innige gevo,elens van deelneming


