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Eens te meeï saÏ ônue jaænlijkse aSgemene vergaCering
te Bru.ssei plaats hebben i'i he; V.V"V.-1okaal, Ptegent-

schapsstraat 65, en wel in de e< Calerii Konii"rgin Fabiola p.

Ze wore{t gehouden op u ondaE 4 juni te X I uur stipt.

Zoals vorige jaren nal fr& slechts bestean uit ecn acaCe-

n"rische zittingr voorgezeten doar C* Nationnle Voorzitter,
kornmandant GEOF'GH, omringd. CoCIr de leden van Ce

BeheerraaC.

Na de vergad.ering, rond trÊ uur 3t, kunnen de deelne-
rners cfwel hun knapxak in famiT^ie aaTrspreieeno ofwel een

noenntaaÏ nemen, Cat i"run tegen Ce prijs v&rl 6t fr vrordt

l=-angeboden, di.enst inbeEr*pen.

Zii, die verlansen te middagrrralen, worden verzoch.t
-\ ?a| :un aroeiings\roorzitter hiervan te vervrittigen, die v66r

\-/

KAMHRAAD ffiNTMHJNER

Ziit U reeds in het bezit v&ïl uw lidmaatschap'skaart
\roor 1967 ? Neen ? Stort dan onntid"delliik u.w minimum-
bijdrage van 60 fr, zoals op de jongste algelnene verga-
dering beslist vrerd.

Een zeer dpartetiik << dank u p aan de leden, die hun
!:ijdrage reeds betaalden. Yoor Ce achterbliiveïs geven
\Me hieronder nogmaals het rrTlmrner eTt Ce juiste bena-
rning van de postrekening Tr8.rï hun afdeling.

Brabam{: P"R. S173.53 - Verbroederins der Ontnrijners
van Belgiê - Provinciale Afdeling Brabant ' p./a. DHLï{HZ

Fr., louis Jasrninlaan 304r Brussel 15.

ffiemeg@EÏ,wem: P.R" 1819.49 - Verbroedering der Ont-
mijners van tselgiê - Provinciaie AfCeling F{enegou\Men :

p./a. VÀNDERICK Ad., rue du Sablon, 6, Gosselies.

F juni uiteriijk, de Ïijst van dæ !:eiangstellenc{en zal CIver-

maken âaï!" maioor &ONIv{ÂRIÀGE, Ern. Zolalaan 5Cu Brtis-
'lm

sæl s"

Zcals nËîaï $ëwCIonte worCen Cæ vervserkostel1 F,Ër spCIûr

telegbetaatrd ann de ÏeCen, die in orde zijn met hun bii-

Crage, alsook aan de weduwen eil w*sen"

Herinneïeïr we er ten slotte &6ïr"r dat ziclu in ele onnnid-

detlijke ornge\rit g van het V"V.V,-lekeeS vier kerl<ern he-

vinclen, waaï Hii die het trÂrensen, hun zondagsplicht kun-
nen vervuTlen , fl.L"V. ter Kapeile, Kapeileprlaats t O'L"Y"

vnr1 de Zavel, Crote Zanrelpiaats; St-"Ian ert St Ste{aan

{toegewi jC aan de vliegeieiers}u }vTinierr,enstraat, en Ce

Kapue i jnerkerk imissen in vreernCe talenlu Gu.iCen Vlies-
Laan.

&snËlq : P.R. 7ç0g.X1 - VerÏ:roederittg der Ontmiiners, [uik.

AunfwetrpeEe ; P.R. 1550"98 - verbroedering Belgische ont-
mijners, V.Z.W.D. - Provinciale Af deling Àntwerpen i

p./a. de heer DREESEN, PaÏeisstraat 44u Antwerpen.

Oost-Vlaander@n : P.R. t5û1.64 - Verbroedering Belgische
Ontrni.jners, V.Z.W.D. - Provinciale Afdetring Oost-Vlaan-
deren, Gent t p.,/a. Ce heer DHSIVIET, Louis, Maisstraat 105,

Gent.

Wes*-VEaansdetresn 3

*ntrnij ners, V.Z.\F/.D.
Cerenn Sint-Andrie's :

7V, Sin't-Andries.

De enkele nog overbli, jvende medailÏes
baar tegen de priis van 60 f r te storten op
ning van de a{deling, waarvan men lid !s'

ll.TT" \4çv.35 - Verbroedering Belgische
- Pre v inciale Af deling \Mest-Vlaan-
p./4. de heer BÛRIES R., Zandstraat

zijn beschik-
Ce postreke-

Ûnee algemene vergadering 0p zondag 4 iuni

1967 fe ffirussel



MIorEle eft rrtaferiele rechten (t&r7 de

Audstriidærs I94t-45
Tu{a de Kamer van VoiksvertegeÏ:vf oordigers heef t ook

ctre senaat liet rnrets*rcoi.s{'*l vil."ir. cl.: F-eg*li.ng aangren0:i1Ên"

Terloops ï\reu e er*an herinnerd cat in ïr et statuutn uitge-

werkt door de c"E.s.A..c., d* ontrniineÏs bes*houwcl w*rden

als stri jCers tot in f ebruari Lç46" Dit voordeel weri Ieun

onttrokken door de ÏvÏinister van Landsverdecigins, de heer

SËGF{ERS, die ce ontmi jnsïs als gewone stri jclers aanu a.g"

Daarentegen oordeetrt de regering Cat niet aiieen de

on.geveer 1.10.0CÛ weerstandersr maâr cck cle led"e:r v&rT

1*ei expec{itiekorps in Korea, tussen 1 oktober 195Û eTl

gT iufi ig53, Cienen te genieterî vaïi de strijdersrente" Voor-

*tre*r deze heschil<kingen k.rach t .ran .,nret krii$*n, dien"en

z* eerst cloo.r c* KcninE afgekonrligd te r*orden en in het

r.< Belgisch Staatsbnad > te versch"ijnen'

\Manneer Ceze wet wr:rdt toegepast, za] hii, eiie op i ia-

nuari tç66 de Teeftijc v8.n 55 jaar heeft bereikt en begun-

stiEd wordt docr de nieuwÊ beschikkingen, drle meanc tiid
hebben orn z,tirt a.aTîvraag in te dienen'

Dit interesseert Cus Ce weersten *crs, d* trrijgrilevanËie-

nen {rninirnum & rnaand en ptevango::sehao} en d"n mili'ai-
ten, die hun dienst hebben hrernorn.en tussen 5 septerzrber

3.944 eïL I mei 1945, op v$CIrwaarce nochtans cat ze een

dienstieerneïning van 6 rnaanden kunruen bewiizsn.

Aldus zai de ontmiirîeï, die b.v. in dienst trad op L no-

veinber Lqqs,6 maand en g dagen kunnen laten gelden;
incien hii oucstri jcer is van 1ç4t kan hii 18 d ageno {)

maancen en" B dagen in annmerking brenglen, hetzi j 6

rnaanden en 26 e{agen.

Om te kunnen genieten van Ce strijdersrente xal m.en

een verklaring, afgetre"rerC dcor het Tvlinisterie van T-,ands-
r i.vercreclrglng, inoeten voorLe$Sen, die de Cata vermeldt

waartussen de belanghebbende dienst heef t geclaen bii
een BelEische eenheid na 3 september 1945f hetzij een

ecletverklaerd af schrif t van d * Dienstkaart van de oorlog
1ç4û-45.

De aanvragen tot het bekonren \zan Ce << kaart eler clien"st-

staten >> van de oorlog 1gd0- !ç)4s dienen gericht tot ce

Nationale Di#nst vocï Tmrnatriculering, Prins Àlbert Ka-

uetrne, Kieine Karrnelietenstraat,te Brussel. De a.envra.gen

vosî Ce strijCersrente wcrden geadresseerd aarr de Dienst

der Pellsicenerl, 156, Korllrtgsstraat te Brussel"

Verdere nauwkeurige intrichtingen u ullen werCe n r./er-

strekt docr Ce Verbrcedering en door de sectievoorzitters.

ffiæ pernsf,oelnern \rffin de
Éwee oorlogen

Het ti j,{sch.ritt der Àrdænse Jngers nnelCt Cat cle hegro-

tinE -/oor ffi67 vooï de oortrogspensioenen een bedrag

voorziet vaïî 5.*t6b,s miljoen B.F. voor 414"930 begunstigcen
die als volgt verdeelc r rorden i

Ascendenten tr4'-18 13Û

AscenCenten 4t-45 5'40Û

Burgerlijke slachtoff ers 14-L8 " r 8'50t

Burgerlilke slach"tof{ers 4 -45 ô" "' 26"0Û0

B.enten vooï Frontstrspûn 190'ttÛ

ffi.enten voûï. strl;ders en gevangenen . .. 40'ct0

p.enten vCIor nationale ordin (oorloEstijd) 97"5CI0

Sornrnige cijfers stemmen tot nadenken ; 130 ascenden-

tæyr i.4- tr I i 1çt.tt0 r,*nt*n \rCIor f rontstrepen' ' '

De Onfmiining en de

Koninkliike Militaire school

C{f icier-ieerXirg, PÀTTH fuIiche}, van de 116u pclytech-

nische promoti.e, heef t sen einde jaarswerk in n'rilitaire

gesehiecl.enis voorgeleg$ , < I)e Cntrniining in Belgiê se-

Cert Ce bevrijding tot !n tr949 >r. De door belanghebbende

geraaclpleegCe w*r1tnn" t\ra"reTL :

o* G.C. van cle Gen.ie, in -qrerband met de entrnijning *-
{historise}re Ciens i van ltet ïeger} î

<< GeschiCIc{enis vârr de tntrniininE > door }'/T' MIae

{doc. nr. 24 van d-e historische dienst van het ieger} , :

<< cnse ontmiiners >>, tiSdschri{t van de verbroede-

-,:inç1 d,:r cnimijrtnrs va.n tsexgiê {Bibliotheek M.S.} t

q{ Fïistoriek van de ge cie va* het ze cntrnijningsba-
taijon >, eloor zijn ko:çrma11dent, kapitein GEORGË'

Vertoog inhoudenC Ce eisen der Ontnrijners vd'n

tselgie {seetiæ AntwerPen} î

<< T-,es revenCicatir:ns itrorales et matérielles des démi-

neurs de Belgique >>, door het provinciaal comité luik ;

<< cours cu Génie , Destruetisn et Mines >> ; 2' par-

tie , < Em.piai des explosifs Cans Tes mines, les pièges et

ies engins de sabotage p * Livre I , << IvTines terrestresu piè-

gês, ,àbot*ge >, door Maioor I{UYtsRECF{TS.

Tlet door h/i. PATTË veï$rezenl:ijkt werk is een trouwe

ff 
.;ï";. ;i *î*. ïi:ÏH 
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iÏ 
of; 

î:*.";:lÏou'o* 
perio de

< lMat is nodig or{1 een voimaakt ontrnijT:!.er te zijn ? o
KoetrbioeCigheid, taaiheido overleg, rnoed die tot het

negeïen \ran hei gevaaï treidt. cm dit te irekornen mo(

meïr cie rn*n over huiEen rJârL zi jn edetre taakn hern verlo
trouwen inboezemen. Tvtraar dit vertrouwen worct dikwijls
aan het wankelen gebraeht dcor talrijke ongevallen. Om

zulke grote si.aEen te hoven te kornen, i<ri jgen de solda-

te n alleen Ce a.aïîrnoecligingen van hun chef s, en niet

zoals op het slagveld, de collectieve aansporing en de

ïs$s van de overwinning" ï"{r-ln werk is nederig en gu-

beurt zond er brio.

s"

In.raliden f i-tr8
InvaliCen 40-45

\Meduvren en
\fedulven en

3 1 .500
P < { n/"\

;.,;; i*-,8 : : ::: ii:;i;
wezen 40-45 '" 13'000



Manifest rlan de Unie der

Vaderlandse Eroepenngen

Het comité van de Unie der Vaderlandse Groeperingen
te luik, oudstrijders en oorlogslachtoffers tqt4-1918 en
t940-19455 groepeert de af delingen van de grote hierna-
vermelde verenigingen :

Nationale Federatie van Oorlogsinvaliden î

- de Grootverminkten van de Oorlog ;
de Unie der Politieke Gevangenen ;
Koninklijke Unie van Oorlogsnnoecers en -weduwen,

van Weduwen van Invalidêfl ;
Unie der Verbroederingen U.F.A.C. 1gt4-1g18 en

L94O-7945 i
Nationale Federatie der Corlogsvrijwiliigers ;
de Vuurkruisers ;
Nationale Federatie der Krijgsgevangênen ;
Belgische Strijdkrachten in Engeland ;
Unie der llfeerstanders ;
Kring der Gepensioneerde Onderofficierêïr ;
Veteranen van Koning ÀIbert ;
Veteranen van Koning leopold III.

Dit cornité zond een manifest naar :

de heer Burgemeester van luik en Staatsminister ;
de parlementairen ;
de Nationale Voorzitters van bovenverrnelde gïoepe-

ringen ;

Dit lang, maar emotievol manifest wordt als volgt be-
sloten :

<< ... Als verenigingen vaTr oudstrijCers eïr oorlogsslacht-
offers komt het ons niet toe de Grondwet van nnorgen op
te stellen, maar wii verkonden met klem dat elke oplos-
sing rnoet \rerworpen worden Cie de eenheid van ons
land zov aantasten en een loochening zou zijn van ons
verleden dat zich kenmerkt door vrijheidsliefde (vrijheid

\./ van de enkeling en van het gezin) en door verdraagzaam-
heid, essentiële deugd der besc,haaf de volken, die niet

,. )alleen in onze Grondwet geschreven staat, maar integraal
deel uitmaakt van onze tradities.

> Cnze leiders en onze medebuïgers moeten zich ten
plic,ht stellen elke Grondwet af te wijzen die noodlottig
zotl ziin vCIol: eendraehtige samenwerking tot wederople-
ving van een sterk en verenigd Belgiô.

> Wii vrasien ten slotte aan onze leiders onverbiddelijk
op te treden tegen diegenen die oïls vaandelo sym,bool
van. ons lando be,zoeCelen, die ons roemri jk verleden
loochenen, of in het buitenland het prestige van Belgiê
krenken en alCus het bewijs beweren te leveren dat het
on:l een lqnd gaat dat een kunstmatig bestaan leidt en
verleden, noch toekon'rst heeft.

> Daarom zulen wii allen erop staan getuigenis af te
legrgren van ons geloof in de jongste Kerstboodschap van
onze Koning $ranneer hii in waarrheid verklaart : << Mis-
schien zullen wii aanvoelen dat het in dit land beter zou
gaan indien elkeen een werkelijke inspanning wilde doen
om de andere te begrijpen en hem tegemoet te gaan in
een geest van eerbied en ware broedertijkheid. >

[uik, 11 januari Lg6T.

In de.Hfdeling

Brabant

Eerste rnaandeliikse vergadering van het laar lg6v
Zoals ieder jaar had de afdeling Brabant, ter gelegen-

heid van haar eerste maandelijkse vergadering, haar we-
duwen, 'wezenf alsook haar leden uitgenodigd op het
traditioneel vieruurtje, dat aangeboden werd op zondag
22 januari te 15 uur-30 in de prachtige Burgemeestersruul,
< Aux Armes des Brasseurs ), Anspachlaan 56.

Te 15 uur 30 verklaarde de Voorzitter voor Brabanto
IvÏ*joor BONMARIÀGE, de vergadering voor geopend. Hij
\ ras omringd door de Nationale Voorzitter, Kommandant
GEORGE, door Kolonel LINDEN en door de sekretaris-
schatbewaarder, KommanCant DEIrHEZ.

Hii heette de tachtig aanwezigen welkorn en begroette
in het bijzonder Kolonel PLACET, oud-bevelhebber van
het le Ontmijningsbataljon, Kolonel FIEITRÀRD, sekretaris
van d.e Vuurkruisers, de heer Robert BTCCKX van de
Frans-Belgische Vriendenkring der Oudstrijders en Weer-
standers, IVÏajoor LI-IOST, bevelhebber van de S.E.D.E.E.
en ere,voorzitter van de afdeling. Hij achtte zich zeer ge-
lukkig on,zê oud-sekretaris-schatbewaarder, onze vriend
J.J. L'HOCST, weer te zien.

Hii dankte de dames, die zeer tatrijk opgekomen waren.
Onder hen herkende meïr de darnes GEORCE, BONMÀ-
RIAGE, GUIIIAUME, h/TUttAERT, tHosr, L'FIoosr, IT-
TEF.S, TINANT, TIELEMANS, enz.

FIii verontschuldigde onue Metero juffrouw SEVRIN, door
ziekte belet, en Generaal tsEAUpAINu afwezig wegens
familiale aangelegenheden.

Daarna vroeg hij een minuut ingetogenheid ter nage-
dachtenis van de vrienden, die ons tijdens het verlopen
jaar ontvielen :

Ch. SWEERTS, Guill. GOOVAERTS en orrz€ ere-korpo-
raal Fernand de RONNE, die daags tevoren naar zi jn
laatste rustplaats werd gebracht.

Na de werking van de afdeling geCnrrende het voorbije
jaar in grote trekken te hebben geschetst, onderlijnde de
Voorzitter de hinderpalen voor onze rnaanCetri jkse ver-
gaderingen t de schaarste âan geffieenschappelijke ver-
voermiddelen, de aantrekkingskracht van de T.V. en de
internationale rnatchen, die door een ongelukkig toevan,
op de laatste woensCes vaïL de rnaand piaats hadCen.

FIii herinnerde aan cle reis naar oïrze stuwdammen oi)
2E mei L966 en aan de oTTvergietelijke ontvangst in het
kamp van Elsen'born door de komrnandant van het kamp;
Kolonel PoilS, alsook door de burgerlijke en militaire
overheden.

te Luik

V/

U



Hij betreurde dat de af deling nog geen vlag had,
nraar uitgesteld is niet verloren en in t967 zal deze wens
zeker veïwezenlijkt worden. De overhandiging vaTl dit
vaalclel zai aanleiding geven tot een intiem foesijo oi
tot een werkeliike plechtigheid, naar gelang de wens van
onze beheerraad.

Tijdens het jaar 1967 werden twee excursies voorzien :

de eerste zou ons toelaten, zoals beloofd, een bezoek te
brengen aan onze gedenktekens van de Panne, Westrc-
zebeke en Blankenberge r de tweede reis 'zarr een grote
deelneming betekenen aan onze bedevaart naar Stavelot.
Deze laatste reis zal in het vooruitzicht gesteld worden in
salrîenwerking nret de afdeling Luik, die jaarlijks met de

organisatie van de plechtigheiC te Stavelot is belast.

Ten slotte deelde de. Voorzitter rnede dat hii, ingaande
op de wens van cle Nationale Voorzitter, het voorzitter-
schap van de afdeling 'uou blijverT waarnemen, indien de

vergadering hiermee ten minste haar instemming betuigde.

De toespraak van Maioor BONMÀRIÀGE wercl langiu-
rig toegej,uicht en Kolonel TINDEN herhaalde in het Ne-
derlandsn met veel humor, de verschillende punten die
werden aangehaald. Kolonel TINDEN kreeg op ziin beurt
een hartelijke ovatie

Kornmandant DEIHEZ belichtte de f inanciëIe toestand
van Ce afdeling en gafo punt voor punt, de werking van
de afCeling weer tijdens het afgelopen jaar.

Als laatste spreker trad de Nationale Voorzitter oP, die
de Voorzitter van de afdeling Bral:ant dankte omclai hij
het voorzitterschap nog lang \Mou waarnemen. Hii achtte
zicln verheugd de vitaliteit van de afdeling vast te stel-
len en hoopte dat in L967 de voorziene plannen verwe-
zenlijkt zullen worden. langdurig werd de rede van de
Nationale Voorzitter toegejuicht.

Daar geÊn enkel voorstel werd gedaan voor de ver-
nieuwing van het comité, stelde de Voorzitter van de
a{deling Brabant voor het bestaande comité te behouden
en Kommandant DËI,HEZ in zijn functie van sekretaris-
schatbewaarder te bevestigen. Dit voorstel werd bij hand-
geklap goedgekeurd en aldus eindigde het administratie{
gedeelte van onze eerste maandelijkse vergadering.

I{et vieruurtje werd opgedierrd r kof{ie, cacao, taarten,
krentenbrood. Onnodig te zeggen dat iedereen smulde
naar hartelust"

lvlajoor BCNMÀRIAGE kondigde aan dat de trekking
van de tonrhola nakend "rÂras en rnaakte van de gelegen-
heid gebruik onn nogrnaais fulevror-rw GEORGE te danken
voor al wat zâ, niet alleen voor de kinderen, rnaar ook
vCIor a1 de leden van Ce afdeling haC gedaan.

i)e tombcl anummer,s wnrCe n in onrloop gebracht en in
minder dan een kvrartuur ïras altres uitverkscht.

De verniÈn"letrde loten waren niet all.een ueer tairijk, maer

ook haCden de meeste een werkeliike çvaarde.

Zoals atrtijd in dergelijke omstandigheden vliegt de tiid
veel te vlug voorbij en rnoest op een gegeven ogenblik

aan de terugkeer naar huis gedacht worden.

Met werkelijke spiit namen Ce leCen van elkander af-

scheid en beloofden allen aanwezig te ziin op de volgen-

de vergadering in februari.

Itfdeling

Oost-Vlctcrnderen
Zoals vorig jaar waren de leden van het cornité der

Ontmijners van Oost-Vlaandeïen en van de Genie Gent

samen aanwezig op zondag 29 januari in de fraaie zaal

< La Picardie >> voor hun eorste vergadering van het jaar

1967.

Behalve de twee voorzitters, de heren VAN CLEVEN

en [EYS, versezeld van hun dames, noteerde rnen de aan-

wezigheid van Kolonel TERIIN, Erevoorzitter, en van ziin
darne, Ivleter van de afcleling. \Maren eveTleens aanwezig :

cndervoorsitter en mevrouw DESMET, de heer erL mevrouw

EECKI-IOUDT, de heer en rnevrouw VÀN GELUWE. D"ar- 
*-

na kwam de Nationale Voorzitter, Kommandant GEORGE,

vergezelct van zijn darne, zich bii hen vervoegen, alsook 
*

Majoor en mevrou\rrr BONkIARIAGE. Ook mochten we rle
voo:zit ier van de a{deling West-Vlaanderen' de heer R.

BORIES, begroeten.

Te tT uur verkiaarde voorzitter VÀN CLEVEN de ver'-
gadering \rootr geopend-. FIij bedankte de Nationale Voor-
zitter, de eerste nationale Ondervoorzitter, de Ere,vooîzlt-
ter en de Meter van de afdeling en heette al de aanwe-
zigen welkom.

FIii drukte nogrnaals op het feit dat men zich hier be-
vond in aan$rezigheid van twee innig rnet elkaar verbon-
den verbroederingêr, die sedert t949 gemeenschappelijl<e
jaarlijkse vergaderingen en ontspanningsavonden organi-
seïen.

Hij dankte de ieden van beide comité's voor hun sam.en-

r,.rerking gedurende het verlopen jaar en voor de beko-
rûen resultaten. FIij bracht een speciale hulde aan Kolonel
TERTIÏ.T, erevoorzitter en aan zijn dame, de lvleter vaïî 4u r"z'

a{deling, voor de steun die ze vertrenen aan al de activi-
teiten van de af deling. De redevoering van voorzitter'a-'.
VÀN CTEVEN werd warm toegejuicht.

Kolonel TERLIN, in beide landstalen, dankte de Natic-
nale Voorzitter, alsook de eerste nationale onCervoorzitter,
voor hun aanwezigheid op de eerste vergadering van de
a{deling.

F{ij bracht een welverdiende hulde aan de dynarnischr
voorzitten VÀN CLEVEN, alsmede aan al de leden van
het cornité. {F{artelijke toejuichingen.}

Daarna voerde de Nationale Yoorzitter het woord. Hij
r,ryenste de voorzitter \ran de af deling Oost-Vlaanderen
geiilk om de bæreikte resultaten en verklaarde eens te

meer zeer gelukkig te zijn omdat hii zich bevond onder
cle ontmi jners van Oost-Vlaanderen.

Ten siotte had de heer IEYS een speciaal dankwoord
vûor cle T{alionale Voorziiier en de eersie }daiicinaie Cn-
dervoo rzitter, die met hun dames aanwezig waren.. Eens
te nûeer maakte hij ook de lof van voorzitter VAN CtE-
VEN.
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Een daverend applaus begroette deze twee redevoe-
ringen. Daarna kwarnen de aan\ re:zigen samen op de eer-
ste verdieping, waaï een < democratisch nnaal >> op lien
wachtte.

Na het eten werd de zaal donker gemaakt en liet de
heer LEYS prachtige dia's van zijn reis naar Egypte op
het scherm zien.

En zoals altijd vroeg men zich af wat het meest diende
bewonderd : ofwel de pracht van de geprojecteerde beel-
den, ofwel de eruditie van de sympathieke heer LEYS.

Om de vergaCering te besluiten werd een speciale
tombola uitgetrokken, die vele gelukkige winnaars maakte.

Het was een zeer geslaagde avond. Hiervoor dienen
de twee voorzitters LEYS en VAN CTEVEN met hun
comité's harteli jk gelukwenst. Traditiegetrouw krijgen de
zeer sympathieke en giimlachende Louis DESMET en zijn
adjunct DESMUL een speciale vermelding.

DAGORDE

Toespraak door de Voorzitter.

Verslag van de Schatbewaarder.

Verslag van de comn"rissarissen-toezichters.

Ontlasting te geven aan de beheerders.

Statutaire verkiezingen.

Benoeming van een vaandrig.

Vaststellen van de bijdrage voor 1968.

Goedkeuring van Ce begrotitrg voor t967.

Allerlei.

Statutaire verkiezingen

De hiernavermelde beheerders zi jn uittredend en her-
kiesbaar ' DESMET, IINDEN, IINOTTE, PRIGNON, VAN
CLEVEN, HEUCHON ,

Cornmissarissen ' MASSET en GOOSSENS.

InkormsÉen

Bijdragen
Interesten
Terugbetalingen
Medailles
Àllerlei .. "

v3.477

Ilfdeling

.&ntwerpen*Limburg
Daar de gezandheidstoestand van de voorzitter van de

af Celing Àntwerpen-Limburg te wen sen overlaa'io is het
dringend noodzakelijk een opvolger te vinden. De kan-
didaten voor deze functie worden verzocht zich schrifte-
lijk te wenden tot de heer DREESEN Ernest, Paleisstraat
nr. 44, Antwerpen.

De toekomstige voorzitter van deze afdeling zal mogen
rekenen op de totale medewerking van het huidig comité,
ten einde hem toe te laten zijn delikate opdracht als afde-
lingsvoorzitter in de voordeligste voorwaarden te vervul-
len.

UÊtEavem

Hulpverlening
Overli jdens

I{uweli jk wesen
Studies wezen
Vacantie \^rezen

Voorschot af delingen
Plechtigheden, Stavelot,

gadering, vervoer
Bulletin
Bijdragen UFAC
Adnlinistratie

De Verbreedering
{nrominale waarde} titels

;in;.;; ";;-

4.500
4.000

L

L

6.û00
7"60û

1.50û

8.500

15.100

9.50û

12"053

P.R.

Bank

Credit op 51-12-66

zT "L&î Creditsaido der bewerkingen
50.086
16.020

1Sû

3û
Credit op 3t-19,-e5

P.R.

tsank . ...

CreCit

5.05&

2û.826

I 1 .505
8.t74
4.83ô

24.415

5.ç09

73.477

3"1S6

t8.7 6q
3.90ç

25.864

bexiÉ bovendienr voor 65â.Gû0 F'

bf,! de Banlc gedeponeerd.
25.864



Afileling lVest-Vlaanderen.

Juist v66r het verschijnen van voorgaand . B{letin ' kwam de droeve tlitlinS 
^v^an k*

ufst";"; u"r M"u*o- ÉORleS, 
"r'"ried"o 

te Sint-Anilries op 2-8-191e-pber 1966. De

À.t Ue"àt" van de voorzitter van de afdeling West-Vlaanderen, R. BORIES, werd geboren

OVERLEDEN

ïn memorium
Met een pijnlijke verslagenheid vernamen s/e het plots af'sterven

van onze goé'de vriend Georges MINNE.

Alhoewel zijn gezondheidstoestand de jongste tijd zeer wankel v/as
geweest, scheen hij er terug bovenop te ko,men en vre hooqten dat de

doorstane beproeCngen weldra slechts ê,êD onaange:rrârrê heinnering
zouden worden.

Helaas, het lot heeft er anders ov€r beschikt.

We hebben sergeant MINNE goed gekend tijdens de jaren 45-49,
toen hij o,nder mijn bevel diende in het Zde Ontmijningsbataljon. FIii
v/as een minzaarn ïnan, die er niet voor terugschrikte de verrnoeieni's'
sen en de gevaren van zrjn soldaten te delen. Heel_ spoedig kon hij
zijn gezag 6ij zijn manne l laten gelden. In het harde milieu van de

Ontmijneis, rwaâr zich onophoudelijk de schrikwekkende schaduw
van een wrede en onverv/achte dood aftekende, hadden woorden niet
veel invloed. Alieen werd hij geërbiedigd, die als chef zelf. kon in
de bres springen, zich blootstellen aan gevaren_met ziin soldaten, hun
leven delôn, alsook hun rniseries en hun vreugden.

Aldus llras Georges MINNE : een joviale, goede, jongen, soms

misschien wat bars \Manneer zijn kerels het al te bont maakten, maar
toch kon hij ze met zijn innemend gezag steeds voor ztch winnen.

Hij vras alti3d de eerste om te vertrekken bi: herf stregen, bij jtt'
ko,udé noordenwind tijdens de winter, onder de hete zomerzon. Hij
ïî/as ook de eerste, die zich durfde wBgen in de gevaarlijke en dik-
wijls noodlottige hinderiaag, die een mijnenveld al*;d betekent.

Dit wisten zijn ,soldaten. Wij, zijn oversten, vtraren hiervan ook op
de hoogte. Vandaar de achting, \ /aaffnee bij door ziin so'ldaten en

door ons werd omringd.

te Brugge op 14 oktober 1896.
Zé- was aanwezig op al onze vergaderingen, îwaar ze spoedig

van ons allen.
Moge onze vriend Raymond BORIES ervan overtuigd zijn dat

in de rware rouw, die hem treft. We bieden hem dan ook ons innig

*t+

Ontmijner NEETESONNE Karel, Lodewijk, geboren op 5 mei
op 2L januari 1967.

*1

Afrlelins Oost-Vlaanderen
M"-utou* Mathilde TEMMERMAN, geboren te Wetteren op 11 december 1879, ov_er-

t""d i" Wàità"en op 2Z maart 1967. Ze'wâs de echtgenote van onze wiend RASSCHAERT
Clement.

Aan de beproefde families betuigen v/e ons oprecht rouwbeklag.
-1,

*1*

Georges MINNE

De jaren gingen vo'orbij.

Teruggelceerd in het burgerleven was Georges MINNE een vreed-
zaam burger geworden, bezorgd zoals \Mij over de talrijke kleine pro-

blemen, die het dagelijks leven meebrengt.

Hij vond nochtans zijn ontmijnersziel terug, zijn o'nbaatzuchtig-
heid 

-en 
wijdde zijn beste krachten aan de opbouw van anze vereni-

gtng, deze verbroédering van de Ontmijners, die we verplich,t waren
te stichten, niet alleen om de herinnering te vereeuwigen aan de feiten,
die toen als heldhaftig werden beschouwd en waarom de regerings-
milieu's heden zo weinig bekornrnerd zijm, maar ook en vooral o'il1

de wezen en weduwen uàn onze,in bevolen dienst gevallen kameradsn\*'
te helpen en onze' vrienden bij te staan, die op de ene of de andere
manier door het noodlot getroffen s/€rrerl.

Met de grootste toewijding vervulde hij jarenlang het ambt vaoV
,sekretaris der afdeling Oost-Vlaanderen. Wij vergeten niet hoezeer
hij in deze taak werd bijgestaan door zij\ echtgeno'te, \Maarvan 'ù/e

"o' 
dik*ijls de onverstoorbare, vriendelijkheid, gepaard met een {ie_pe

nederighéid, hebben gewaardeerd. Ook aanzien v/e het als een plicht,
bij hei opnieuvr aanbieden van ons meevoelend rouwbeklag, mevrouw
IVIINNE ie betrekken in de huide, die we heden aan haar overleden
man brengen.

Vaarwel, mijn oude vriend Georges ! Te vroeg zijt ge aan onze
genegenheid ontrukt. Maar zij, die we hebben liefgeh_ad, verdwijnen
nooii helemaal : de leemte, die ze in onze rangen hebben achtergela-
ten, za| nooit wo,rden aangevuld. Zij zullen in onze hrarten steeds de

bevoorrechte plaats innemen, die hun toekomt.

Kolonel A. TERLIN,
Ex-Kommandant van het 2de Ontmijningsbataljon.

de sympath,ie verwierf

ïve met hem meevoelen
rouwbeklag aan.

1893 overleed te, Ieper


