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Ja heus, het is verrezen, het blad waarop U niet meer rekende ! Het heeft zich losgemaakt van de

lethargie waarin het gedompeld was ten gevolge van dat medicament, dat enerzijds bestond uit iede-
reens omverschilligheid en passiviteit en anderzijds de schaarste van de beschikbare gelden.

Dit nummer, beste kameraad, brengt er het bewijs van. Jawel, het bewijs, maar helaas... nog niet
de verzekering van een vast voortbestaan. Uw mildheid, die door de aanvang van een steunlijst wordt
bevestigd, die elders is ingelast, en waarvoor uw leiders U bedanken, brengt een begin van zekerheid.
Men moet echter wel toegeven dat dit slechts één element is. lk twijfel er niet aan, dat zij van een jaar in
't ander zal volhouden, wellicht vaker. U weet echter dat het geld, de ziel van de zaken, niet helemaal
volstaat.

Hetgeen van belang is om aan uw " blad " een regelmatig tempo te geven, is uw morele steun, een
steun die zich door aanmerkingen, ja, zelfs door kritieken uit, en hoofdzakelijk door uw daadwerkelijke

\lsamenwerking, uw medewerking, uw persoonlijke of gezamenlijke bijdrage.
Oh ! Slaàk geen luide kreet ! Niemand is onontbeerlijk en het bescheidenste geschrift van de een-

voudigste onder U, goed of laconiek opgesteld, zal in de kolommen van ons blad een plaats vinden. De
onderwerpen ontbreken niet : verhaal of anekdote uit de heldentijd, leven van de afdelingen, verslagen
van plaatselijke manifestaties, gehouden toespraken, bij gelegenheid van de ene of andere plechtigheid in
verband met de mijnontruiming, bondige verhandelingen betreffende gebeurtenissen van de dag (politiek
uitgezonderd), gedichten, allerlei berichten, overlijden, huwelijk, geboorte, enz. Heb geen vrees. Zo nodig
zijn de redacteurs van het blad bereid om de nodige verbeteringen aan te brengen.

Kameraden, Vlamingen en Walen, aarzel niet om de ene of andere activiteit als medewerker uit te
oefenen. lk ben bewust dat menige onder U meer dan de nodige bekwaamheid bezitten en ik zou hier uw
talenten niet in twijfel durven zetten, ja zelfs namen aanhalen.

Herinner U het bloeiende tijdperk, wanneer uw < blad " (als men zulke naam aan ons bulletin mag
geven), regelmatig verscheen. Het was de broederlijke band die het contact bewaarde gedurende de
rustige periodes, 't is te zeggen tussen de Algemene Vergadering van de Verbroedering der ontmijners
en dè jaarlijkse betoning aan het National Gedenkteken der ontmijners die in dienstverband om het leven
kwamen of, beter gezegd, op een echt slagveld, getuige het gedenkten dat te Stavelot werd opgericht.
Dit broederschap kan niet, mag niet verdwijnen. Om het te handhaven, kunt gij, die zich aanzienlijke opof-
feringen hebt getroost, thans ook nog een kleine opoffering doen, die ditmaal U geenszins zal benadelen.

Op U allen durft de Beheerraad van de Verbroedering en het Redactiecomité rekenen.
Zij danken U hiervoor zeer hartelijk.

De Erevoorzitter
J. VANDE RYDT
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tis"uolg" een beslissing die sedert- 1965 door de Beheerraad genomen

i^-"te Brussel ptaats n"ui?i'li"l" ùôîrïïcaciÀé l,-Èoninvttan 6 (Zuid'statie)'

Slrq',:l' ze werd u""tn"ri"ia op ZONDAG 25 MEI '1975 te 10 UUR qO.sTlPT'
'b*0,,. â )"î'r'"Jr." bestaan uit een academische zitting, voorgeieten door"de

\iË led"n van de Beheerraad'

D a E o r d e

werd (zal de
1,

ALGEM. VERGADERING, . ..

STAVELOT
ALLERLEI BEHEERRAAD

algemene vergadering opnieuw

H. GEORGE, Nationale voorzitter, omringd door

- Toespraak door de Voorzitter

- S,tatutaire verkiezingen
vâiiiug van de Schatbewaarder
vatstelling uàn au biidrage voor 1976

verslag door de commissarissen-Toezichters
CôeOf<éuring van de begrotilg.voor, 1975

Ontlasting tê geven aan de Beheerders
Allerlei.

Statutaire verkiezingen

,orr|r"rJliilavermeldebeheerders'"""n":1::denherkiesbaar:deHerelLINDEN'PRIGNoN'vANoLEVEN'HEUCHoN'
Commissaris : de Heren MASSET' GOOSSENS' ^.-:;'r,^J^ .,^^' rta sêLiiê Brâhanr. U
Twee mandaten blijven toe te kennen ' ""n'.ur,r"or.r_s.en 

een afsevàq{iofe u:o1,1" sektie Brabant'

Volgens artikel 23 van de statuten moeten de kandidatur"n, *n-1"-tr.r-a"tional" voorzit'ter voorsestefd t'lnt ""n 
maand,

*ot oà-Àiset;Ïlî:"j""jj:3"ring 
tunn"n de deernemers in dezerfde zaar een eetmaal krijsen, tesen de prijs van 125 F

,o*"n?î,,"1,j':ffi:"f:"Tff:1T3."fl; 
verzschr z,ich zo haast moselijk -in verbindins te .stellen met hun afdelinssvoorzi'tter'

Deze raaiste zar de rijst der deernemers aan hetî# ,lliËiùrr.'àË-iË'rài ouér*âtèn run de schatbewaarder'

Zoars naar gewoonte zu[qn $e u"*o"rko"t"iipei ir"rn of'p"r.rto"îi"iogl"o"ra worden aan.de redeh, die hun bijdrage

betaalden alsook 
ff:tru"::r{;#t:: rrrete.sde 

beperkins.en in de orsanisatie van onze algemene vergadering' al de

ontmi;nàis'iïËiriiri é" lî-gËààidriftis mogeliik- zullen aanwezigzijn.
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Overhandigi ng van een'Vla$àan: Een
aan de Afdeling Antwerpen-
Limburg
5 mei 1974, werd overgegaan tot de lnhuldiginE van de vlag
vand eze afdeling.

Prachtige plechtigheden vonden op deze dag plaats te
Antwerpen, onder, het beheer van Mijnheer Chares DEWALHENS,
Voorzitter van he't Coôndinatiecomité der Vaderlandse Vereni-
gingen van destad.

De nieuwe vlag (warvan M ijnheer DËSTREE, Post-Voorzitter
van de V.O.V. 4;O/45 en Mevrouw René MULLER, echtgenote
van de Voorzitter van het 20.-Fu) peter en meter zijn, werd,t
daaringehuldingdinbijzijnVanzeértalri.ikpubliek.

Een receptie eR een feestmaal, die zich in een uiterst
\r/_an Eename atmosfeer afspeelden, bekroonde deze zeer schone

dag.

Wii bieden onze hartelijke gelukwensen aan de organisa,tors
van deze V Day en meer in't bijzonder aan Albert RAMPELBERG,
Voorzitter van de Afdeling Antwerpen-Limburg.

Deze _ plechtigheid werd namelijk bijgewoond doorM. GEORGE, Nationale Voorzitter, de 
- 
Ondeiùoorzitters Col.

LINDEN en LINOTTE en de Eeheerders : BORIES, MEERSMAN,
EECKHOUT, VANCLEVEN en VANDERTCK.

.Wi; hebben het groo,t genûegen aan al onze leden mede
te delen, dat de Medaille van verdienste van de Ù.O.v. 40-i15
werd toegekend op 3 rnaart rg74 aan onze vrienden :

DE BARRET OP ZILT/HREN MEDAITE
GEORGE Ernest
LINOTTE Oscar
Dr PRIGNON Roger

Iâ?JIp- TY-acinthe
VANDEREYT Jean'\-/ 
DE BRoNzE MEDALTE

BAUWENS Hendrik
DELHEZ Franz
GHESOUIERE Achille
GOSSENS Pierre
VAN LIERDE Albert

Wij houden eraan, al
wensen.

onze vrienden van harte geluk te

De B.R.

ten eere
, Het Ministerie van Landsverdediging voorzie,t volgens de

beschikingen va$tgelegd in het AO-I/sze een financiéte ver-
goedirlg-voor het militair en het toegevoegd burgerlijk personeel
der drle strijdkrachten, dat door- speèifiek bpzôe[ingswerk
heeft bijgedragen tot:

het realiseren van substantiêle besparingen tijdens de
tewerkstelling van uiteenlopende, dure en complexe
materielen;

- het verbeteren ein op punt stellen van installaties tenein-
de bestaande materielen en uitbatingsprocedures te
vereenvcudigen;

het ontwikkelen van rnaterlalen en gereedschappen bes-
temd voor de uitvoering van bijzondère opdrach,ten.

Aldus kanrt jaarlij'ks, tijdens de maand december, een
commissie bijeen om de'voorstellen, in verband met de gereali-
seerde werken nuttig aan de gemeenschap, ingediend dôor: de
verschillende korpsoversten, te onderzoeken en te bestuderen
in functie van hun originele en nu,ttige waarde.

De rnilitaire ontwerpers van de meest verdienstelijke inno-
vaties die door de commissie worden weerhouden ontvangen
uiteindelijk, ten titel v3n beloning,een bijzondere vergoeding
en zeer hartelijke gelukwensen vàn de Ch-ef van de Géneralé
Staf .

Di,t jaar viel een zêey bijzondere eer te beurt aan de
Ontmijningsdienst vermits de hoogste beloninE van 10.000 f rank
werd toegekend aan de Adjt Chàf CRABEELS

Deze vergoeding werd toegekend voor de volgende réali-
saties :

nnaterieel voor het onschadelijk maken op afstand van
springtuigen voor terrorisme of sabotagedade ;

vervoermiddelen voor springtuigen voor terrorisme of
sabotagedaden ;

materieel voor het openen op afstand van bombrieven.
De comrnissie motiveerde haar advieb als volgt i a Het gebruik
yaf deze apparaten . verhoogt de veiligheid ùan het peisoneel
belas,t met het onschadelijk-maken van springtuigen eh vermin-
dert in g.rgte mate het ilsiko van dodeiijkd on:gevallen. Deze
verwezenlijking is. niet alleen nuttig voor ïe militaire gémeen-
schap, maar vôor heel de samenleviirg ,).

De aankondiging van een dergelijke onclerscheiding heeft
het gehele kader-der ontmijners aaïgenaam verrast en in hoge
mate voldoe.ning geschonken. De bei-oning heef,t indeidaad een
diepgaande betekenls : ze is de concretiséring van een bestaan
volledig gewijd aal de DOVO, en, uiteindelijË aan dà nestfrer-
rning van al onze landgenoten

Laten we nog verrnelden dat deze verdiende beloning werd
toegekend ?an ADC CRABEELS, enkele dagen voor irj" op
pens ioenstelllng.

Î'finimum bedrag van rust-
en overlevingspensioenen

On,twerp van koninklijk besluit tot verhoging van het mini-
mumbeClug van zekere rust- en overlevingspeirsiôenen ten laste
van de Openbare Schatkist.

f n artikels 2bis., _par. _1 , _van de wet van zr juli 1962 tot
vastelling van het minimumbedrag van zekere rust-en overtevings-
Pqnsioenen ten las,te van de Openbare Schatkist, ingevoegd dôor
de wct van tT LUi 1s71 en ge*ij.iga 

-UU 
Aà tonl;kiryù"-UËrtuiten

van 13 nov. 1972, _12 septeriber'ldrs,-ig-;*-*bài lbrc,-"î-âgjuli_ 1974, wordt het bedrag 7.9sû frank vervangen dooi tràt
bedrag 9.600 frank vanaf I fuli 1974.

1.. ,::, 
'.i'6ntmiiner is

Uitkering van militaire
rustpensioeRen

De Administratie der pensloenen meldt ons wat volgt :

lk heb de eer u aan le.fondigen da,t de militaire rustpen-
sioenen wegens dienstoudefdonl,,- vogl. de berekening waa!'van
oorlogsdiensten worden. in'aanmêi,ttË-g genomen en ôie tot op
heden door de Nationale Kas voor'ôoiiogrp*nrioenen werden
uitbetaald, van 1 april 1975 af , krachtens de"w'et van 2T navember
1974, door de Adminlstratie der Thesaurerie, Centrate Diens,t
der Vaste Uitgaven, Kunstlaan.30 te 1û40 Brussel, rrilôÀ worden
uitgekeerd.



Eens te neeer

Eens te meer hebben de ontmijners bewezen dat zij hgt
verleden niet hadden verge,ten. Dat de nagedachtenis van hun
gesneuvelde makkers op het veld van eer levendig was gebleven
in hun hart en in hun geest. Dat onder de doden en de levende
een broederband werd geschapen, zo innig en za heilig, on-
geschonden doorheen de jaren zowel op Nationaal plan als in
de diepste intimiteit van de onderscheidene sekties.

Di,t hebben de ontmijners in aktieve dienst te Westrozebeke
eens temeer op B december 1973 in deze lokaliteit in het

rdaglicht gesteld.

Deze heerlijke dag werd ingezet om 11u. 30 met een Euca-

ristie viering opgedragen in de parrochiale kerk St-Elooi door de
t.t.t, VERDONCK, pastoor en tevens aalmoezenier van de

:ontmijners aldaar. 
:

De ganse organisa'tie berusste in de handen van wacht-
meester Paul TOUSSAINT.

M idden de uitgenodigde personaliteiten die eraan hadden
gehourden tegenwoordig te zijn bemerkte men ondermeer 'i ,

dhr. GHEYSEN, volksvertegenwoordiger uit Roeselare, Majoor
SNEYERS, plaatscommandant, Majoor DEGANCK,"' commandant

van de ontmijners, dhr. DE GROOTE, Burgemeester van Houthutst
en tevens peter van de ontmijners, alsmede dhr. vAN CLEVEN
oud ontmijner, die als beheerder van de verbroedering van de
ontmijners van België, €F gemandateerd optrad.

Er valt op te merken dat.benevens bovenvermelde persona-
liteiten al de on,tmijners deel uitmakend van de eenkeid het als
plicht hadden aanzien samen met hun dames deze plechtigheid
bij te wonen.

Na de mis begaven de deelnemers zich naar het regionaal
monument destijds opgericht ter nagedachtenis van de ontmij-
ners gesneuveld in bevolen diens,t, en thans heropgericht midden
de kazerne van Poelkapelle. 

\_,
Na de inzegening van het gedenkteken door Allmoezenier

VERDONCK en het neerleggen van tal van bloemtuilen, geschon-
ken door verschillende delegaties werd in een ogenblik van
aangrijpende stilte en ingetogenheid een hernieuwde hulde
gebracht aan hen die als sublieme slachtoffers vielen in de
vervulling van hun plicht.

Bij het beeindigen van deze plech,tigheid verbroederden in
een uiterst hartelijke sfeer, de gezagdragers en personaliteiten
sameil met de burgers en de militairen in een eenvoudige
kazernezaal, alwaar door charmante dames een erewijn werd
aangeboden.

Majoor DEGANCK nam er het woord. Als begaafd redenaar
bedankte hij in ontroerende termen de plaa,tscommandant, dewel-
ke ingaande op het verzoek van de ontmijners, het monument
verdwenen tijdens de zo talrijk uitgevoerde werken, had laten
heroprichten binnen de omheining van de kazerne,

Later werd een demokratisch noenmaal opgediend in het
café aan het station te WESTROZEBEKE, alwaar de vriends char
hoogtij vierde. Midden deze atmosfeer van hartelijkheid nad/j
Majoor DEGANCK eens te meer het woord om zijn erkentelijkheid
uit,te drukken ten opzichte van al de aanwezigen. Vooral aan
het inrichtend komitee bracht hij hulde en dank.

De Heer VAN CLEVEN, van zijn kant, verklaarde fier te
zijn midclen de jonge ontmijners te kunnen vertoeven, bedankte
hen in ontroerende termen om de zo har,telijke ontvangst, het
verleden waardig.

Met een welgeslaagde tombola, werd deze heerlijke dag
besloten. Piëteitsvolle manifestatie, waarop eenierder belofte
en hoop uitdrukte elkaar volEend jaar terug te zien"
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