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MOREEL VERSLAG 198 1

voorsesteld door de VOORZITTER

bij de algemene vergadering van zârnei B 1

' Mevrouvonr MtJne Heren , Bestc vrLendcn ontrnfJnera,

Bij de viering van d.e 35e vetiaardag van de stichting van de
verbroedering, hebben wij gebroken rnet de eenparige beslissing, die
enkele jaren geleden werd genomen door de Beheerraad, om onze algemene
vergaderingen in de Brusselse agglomeratie te houden omwiLle van de
gemakkelijke verbindingen en ook onwirle van besparingen.

Dit jaar zijn we graa8 ingegaan op het vooretel van Luitenant-
Kolonel Van Thorenbur6; om bi.jeen te komen in zijn instelling te Hevarleel
die wiJ aldus kunnen bezoeken en waard.oor wij kunnen tonen wel,ke ideale
eamenhang er nog heerst tussen aktieve diensten en ancienri.

Nog maar paa lras dit besluit genomen of wij vernamen ciat
Luitenant-Ko1onel Van Thorenburg, zi-jn bevel zou overgeven aan Luitenant-
Kolonel Dumont. Deze plechtigheid, doordrongen van de mooiste burgergeeat
en vaderlandsliefde, had plaats op 16 februari van dit jaar.
Een belangrijke afvaardiging van de Verbroeclering was aanwezig en de
nieuwe korpschef heeft er prijs op gesteLd de beslissing genonen door
zijn' voorganger te bekrachtigen.
lllij verenigen beiden in de harterijke dank die wij ze toesturen.
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Na deze inleiding wil ik graag in brok aIle deelnemere
van vandaag begroeten, net een apeciale vermeldinpç voor Kolonel Lhost,
8ewezenchefvan'DoVo,al-stnedevoorMevrouw,ookvoorMevrouwDaute1
de weduwe van een ger"ezen chef van DOVO' die steeds aanwezig is op. aL 

i

onze manifestaties, als ook de ere-korporaal Dir teys. i

Spijtig genoeg noet ik hier onze afwezige meter verontschul-;
digenl de ex-mejuffrouw Sevrin, die met verlof is in het buitenland.
Zij drukt 'ons aI haar spijt uit en wenst onze vergadering een volnaakti
welslagen.

Tijdens het voorbije Jaar hebben enkele kameraden ons
verlaten- Het zijn: Barthloné - Bastieu - Bontet - Geradon - Sergeut
en hlarnimont.
Tot hun nagedachtenis vraag ik u enkele ogenblikken van ingetogenheid.

Zoale voorheen hebben aomnige van onze provinciale afdelingen
zich verenigd, om getuigenis af te leggen van het dynanisme dat hun
bezielt' 

, , v
De beheerraad van ziJn kant, verdeelt ztJn taken tuaaen de

afvaardiging met vaandel op verschillende vaderlandelievende manifeeta-
ties die hebben plaats gehad, zoale deze ingericht door Pro Belgica
tot eer en glorie van de Landmacht, deze van de lloe verjaardag van
de oprichting van Be1giër en meer recent de 8e mei-viering a1s grootse
herdenking van v-Day en van de 36e verjaardag van de Bevrijding van
de Kampen.

Ingaande op de wens die ik vorig jaar uitsprak, heeft onze
pelgrimstocht naar Stavelot een Broot sukses gekend. De anciens hadden
er prijs op gesteLd eer te brengen aan de slachtoffers onder de aktieven,
wier nanen ge8raveerd zijn in het brons en voortaan deel uitmaken van
het NationaaL Monunent.

' Ik veroorLoof mii rroa wat meer nisbruik te maken van ut
geduld om even te bliJven stilstaan bij de morele en nateriëLe rechten
van de strijders in rt al.gerneen en waarbij de meesten van ons behoren, \v

Men moet wel weten dat het sedett t1 naart 198O niet meer
nogelijk is aanvragen in te dienen teneinde het statuut van nationale
erkenning te verwerven. Wat wel nog kan bekomen worden is :

10 de kaart van staat van oorlogsdienst voor strijders 1940-1945r
naar die evenwel niet meer de rode stempel draagt, dat het
voorrecht van statuut van etrijder bewijst waaraan ik zojuiet
herinnerde i

2o de vermincleringekaart op de tarieven van spoor- êD buurtspoorwegen :

t" de herdenkingsmedaille van de regering van Zijne Majesteit Koning
Albert r, maar de verjaring zal waarschijnl.ijk in 1p82 riggen.

Anderzijds zou de Permanente Commissie, bestaande uit verte-
çenwoordigers van de regering en vaa de vadertandslievende verenigen,
de prograrnmaties van de jaren 1981-1gïz hebben vastgesteld, en zou
neer bepaald de leeftijd om recht te hebben op de mobilisatierente,
van 65 naar,60 5aar worden teruggebracht ( niets schijnt nochtans te
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ziJn voorzlen voor de sanenvoeging van deze rente net andere voordelen
zoale de rente van krijgs- of politieke gevangene biJvoorbeeld).

I

Alvorens deze uiteenzetting te besLuiten wil ik u toch nog
herinneren aan het hoofdartikel tr Laat ons Belgen blijven fr van onze
vriend Komnandant Van de Rydt, die een oproep doet voor eendracht onder
alLe Belgen van onze drie. gewesten, door zich te vereenzelvigen net de
organisatie van onze verbroederinBf rraar vriendschap en totaLe broeder-
echap al onze ontmijners moet verenigen onder het schild van de ene en
onverdeelbare verbroedering, terwijl de geweetvorming nornaal gebeurt
ln de schoot van de provinciale afdelingen.

Aan het einde van dit moreeL verslag ie dit mijn
vurigste weng.

Ik dank u voor uw welwillende aandacht.

DE MORELE EN MATERIELE RECHTEN

VAN DE STRIJDERS

Vanaf ,1 maart 1980 is het nlet meer
van de voordelen van een statuut van
even welk r in te dierêr.

mogelijk, aanvragen tot het bekomen
Nat i onale ErËent e1i iikhei d , om het

1 ._ ÊIPRTJpERSKAART 194.0-1 g4Gr

Te volgen procedure. :

- Een aavraag indienen nct hct foraru1l.cr dat tc bekonen ia op het
secretariaat van uw Sectie.

- Bijvoegen r de vemechtvaardigingsetukken hernomen op de Lijet
van de stukken te leveren aan CDSB (biJr';evoegd aan het aanvraa8-
f ornulier.)

. - Het dossier opzenden naar het Minieterie van Landsverdedigingt
Centrale dienst van het Stamboek, Kwartier Koningin Elisabeth,
Evere Straatr 1140 BRUSSEL of het afgeven aan uv sekretarie
die het nodige zaL doen.

Opselet : De kaart draagt niet neer de rode atempel die het bewiJe
is van voordeelhebbende van het etriJdersstatuutr voor
hetwelk de aanvraalçdatum veretreken iB.
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2. VER},IINDBRTNGSKÂART VOOR DB NI"IBS EN NMVB

Te volgen proeedure :

- Een aanvraag indienen met het voorziene formulier dat te be-
komen is bij uw sekretaris

- Recto invullen en ondertekenen, Verso de kategorie innrl,len tot
dewelke u behoort.

- l)9 arrnvraag naar een van de hiernavolgende adreegen opsturen,
die overeenkomt rnet uw katepçorie of afgeven aan uw Sektie-sekre-
taris.
B. Ministerie van Landsverdediging, Centrale dienst van het

Stamboek, Kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat, 1140
Brussell indien u oudstrijder 40-45 bent, NIET oorlogsinvatide,
gewapende weerstander, agent van de GID, krijgsgevangene, lid
van de FBGB, begunstigde van het Statuut van Nationale erken-
teLi.jkheid opgericht door koninklijk besluit van 28 augustus
196\ ( rode oternpel- ).

b. Minlsterie van Financiën, admlnistratie van de Peneioenen, v
Jan Jacobus Plein 1O, IOOO Brusse}, indien u oorJ-ogsinvaLide
bent of beAunstigde van een çeduwepensioen van militair of
gelijkgestelde betrekking hebbende op de oorloe, 1940-45
(schadel-ijk feit opgelopen na 2t+ augustus 1)JJ en voor 26
aurustus 194?).

c. Ministerie van Openbare Gezondheid en der Familie, Administra-
tie van de burger slachtoffers, Square van het vliegwezen 71t
1O70 BrusseL indien u politiek gevangene, weerstander van de
sluikpers, burgerweerstander of weigeraar, of weggevoerde bent
doch op voorwaarde dat u geen oorlogsirvalide ten militaire
of ge1-ijkgestelde titel bent ( zoniet zie b. hierboven).

OPMERKTNGEN

A. Iri geval van verlies van de kaart net oorlogsverdiensten van StriJdere
1940-45 , noet men een drrplicaat aanvragen aan de CDS I een door de
Iokale politie afgel-everd attest van verlies bijvoegen (zoals voor
een identiteitskaart).

van
of
Beld
Vêf-
bi j-

zoals hierboven
worden voor

HERTNNERINGSI.IEDAILLE VAN ZIJNE MAJESTEIT KOIiING ALBERT I
Te vol6qen procedure :

- Een aanvraag indienen met behulp van het voorziene formulier,
te bekomen bij uw Sekretaris.

ingskaart
i-.n verll,es

etation ge
de kaarf

at i onsche f
organi sme

B. ïn geval van verlies of beschadiging van de verminder
NI,IBS EN NMVB moet er ogenblikkelijk een verklaring va
beschadiging aan de Stationschef dichts bi-{ verncldc
worden en schrifteLijk het organisme van uiltSifte van
wittigen, hier ook de verklaring afgegeven door de st
voegen ; dan zal de kaart onmiddellijk door hetzelfde
vervangen worden.
In geval van niet-onmiddeLl-ijk aangifte van verLies,
aangegevenr zal de titularis verantwoordeLijk gestetd
het misbruik dat met de verloren kaart kan gebeuren.
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- BiJvoegen een atteet van goed gedrag en zeden opgesteld bLancn

het lopende jaar

- Deze rnedaille wordt enkel toegekend aan de mititair die werke-
lijk aanwezig was bij een eenheLd tussen de 18 december 19O9 en
de 18 februari 1914.

- De aanvraag en bijtage,opzenden naar het Ministerie van Lands-
verdedigingr Centrale dienst van het Stamboek, Kwartier Koningl.n
Elisabeth, Everestraat te 114O Brussel of ze afgeven aan uw
Sekretaris.

TER HERINNERING

De sluitingsdatun voor deze nredail-Ie ie nog niet juist bepaald naar zalplaats hebben in 1Ç82.

Op te rnerken valt dat rente-aanvragen voor oudetriJdere en gevangenenl
rente van mobilisatie en rente van oorlogeweduwe ten alle tiJde mogen
aangevraagd worden.

De nationale Sekretarie houdt zich ter beschikking van degene die andere
inl-ichtingen wensen.

4. vERMINDERTNG oP DE sPooR','EGEN vooR DE T,JEDUIIBN

De minieter van verkeerswezen heeft in principe beeloten dat de wedu-
wen van titularissen van nationaLe erkenningsstatuten tea vaderlande-
lievende titel t een vermindering van 5M zoud,en kunnen bekomen op
de Spoorwegen voor zovel^ hun echtgenoot een begunstigde nas van een
vermindering. Dit Zou beduiden dat indien de echtgenàot , ten vader-
landslievende titer een vermindering van 2!, 50, ?5/" op de spoorh,egengenoot' bij zijn overrijden, de weduwe een verminderint van beÂ 

""1,krijgenrwat ook de vernindering was die de echtgenoot ireeg.
oôk hiervoor noet de NMBS en de NMVB uitvoeringsmaatregelen treffen,
hetgeen tot op heden nog niet gebeurde.
Er zouden ook verscheidene'maatregel.en zijn voor de burgerriJke
slacht offers.

lp.Door een rondechrijven van 2? nei 1981 ( zj.'e hierna) meldt de VOV/4O-4: one de formaliteiten te vervullen.

E. G.

BETRET'T

27 r'eL 1981.

: vermindering op het openbaar vervoer voor de weduue vanOudetri jders
De weduwe van oudstriJdere waarvan de echtgenoot in het bozlt waaeen verminderin8skaart van 5& op .poo^degàn kunnen korteringa ophun beurt recht hebben op dit voordeel.
zii dienen per aangetekend schrijven hun aanvraag te doen op het voor-ziene formulier en er volgende stukken bijvoegen :

van
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- een uittreksel van de huwelijksakte
- êêr uittreksel van de overliJdcneakte
- de verminderl-ngskaart'van de overledene of biJ gebrek een afschrift

(fotocopie) van het berdjs bevestigend de categorie waartoe deze
behoorde ( genot van het statuut van nationale erkentelijkheid)

De aanvraagfornulieren kunnen in onze burelen bekomen worden. Zii
dienen ingevuld en per aangetekend poet gezonden te worden naar het
hieronder vermel,d adres i

Mi nisterie van Landsverdediging
Centrale dienst van het Stamboek
Kwart i er K oningin Elisabeth
Everest raat 1

1 1 40 Brussel

5. GETDIGHETDSDUUR VAN DE REDUCTIEKAART NMBS-NMVB

Zoals meclegedeeld in ons vorig nummer, wordt de verminderJ.ngekaart 
v

voortaan slechts afgeleverd aan de Oudstrijdere die houder zijn van
het Statuut van Nationale Erkentel-ijkheid, of van de Strijderskaartt
voorzien van de rode stempel. De vraag was echter of de huidige
houders van de verminderingskaart maar die de rode stempel niet be-
zitten, de vernieuwinpç van de kaqrt zcuden bekonen wanneer deze zou
verval len, dit is op hèt einde van 1985. Er za)- voor deze begunstigden
gelukkig geen probleem zijn, zoals bleek uit het antwoord dat wij ont-
vingen van het Ministerie van Landsverdediging:
frDit zal niet het geval zijn voor de Oudstrijders die houders zijn

van de verminderingskaart NMBS-NMVB, op basis van het statuut van
Nationale Erkentelijkheid (Koninklijk besluit van 28 augustus 1964)
loegekend vool 'l april 1980, en die hun verninderingskaart verlengd
zullen zien voor het volgende decennium 1986-1995, zelfs indien hun

" Strijderekaart niet voorzien is van de rode stempel rr.

Al wie thans seniet van de tariefvermindering mag dus gerust zijn:
hun kaart za]- normaal verlengd uorden na de vervaldag op einde 1p85. -

6. PENSIoUNEN : DUBBELTBLLENDB ooRLOGSDTENSTEN

De perioden gedurende deweLke oorlogsdiensten verricht werden tellen
dubbel voor de berekening van het pensioen, zowel in de openbare als
in de privé 6ector. Bij velen van onze leden heeret er soms verwarring
in verband nret de bepaling van deze perioden. Ter inlichting geven
wij hierna de opsomming der aan te nenen diensten. Er weze vooreeret
aangeetipt dat al de betrokken diensten moeten volbraclrt ziin tussen
10 mei 1!4O en

1. Veldtocht van 1O tot 28 mei 1940
2. 29 nel- lol 26 juni 1t4O voor de militairen die naar Frankrijk

getrokken zijn.
t. Tewerkstelling voor de ontnijning
4. Kri jgsgevangenschap
,. Werkelijke dienst bij het leger na J septenber 1944.
6. Expeditiekôrps in Belgisch Kongo
7. Werkelijke dienst bij de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brlttanië



1.8. Inlichtings- en actiedieneten
9. Gewapende weerstand en weeretand door de aluikpero

10. Opsluiting als politiek gevangenc van de militairen, lnllchtlnga-
en actie-agenten, gewapende weeretand en sluikpere

voor de oorlogsvriJwilligers is de tljdspanne begrepen tussen de
ondertekening van de dienstverbintenls en de werkelijke indienst-
treding tot nog toe dus niet aangenonen voor de dubbele berekening.
lt/iJ hopen echter dat hierin weldra eèn gunatlge verr.rnderlng znl komon.

OVERLIJDEN

ttliJ vernemen het overliJden van enkele oudgedienden 3

De Cornrnandant Roger LECHIENT van de aectie Hencgouwcn,
overleden te larragone (SpanJe) op J1 mel 1981.

I,IOUSSOUX, Andreaa van de cektie Luik
VERHAffiEN I Henri van de sektie Brabant, overleden te
Schaarbeek op 9 Juli 1981 in ziJn l) Jaar.

tûiJ bieden aan de families onze innige deeLneming aan.

BROEDERLIJKHEID

Broederlijkhetd I Vereniging en Sanenhorigheid van h'art,
geeet en lichaan ! Het is dit delikaat gevoelen bestaande uit wederziJdse
hu1p, steun, zelfs onderlinge liefde, dat ik gedurende meerdere Jaren
tegenkwan op het einde en na de oorl og 1J4O-4J. Het waren de meeet
echadel-ijke, de meest kritieke jaren daar het Belgisch grondgebled,
zowel van Noord tot Zuid als van Oost tot West, een tapijt wae bezaaid
met springtuigen van allerlei aard, met rnijnen en valstrikken, deze
laatste voornamelijk door de toenmalige vijand geplaatst.

Maar ziedaar t Naarmate de jaren verliepen heb ik, met spiJt,
moeten zien hoe die gevoelens insliepen. De vergetelheid, de onverechil-
Iigheid en de gewoonten van een teruggevonden vrede deden stapje voor
stapje hun werk.

Er wae wel, alzo de banden tussen een aantal ontmiJners
aansluit,end, de jaarlijkse bedevaart van september naar de Nationale
gedenksteen, opgericht te Stavelot ln herinnering van de afgestorvenenf
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slachtoffers, te veel helaaer van hun durf, hun noed en hun vilskracbt.
Doch stellen wiJ helaas vast dat er nog veel afwezig ziJn. Het zou
niet medevoelend zijn een verwijt te richten aan zekere afwezigen daar
de ouderrlom of de gezondheidstoestand hen waarschijnlijk niet gespaard
hebben. Doch al deze die geen enkel teken van leven meer geven kunnen
zij die redenen aanhalen ? fk geef ne niet het recht hen te bekritiseren
en ik laat hen tegenover hun geweten, tegenover hun plicht, die de
herdenking aan de doorstane Bevaren 6amen met de nog levende en helaae
verdwenen kameraden,, oplegt.

Gelukkig, heb ik, einds twee of drie jaar, deze atmosfeer
van oprechtheid, vereni6ing, van Bympathie herontctekt die de oud-ontmijners
verbinden met de aktuele kern van noedi6e met dezelfde naamr alLen
vrijwilligersr die nog steeds bestaat in het hartje van on6 l-and te
Ileverlee en die nog steeds opgeroepen ryorden teneinde ons nationaal
grondgebied verder te zuiveren van de verborgen vernieling en dood.

Van dit weervinden wil ik twee bewijzen geven. Eerst de steun
gebracht door deze noedigen en hun opeenvolgende chefs, de Majoor
DEGANCK en de Lt K.ol VAN THQ-Ru*NBURGT voor het aanbrengen van twee blJ-
komende platen op het Nationaal Monument, die de namen dragen van de
Laatst gesneuvelden van de ontmijning, project dat vroeger ontworpen v
werd doch eteeds achterwege bLeef. Wie kan het plaatsen van deze platen
vergeten, uitgevoerd in september 1980, tijdens een grootse plechtigheid,
die nogmaals, in de kalnrte van een vroegtijdige herfst, de namen liet
weerklinken van diegenen die hun leven gaven opdat hun Belgische broedere
en zusters in een rustipçer klimaat zouden leven.

Het tweede bewijs I de ontvangst voorbehouden op 24 mei 8t
door de overlevende kern ontmijners, hun Che.f, hun officieren, onder-
officieren en soldaten in de kazerne te Heverlee aan al de l-eden van
de Verbrosfiring der Ontmijners en uitgenodigden ter gelegenheid van
hun jaarlijkse vergadering.

Met woorden kan deze ontvangst niet juiet genoeg onschreven
worden. Het was hartelijk, warm, bestempeld met zoveel inzet, enthou-
siasme r overgave en kameraadsçhap onder alle vormen dat ik kan yêtze-
keren dat al degenen die het recht hebben de eervolle naam van
ONTMIJNER te dragen er een getroffen en erkentelijke herdenking aan
over houden. v

Als Erevoorzitter van de Verbroedering en in naam van de
voorzitter Mr ilrneet GEORGE, zijn beheerraad en aI de leden, stuur ik
mijn beste dank aan al degenen die hun eteentje bijgebrâcht hebben aan
het euksea van die dag en in het bijzonder aan Lt Cot DUMONT, de
Conmandant VAN '.IOLPUT en de Kapitein JAI'188.

Moge deze teruggevonden verbroedering, tegen de hinderniseen
van de vergetelheid en onverschilligheid in, om niet meer te zeggen,
in de komende jaren verder blijven bestaan met nog meer kracht en
glans.

J. VAN DE RYDT

Ere-Voor?,itter
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STAVËLOT

De JaarliJkee HERDENKINGSDÂG aan onze nationale gedeuksteen
zal plaats hebben op zondag 6 septenber 198f met de gehrone feeete-
1i jkheden.

Ûe provinciale secties werden gevraagd het uitgestippelde
programma aan hun leden mede te de1en.

Een denocratische doch aantrekkelijke maaltijd aan de priJe
van 325 Bf zal ons verenigen in fflt Auberge Saint Remaclerf.

VJij rekenen op de aanwezigheid van de getrouwell o...
en op de anderen.

E. G.

NIEUWS VAN DE SEKTIES

SEKTIE LUIK VRIENDSCHAPPELIJKE VERGADERING

VAN 13 JUNI 81

Het is op zaterdag 1] juni 1981 dat, in de gelagzaal van
1illeur FC te Sclessinr meer dan 40 leden en sympatisanten (waaronder
de Comnandant VANDEREYDITOscaT LINOTTE, respectievelijk Nationaal
Erevoorzitter en Ondervoorzitter van de Verbroedering) va.n de Sektie
Luik zich terugvonden alwaar zij ontvangen,werden vanaf 12 Hr 1A
door Dr PRIGNON, voorzitter van de Sektie, en de leden van het comite.

Na de aperitief, genomen aan de toog, werden de deelnemerc;
uitgenodigd aan tafel te gaan om er de spijskaart, samengesteld uit
gewoontegetrouw spaghetti (met) Bolognaise saus doch ditmaal gevolgd
door een uitstekende Briekaas met brood en boter, dit al1es vergezeld
door een uitstekende rode wijnr ere aan te doen.

De maaltijd verliep in een atmosfeer van werkelijke kaperaad-
scliap en werd bezegeld door oprechtheid en goede Luin. Onze kamera-
den Marcel LALI,EMAND en Richard SCHOUMAI(ER toonden ons hrn talenten
van zanger en verteller.

Tuseen de kaae door nam Dr PRIGNON het woord tpneinde de
per6onen te bedanken die deelnamen aan het wellukken van deze vriend-
schâppe1-ijke vergadering en in rt bijzonder de Hr SPADIN, reetaurant-
houder te ENGIS ( restaurant rr Le Poivrier rt) alsook on de voLdoening
uit te drukken door de leden aangeyoeld bij het zich terugvinden bij"
deze 6çelegenheid. Hij stelt ook met tevredenheid de regelmatige
numerieke vooruitgang van het aantal deelnemers aan onze feestjes vaet.

fndien, zegt hij, onze vergadering van vandaag een sukses
is, moeten we niettemin betreuren dat de algemene vergadering van de
Verbroeciering, dewelke dit jaar plaats had te Heverlee op zondag,24
mei, niet meer bijval kende bij de leden van de Sektie Luik. De afwe-
ziqen hebben ongelijk gehad, daar deze dag volslage4 gelukt nag genoend
worden over de ganse lijn.
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Dr PRfGNON ging daarna over tot de uitreiking van de
bronzen merlaille van VOV aan onze kaneraden Lucien BERCKMANS, Albert
DUMONÎ en Hubert IONCELLE en wenste onze drie vrienden geIuk. Deze
werden dan ook door de aanwezigen met een warm handgeklap bedankt.

- Na de toespraak van de Voorzitter dronken de deelnemers,
oudontmijners op kopr nog een stevige pint op de gezondheid van allen
en niemand. De kleine tombola kwam nog een vrolijke noot bijdragen
aan de vergadering.

Tegen 1t Hr werd de bijeenkomst afgesloten tegen wil en dank
van zekere ontmijners.

Ï/ij mogen niet vergeten de onvrijwiLlige onrwieseling van de
hoofddeksefs tussen Vrienden Lucien Rerckmans uit Dinant en Hubert
Loncelle uj.t AnB. ZiJ zullen waarochijnlijk hun rechtmatig eigendon
terugvindàn in september ter gelegenheid van de feestel-ijkheden te
StaveIot.

S O S Redaktie

Ja, dringende oproep gedaan door de voorzitter van de Ver-
broedering der Ontmijners tiJdens de aLgemene vergadering gehouden
op 24 nei 11 in de kazerne te HeverLee.

Wat beoogde deze oproep zoniet het redactie comite van het
tijdschrift rr De Ontmijner fr in het bezit te stellen van stof, artikels
anekdoten, verslagen, in een wootd iets om tenminste jaarlijks twee of
drie nummers te vullen en aldus tegemoet te konen aan de wens van vele
oud-ôntmijners en in tt bijzonder van de kern van hun wapenbroeders
uit Heverlee.

Tot wie richtte deze oproep zich : aan alle leden en Sektiee
van de Verbroedering die iets of wat kunnen echrijven en werkeliJk
weneen dat de banden van broederlijkheid zich nauwer hechten en zouden
ontwikkelen.

De aan te snijden onderwerpen zijn veelvuldig zelfe in de
sfeer der oude en nieuwe aktiviteiten van de ontmiJning.

Waarom geen kleine rdeergave opstell-.en van de regionale
vergaderingenr van hun vriendschappelijke bijeenkomsten, van hun feeetent
hun eventuele verplaatsingen en vertegenwoordigingen ter gelegenheid
van nationale en lokaLe manifestaties in de trant van fTBELGIE EERSTTT.

Zo handelen zou de 6anee verbroederin6 doen herleven en aan
de lezer6 van het tlJdschrift andere betrekkingen ver6chaffen dan alleen
maar de verslagen van de a)-gemene vergadering, de jaarJ.ijkse bedevaart
naar de dodengedenksteen en zijn bi1an.

Beste Ontmijners, beantwoord veelvuldig aan deze oproep, hoe
klein ur,l biJdrage ook weze, ze kan, tenminste gedeettelijk, de kosten
van het verschijnen dekken.

J. V.
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Brekend nret de einda enkele Jaren reede lngesteldc tradltic,
en lngaand op de vriendeliJke uitnodiging van Lt ,f,oMN IHORENBURG,
beveetigd door zijn opvolger Lt Col Dtl.'lONT, heeft de algernenc vcrgade-
rlng plaats gehad in de inetellingen van de eenheden nog ln aktlcve
dlenst, Kazerne Cdt de HIilPTINNE te Heverlee.

Volnaakt geelaagde dag, bijna 2OO leden waren aanrczig en
onzc msnaen hadden on6 een aantrekkeliJk progranma voorbehouden
( filnen over de aktlviteiten van de DOVO, bezoek aan het muaeun cn
de klaelokalen ) r door ons het aperitief aan te bleden alvorena oycr
te gaan tot het koud buffet rt 4-sterren hotelfr waardig.

Eldere vindt U twee artikelen rrBroederlijkheidfr en ttoproepn
die enkele kommentaren wêergeven over deze dag.

De dagorde verllep zoale gewoonliJk !
- loespraak door de nationale voorzltter
- Statutaire verkiezingen :

Mr TOUSSAINT Paul, werd beveeti6d ala voorzittcr ye! da
Sekt i e hleet-Vlaanderen

Mr VAN CLEUVENBERGEN Claude, werd aangeduid aLc yortcg.n-
woordiger voor de OAD biJ de Beheerraad

De andere uittredende leden werden eenetenml6 berkozcn
door handgeklap

, De afrekening en het budget door de algenene echatbs-
waarder PIEREIISE voorgelegd worden goedgelceurd en ontler-
tLng werd aan de beheerders gegeven.

3: ;:;::l: ï :'.:ï i : .: il: i-:3â 
0,3n",: 

"; Jffi: ::' "ïi-tegenstaande onze tussenkomst biJ VOV van 4O op 6O gf
wordt gebrachi.

, Allerlei : niets te melden, tenziJ een tussenkonat van
Dr.Prignon (Luik) over de nanier van trerken van het
Redactie Cornite van het tlJdechrlft. Daarom, n€t ala
doel een budgetalre bekrimping te kunnen doorvoerenr
zal in de toekomst het drukken van het tiJdschrift
.rr De OntnriJner ft verzorgd rorden door de dieneten vau
de DOVO.

3ond16, ccn prachtlge dag, toe te achrlJven aan de toegeuiJde cn doll-
treffende nedewerking van het aktief krder.

E. Cl.




