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1 9BO TERVUREN

HET IS ALTIJD GOED OM ZTCH TE HERINNEREN

Tijdens het doorbladen van oude nurmers van het

mili.taire weekblad V0X, vind ik in twee opeenvolgende nummers

artikels met als titel "Voor hen zal de oorlog nooit eindi-
gen" en "Periculg,qon timeo"

U hebt natuurl ijk al geraden dat het hier over

onze ontmijners gaat. Voor diegenen die het nog niet wisten

en voor diegenen die het bewust hebben'genegeerd,, kan ik niet
nalaten twee kleine uittrêksels te Iaten verschijnen.

Het eerste: "Deze mannen volbrengen dagelijks een

weinig banale opdracht: het'gevaar in het aangezicht kijken.')
Gevaarlijke situaties bestrijden is voor hen een tweede na- "

tuur geworden. Nochtans beduidt deze gewoonte geenszins dat i

zij, dag aan dag, moeten bliik geven van een grote dosis moed
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en zelfopoffering, om te vermijden dat zcveel jaren na de

oorlog nog slachtoffers vallen door niet-ontplofte tuigen."
Tenslotte dit kleine uittreksel met de titel :"Fiet

vuur spelen". "Er zijn mensen waarover men weinig spreekt,

waarvan men de moed en onuitsprekelijke aktiviteit vergeet.
Nochtans is hun zending van kapitaal belang: het neutrali-
seren van ontploffinqstuigen van de vcorbijr oorlogen en

van aanslagen van terroristen; klassieke munitie, evenmin

als de helse tuigen van de terroristen, hebben geen enkel

geheim voor de mannen van de D0V0".."

Trlanneer we blijven hameren op dezelfde zaken, zal rrcn

ons misschien uiteindelijk beter aanhcren en becrijpen.

E.G"

ONZE ALGEMTI-{T VTRGADTRI I{G VAI{ 1 984

U doet er goed aan in uw agenda vooral de datuqn van

onze algemene vergadering aan te kruisen.
l{et de bedoeling de taak te vergemakkelijken van onze

vrienden in aktieve dienst, en voora'l van de keukendienst,

zal de vergadering doorgaan op zatr:rdag 26 mei te HEVERLEE.

(De leden van de beheerraad die hun toestemming gaven voor

deze vernieuwing, hebben hun provinciale sektics die ze ver-
tegenwoord'igen, op de hoogte gebracht.)

Gelet op de stijgende levensduurte, zal de zoals al-
tijd overheerlijke maaltijd 400 fr kosten, Dââst het weel-

derige buffet, zit in de prijshet aperitief, de drank en de

koffie begrepen.De kinderen die hun ouders vergezellen, zul-
len net zoals destijds van volgende prijzen genieten:

- minder dan 7 jaar: gratis
- minder dan 14 jaar: 200 fr

DAGORDT

l. Toespraak van de vocrzitter
2. Statutaire vcrkiezingen
3. Verslag van de schatbewaarder (zie afrekening in bijlage)
4. Verslag van de konmis arissen met toezicht
5. Kwijting te geven aan de beheerders
6. Uitreiking van de medailles VOV 10-45
7. Allerlei
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STATUTAI RT VERKTETINGTN

k volgende beheerders'ziin uittredend en herverkies,- .

baar: EECKHOUI - MEERSEMAN - T0USSAINT - VAN CLEUVENBERGEN'-
VANDEN EYNDE - VANDERTCK" I .... ',.

In overeenstemming met Art 23 van de .statuten, moeten de
kandidaturen gericht worden aan de nationalq voorz.itter, langs
provinciale wèg om, vôôr de 8 e mei ten l'aat,ste.,, ..

DE JAARRREKTN I NG 1 gBJ,

I NKOMSTEI'I U I TGAVEN
"i

1 O LIDGËLDEN 1 . OVERSCHOT B2
a" 5f,avelof,
b" VOV

2, VCV
a. Lidgel d
b" Decôraties

3 " 0verl ijdens

{,-Fgs!ryt

: ; '3 
",872

9. 290::-.r
27 .840

,,2.566,

â.
b.
C.
d.
'ê.
f.
g.

OAD

Liège
Ha i naut

24,?54
4. 650
8. 250

hl-Vlaanderen 15.150
Brabant 4', 300
Antwerpen 1 .65û

:',0-Vl aanderen 4.500
:

13. #2

l

30.400
4, û20

4.310

18" 4A7

38.126

2. Intresten
3. Deçoraties

4. Debet Saldo

58 "400 5 o 
' Bul leti n

1.5oom
45.742 O. ei fËen

21 .099
15"ooo j36.ogg

2.500

4. û00

ffio]a OAD

b. Pr"i j.ç Gen SEVRIN 1 . 5CI0

7, Al g,_Vgfgdqli ng

b " 0-Vl aanderen. C.] OAD

d" Liège

B. Stavcl ot
r

b'" Li êge
c i",,W: V-l,aande ren
'd . 0:V I aande ren
Ê. ûAD,
f. Brabant

9. Afvaa'rd ï gi ngen

b:' Blankenberge
c " Graf Generaal' d. i4';H",

J,0." ô4qi ni strati ea"m
b,, Ban k,

c " Taks
d" AlTerlei

2"767

3"560
492

I .847
J."BÛg

l3+'1 61

8"673
3000
4.?78
2-+?g

?.37 t
7. 560

12.050
4 "250
7 .446
4 " 4-40

1.t00
1 .0ûû

300
467

TOTAAL T64.45 2 ,- TOTAAL 164 ,452 ,-
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De bovenstaande rekening werd çkontroleerd door
de kon tssarissen G00SSENS en VERVENNE, en werd voorgelegd
aan het bestuur cp 08 Jan 84" De rekening zal te'r goedkeu-
ring worden voorgeTegd aan de Algemene Beheer.raad van de
maand mei e.k., $aarvan de daturn nog nfet preciss vastligt'
onrdat hij afhankelijk is van de beschikbaaqheid vpn de lo-
kaLen bij onze vrienden van de aktieve dienst.

.

SAMTNSTTLL I NG VAFI DT VERSCH I LLENDT COFîI TETS

I,'-EETSEEBôÊq

Ere-Voorzi tter

Voo rzi tter

Cndervoc Yzi tter

l\ir " VANDE RTYDT, iean

l,ir, GE0RGE , Erne st

F{r"" LIHDEI{ ,

l'1r. LI N0TTE

CH0UFFAEF"T , Içie rce I

DEBFAS, Frans

DU|ÏONT, RenË,1

EECKH0UT, Henri

GRANDFILS, T.

HEUCHOI{, K.

l{EtRsilÊ.l{ , R.

PRIGNON U R'

RAITPELBERG, A.

TOTJSSAIT,IT , P.

VAT{ CLEUUTNEEËGTru, C 
"

VA}{DTI,IEYNDE, A"

VAhIDERICK, Adel phe

fiv " HAI{IËLS. 13
4ûûû Lr [Gt
Bd ,- CÉii ; bllïl'll S , 37
1 03Û BRUXELLES

rUC A" LAEÊ,RRE, 12
1 O5O BRUXTLLTS
ruË tlt RcT!{Eux, 3t7
41 û0 SEF'AItrlG

L i v i ngstcrrË ï aa n r.:2.2
1 9EÛ TËRVUREN

Aux Granges e 57
41 33 CLËRftîONT s / FiUY

rue VERFIITS, 9
1830 BRUXEI, LES
Av d* la Balance, iq
14'I O IJATËRLOO

Lange V i ol ettenl arr? , 2(J

9000 Gtt\iT
Av" P" CURII, B2
1 C5O BRUXTLLES
nue Dt SEI,IEFFE " 25
6219 ÛBAI X
tJetst,raat u 73
B17A BLATIKENËERGE

rue Dt v IriAvE, 18
421T TILLEUR
Sq " ALEERT I 28 / bus 6B
1tJ7Û ERUXELLES
KesteeJ dreef, Z

81 50 HOUTHULST

Ci té l'{cdèle BI cc 58 5F
1 T2O BRUXËLLES
rue Dt vtn{tYDt, 16

1A7A BRUXTLLTS
rue ciu SabJon, 6
6âûû G0SstLI t5

Se kre ta ri s - Scbatbe$ta a rde r
ETRGES , A "

Leden
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Konrni ssari s DELHTZ , F. Av, L, ifiSl4lf{, 304
1OsG BRTJXELLES

', C00SSEI|S, hJ, Parc Jean t'|ûl'lNET, 6091

8400 oosr[]lDE

" VaandeTdragers FTSTRAETS, R. Ten BRËI'IT, 18

-i

:'
lJ*:!eB!js-4UIUE88Ery
Voorzitter RA.$4PELBERG, A. SQ" ALBERT I, 2B / bus 68

107Û BRUSSEL

JII--IsfIjs-$ÊIL.'*'UI
Vco rzJtter i'itUCl'iCN u 14.

Sekretaris-Schat* VA.|\IDERICK, Ê,"

b'ewaa rde r
Leden DE BLI [CK, R 

"

tfAvQUAI RË. G"

DILBUISSOTJ, R.

ï'ue de Stru[F Ft , 2çr

6219 CEÉi T X

rue du Sabl en , b
62I]C COSSILITS

rue de la Vilette, 1û
6ti01 tiiARCHIET'lFit
rue cie 1 'liopi tal e 24 / bus 11

606I} çILLY
rue J" I,ICUTËF.S, 148
6 I 48 CI-iAPTLLf .,LTS HTRLÊ.ÏF1O}IT

l!.-$e!!js-9848{'UI
Voorzi tter VAI:DIi:EYilIDE , A" rue de VE[.]'IEYDE , 16

1C7C BRUXTLLIS

Sekretaris-Schat- EELHEZ, F" A.v. L".lÊ.St'.'iil!
bewaardcr 'l 15ù BRUXËLLES

U.-!eblic-tiEgg
Ere-Vocrzitter VAI'IDERYDT,.'!. Av, l4Â.HIËLS, 13

4000 Lrtct
Voorzitter Fr" PF.IC'fi0l:, R. rue Ce VIIIAVE, 18

4210 TILLEUR

Cndervoorzitter LIN0TïE, 0. rue clu P0ïtlEUX, 307
4'!0t st$tAIl;e

l\iELIS, L" rue des Drip,.:irùés, 43
4800 vgP,vl IRS

Sekretaris-Schat- CHôUFFARï,', 14" Aux Cra.r:ges, 57
bewaarder 4139 CLERI4CIiT s/ HUY

Kommi ssaris ll0TlERBËtX, C. rue Rii lliiiii'{, r8
4030 GRIVt.SI:[[

t'iUET, L" rue de Rci;ist'e, 9
493Û CFIAUDFOIITAINE

JEl':l:EKEliS, J. [d " l'ieciloi' ûtt'{IS , 1 l3
40û0 L i [r.,Ë
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! I. - Se !! ie- 9q!I:YLâêUUEBgU

Voorzitter EECKH0tff, H. Lange Vicletuenlaat:, 2Û

9000 cEl:T

Sekretaris-Schat- VANIIfiRCK, C. Ottergenseslie'Érui€g,165
bewaarder 9080 GENT

lIJ,-lerlie-USLltSfgEEEU ----
Voorzitter T0USSAIIiT, P" (aseeldreef , 2

8I5O HOUTHIJLST.

0nderryoorzitter !|EERSEI|AN, R, tletstraat,73
8370 BI.ATIKE$BERGE

YIJIJe$is-q4!
Voorzitter .Dut-l0NT, R. Av. de la Balance, 34

14.10 ItlATtRtOf'

0ndervoorzitter - VANDER }'IEEREN, R"
99TC GENT

Sekretaris VAN CLEUVENEERGEI,I, C. Cité [,'lodèle, 91oc5/b.5F
IO2O BRUXEI-LES

. Schatbewaarder DEBRAS, F. rue Verhas, 5 è --æ
t03{l BFllxELt-E}

Leden VERVENNE, J Olmenlaan, 4
8400 o0sïEsDE .

ïFæÉ"r a.-
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HLT |,LBUF!: "0i{Zt },T0lduFiEtiTtll,.ûNZE sfFiÂTËl{"" HûEVËR srfi.,N HË?

U zult zich herinneren dat ingevclge een voorsts:T
van onze Luikse u"innà ttarcei t-nrr-rrqÂrin, tijdens de algeme-

ne vergadering ran 1982, er cvcrîegaar: werd tcrt het opstell-:
len van een inventeris van Ce nionumeritc.n en straten dic aan

de nagedachte'nis van onze slachti.ffers zijn opgedragen,
,Tijclens cie bedevaart naar STAVELOT datzelfcle jaar,

warÊn we aangenaam verrast te vernemen dat cnze vrienden
met aktieve dienst vraren cvrl^gegâên tat het cpzoekingswerk,

en een map hadden cpgesteld met een zeer goed gedokumenteer-

de verzamei ing"
De leden van de beheeraad drukten de hccp uit

dit werk verspreid t.e zien anCer onze led",nu in de vorm van

een album met: fato's van monuinenteh, nêft;eû var: slachtoffers,
çeograf i sche I i ggi ng rran dt:ze gedenkte.kens .

Dit uitzcnderlijke atbum hocrt -thuis in de biblic:
theek van elke ontmijncr" {:rî zou 500 fr kosten

ûrn cver 1:c gaan Èot de vêFrlr:zË.illijkinE van he'L al-
bumu noeten wij ncgmaals cen beroep dot-.ri cp onze vricnden 

.

met aktieve dienst, rnar we zijn ervari cvertuigd dat we ç!oe-
de hoop mogen koesteren

Dit album zal pas worden geleverd na een storting .

van de gevraagde geldsom op de postrekening van de Verbroederino'
van de Ontmijners van Belgiê, Livingst,cnelaan,22 te 1980

TERVUREI'J. Het numrrer: 000 - A75;:.794 - 07 
"

l'!isschien kunnen wij reeds beschikken over een

50-ta1 exemplaren op de alsemene vergaderi:ng te HEVERLEE.

Is dit droam of werkelijkheid? llet antwoord ligt
bij onze vrienden met aktieve dierrsto '

De Voorzi tter
E " GTORGT
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EEN NIEUT.TE \'OORSTTLI-II':G VAt\i I.|ET TIJDSCTIRIFT: "DE OIITF4IJI.IER''

In het ekonc'misch belanç van dc Verbrôedering,

hebben on2e vrienden van het a.kt"ief kader, zich wiilen''la:
ten belasten met het drukwerk ven dit tiidschrift, waarvoor
wi j ze nogmaa I s bedan ken "

Tot op heclen bevaite dit tiidschrift:twee lui-
ken : het ene in het Frans. het andere i* het Nederlands.'

Er werd ons lru voûrgesteld, steeds in het kader

van besparingen, (het papien vrandt hae langer hoe duurder),

om twee tijdschriften uit te çevenu één in het l'lederlands
i.

en een ander in het frans" De beide zcuden utel de.:zelfde

artikels bevatten; onze leden ontvangen een nummer volgens

hun taalstelsel. 0r* dit te verwezcnlijken, nncet onze ver-

zenddienst (het sekretaria;tt) deze verdeling kennen.

Indien deze hanCelvrijze aanvaard wcrdt" kunnen

we onze leden verzekeren dat indierr er iTr de inrii-pericde iets
zou mislopen, men op eenvcudiçe vraag: (aan çle Sektie of aan

het algemeen sekretariaat), onmicldeilijk clii euvel zal verhel-
pen.

FG
a-OldO

"nt vERGET[riEil5 
]

l''!en heri nrreri zi ch hc i; ecif toriaal ,ven onze ere- 
.

voorzitter J. VAI'IDERYDT, verschenen in één van onze tijcl-'
schriften::. N-iet alleen u.rij beklagen ons c;ver de yergetelheid
waarree men de "ouden" anhult"

In het pericdiek nr 3/83 "Deze van het 3e Genie",

vinden wij onder ie hand'fe kr.ning van LtKol Paul EyGEI'lMAl,l ,

het volgende fracmentu wa.arin hij zich beklaagt over de onver-

schilligheid die docr de publirke cpinie wordt te,ntocngespreid.

"l,kttertijd hebben de overgeblevenen van dc twee wereld-
oorlogen, de Érin ne,*r dan tachtiç, de arrder r\oven de zestig,
de neiqi;:g te gcloi'cri da't het :;,i-atuut ';ail naticnale erken-
telijkheid dat men hcn iTeefi ioegekend, en[:e1 zand in de
ogen gestroaid is, rf in el k çeval nie.t lerlcrl i";k rnag
worden opgevat. De slufer van vengetr::'!heid kcnt v1ûgger
dan voorzier;, c"n t',J'Èleg"U iri jnl i.jk zuraar'. De ir.rci:st gerecht-
vaardigde eisen vinCeri gecn aa.ndacht.ig aehocr meere 6.n-
danks de lovensulrrrci'i1e ''nspanninsen van de heer J, f'{OEL,
voorzitter van de penmanente kcrimissil ?n vail de vocrzitter
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van de Studiekonrmissie der tccstanden.van de oudstrij-
ders, de generaal-majoor o.r" Lucien CHAI,iPI0N."

Is het niet in de eenste piaats aa.n de ontm'iiners om zich

rekenschap te geven over de gegrondheid van deze ovemeging-

en.
f"G"

8U9- NâII9${41 -U0UUUgryI-IE -tIôvEL9I- tN- çgyôêB

Voon cnzc iaarliikse bedevaart naar Stavelot -naast

het regelen van de organisatie van de dag der gedenktekens-e

laat onze onder-voorzitter 0scar LII{0TTE het niet na om de

toestand van het in september 1953 opgerichte monument te on-

de rzoeken.

0ndanks het feit dat het monument al dertig jaar

oud is, is de algemene toestand waarin het zich bevindt be-

vredigend. Toch heeft onze deskundige sporen van erosie van de

mortel ontdekt, waardoor het kunstwerk van binnenuit wordt.be-

dreigd. Hanneer een restauratie uitbliifL, dreigt het kunst-

werk bouwvallig te worden. De burgemeestcr werd cioor de heer

LIN$TTE op de hoogte çtebracht, en wij hebben de vaststellilgen
officieel bevestigd met onze bnief van 31 Okt 1983.

Het was ons een genoegen om van de burgemeester

een kop'ie van zijn brief te mogen ontvangen, gericht aan de

gouverneur van de provincie LUIK, reeds gedateerd op 28 Jul 83.

[',le drukken hierna de tekst af"
'}.le hop-en dat de gouverneur het ncdige zal doen, za-

dat wij in september eerstkomend ons monument zo goed als

nieuw mogen terugvinden.

"MIJNHEER de GouvernÈur,

Dertig jaar geleden heeft de Verbroedering van de.0nt-
mijneËs-uan Èàtgia siavelot uitçekozen om-er het natio-
naà'l ncnumcnt ter nagedachtenis van de,gesneuvelden van
dit keurkorps op te richten
Nu bliikt het kunstwerk r,'an binnenuit bedreigd door erosie
van het metselwerk. ten volledïge restaurat:ie dringt zich
op, en we vernemen dat de provincie bereid zou zijn om

bij dergeliike herstellingswerken tussen te komen.

Het college vraagt ons om beroep te doenrop uw welwi'llend-
heid om ons bij deze operatie te helpen door:

a. een gedetailleerde expertise van het gedenkteken
door de specialisten van de prrovinviale gebouwe'n-, dienst
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b, een inventaris en cr:n'bestek van de uit te voeren

werken

co subsidies of een tussenkomst van de provincie en van
het departement

Hierbij vindt u ecn geîllustreerde dokr,rmentat'ie van het te
restaureren monument "'
l'lij zijn u zeer erkentelijk voor de hulp die u ons zult
bieden bij het oplossen van dit probieem, sn groeten u met
de meeste hoogachting. "

Onze beste dank, heer burgemeester voor dc snelheid

die u aan de dag hebt gelead on ons voldoening te schenken.

E.G"

TEI\! GET4ETRJTTBISTUUR DAT Ot'{S HOTUF4TTqT CNDERHOUDT

TFI EERB T TD I GT

Voor elke bedevaart aan het nationaal'monument te
STAVEL0T, brengt onze vriend Flarcel LALLEFIAND als afgevaar- ;,"'.
digde een bezoek en een bloemenhulde aan het gedenkteken te

LIERNEUX,datwerdopgerichtterr'agedachtenisvandrievan
zijn mensen die voor hun dienstplicht zijn gevaTlen ap 27

juli 1945.

Enke'te daEen voordien had in de streek een storm

genoed, en dé dennen die het monument ornsluiten walîen flink
dooreen geschud, en z€: hadden het monurnent ernstig kunnen be-

schadigen

0nzevriendlietnietnadcÉêrfreente1ijkeoverheid
te veruittigen en dc verbroedering kvram officieel tussen

beide, telefonisch via de onder-voorzitter LIl-l0TTE, en schrif-
telijk via onze vocrzitter, aan wie het volgende antwoord

werd toegestuurd:

"M'ijnheer de Voorzitter,
t,lij hebben uw brief va.n 06 septe,nber' ll. ontvangen, en deze
heeft onze grootste aandacht çlekregen.
hlij stellen het ep prijs dat het monument steeds in de
beste staat zou blijven, zcals we al jn een voorgaande
brief aan de hcer l4arceJ LALLEMAIiD. op rust gesteld Adjt
ontmijner, hebben vermeld.

Ook wij hebben bemerkt hoe de bomen die het monument om-
ringen een gevaar betekenone en we hebben onmiddellijk aan
onze dienst wenken gevraagd om dc 4 bonen om te hakkeno uit
overwegingen van veiligheid en esthetiek.

""./"..
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Het werk zai zo vlug nroge'!ijk uitgrevoerd worden, en zeker
voor het einde van deze maand.

tlij groeten u, mijnheer de voorzitter, met de meeste'hoog-
achti nE. "

Onze dank'aan de gemeenteraad, die het edeT gebaar heeft ge-
steld om ons monurnent te onderhouden. Dit enkel ter bevest'i-
ging van de brief ciocr de beheerraad aan het schepencollege
toegezonden.

E "G"

HTT LTVEF! I FJ OruZE SEKTI ES

lej<ti e BRAE$fiT - Jaa r1 i j kse rnae.lS jd

fer gelegeriheid van haar feest, verenigde St-Barbara
op zaterdag 3 december 1 983 45 trouwe kameraden rond een feeste-

':,
I ijke tafel 

:

Van bij de aanvang hing er al die gemoedelijke at-
mosfeer, zoals onder kameraden, vnier,den en broéders gebrui-
kel ijk is"

De voorzitrer zei het al in zijn welkomsrede: na oor-
lod, rampen, geweld, ruzie en verlies is het âangenaam en ontspan-
nend om rnekaar in een vredestoevluchtsoard terug te vindeir in
een goede verstandhouding. En waarom deze maaltijd? Niet in
de eerste plaats orn te eten, maar om mekaar weer te zien zijn we

hier. Een oudgedicnde die we niet meer hadden gezien sinds de

ontmijningsslag , heeft mij gesproken over a'l het genoegen dat
hij beleefdc bij het weerzien van zijn oude kameraden; hij was

zelfs zijn oude commandant tegengekomen" Ik wou zijn indrukken
hier neerschrijven, maar hij wenste ze voor zich te houden als
zijn persoonlijk kostba.ar bezit. Ik heb,niet durven aandringen.
Zoals elk jaar werd het dessert aan de torsola verbonden, die ook

dit jaar weer van zeer mooie prijzen FJas voorzien, zodat zelfs de

meest veeleisende zijn gadinq vond"

Hierbij vlens ik ock onze vriendelijke echtgenoten
te bedanken voor de warmte die hun aanwêzigheid bij ons weer-
zien heeft uitçestraald.

F.D"
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De tonbola kende zijn gebruikeiijk succes, tot het

grootste genoegen van onze schatbewaardcr. b{c bedanken de le-
den die zoals gewoon'li;'k een of andere prijs mecbrachten.

Onze dank gaat vooral naar Christiaan MULLAERT, die
ons als ontmijningswees met zeer mooie prijzen had bedacht"

Daarnaast danken wc ook de twee gul1e firna's
PURFINA en PHILIPSu en dcze laatste door tussenkomst van onze

vriend I400RTGAT" lole merken op hce deze firma voor een prach-

tige portefeuille had gezorgd, die werd gewonnen door de voor-

zitter van Brabant, l*leester VANDENEYT{DE, wat hem de reaktie
ont-lokte: "Spijtig genoeg zit er geen briefje van gnoot for-
maat in!" (een wenk voor makker hlilly)"

'0nze vrienden nret aktieve dienst hebben twee aan*

stekers in de vorm van een handgranaat geschonken" De gelukkige

winnaar die zijn vreugde nauwelijks kon verbergen, was de

vaandeldrager van de sektie, Henni TINANT

Een ere-sergeant van de Verbroedering en vriend van

de 0ntmijners, heeft ons dit jaar een uitzonderlijk cadeau

overgemaakt, nl. een schapenvacht. Ze viel te beurt aan de

enige buitenstaander die was uitgenodigd, dhr Marcel HEUCH0['|,

voorzitter ve.n de Sektie HElltG0UhiEN.

: Tussen de getl.Ukkige winnaars waren ook Sint-Nïklaai
en Zwarte Fiet, achter wier. v*rmommin!! cnze vrienden CLOSSET

en PLUI'IIER schui 1 
"ci 

ngen , ti jcjens de Si nt-Ni kl aasfeesten, ge-

organiseerd ten voordele van-onze beschermelingen. 0m kort
te gaan was het een uitzonderlijk mocie namiddag die rtte aan

de Sektie te danken hebben

["G.
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P-e rleuen !e i re ".v ree g

Krijgsgevangenen : kosteloze genecskundige' en farmaceutische

verzorgi ng.

Bij de wet van I augustus 198î, artikel 33, ?e lid, werden'

kosteloze geneeskundige en farmaceutische zorgen als:. voordeel

toegekend aan wie tussen 6 en 12 maand krijgsgevanEenen

zijn geweest. volgens artikel 38 van diezelfde wet zou die

bepaling van kracht worden vanaf 1 januari 1982,

Tot nu toe vrerden de nodige uitvoeringsbesluiten niet getrof-

fen. Daar het meerendeel van deze oorlogsslachtoffers de '-

leeftijd van 60 jaar reeds hebben bereikt (met de'ze leeftiid
neemt eËn 'reelvuldiger beroep op de zorgen sneller toe) is

de zaak dringend :

Vele betrokkenen houden sedert maanden een staat bii over

de,zorgen die zij ontvingen, in afwachting van de toepessing

van de wet.

Indien de uitvoeringsbesluiten niet werden getroffqn" wat

is hier dan de reden van, en hoe groot is het budget?

ôntsesrd

Ik kan het geacht lid slechts meedelen dat de begrotin$ van

het Nationaal Instituut van oorlogsinrraliden, oudstriiders

en oorlogsslachtoffens voor 1983 niet toelaat bijkomende uit-
gaven te dr:agen waarvan de omvang niet ernstig kan geraamd

worden bij gebrek aan de nodige gegevens.

van de Daturn vanvqqr- dq - 
g g rI g g : y riiw i I I i ge r! i, -. dg,= g r b g n r: i n s

de-9ieng!vsrUi!!c!i: ':
'l'alriike Jeden hebben ons hun voldoening uitgedrukt over

deze verwezenlijking" !,lii willen er echter nogmaals de

nadruk op'leggen dat deze eis in onze: og.en vooral een

PRINCIEPSKkdESTIE was, veel meer dan een louter.materiële

zaak. Van zodra wij ons handtekening hadden geplaatst, hebben

vte ons vriiwillig ten d'ienste van het vader'land gesteld, en

verlanaden wii slechts een dinç: onmidCelliik onder de wa-

pens geroepen te vrorden. Hct is Ècgen vtiT en dank dat vele

oorlogsvrijwilligers weken, ja zelfs nnandenhebben moeten

wachten.



I
I
I
i

-14-
Maar er zijn er ook die ontgoccheld ziii,: zii die geen 6

n,aanden te'llen omdat zij na I november 1944 getekend hebben"

Deze makkers moeten echter begrijpcn dat het minimum voor

al de andere kategorieën 0udstrijders s.'n 0orlogsslachtoffers.

hetzelfde is: 6 maanden. l4aar wii bewereir Cat voûr de oor-

Togswrijwilligers,die zich verbonden hadden voor de duur

van de vijandetiikheden, deze niet beëinCigd waren op B

mei 1945: wii wanen immers allen verondersteld ingezet

te worden in de striic{ tegen Japan. Velen wercien op dat vgor-

uitzicht speciaal getraind. ûrn deze reden trachten wij voor

de 0,V.'s de verlenginçr te bekomen vocr de pericde die

in aanmerking komt voor de verrekening ven de rente'.

l,lij hopen dat de overhe'id begrip zal tonen vocr ons standpunt.

Er zijn echter nog andere misnoegclen: zii die wel 6 maanden of
'Itheer tellen, maer die <ie gewenstc dakuntentcn n'iet bezitten.

hlij betreuren het voor hcn, maar kunnen er slechts op wijzen

dat zi j herhaaldel i jk verwi+;ticd.-.wer d*n: dcor hun sektie
of verbroederins vooreËrst, maar ook docr mcdedelingen in
de tijdschriften van juni, septernbrtr cn december 1979.

Zij werden met aanr,lrang i:lnsenaend cm de slatuteri van de

0.V. 40-45 en van de llationale Enkenteliikheid ean te vra-
gen voor 31 maant'i980. ttiu ciit vcrzuimds: mcet er nu de ge-

volgen van dragen" Het 'is jan:i":*i vr"or htn, il:tat" het bewiist
eens te meer hoe beiangr,'i;k hei ii; cr"lr clrrs ga:e'ùie te'lezen,
en de raadgevingen die het bevat te volgerr! e

!ç-srLenni rs-ve n - de - dglur: -ve [.. 
gç 

-, 
gt dg r-t e Iç[ i n s- vg! -dg -die r g !-

yerbi nlcl ! :, -Ues rs ie s- vsci- ç g 
-gsd'JHç n "

DE wet van 30 juni 1983, welke wij in het r,,ûrige.nufimer

ui teenge zef hebben , 'i r:vert el!< guns ti çc 5:evi I gen voor de

weduwen. Bctreffende de re i l.c:

De weduwen waarvan ol' echtgencct aanspraâK kon iiaken, op twee

semesters ocrlogsrcrite (ctul inins'uen: 27C dnçrn, vermits het

tweede semester gerekerid'*c,-rjÈ vanlf 9f cieg'.ori, hadden,.

krachtens de I,tet r,,.r.: g ji.rl.! 197t" .^,.chl: r-r: een rieduwerente.

Dank z'ij de erk*rn-i;rg i'':', ii,..'d:.irj,; vûvr ii: eliil;';t'"'erbintenis
zullen sommige i':c'-iu'*.-'n !rcl. vti"e,::'i:e :,ilri,l;:t t,i t 270 dagen

bereiken, en andcrcn zu1len rç:{ht hr'l-.i:en ûp ûcn bijkomend
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semester. Het spreekt vanzelf dat al de andere voontaarden

die in d,e' wet voorzien zijn,van toepassing blijven: leef-
tijd, datum en duun van het huwelijk, bewijsstukkene enz.

betreffende het pensioen in de openbare sektor.
De inachtnerning van de datum van de ondertekening van de

vrijwillige dienstverbintenis, kan een verhoging Van het

bedrag van het *'iaarlijks pensioen met zich meebrengen door:

l) de verhoging van het aanta'l dienstjaren
2l de verhoging van de bonifikatie vûor de oorlogsjaren

De betrokkenen (de weduwen) dienen een herziening aan te
vragen bij de Administnatie der Pensioenen (per aangetekend

schrijven ) .

r'{ EC ROLOG I E

l4et pijn in het hart nrelden we dat de volgende van onze

vrienden overleden zijn:
- BISSCHOP, Juleso Gestorven op 22 oktober 1983

- SNYDERo Charles, gestorven Gp 22 novernber 1983

leden van de sektie l{est-Vlaanderen.

!,le vernemen het overlijden van comrnandant DEV0S, Henri,
gestorven op 12 juni 1983, lid van de sektie Antwerpen.

Het overlijden werd ons mee,cedéeld van Mevrouw weduwe

PIETERS, lid van de sektie hJest-Vlaanderen.

Bij het ter perse gaan vernemen we het overliiden van:

- LINDTKENS, Louis en ALSTEE[',|, Aibert, leden van de

sektie Luik

- DENDOVEI|, Alphonse, lid van de sektie Brabant

l{e bieden de fanrilie van de overledenen onze oprechte

condoleances aan"
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Sekti e liJest:Vl aanderen

Een weerzi en

Î'îet de toelating van de korpsoverste en onder leij'
ding van de bevelhebber van DOVO/PeIeton B en zijn adjunct,
bracht een afvaardiging van oud-ontmiiners met echtgenoten

op 14'september 1983 een bezoek aan het domein van D0V0/

l,'lestrozebeke.

t{e werden zeer harteliik ontvangenr e"n waren ge-

lukkig onze oude werkillaats weer te vindene waar de tal-
rijke verbeteringen zowel qua gebouwen als materieel, het ons

ietwat moeilijk nraakten om ons wegwijs te maken in dit uit-
gebreid domein.

Na het bezoek hebben wij, zoals elke goede ont-
mijner past, het glas geheven op de vriendschap.

lrle hopen mekaar terug te vinden in 1984.

P"T.

In cle Di nant se sc hoo I van de onder-off i c i eren

In aanwezigheid van verscheidene burger'lijke, mili-
taire en religieuze autoriteiten, en van vaderlandslievende

afvaardigingen van de stad n,et hun vlaggen, heeft zich in de

Dinantse school voor kandidaat onder:officieren de 29e pro-

moti e-ceremoni e afgespee I cl .

Vooraleer men tot de wapenschouwing overging

in de kazerne cormahdant BISI'IAN, werd in de schoo] de mis op-
gedragen en werd €r een bloemenhulde gebracht aan het monu-

ment van de gesneuvelden op de binnenplaats van het stad'huis.

Dé promotie 1983-84 staat onder het postume peter-
schap van sergeant Marcel ANCIGERT, van de tweede genieu

die bij een gevaarlijke ontmijningsoperatie in de maand

februari 1946, op 26-jarige leeftijd de dood vond.

J.P.,(D)

Le Sair û4-11*83
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touden bruiloft te Poelkapelle
De echtelingen Henri Anseeuw-
ionckheere lt{artha, Brugservsg 140

',,ierden hun gouden huwehjksjubi-
leum. Flenri Anseeuw werd te Sta-
Jen geboren op 7 februari 1907 en
llanha Jonckheere zag het levens-
iicht te Poelkapelle op 13 april 1908.
ûp 29 decernber 1933 stapten ze in
het huwelijksbootje te $taden en
kwamen wonen op de Viifwegen om
nadien in de Stadènsteenheg2t laar
iang nr. 36 te bewonen en sedert 20

iaar op de dorpskom komen wonen.
Ze liadden twee kinderen, een jon-

gen en een meisje, die beiden ge-
huwd zijn en drie kleinkinderen heb-
ben. Henri was gedurende 22 jaar
militair werkman in de kazerne om
nadien nog 13 jaar als werknemer
bij aannemer Frans Deforche. Van-
af 1963 legde Henri het bijltje neer
om samen met zijn vrouwtje nog en-

'kele 
gelukkige' jaren te genieten. Ze

zijn beiden lid van K.B.G. en leggen
graag kaartje met hun vrienden en
kennissen. De viering, ryerd ingezet
met een dankmis opgeluisterd door
de muziekmaatschapprj . van Knok-

ke-Heist','waatna ze op het gemeen-
tehuis ontvangen werden door bur-
gemeester, schepnen en raadsleden
die hen hun gelukwensen toestuur-
den en een geschenk overhandigrden
en een drink aanboden. Hierna was
er receptie waar vrienden, kennissen
en ook het bestuur van K.B.G. ge-

schenken aanboden en voorzitter
Oscar Vandeputte een rnooi gedicht
voorlas. Henri en lv{artha zijn 2t
iaar lid van KBG. bond die hen het
beste wenst en tot binnen tien iaat.

J.W.P,

#i'kk*'
ffi
BE***

ffi,

ffi
ii;'':1:ir

.:j rU tlt. /, ::

t: ii tÈ.

Ter gelegsnheid van hun 50 jaar huwetijk werd het echffiar Hendrik Anæeyw-$rtha Jonckheere wonende Brugpweg

iù'tt pâl"Wn" ten gemeenttehuae oit arçr. We zien hen hier omingd daor familie en de magistale overheid. BW

Jonkershove : Diamant voor fgggPgr
Dçgqortef en Pharailde DesPierre

prosper {Woumen 2 september 1901) ei Phqlgt}dg (Woumen 14 november

nasl taden in het huwetijk op 9 november 1933. Prosper was t9_t z.Un 6I jtu:-
- L^t L--:^L^..)^^ TtA^ni lII/)- IlÀnru, bii de DOVO en Pharailde zorgde voor het huishouden. Tiidens WO.ff

rad Prosper in dienst als wijwilliger. Hàt echtpaar he.eft 3 kindergn, 7 Heinkin(e
ren en 1'achferileinkind. Zij Aewonen een'fruls in de Steenbe:ekstaat 37 en het

was ook 'daar dat zil het bezoek kregen van'familie en wienden. 'tlit de handen

,,an burgemeester Roelens mochten zii een prachtige schaa] in ontvangst nemsrl.
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De eerste twee maanden van de aktieve dienst

4s$Pr$çE$

IN OUT TONI}I
215 347 11

gTgçIôLE-SgryTIIUçEry

a Detekti e van de hi ppodnoom te GROENE}{DAAL

oppervl a kte 'l ha

- Detektie te HOUFFALIZT
oppervJ akte 21 "873 mz

- Detekti e fe STOUr'iOl-lT

CIppervl akte: 2.50û mz

UITZONDTRLTJKT T{TEK

Tussen 27 februari en 2 maart 1984 werden 6 vliegtuigbomen
ontdekt.
- H0UFFALIZE (na de detektie) 2 X 500 Lb HC (UK)

- IOPELLEN 1 X 50 ks sC (er)

- AYWAILLE 3 X l()O Lb GP (US)

EEBYgL t g-qtl qE Bgg UF J 9I L.Ig 
g$

- Gouden rnedaille van de orde van LEOPOLD II
Adjr NorL - LTPPIN0IS

- l'{ilitaire dekoratie Îe klasse
lSst l4aj DIEPVEIIS - JAIISSENS

- Gouden nedai]le van de Orde van LE0POLD II
Cpl Chef Id0UTERS, J "

- Zilveren Palm van de Krsonorde
CplChef H0SDEY,..1.-li

- FIi 1 i tai re Ffedai I le van de le kï asse
CplChef DAVID, D.

- Flilitaire Decoratie 2e klasse
Cpl TRUYEN, R" - DOBBELAERE, E

BEZOEK

Generaal-ldajoor .lULIAf'.4, commandant van de logistiek, heuft
onze eenheid bezocht.

GTBOORTE

ten kl ei ne KELLY i s gebo nen b i J cie SSt IJI L]4AERS 
"

t'le fe'l 'i ci teren de gel ukki ge ouders.

OVERL I JDEII1

De echtgenote van onze kcllega lSgt B0URSE, is schieli-ik
overleden" t^le bieden hem onze inniçle deelneming.
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GTHOSPITALISEERD

De lSgt R0NSF1AI\|S werd begin februari gehospitaliseerd"
Ondertussen is hij weer in ons midden, en lijkt goed
op weg om te genezen, ï'tat we hem van harte toewensen.

ONGEVAL

De lSgt PEEREB0OI4 had een ongeval tijdens ziin reis
in l4arokko. Het verslag van het Belang van Limburg
leest u hieronder;
, 

GENKEI\IAAR OVTRKOP Ir T.IAROKKAANSE }IOESTIJ}I,

"Hoe het ongeval precies is çebeurd, weet niemand. Ik
werd plotseling gewekt doer een hevig gestomrnel" 0nze
wagen $ras op drift" l{a meer dan 40 m stuurlcos over
een rotsachtig terrein te hebben geschuurd, kwam het
gevaarte met een smak tot stilstand. Ik kroop uit de
cabine. Ik voelde een vreselijke ruEpijn, een vrouw
naast me kreunde. LJie enkel oppervlakkige letsels aan
de klap had overç:ehouden, ging meteen op zoek naar hu1p."

Marcel PEEREBO0I4 uit de [.lijerdriesstraat in GEl,iK. Militair,
maar als het.kazerneleven het toelaatn vooral een fervent
globetrotter" Hij zou de kerst- en nieuwjaarsdagen in
lttarokko doorbrençen, Een land dat hem meer dan de moeite
leek ontdekt te vrorden" 0p 26 december vertok hij met de
vereniqing voor Vlaamse Leerkrachten naar Noord-Afrika;
De trip verliep rimpelocs" De woestijn intrekken? Natuur-
lijk! Marcel twijfelde geen ogenbiik" hij wilde alles zien
en alles meebeleven. l.let zijn negen op nieuwjaarsdag in
een Land Rover gestapt" Einde van de reis in zicht;
"In het midden van de woestijn -op ongeveer 300 km van
l{arrakech-, raakte de Land Rover op drift, en kwam met,
een klap naast de weg terecht" De chauffeur was utaar-
schijnlijk inçedommeld" Ê.ls bij wonder ontmoette' mijn
vriend. een motorrijder" Zonder het. rninste comfort
heeft men me ove.:rge:bracht naar het ziekenhuis van
Er-Rachida, waar mÊn 'ingedeukte lendenwervels' kon-
stateerde. Ir' het ziekenhuis werd ik zelfs niet ge-
wassen of ontkleed" Bovendien waren er geen mediciinen
voorhanden" Via een tussenkomst van de VTB werd ik na
een week van verschrikkelijke pijnen naar de Leuvense
universitaire kliniek overgebracht. Het hoeft niet ge-
zegd te worden dat ik daar ecn hemelse behandeling
kreeg in vergeiijking met al het vooreaande. Nog enkele
maandenvolledige rust, en ik hoop weer de oude te zijn."


