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De stad Stavelclt had de Heer Einesb Gcrr3e, vo'rrzitter van de verbroedering
van d.e Ontmijners, uitge,nor'li.gr,i crn ri.e pecirt:.gheden en festiviteiten bij te hi'.:- . ,,

Deze we4d.en georganiseerd" cJp zaleriag 14 Juni jongsleden voor de 140ste ver-
jaardag van de Koninkli jke Fanfa.re Orçheus. vocr d.e 20ste verJaard.'tg van het
peterschap varr de W- SLISL van l":ile.:: en ter gelegenheid van de Opendeurdag vanr de
Sporthal, de Bibiotheek r,'n het I'irl$,:uin Guj.l--r--irlle Apollinaire.

De Voorzitter nog niet i;e1e;r,aa1 h"-.'sl;cl.d" he-.i c.-', 2dc Vice-Voorzitter Marcel
Chauffart gevraagd hem t-e verteg:e;r.i;i:ordigen ,;p clie trlechtigheden en festivi-
teiten. De Zde Vice-Voorzitter vre::d gevraâg:l aie afwezigheid van de Voorzitter
bij de Burgemeester en de Gemeeribescc:eta-rj.s te verontschuldigen, hetgeen hij
dadelijk bij zijn aanko:t,si c,p 1-'e'; ,5i-.:ilh':i.s gcC:,a:r heeft.
-lwee sympathisanten van 1e Sectie l,"r,ik rrergez-l.d.en de Vio:-Vobrzitter.

r),' deelnemers verplaatsen zich i.::. s-i;oct met cle tJereniging Ko;rinlclijke Harmonie

'iEnulation op kop naar d.e kerl;, ':;-î..-': er een religjeuze dienst plaatsvond
uitzonderlijk opgeluisterd doa:' :Le Vere::r;;in6 Koninkiijk Koor van Verenigde
Ambachtslui.

Tenslotte rr'as het tijd voor ce pl-e.;h1;i6iieid voc;' de ncerlegging van bloemen
door de plaatselijke cve::heden ei^ vurciri-g:,rgen. Eerst aan het Mnnument van de
Overledenen van de twee Ocrr'l ceien i,n ie Sl;r,c S';al'L..1 (,te dan aan het Nationaal
Monument van rle Ontn'rijners dat a1: gevolg ïel rcstaura,ti-ewerker door de staC
Stavel-a,t enherkenbaar r./as"

De officiêle ontvangst van cil ci-u€r"1,;;ire:.; :,1 hct il-Lacihuis (Kapittelzaal) waar
verschillende toespraken weri-en ge.'rcucr.en" l/e herinne.:en ons voora.l de toespra:,
de Burgemeester. ltlr Depr..lho:r, ri-..c 'i:r-..r i.! jl- 6i5 cr.e âfgr:vaardige van de Verbroede-
ring van de Ontmijners begrcett'. bei;stj-gcie cl::.'t h:t l{ationaaL Monunent van ric
Ontmijners vo1ledig hersield zou ai.ln vo.rr rle ple.:htigheid van OZ Sep en dat
het er fantastisch zou uj-tzie:r" O.i,Jc: Ce p;:r.,'.sr--e1.rJ.e geschenken bemerkten we dat
de Burgemeeeter een ni:riatur:r-.:;.;u. r-:-;..;:c l.o;r;sircrofli van de Wing van Diiren
kreegr terwijl deze laatste uit h:d;,4.en va.n de eers'Le Magistraat van de Stad
Stavelct een foto varr g€..eraal Pattcn 61l1rj1.r, zcals deze enkel te vinden zijn
in de USA. Deze ontvangst j.ir ûc ii;-, i,ube]-.a..l lnrêru oeeindigd. net de Erewijn.

Na een excellente knude ,naa,ltijci in C.e kel-ders vair d-e oude Abdijr'wa6 er d-'
Operdeundag met de inhulcLj-ging v'a,: de:iieurre Sporthal, waar cie Vise-Voôrzitter
rn de twee sympathisanten een ogenbrik opgchoude:t idaren door vriend.en uit
bavelct. Zo kttamen ze i'rn vcor cle ::est va:r de plechtigheden met een kLeine

.-ertraging aan.
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1. E : Algemene Vergadering te Heverl-ee op 15 uei- 198?

2. ALcenene versaderineæ
â. Toespraak van de huidige Voorzitter
b. Aanpaseingen aan de statuten : bijvoegen bij Art 19 I voorzitter

alinea J i ". o of het bevel in de ontmij-
ningsdienst te hebbea gevoerd.

c. Verelag van de Secretaris-schatbewaarder (zie specificatie in
bi J3.age )
Verslag van de controleurs

d. Voorzitterschap van de Vergaderingscornmissie door de Heer Bertin A.
Aftredende leden cn herverlci.esbaar :

West-Vlaanderen I de Heer Meersseman
Brabant de Heer Delhez (Commissielid)

d.e }ieer Goossens (Iid)
de Heer Grandfils (Lid)
de Heer Berges (secretaris-schaibewaarder)
de IIeer Linden (1ste onder-voarzitter)
d.e IIee:: C::ouffart (eAe onder-voarz'itter)
cle Heer Marchal (tid)
de i{eer Debras (commissielid)
de Heer Vancleuvenbergen (CommissieLid)

NB. Voor de nieuwe kandidatrrurstelling veruiJzen h'e naar htt 23
van de statutcn versclernen in het versl-ag van het Jds g1i-
rrester 85

ê. VaststeLling van de bijd:'age 1988
Voorstel- van de eommiscj-e : blijft 25O Bî
Gif.ten zijn altijd vrel-kcn vo1-gens Art 14

f. Overhandiging van de ne<icLilloe (vcv)-Ontmijners
g. À11erl-ei

De J.eden die graag een vraag vrillen stellen, worden gevraagd he:
onderuerp van de vraag ecn"naa.nd tevoren in te dienen bij de hu--
dige voorzitter, om he'; rr.e c;c:r,n'issi-e mc3elijk te maken de ele-
menten van een passend antvroorC e.amen te brengen.

h. Slotr.loord door de nieur're Vocrzitter.

]. @I!ss!!iræ
Door de ziekte en het overlijden van onze betreurde Voorzitter, de
Ileer George, zljn bepaalCe artiicels evenals ook mededelingen niet
verschenen in ons verslag. lrJe zullcn proberen dit ten spoedigste
te verhelpen.

4. OvErl-iiden

Sectle Luik : de ÏIeer Joris RicharC, rverleden op 09.12.86
( zie artikel va:r de lieer Lallemand)
Mevrouw Dchet , op 12"06.'86, weâuwe van Cilt:Dohetr gucl,
Ere-Voorzi-';ter ;.an Luilç-

I,uik

OAD



Mêvrouw Vandereydt 1 op 07 .O? 186, weduhre yan Cdt
Vandereydt, Oud Ere-voorzitter van de verbroedering.
de Heer Massart Henri, op 2J"10.86 I vrijwilliger-
ontmi jner 

"
de Heer Mean Lambert, op 08.12"861 vrijwilliger-
ontmi jner.

Sectie West-VLaand.eren : d.e Heer Depoorter Gilbert, op O8.O5"86

Secti.e Henegguwen : de Heer Marichal Henry, op 04.11.86
de Heer Preat Gaston, op O'1.10.85
de Heer Dodalier, op 10" 12.86

Seclie OAD : Crucifix, op 14"01"86
De Verbroedering biedt zijn welgeneende deelnening aan
de betreurde families"

5; 4gweliiken

Viviane, dochter van ons l-id Triempont met Stephane
Tves, zoon van ons 1id Toussant met Caroline
Malvine, kleindochter van ons Iid Vanlerberghe met Koen

We bieden onze hartelijke gelukwensen aan deze fanilies" :

i

6. Geboorten

OAD : Lt Pille
Kpl Joniaux

7 . Gouden Bruilof t

Onze vriend Roger Maertens en zijn echtgenote Estella Dewulf heb-
ben hun Gouden Bruiloft gevierd op 15 liov 86" Na de heilige eucha-
ristieviering heeft het Gemeentebestuur het vijftig jaar huwelijk
bedacht rnet een geschenk" Een afvaardiging van de Sectie l,{est-
Vlaanderen heeft zich broederlijk aan deze plechtigheid bijgevoegd
en heeft de jubilarissen de hulde bewezen. !'Ie houden een mooie her-
innering over aan die zaterd,a'g 1J"11"86.

8" Sint-Barbara in llest-Vlaanderen

Op zondag 3A,11.85 hraren we zelfs nog talrijker dan vorig jaar" Op
di-e manier kunnen we de solidariteit en de vriendschap van de ouderen
vernaulven.

De Heer Burgemeester van de gemeente Houthulst vergezeld door Mevrouw
en de lste Schepeir hebben ons grote eer bewezen zich bij ons te voegen"

Na een minuut stilte voor onze dierbare overledenen en na iedereen
welkom te heten, hebben vIc een aperitiefje geschonken.

Een uitstekende en overvloedige maaltijd met een goede wijn werd ons
geserveerd zoale altijd bij rSïMOllNEt"

We hebben elkaar zeer laat verlaten met de hoop om elkaar volgend
jaar terug te zien"

P. T.



!. St. Farbara-nLaaltijd va4--de- sect:Le Frabant-

Ëet was rond 17H,6 Dec jongstleden dat )B gasten tegen 4a Uet
vorig.e Jaar, aan tafel plaatsnamen in een grote zaal van het Cteh'€,iæ'i*ftr
Leger 1 Luxemburgstraat ]J"
Eerst -was er echter een vlag.gegroet met een ontroerende herinnering
aan de slach,toffers .van Mei in Westrozebeke en aan o'nae ove"Lede'n
Nationale Voorzitter. Dan gingen de conversaties hun gangetje tot r,a,1cÛ ]tt'.r
het nagereoht. Toen richtte de Voorzitter de Heer Van Den Eyde ziCh
tot de genodigder " Het ging hem persoonlijk aan het hart dat er zo

een talrijke opkcnst wes en dat hij verschillende dames welkom kon
heten. Dit aantal aanweaigen, 59, zou nooit kunnen bereikt worden
zonder de regelmatige aani^rezigheid van de vast-bezoekers van de Sectie
Brabant en d.e versterking van nieuwkomers s de lleren Verlonckr Jans-
sens, Coppens, Vandyck., Vermelden we ook dat de ileren Bertin en Berges
het feest in Brugge een t,eetje verkorten om zich bij ons te voeger
en dat een afvaardiging van 'TO leden van de Sectie l{enegoutuen aanwer iC
was, onder hen zelfs een lid uit Ltbramont"

Onze felicitaties voor enze vriend Dechez voor de grede organisati
van de samenkomst. Tijdens cie t:'ekking van de veelbesproken tombala
ondervond de Heer Pl-umier moeilijkheden bij het afrrepen van de win-
nende numfiers. De superprijs, een lamp type tOntnijnerf Werd eerst
door Kol- Bertin gewonnen, die het echter terug inzelte in de tombol"ir
en uiteindelijk onder applaus van de':zaal gew^nnen werd door een l-j'l
van de Sectie Henegouwen"

Wi-j hopen dat cie samenkonst van volgend jaar even talriJk za1- bij-
gewoond worden"

10" Tragiscïr lot

Dat trof onze vriend ontmijner Ri-chard Joris' Onze wapenbroeder, 67
jaar oud, leefde rustig sinds 7 jaar met pensioen samen met zijn i-.i-:'1,

echtgenote op enl.-ele stappen van de Franse grens in Belgisch Luxen-
burg, in Lamertee r om precies te zijr', niet ver van Virten" De redên
waarom hij een teruggetrokken, half plattelands-, half boelevei hadt
kornt doordat hij a1s vrijrvittig ontmijner een uitzonderlijke wâûr-
dering had gekregen voclj.e natu.ur. Dit neemt echter niet weg dat
hij zich actief bezighi.eld met het voorzitterschap van de voetbalcluh
TORGNY! een 3assie d.ie hij met zich meegedragen heeft van sirds lrij
medestichter was van de voetbalclub WEYWERTZ. Zj-jn aa$glbnrel;geÙÔê! ,

voor lrganisatie, zi-jn ontembare, maar goedmôeJige wilskracht maakt.
van hem een ideale steun en leider. Voor zi j die hen:, rie adjulant
ontmijner Richard Joris gekend hebben, en dat zijn er ve}en, is -'-'.'-
verliee gruwelijk ; een verfies getekenri. door het Iot" Is hij inmer
niet ternauwernood aan de d.ood ontsnapt toen hij met zijn ploeg wer'.
te in Rocherath, waar hij 2l granaatscherven in het lichaam kreeg'
terwijl aan zijn zijde de ontmijners Cadet en Alleman gednod r'ûaren :^

één, waaavan de n.ram mij entsnapt, gewond t'erd. De toestand van onze
vriend Richard- hras zo erg dat de chirurg, die hem cpereerde verkl-a
d.at hij het d.ee4 zonder hoop rp slagen, maar eerder a1s experimert.
Al1e scherven werden verwijderd op één na die te dicht bij de herscne:
zat en dat hield voor het wegnemen te veel risicors in. IIij moeot dus
zijn leven lang ermee door het Ie'ren.



Iets neer dan een maanc na aijn ongeval inspecteerde hiJ al
opnieuw het Oosten van het Land en vooral Bul]-angel Rochera',li
trleywertz en Malnredy. ilet is in die streek dat hij net zijn
vele kwal-iteiten a1s ontmijner groeicie en als echte iveld-
heert zowel l-etterlijk als figuurlijk gewaarderd uerd. gii
werd voor een tijd geplaatst in een genie-eenheid te Àntheitt
om daarna de cursus '.ran specialiteit ontmijner Kl 1 te volgen
in tervuren. Ambtshal-ve belande hij tenslotte terug in de DOVO

te ï,uik.

frL jn l oopbaan als on Lmi j ner
een ploeg leiclrle belast met
granat en.

eindigde in Elsenbornr naar hii
het vernietigen van niet-o[tplofte

De reden waaron ik dit relaas |tTragisch lotrt getiteld hebl le
rndat Richard Jorj-s op vrijdag OJ d.ecenber f986 verpletterd
werd door r en bcon die hij aanrt omhakken wa$ en dit toen
hi j al-Ieen in het bôs was.

Hij werd getroffen door het tragisch Iot !

.Iullie, d.ie hem gei'-en,l hebhen, ged^enk hern enkele ogenbllkken.
Jul1ie die hem niet geke;".d hehben, je mag er zeker van zijn
dat we een ancien, een vriend, een lid van onze mooie ver-
broedering verloren hebben.

Zj.jn echtgenote, zijn broer, zijn neef en zijn nicht hetone...
wê onze welgemeende Ceelneming.

LALIET{AND M.
Ad judaot-ontmi jFer o. r.



Notre fa.util].e

lcrsque 1a solitude en notre âme déclenche
Son éc1use de fiel, balayeuse sans frein,
Pcur vaincre la douleur et mater 1e chagrint
Sur les regrets défunts grandit une fleurs blanche.

Cette f1eur, Ltamitié, dont 1e parfum stépanche
Telle une apothdose au long dtun elair chemin,
Daas son calice porte un pouvoj-r surhumain
Et sur notre amerture en souriant se penche.

Ctest le lys diaphane et serein des beaux jours
Qui rdjouit notre âne e'b murmure rrToujoursrt...
... Toujours un coeur aimant traccompagrrer en ce nônde.

Honme, eui que tg sois, sans lui tu ne peux rien,
Car au penseur i1'faut un soleil qui féconde
T,e germe de lrespoir, son suprême soutien.

Toi, ami Dénineur, .iont le cercle est ton bien,
Médite ces lignes Four quten ton coeur se fonde
Amitiô et soûvenirsn en un bloc drairain"

Marce} Lallemand



Ul{S IIIT IIENEGOUI,fEN - NIEUiliS UIf HENEGOUWEN - NIEUI4IS UfT HENEGOIIIIEN

Zoals iedere gôede handelaar zijn rekeningen van het voorbije jaar
maakt, vindt u hier de balans 1986 van de sectie.
We begonnen het jaar met 60 en na 6 maand zoeken had ik 26 nieuwe
Leden geregistreercl waarvan er 24 geen strijdersvergoeding en ver-
goeding voor verlei gde gevangenschap van ontr ijners genoten volgens
het Koninklijk.Bes,uit van Jirli 70. T,angs de anclere zijde moeten we
helaas 4 vrienden betreuren die ons verlaten eebben en 2 die aftre-
dend zijn" Ik zou u willen laten herinneren dat met het onderzoek
naar deze 26 t-eden 98 adressen werden gebruikt" JO overleden oud-
stri jders kwt :len we op het spoor en nog .[2 anderen vonden we niet .tenL:
Deze cijfers -roeter u doen begrijpen dat het niet enkel de tijd van
dit onderzoek was maar ook het aantal brieven die men rnoest schrijven
Gemiddeld hee't ielere oudstrijder J brieven nodig, verrnenigvuldigd
met '1OO = JOO post,egels aan 13 lr + J bloknctars van 1OO bladen
briefpapier aan 5>q îT + JOO enveloppen maakt een totaal van meer C .

4o0o rr.
De voorzieningen'1;'/ : een onderzoek naar fO oude adressen is bezi
Er is ook een ande..'e reden waarom uw kas leeg is.
Verleden jaar verl .rren 4 van onze waard.evol-1e medewerkers het leve.-
in POELKAPEIT,E" Zoals toen wi j in 1945 in die rst $/aren, werd een
hulpaktie c ';ouw gezet voor de zwaarbeproefde familj-es door Maji:
DESEYN en !-:: comité van de OAD" Uw sectie heeft geen enkel ogenblik
getwijfeld ',r hen te helpen in hun taak en gelieve hieronder de balanr:
van deze acti, te vinden van de sectie :

- Ontvangen g -ften op postrekening van de sectie
( B schenke 's )

- Ontvangen gi-ften door de OAD HEVERLEE '1 adsr rlo
( 6 schenkers )

- Giften van de sectie Hg

- Giften van de politie van de eenheid CHARLEROI
( spontaan verzameld door het personeel )

- Verkoop tombolabrekjes ( III boekjes van 29 leden )
Totaâ1 42.zCIo, -

Majoor DESEYN en onze vrienden van de actieve dienst alsook ik zelf
geven blijk van al onze dankbaarheid voor dit mooie gebaar van soli-
dariteit "Ik moet u nie': zeggen dat ik op u a]len reken in HEVERLEE, die vol-
gende vrijda6- 1! mei op onze algemene velga.dering 1987 waar u de
gelegenheid z'-lt hebben onze nj-euwe llationale Yoorzitter te ont-
moeten. Nu da. ju11ie bijna allemaal op pensioen zijnr kom me nu
niet vertelle.r dat u geen tijd heeft, vr-ror "l keer per jaar dat dit
pl-aatsvindt" I'iaarc.,r kont u niet met uw vrouw, een vriend om hun de
gevaren te tonen die onze huidige medewerkers a1!ijd omringen" De
films en een groot museun met geleid bezoek moet hen toelaten de
gevaarlijke taak te waarderen die jullie voltooid hebben en die onze
medewerkers nog st.eds voortzetten" In afwachting u in HEVERLEE te
zien, weet dat uw Secretaris-SchatbewaarCer r:iet slaapt maar steeds
op jacht is:oals elke goede stroper" Doe zoais ik, \^Ierp uw fut-
looshej-d in.r..; vuilbak, doe iets en zet cle jacht in om de ouden te-'
te vinden eri 'raarom niet een keer met twee koppels naar HEVERLEE kome-'
NAPOIEON heej; gezegd dat onmogelijk ttie? in het Frans bestaat en niet
is onmcgeli jk voor een ontmijner, de uitvoering, d.at is uw taak.

Uw Se :retaris-schatbewaarder van HENEGOUWEN!
VAi'IDERICT( A"

II//S UTT HENEGOUI/EN - NTEUhIS UIT HENEGOUWEN - i\IEUVJS UIT HENEGOUhIEN

t.Boo, -

7.600r-

5"OOOr-
14 .7AO r -

11" 100
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1. Activiteiten ven de ii-iai:i

ô1 Feb â 09 Feb

CI316OO Feb

o4o9oo Feb
o41ooo Feb
05 Feb

o6113a Feb
10 Feb
1? 14OO Feb
18 Feb
Einde Feb

We ek var Ce s cl Caat als thema :

T{IJ TET.,T i4EE

Gesprek tussen de Korpstorncl en de MIL te HEVEII'

in kret kader van de Week van d.e soldaat
idem te I{CUTI{ULST
Gel e i ci 'rtezoek t e }{OUHULST voor alle MÏt
Bezoek van de ZM te ZEEBRUGGE voor alle MIL van
lie t Pl I{OUTHULST
Beil uek- van ci.e h cgere Of f rn van JS'f
B e z oek van d.e ou de K orps C om cl

Bezoeii van de Burgerl'escherming van FLORIVAL
Bezceii 10,'âII cle EOR Lult{ van Comdo TAF

Bezock va.n d.e Parlenentaire Commissie aan het
P]. HCUï;{ULST

2. Weet je Êat ,

een nieuwe dactylo-chauffcur aangelcondigd is voor O2 Feb 8? in ver-
vanging van SM Luc SITTEYERS : welkcm aan Eric BIERENS en hij krijgt
lSgt WILMAERS als peter..

reeds een ged.eel'te van het nieuwe RX Mat (fNSpUCfOn) geLeverd werd.

de tien nieuwe oeteitôren op 09 Feb B? zu7-Len geleverd worden.'

de Korps$omd geccntacteerd. r,verci ciaor de uitgeverii DARGAIIDr die hei
tekenverhaal AGNI'S :a-l- publiceï'en, oill u3i1 titelblad op te stellen
om de jeugd tot voorzic}',igheid ::an 't;e manen in verband net spring-'
tui6en"

de familie JONIAUX op 12 Jan 8? verrijkt werd met een kleine Chr:.

Pierre van harte prof:'Lci-at.

Cp1 Chef CRUCIFfX van het Bcmb Disposal op 14 Jan 87 overLeden is.

Kpt VANDER MÂST nei vmcht de curst:-s.,-an ontmijner beëindigd hee:
te BADI{EUENAHR i: DUITSLA}]D"

Kapt VALENTIN de curEus îreôindigci heeft van ftAfbraaktechnieken hij
middel van springstoff i::lti in hct l{etenschappeli jk en Technisch
Centrun voor Bouwkunde.

een uittreksel r'in rrle Rer".1e ne:lsuclle rles Officiers de Rrâserve
françaisrr m.b.t" d.e l.ic,,--.. uiteei'gcze.bi:e problenatiekr kah op een-
vouclige aanvraag itckoti:en wc,rden l:ij de OOffr SCV:

- De moraal van de o::.twapening
- lrJat is ecn rechtvaai'cil;c ;o:1 og i- = '.r.'

- Is een rechtvaardige oor'1og cie dag van vandaag nog mogeliik ?

- Het gebruik va r ITPC ldalicns

- De nucleaire c -,tradin,q e:n zr-.in ev':r":+-ie

de MIL van het Pl HOUTHULST het minj-voetbaltornooi, georganieeerd
door het 93 Bn Leg in i--,, l:e.der van ce week van de Soldaatr Ctelilon-
nen hebben"

CpI BRUWIER van 933 Dep,-*-.'i5 lrcb 87 rnui;atie doet naar het P1 fi0UHU.--


