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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 MEI L987

Toespraak van de Voorzitter a.i. (zLe hierna).

WIJZTGTNG VÀN DE STATUTEN
De A.V. is de mening toegedaan dat men beter overgaat tot
een volledige herzi-ening rekening houdende met de huidige
omstandigheden, dan dat men te werk gaat via kteine
aanpassingen. Dit probleem moet verder onàerzocht worden.

De rekeningen van het boekjaar 1986, voorgelegd door de
sec retar i s - schatbewaarde r en nâge z ten door de
commissarissen GOOSSENS en' VÀNCLEUVENBERGEN, worden
goedgekeurd. De bestuurders worden ontlast van hun
opdracht.

Het voorstel van de A.V. om de bijdrage op 250
houden wordt aanvaard.

fr. te

Uitreiking van Medailles van
volgende gehuldigden l
GOUDEN MEDAILLE : Dr. PRIGNON
ZILVEREN MEDATLLE : DC HCCT CRABEELS
BRONZEN MEDAILLE : De Heer COPAYE

De Heer GOYENS
De Heer DUBOIS
De HeeT RASKTN
De Heer SEGERS
De Heer TRIEMPONÎ
De Heer VANDAMME
De Heer VANOVERLOOP
De Heer VERDIERE
De Heer VRANCKEN

Voor hun prestaties bij de Ontmijningsdienst werd de
Medaille van Ontmijner uitgereikt aan de Heren
CHIAVEROTTT, VANGEFFELEN, LAVA, VERPLANCKE' MARCHÀL'
HEGGERICKX, DENEVE en OOSTERLINCK.

STATUTAIRE VERKIEZINGEN
De Heer GRANDFILS wenst momenteel niet mee.r.herkozen te
worden, gezJ-en zijn gezondheidstoestand. Hij zal benoemd
worden tot erelid van de A.V.
De heer DEBRAST gepensioneerd, kan niet meer verkozen
worden als afgevaardigde van de OAD. Deze plaats zaL
later door de OAD worden opgeëist.
De andere leden worden bij acclamatie herkozen.

DIVERSEN
Interpellatie van de Heer JANSSENS : waarom geen
bedevaart in Vlaanderen ?
Antwoord. : De reden hiervoor is dat het monument in
STAVELOT nationaal is, en de namen van al.le ontmijners
erop vermeld zijnr zowel land- als lucht- en zeemacht,
zowel Vlamingen als walen en Duitstaligen.

Verdienste VOV aan de
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PUNT

PUNT

Necrologie

We vernemen dat Mevrour^r DE BECK
de hreduwe van onze op 10 j uni
dienst gesneuvelde vriend.

8 : Aanstelling van de nieuwe voorzitter, Kol o.r. BERTIN, A,

9 : Résumé van het slotwoord door de nieuwe Voorzitter : Hij
bedankt de Vergadering voor het vertrouwen dat ze in hem
heeft gesteld en voelt zich zeer vereerd deze taak te
mogen rnraarnemen. Hij hoopt het werk van zi)n voorganger,
de betreurde Heer GEORGE, te kunnen voortzetten, en
brengt hulde aan deze laatste voor de wijze h/aarop hij de
Verbroedering heeft geleid
Hij hoopt ons allen terug te zien in STAVELOT op
6 september 1987 en sluit de zitting.

overleden is op 19 jan 87. Z,ij was
69 in OOSTDUINKERKE in bevolen



TOESPRAAK 1/AT{ Ttr VOORSTTTSR .A"T

Dames en Heren, beste vrienden ontmijners,
rk verklaar de zitting van onze ÀIgemene Vergadering voor

geopend.
Hiermee zijn we dan opnieuw samen in de mooie en ruimelokalen van onze vrj-enden van de Ontmijningsdienst van deLandmacht' en dit dankzi-j de bereidwillige tussenkomst van hun

Corpscommandant, Majoor DEsEyN, die ik hier van harte bedank,evanal-s aI degenen die ertoe bijdragen om uw ontvangst op. deze dag
zo vriendelijk en aangenaam te maken

rk stel met, genoegen vast dat u eens te meer dezevergadering tatr-rijk' komt bijwonen. Laten we nu de gedachtenis
herdenken van onze leden die gestorven zijn sinds de laatste
algemene vergaderitg, en waarvan de namen verschenen zi)n in onstijdschrift "De ontmijner"r ên heel in het bijzonder van onzeNationale Voorzitter Ernest GEORGE, overleden op 9 oktober 11., na25 jaar niet-aflatende toewijding aan het hoofd van onze
Verbroedering. Ze werden aIle in een zelfde gedachte verenigd door
de leden van de delegatie, samengesteld uit de Heren GUILLAUME,
BERGES en CHIAVEIîI' die zaterdag 11. bloemen is gaan neerleggen
oP het graf van Generaal SEVRIN, stichter van de Verbroedering. -ft
vraag U nu enkele ogenblikken ingetogenheid in hun gedachtenis
Ik dank U.

Alvorens te beginnen met de punten van onze dagorder houd
ik eraan de aanwezige personal-iteiten te bedanken

in de eerste plaats onze charmante meter, Mevrouw SEVRfN;
vervolgens lvlevrouw GEORGE, die de activiteiten van de
Verbroedering met grote belangstelling blijft volgen;

- Mevrouw DAUTEL. altijd aanwezi-g op onze plechtigheden;
de vroegere Corpscommandant,en : LHOST, BERTIN en DUMONT.

De Kol o.r. POSSCHELLE, en de Heren MOORTGAT, LATLEMAND
en CRABEELS lieten zich verontschuldigen.

Ik bedankt alle leden van de A.V. voor het werk dat werd
volbracht i.n de vier vergaderingen die het voorbije jaar zijn
gehouden. Onze nationale secretaris-schatbewaarder, de Heer
BERGES, verdient zeker een speciale vermeldinq voor de taak die
hij op een efficiënte en gelukkige wi-jze volbracht heeft.

Aan onze vrienden VANDËRICK van de Afdeling Henegouwen
bieden wij onze beste wensen aan voor een snel en volledig
herstel.

Onze dankbetuigingen gaan ook naar al degenenr €n het
zijn er veel' die bijdragen tot het slagen van ons tijdschrift "De
Ontmijner", zowel naar de inhoud als naar de vorm. In het voorbije
jaar verschenen er vier nummers, Laat ons de daartoe nodige
gezamelijke inspanningen niet onderschatten : schrijven van de
artikels t zê op tijd verzamelen, ze in de gewenste vorm op papier
zetten en drukken, correcties, 500 strookjes plakken en adressen
schrijven, postzegels. Laten r,,re ons dus niet te zeer opwinden
indien er een of ander detail niet geheel aan onze verwachtingen
beantwoordt. Schrijf eerder een paar regels die u$/ kameùaden
kunnen interesseren.

Laat ons in het kort even de plechtigheden van het
voorbije jaar in herinnering brengen :

jun B6 : jaarlijkse vaderlandslievende plechtigheid in het
auditorium van de Gentse universj.teit, met toekenning van de
Generaal SEVRIN-Prijs aan een student voor een verhandellng over
ontmij ning;
2I jul B6 : traditionele neerleggi.ng van krloemen op het" monurnent
van de gesneuvelde Ontmijners in BLANKERBERGEi
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7 sep 86 : jaarlijkse bedevaart naar Stavelot naar het Nationaal
Monument, gerestaureerd door de stad Stavelot;
nov 86 : grote solidariteitstombola ten gunste van het ongeval
in POELKAPELLE' georganiseerd door de OAD en met een opvallend
succes bekroond;
dec 86 : feestelijkheden ter gelegenheid van het feest van de
Heilige Barbara :

ZEEBRUGGE (maaltijd gevolgd door een bal)
BRUSSEL

- h'ESTROZEBEKE.
Bovendien hebben afgevaardigden van de Verbroedering

deelgenomen aan de volgende pechtigheden :
4 okt 86 : plechtigheid georganiseerd door de VOV in het hotel
"de IrEUROPE" in Brussel tijdens dewelke verschillende van onze
leden met een ereteken onderscheiden lverden.
11 nov 86 : Huldiging van de Onbekende Soldaat met vlaggen.
25 feb 87 : De parlementaire commissies voor Landsverdediging
brengen een bezoek aan de installatj-es van de Ontmijningsdienst
in POELKAPELLET

- 25 apr 87 :.Statutaire Vergadering van de VOV in het Kwartier
Koningin Elisabeth in EVERE. Onze Verbroedering beschikte er
over zes stemmen voor de aanduiding van bestuurders, dankzij ons
ledenbestand dat de 500 leden overschreed. In orde van
belangrijkheid bekleedden wij de derde plaats na het lll,i ( 11
stenunen) en de Carabiniers Cy (8 stemmen). Wfj hebben er
vernomen hoeveel belang moet gehecht worden aan "België eerst",
dat een soort band uitmaakt tussen alle verbroederingen. Dat
tijdschrift, met een oplage van 17.500 exemplaren, kost 980.000
f.r per jaar, v/aarvan de helft wordt gedekt door de opbrengst van
publiciteit.
Ondanks het herhaald aandringen van de VOV heeft men geen
heropening van de wachttijden voor het bekomen van een rente van
strijder kunnen bekomen, zelfs niet voor hen die in het
buitenland verbleven of voor schippers.
Bij wljze van besluit gaf de Nationale Voorzitter van de Vov,
Generaal-Majoor o.r. EVERAERTT corur€ntaar bij de vragen met
betrekking tot de toekomst van ons land die hij had gesteld aan
de politieke leiders (zie België eerst'), om te besluiten met een
emotionele oproep voor de eenheid van alle Belgen.
I mei 87 : Herdenkingsplechtigheid bij het graf van de Onbekende
Soldaat ter ere van de gesneuvelden en vermisten van de Tweede
t{ereldoorlog ter gelegenheid van de 42e verjaardag van de
bevrijding van de kampen en de Overwj-nnitg;
14 mei 87 : Plechtige eucharistieviering in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Laeken ter gelegenheid van de 65e verjaardag van
het Koninklijke Werk voor Oorlogsinvaliden, in aanwezigheid van
een vertegenr^roordiger van Z.M. de Koning.

Ik hoop dat U het met mij eens zult zijn om te besluiten
dat om onze Verbroedering levendig en in VOV-verband goed
geïntegreerd met de andere verbroederingen te houden, het nodig is
een intense en voortdurende activiteit aan de dag te leggen. Dit
is een taak voor uw Raad van Bestuur en uw lokale afdelingen.

Laten !'re nu aanvangen met de punten van de dagorde.



ONTE VOORZITTTR

Dr HrER BERT I N A, KoLoNËL o, R,

2A januari 1930
01 april 1986
Nederlands
Studies aan de Koninklij ke Kadettenschool
( Seilfes-LAEKEN ) en de Koninklij ke
militaire School ( BRUSSBL ) o
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Geboortedatum

Taal stet se I
€ . ITl.

26 december 1951
L952

1953

L954

Van Lg54 t.e.fii.
augustus L962

L9 52

Benoemd tot de graad van Onderluitenant.
Vorrning munitiespecialist in het
munitiearsenaal te rWTJNDRECHT-
Specialist munitie in het munitiedepot te
EEKLO ( tsAD - Base Ammunition Depot ) -

l'{unitieof f icier ( bevoorrading en techniek }

bi j cle Staf van de tsinnenlandse Stri j d-
krachten te BRUSSEL.

Repetitor in de wiskunde , topografie en
geôfogie aan de Koninklij ke Militaire
School . Ti j dens d,ezetf cle periode als actief
officier deelname aan rCe wederoproepingen
met of bij volgende eenheden :
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26 december 1955
26 december 1960
Van L962 tot 1968

26 decernber ]966

26 september 1968
Van 1958 tot 197t

Van 1970 t..e.rtl . L973

Van L970 t.e.m. L973
tevens

1 6 september Lg7 2
Van L973 t.e.rïl . L976

26 j uni L97 6
Van 1976 t.e.rll . 1978

Van 1978 t.e.rll . 1981

1982-L983

Van 1984 t.e.rtl . 1986

01 âpril 19B6

266 Cie Ordnance l.4un
26j- Cie Ordnance l,{un
267 Cie Ordnance Mun
265 Cie Ordnance Mun
262 Cie Ordnâ.nce l.{un

Benoemd tot de graad van Luitenant,
Benoemd tot cle graacl van Kapite in .
Comrnandant van 26I Cie Or,Cnance ffiunit ie
( Bondsrepubliek DuitslanC ) 3

Benoernd tot de Ere.ac van Kai:ite i n -
Commandant. .
Benoemd t,ot de graaC vân l'la j oor .
- Aangehrezen als munitieinspecteur bij de

Belgische strijckrachten in Duitslan<l ;
- Stege bi j vs sLri j dkrâchten in ce de BstJ

( renovat ie ITAWK f-f s I ) o

Aangel^Jezen voor tret Logistiek Centrun vâp
de Landrnacht te HEVËRLEE met al s vcl gende
opdrachten 3

- Hoofd van het vak militaire oplerdrng;
- Fïoof d van het vak Pluni t ie ;
- Commandant van de ontmij ningsdienst

(DOVO).

Vertegen\,roordiger van België bij
voor technische muniteaspecten .
Benoemd tot de graad van Luitenant-Kolone.j...
Commandant van het 20 Batal j on Logi stiek _i n
de Duitse Bondsrepubliek met als nijkamende
opdracht het verzekeren van de veiliqhej_c
van de Be lg-i sche eenhec1en en bevol k ing
tegen terroristenakties met l:omÏ:rieven,
bompaketten enz" d-i-t in samenwerking met dt=
Duit se politie ( specialisten ontmij ning ) ."

Benoemd tot Ce graad vân Kolonel.
Commandant van de le GrCIeperi-ng LoEistiek
in de Duitse tsondsrepubliek;
Commandant van de onclersectcr en de plaats
KËULEN;
Ve rCer zetten van voornoernde ve i l ighe i ds *
opdracht.
Staf chef vân de Comniissie voor l,lati orrele
Vraags tukken inzake verdecliç ing ( cl,rvv*
cPtit) ) .
Voo r zLtter van de i''tilitaire Commissie vocr
Geschiktheid en Reform in Beroep.
Vertegenwoordiger van het iilinisterie vân
Landsverdeoiginç bij de lioge I'tilitieraaci ûË)
het lqinisterie van i*innenlanCse Zaker] {l-982
t.e.fii" maart 1986).
Terug Sl-af clref van cle Conmi s s ie vorr
l'iationale Vraagstu]çken inzake VerdecirEin_qi "
Pens icen ,

de NÀVÛ
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VERBROEDERTNG VAN DE ONTT4TJNERS VAN BELGIE

Huldemanifestatie van zondag 6 september 1987 bij
het Nationaal lulonument van de Belgische Ontmiiners te Stavelot

Ce remon ieprotocol

10.30 U Bijeenkomst van de deelnemers op de binnenplaats van het
Stadhuis van Stavelot Kennismaking met de
Autoriteiten.

10.50 U - Vorming van de stoet en vertrek in de hiernavolgende
orde :

a. Gemeentelijke Politie;
b. Afvaardiging van het legery
c. De koninklijke harmonie "L'Emulation" uit Stavelot;
d. De vlaggen;
e. De gemeentelijke autoriteiten en

van de Verbroedering;
f. De provinciale afdelingen van de
g. Àndere deelnemers.

I1.00 U - Eucharistievj-ering in de kerk van
aan onze overleden kameraden.

12.00 U - Verderzetting van de stoet naar het Monument voor de
slachtoffers van de twee wereldoorloqen in Stavelot
Neerleggen van de bloemen door :

a. De burgemeester van de stadi
b. De voorZitter van de Verbroedering der Ontmijners;
c. Andere deelnemers.

Tijdens het neerleggen van de bloemen : spelen van het
"Ten Velderr met aansluitend een uitvoering van de
Brabançonne.

12;30 U Pf"

a. Nemen plaats tegenover het Monument : de Raad van
Bestuur van de Verbroedering - de burgemeester van de
stad - de Commandant van de Ontmijningsdienst;

b. Nadat iedereen heeft plaatsgenomen : uitvoering van
de Mars van de ontmijners door de koninklijke
harmonie "LIEmulation".

(tijdens het verloop van de plechtigheid worden via de
micro de verschillende fasen ervan toegelicht)

c. Majoor DESEYNT Commandant van de Ontmijningsdienstr
herinnert aan de sinds de laatste plechtigheid door
zijn eenheid uitgevoerde opdraçhten.

d. Ceâictrt ',RéminiÀcences" ( "Herinneringen" ) van MARCEL

LALLEMAND : lezing door de auteur zelfi
e. Appel aan de Dodèn door Dr. PRfGNON en de Adjudanten

LALLEMÀND en CRABEELS;,

de Raad van Bestuur

VerbrCIedering;

Stavelot, opgedragen
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f. Neerleggen van bloemen door 3

a. De Verbroedering der Ontmijners van België;
b. De stad Stavelot;
c. De Commandant van.de Ontmijningsdienst;
d. Andere deelnemers.

ïi:dens het neerleggen van de bloemen : spelen van de
"Last Postt'.

L2.45 U - Na de plechtigheid aan het Ivlonument gaat men terug in
stoet naar het stadhuis voor een receptie in de
KapitteIzaal.

13.30 U Gemeenschappelijke en democratische maaltijd in de
herberg "st-Remacle".

N.B. : De ondervoorzitter Marce1 CHOUFFART en de secretaris-
schatbewaarder René BERGES zijn belast met het protocol en
de verschillende fasen van deze manifestatie. Zij dringen
er bij 'de deelnemers op aan dat de vorming van de stoet
ordeliJk zou verlopen zodat ze er echt uitziet als een
stoet.
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DË HEREN IqARCHAL EN CHOUFFART
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Nationaal monument

Eerst ziin we b.ij het Nationaal Monument geweest. Heteigenlijke Monument heeft een mooi uitzicht. Het bovendeel ervanzowel als de wanden zijn bedekt met gehouwen steen.

De centrale zui1, die een ernstige uitzetting vertoont,moet nog gerestaureerd worden.

Gemeenteli j ke Adqinistratie

We hebben een ontmoeting gehad met de Heer Jacques REMy-
PACQUAY' de nieuwe gemeentesecretaris, die ons zeer ririendelijkontvangen heeft. We hebben hem uitgelegd wat de bedoeling was 1rânons bezoek, Dl. het voorbereiden van de jaarlijkse pecht.igheid bijhet Nationaal Monument van de Ontmijners. We hebben hem latenweten dat deze plechtigheid zov doorgang vinden op zondag 6september, waarvan hij heeft nota genomen. De gemeentesecretàris
vertelde ons dat er die dag in de namiddag een muziekconcert zoudoorgaan, hetgeen bepaalde deelnemers aan onze plechtigheid
eventueel kon interesseren.

We hebben hem bovendien onze voldoening uitgedrukt overde restauratie van het Nationaal Monument van de Ontmijners,
hraarvan alleen nog de centrale zuil moet hersteld worden

De
bezoek op de

Het
van L?BT dat
de secretaris

gemeentesecretaris zaL het
hoogte brengen.

schepencollege van ûns

tijdschrift "De Ontmijner" van het tweede trimester
bestemd is voor de burgemeester, werd overhandigd aan

l{e hebben ook een beleefdheidsbezoek
vroegere gemeentesecretaris, de Heer BOVY, die
aan het kabinet van de burgemeester.

Harmonie L'Emulation

gebracht aan Ce
verbonden blij ft

wij zLjn
voor ziLter van de
opdat zijn harmonie

E rediens t

ontvangen geworden door de Heer Rouxhet,
harmonie L'Emulation, die het nodige zou doen
opnieuw haar medewerking zoe verlenen.

De Heer Deken SEVRIN r^ras afwezig. We hebben hem de
volgende dag getelefoneerd om hem te laten weten dat de datum van
de jaarlijkse plechtigheid was vastgesteld op 6 september, en dat
we graag hadden gehad dat er dit jaar een eucharistieviering zou
worden opgedragen met evenveel luister als vorig jaar (zoals
gewoonlijk om 1l uur).

Hij heeft nota genomen vân ons verzCIek

FIet tijdschrift "De Ontmijner" van het tweede trimester
van 1987 is hem per post opgestuurd.
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Maaltijd in de herberg "St-Remac1e"

De waardin stelt ons volgend menu voor, aan een prijs van
450 fr:

kervelsoep;

- wi'tte kip met estragonsaus en salade;
- Aardappelen met peterselie;

Ij scrème ;
Koffie;
I fles Bordeauxwijn per 4 personen.

I
,


