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VERBROEDERING DER BELGISCHE Brussel, 31/03/1988
ONTMIJNERS

vzw Zetel
Rue de la Croix de Fer, 100

1 OOO BRUSSEL

De effectj-eve leden worden verzocht de Statutaire Jaarlijkse
Algemene Vergadering bij te wonen' die gehouden za1 worden op 27 mei
1 988 om 1 030u. in de Ontmijningsdienst van de Landmacht, Kwartier
Cdt E. de Hemptinne, Hertogstraat 3OO te HEVERLEE

AGENDA

1. Goedkeuring van het proees-verbaal van de Statutaire Jaarlijkse
Algemene Vergadering, die gehouden werd op 15 mei 1987.

2" Verslag van de Bestuurraad over de activiteiten van de Verbroederi-ng
ti jd.ens het boekjaar 1987.

3. Uiteenzetting van de financiële toestand :

- verslag over de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot het
boekjaar 1987i

- verslag van de controle.urs van de rekeningen;
goedkeuri'ng van de rekeningen;

- vôlmachten te geven aan de Bestuurraad.

4. Statutaire wijzigingen.

5. Bepaling van de bijd,rage 1989.

6. Statutaire verki,ezingen.
Krachtens Art.23 van de statuten, verkiezj-ng van vijf bestuurders
ter vervanging van :

Mr TOUSSAINT Sectie lVest-Vlaanderen
Mr EECKHOUT Sectie Oost-Vlaanderen
Mr VANDENEYNDE Sectie Brabant
Mr PRÏGNON Sectie Luik
MT RENQUET - O.A.D.
aftredend en herkiesbaar.

7. Bekrachtiging van de beslj-ssing van de Bestuurraad om Mr R. DUMONT

te benoemen ter vervanging van Mr E. GRANDFILS, die ontslag neemt.

8. Bekrachtiging van de beslissing van de Bestuurraad om Mr MATTHEUS

van de O.A.D. te benoemen ter vervanging van Mr DEBRAS, gepensj-oneer-
de.
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9. Bekrachtiging van de beslissing van de Bestuurraad om Mr

te benoemen ter vervanging van IvIr VANDERICK, overleden.

10. Overhandiging van de V.O.V. medaille.

11 . Allerlei mededelingen.

Bij onderhavige convocatie worden de volgende documenten

toegevoegd :

a. een exemplaar van het proces-verbaal van de Statutaire v

.faarlijkse Algemene Vergadering van 15 mei 1987.

b. een exemplaar van de balans.
c. een kopie van het proces-verbaal van toezicht van de leden-
controleurs.
d. een exemplaar van de aan de statuten aan te brengen wj-jzi--
gingen.

De effectieve leden, 'dj-e zich kandidaat wensen te stellen voor
d.e Bestuurraad, worden verzocht hun naam en adres schriftelijk over
te maken aan het secretariaat van de Verbroedering, Avenue Livingstone
22, 1980 TERVUREN, ten minste 30 volledige dagen voor de Algemene

Vergadering (zie Art.23 van de statuten) .

EIke aanvraag tot interpellatie tijdens de Algemene Vergadering
moet schriftelijk 10 dagen voor de vastgestelde datum van de Vergade-
ring aan het seêretariaat van de Verbroedering toegestuurd. worden.
Deze aanvraag dient uitvoerig het onderwerp van de interpellati-e
vermelden.

Namens de Bestuurraâd,

De secretaris-penningrmeester

Mr. R. BERGES

De VoorziLter

Mr. A. BERTIN
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PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 MET 1987

1. Waren aanhrezig of werden vertegenwoordigd = 274 effectieve leden
op 400 i-ngeschrevenen, dus is de Vergadering ertoe gemachtigd
geldig te stemmen.

2. Toespraken van de dienstdoende Voorzitter, uitgegeven in ons

bulletin van het 3e kwartaal 1987.

3. Met het oog op het bijwerken van de statuten worden de, in ons

bulletin van het 2e kwartaal 1987 uitgegeven, voorstellen uitge-
steld en zuLlen ze in de voorstellen van volgend jaar ingesloten
worden

4. Verslag van de secretaris-penningmeester en verslag van de contro-
Ieurs. De Vergadering geeft de volmachten aan de bestuurders voor
het afgelopen jaar.

5. Statutaire verkiezi_ngen

a) Kolonel o.r. BERTIN wordt eenstemmig verkozen als voorzitter
van de Verbroedering.

b) Behalve Mr DEBRAS (gepensioneerde) worden a1le andere uj-ttre-
dende en herkiesbare leden van de Bestuurraad herkozen.

De O.A.D. zal- later een vervanger voor Mr DEBRAS voorstellen.
c) Samenstelling van de Raad

Voorzitter : Mr BERTIN A.

1 Ondervoorzitter : Mr LINDEN J.
2 Ondervoorzitter : Mr CHOUFFART

Secretaris-penningrmeester : Mf BERGES A.

Leden : Mrs VANDENEYNDE A.

PRIGNON

DELHEZ F.
MARCHAL H.

HEUCHON M.

VANDERICK A.

TOUSSAINT P.

MEERSSEMAN R.

EECKHOUT H.

DESEYN C.

VAN CLEUVENBERGEN C.

RENQUET

6. Bijdrage 1988

Bj-jdrage van 250F. bfijft behouden.
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7. Overhandiging van de VOV medaille en de medaille van de Ontmijner

Hebben de Gouden Medaj-lle van Verdienste van de VOV gekregen :

MT PRTGNON

de Zilveren Medaille :

MT CRABEELS

de Bronzen Medaille :

Mrs COPAYE

GOYENS

DUBOIS

RASKIN

SEGERS

TRIEMPONT
VANDAMME

VAN OVERLOOP

VERDTERE

VRANCKEN

Hebben de Ontmijningsmedaille gekregen :

MTs CHTAVEROTTT

VANGEFFELEN

LAVA

VERPLANCKE

,MARCHAL
HEGGERTCKX

DENEVE

OOSTERLTNCK

8. Vari-a

- Opmerking van Mr JAIISSENS : Waarom geen bedevaart in Vlaanderen ?

- Réponse : Omdat het gedenksteen van STAVELOT nationaal is en

de namen van aIle ontmijners erop zj-jn vermeld, zoweJ- van de

Landmacht als van de Zeemacht en de Luchtmacht, zowel Vlamingen,
Walen als Duitstaligen.

9. Aanstelling van de nieuwe Voorzitter.
10. Toespraak van de nieuwe Voorzitter

zie bulletin van het 3e kwartaal 1987.
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AFTREK 1986

ONTVANSTEN UTTGAVEN

1 . VvO. V.

Bi j dragen
Medai I les

2. BULLETINS

3. VERPLAATSINGEN

B. R.

A.V.
STAVELOT

4. OVERLIJDEN

5. BLOEMEN

6. A. S. G. L.
7. VARIA

Prij s Gen. SEVRIN

Belasting
Vaande ldragrer
Bank

Bestuur

1. BIJDRAGEN

2. RENTEN

3. ALBUMS

4. MEDAILLES

Debetsaldo

TOTAAL

VERMOGEN OP

P. C. R.

BANK Rekening-courant
BANK Op termijn

103.450
54.756
2.500

400

8.394

169.500

TOESTA}UD

36, 525

9 .825
31 " 780

3.750
32.088
27 .260
12.000
4.350
1 .500

2. 500

1.304
528

636

5.454

169.500

31.12.85

3. 483

30. 073

103.127

oP 31.12.86

545

20 .298
107.446

8.394

TOTAAL 136.127

Debetsaldo

136.683



AFTREK 1 987

ONTVANGSTEN

1 . Bijdragen
2. RENTE

3. ALBUMS

4. MEDAILLES

Debetsaldo

VERMOGEN

P. C. R.

BANK RC

OP

KASSABONS

Creditsald,o

102.034
52.461
1.500

500

80. 646

2.
3.

UTTGAVEN

4.

5.
6.

7.

v- o -Y--

Bi j dragien
- Medailles
BULLETTNS

VERPLAATSINGEN

- Bestuurraad
- A1g. Vetg.
- STAVELOT

OVERLIJDEN

36.450
4.655

27 .056

3.630
19.815
27 .947
3,000

BLOEMEN 1.75A
ASGL 2. OOO

VARTA

- Bank 642
- Vaandeldrager 2.518
- Medai1le 1 .290
- Belasting 1 .228
- Prij s Gen. SEVRIN 2 .504

Administratie 3.000
- Kassabon 99 .7 6A

TOTAAL 237 .241

TOESTAND

oP 31 .12.86
54s

20 .298
107 .446
600. 000

19.354

747.643

Het debetsaldo van de
van kassabons.
De zuivere winst voor

TOTAAL 237 .241

oP 31.12.87
8.566

39.477

700.000

7 47 .643

aftrek vloeit voort uit de aanschaf

het jaar 87 bedraagt 19.354 F.

OPMERKTNG :
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VERBROEDERTNG DER BELGTSCHE

ONTMIJNERS

vzw

VERSLAG

van de leden-controleurs in de Statutaire
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 1988.

Geachte Heren' EECKHOUT Henri en VAN CLEWENBERGEN Claude,

Bijeengekomen op 22/01/1g88 na convocatie van de Bestuurraad.
hebben wij de eer u het verslag voor te stellen van de onderzoeks- en
toezichtsopdracht die ons te beurt valt krachtens de statuten).

Wij hebben de verificatie van de rekeni-ngen van het passief en
het actief uj-tgevoerd en de boekhoudgeschriften en -documenten van
het boekjaar 1987 nagezienr êD hebben d.ie correct bevonden.

Dientengevolge stellen de leden-controleurs de Algemene Verga-
dering voor de voorgelegde rekeningen goed te keuren en de volmachten
te geven aan de bestuurders.

Brussel, de 22 Jan 1 988

Mr EECKHOUT H.

MT VAN CLEUVENBERGEN C.

I{aren aanwezLg
Mrs BERTfN

BERGES
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VOORSTELLEN TOT WTJZTGTNG VAN DE STATUTEN VAN DE

VERBROEDERING DER BELGISCHE ONTMIJNERS

ART.2. Zij heeft als doel :

1, De nagedachtenis blijvend in ere te houden van de ontmijners,
die in bevolen dienst z|jn gevallen tijdens de uitvoering
van hun opdracht

3. Het prestige en de zowel morele a1s materiële belangen te
beschermen van de ontmijners die het land hebben gediend.

4. De feden van de Verbroedering, dj-e door een ongeval tijdens
de uitvoering van hun'opdracht werden gewond, en de recht-
hebbenden van de in bevolen dienst overleden ontmijners
door een bijstand van verschillende aard te hulp te komen

5. Ieder effectief lid van de Verbroedering, dat in nood zolr

verkeren eventueel te hulp te komen.

6. Ingetrokken.

ART.3. De instelling ontzegt zLch elke j-nmenging in problemen van
politieke, taalkundige, filosofische en godsdienstige aard.

ART.7. De instelling bestaat uit effectieve leden, aangresloten leden
en ereleden.
De effectieve leden m6eten van Belgische of Luxemburgse natio-
naliteit zijn en met ten minste drie in aantal.

ART.8. Worden erkend a1s effectief lid, de militairen en burgers die
in de oude ontmijningseenheden hebben gediend, a1le militairen
van de ontmijningsdiensten die het brevet van ontmijner be-
zitten en ook de gebrevetteefde ontmijners van het Luxemburgse

leger.

ART.9. T{orden erkend a1s aangesloten lid, de personen dj-e het wensen,
na goedkeuring van de Bestuurraad.
Worden.erkend als erelid, de burgerlijke of militaire gezags-
dragers of iedere persoon die wenst de Verbroedering te
steunenr êrr d.j-e door de Bestuurraad goedgekeurd of voorgesteld
worden.
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ART-14. Het onbeperkte sociale vermogen bestaat uit :

1. De bijdragen en schenkingen van de leden
2. De schenkingen van iedere aard. Deze schenkingen moeten

van te voren goedgekeurd worden door de Bestuurraad.
3. De ontvangsten d.ie uit de organisatie van geldinzamelingen,

tentoonstellingen, allerlei feesten, tombolas en con-
ferenties voortkomen, die van te voren goedgekeurd zLjn
d.oor de Bestuurraad.

ART.15. De bijdragen voor de effectieve en aangesloten leden z1jn
jaarlijks en door de Algemene Vergad,eri-ng bepaald, op voorstel
van de Bestuurraad. Het is toegestaan d.at de bijdragen van
de leden van de sectie o.A.D. hoger zijn dan deze van de
gepensioneerde leden. Ze dienen gestort te worden in handen
van de penningrmeester, tussen 1 fêbruar:l en 1 april van elk
jaar. De inschrijving van een lid gaat gepaard met het betalen
van zLjn bijdrage van het lopende statutaire jaar. Een
enkele bijdrage van 5.000 F. is bepaald voor een 1id voor
het leven.

ART.16. op 31 maart van ieder jaar worden de rekenboeken en het
boekjaar afgeslotent' de door de penningrmeester opgemaakte
balans wordt voorgelegd aan de Bestuurraad, die ze voorlegt
ter goedkeuring van de Algemene Vergadering.
De gemachtigden van de secties zullen hun activiteits- en
financiële verslagen van het afgelopen boekjaar voor 5 april
aan de penningmeester overhandigen.

ART.19. Het bestuur van de Verbroedering wordt toevertrouwd aan een
Bestuurraad, die samengesteld wordt uit de effectieve leden
en die bestaat uit een voorzitter, twee ondervoorzitters,
een secretaris-penningmeester, een vaandeldrager en mj-nimum
acht leden (één of twee per sectie, naargelang het personeels_
bestand hoger of lager j_s dan 50 leden).
De voorzitter moet gekozen worden tussen de effectieve 1eden,
voorgesteld door de Bestuurraadr êrr verkozen worden tijdens
de Algemene Vergadering. zijn ambsttermijn bedraagt 5 jaar
en i-s hernieuwbaar.
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ADMTNTSTRATTEVE GEGEVENS

MET BETREKKING TOT DE ALGEMENE VERGADERTNG

VAN 27 MET 1 9BB

1. IVIAALTTJD

- Prijs : 550,-

a. ofwel bij Uw sectj-eafgevaardigde;
b. ofwel rechtstreeks bij de Nationale Secretaris,

MT BERGES

c. Afsluiten van de inschrijvingen :

op z'rt laatst op 15 mei 1988

2. VERPLAATSTNGEN

In principe wordt geen pendeldienst verzekerd tussen het
station van LEUVEN en de kazerne. Nj-ettemj-n bestaat er een gemakkelijk
te gebruiken net van openbaar vervoer (van het station, bus No 5

KAZERNE}
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2. A C T I V T T E T T E N V A N

DE BESTUURRAAD

Driemaandelijkse bijeenkomst van 22 januarj- 88 en 8 april 88
Buitengehrone bijeenkomst met betrekking tot de statuten op 11
maart 88
Bijeenkomst in beperkte commissie 1 3 januarj-

03 februari
11 februari
22 februari

- Afvaardiging met vlag bij de begrafenisplechtigheid van Mr VANDERICK
- Afvaardiging bij de Algemeire Vergadering V.O.V. op 23 april
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SECTIE BRABANT SI BARBARAVTERTNG

Op 5 december zette de sectie Brabant haar jaarlijkse banket
ter ere van St Barbara op het getouw.

De maaltijd begon met de groet aan het vaandel, \t/aarna Voorzj-ttei
VANDEN EYNDE het woord nam om de genodigden vriendelijk te verwelkomen
en de namen voorlas van de verontschuldigde leden. Zo moesten wij
de afwezighei-d van onze nieuwe ondervoorzitter, Kolonel o.r. DUMONT,

betreuren. Van zLjn kant verheugde de Voorzitter van de Verbroedering,
Kolonel o.r. BERTIN r zLch over de samenhang, die Voorzitter GEORGE in
stand heeft kunnen houden tussen aIle gerârezen ontmi-jners en hij stelde
zLch tot doel de relaties te veistevigen tussen de ontmijni-ngsdiensten
van de drie Machten. Trouwens, dat doel werd al op de voorgrond
gebracht tijdens de bijeenkomst van de Raad van Bestuur j-n oktober te -
HEVERLEE. Vervolgens stelde hij de verkoop van stickers van de ont-
mijningsdiensten voor teneinde onze collega's van de Zeemacht bij te
staan in het dekken van de verzendingskosten van kerstpakjes die aan

de ontmijners j-n de Golf toegestuurd werden.
Het moet gezegd worden dat geen van de sprekers misbruik

maakte van het geduld van de gasten, zodat ied.ereen goed geluimd bleef
tot bij het opdienen van een bijzonder goed gelukte en gewaardeerde

maaltijd. Dit opgewekt humeur nam zeJ.f.s toe gedurende de maaltijd en

tijdens de trekking van de tombola , zod,aL de namiddag i-n een zucht
verstreek. Het was al avond toen de haastigste gasten vertrokken.
!{at d.e anderen betreft

F. D.
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VERBROEDERTNG DER BELGTSCHE

ONTMTJNERS

VZWD

Provinciale af de l.ing
WEST-VLAA}ÛDEREN

RUBRIEK AFDELING WEST-VLAANDEREN

SÏNT VAJTJENTIJN

De afspraak was voor ISOôr, voorbereid in de feestzaal
"HARLEKTJN".

Led.en, echtgenoten en sympathisanten waren in grote getale
aanwezig om de projectie van de diars van onze reis in het
OOSTENRilJKSE TIROL in 1987 bij te wonen.

Om onze bijeenkomst op passende wijze te beëj-ndigen was er
een koffietafel met g,ebak. Na afloop hebben wij natuurlijk het glas
op onze vriendschap geheven.

Paul TOUSSATNT

12 maart 1988
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SINT BARBARA

Zondag 05 december 1987 kwamen wij deze keer bijeen te
HOUTHIiJI,ST in de feestzaal "HARLEKIJN". De Burgemeester, vergezeld
van zLgn echtgenote en van de 1e Schepen, had ons de eer bewezen

aanwezig te z1-jn, evenals tal van leden en hun gezLn, sympathisanten
en goede vrienden.

Na het aperitief van de .broederschap werd ons een voortreffelijke,
copieuze maaltijd opgediend met een verrukkelijk wijntje.

Dit feest was een ontegensprekelijk succes.
Een nieuwe afspraak voor 1988 werd al gemaakt.

********************************** *

REIS VAKANTIE

Gezien het grrote succes dat behaald werd voor onze reis naar
OOSTENRIJK in 1987 stellen we dit jaar LOURDES voor (van 06 juni tot
12 juni), met het bezoek van AtitrDORRA.

Voor verdere intichtingen : zLdn richten tot :

TOUSSAINT Paul Kastêe1dreef, 2 8150 HOUTHULST

Te1. : 051/701834
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SECTIE OOST-VLAANDEREN

Op zondag 12 juni aanstaande reikt het "Herdenkingscomité van
de Oorlog 40-45" aan de laureaten van de 38e opstelwedstrijd de prij-
zen uit. Deze plechtigheid heeft plaats om 10u. in het Auditorium van
de Rijksuniversiteit, Ledegangkstraat te GENT. Sedert 38 opeenvolgende
jaren worden ongeveer 75 kinderen beloond voor het prachtig opstel dat
zL) gedurende hun vrije tijd neergepend. hebben.

Wat is het Her.denkingscomité en welk is haar doel ?

Een vereniging zonder winstgevend doel van 10 personen, allen
voorzitter van een oud-strijdersverbroedering, die naar best vermogen
en wilskracht de vaderlandse geest en de vaderlandsliefde bij de jeugd
propageert en aanwakkert opdat zij nooit de zware offers zou vergeten
die door vele landgenoten gedurende d.e laatste wereldoorlog doorstaan
of gebracht werden voor de vrijheid en het welzijn van ons land en
zLin bevolking. Ook opd.at onze jeugd niet onverschillig een gedenk-
steen zou voorbijgaan zonder één gedachte aan hen die hun jong leven
opofferden voor onze vrijheid.

Wat j-s haar werking ?

Aan elk school en aan elk gemeentebestuur van de provincie
Oost-Vlaanderen wordt jaarlijks een rondschrijven gestuurd, met het
verzoek om medewerking van de leerkrachten, teneinde de leerlingen
van het 6e lager studiejaar de nodige uitleg en informatie te bezorgen
om hen toe te laten een opstel of een relaas van een oorlogsfeit te
schrijven en aan het comité te bezorgen. Het is niet de bedoeling
van het Herdenkingscomité de gruweldaden die een oorlog met zi-c}:r

brengt aan de jeugd te verkondigen. Het uiteindelijk doel j-s de

nagedachtenis te blijven eren van de slachtoffers die d,oor hun lijden
's lands bevrijding en vrijheid bestendigd hebben.

De koninklijke en ministeriele prijzen buiten beschouwing
gelaten word.t er door het comité naar gestreefd, aan iedere laureaat
éénzelfde en gelijke prijs te geven, met de bedoelj-ng geen onderscheid
te maken tussen de verschillende verbroederingen, die door middel
van hun geldelijke of materiel-e steun medewerking verlenen. federe
belangstellende is steeds welkom op deze vaderlandse plechtigheid.
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SECTIE OOST-VLAANDEREN

Ter herinneri-ng aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
spant een groepering van een tiental oud-strijders, die "Herdenkings-
comité van de oorlog 40-45" a1s benaming heeft gekozen, zLch sinds 38 :

jaar in om de nagedachtenis van en de achting voor degenen die geleden
hebben en hun leven hebben opgeofferd voor de vrijheid en het welzijn
van ons land en de bevolking ervan te versprej-den.

Teneinde d,eze slachtoffers te herdenken en een innige herinnerirr--
aan hen te behouden, richt dit comité jaarlijks een opstelwedstrijd i n

voor alle zesdêjaarscholieren van de lagere school. Dit opstel moet

verplicht een oorlogsfeit of een daad van vaderlandsliefde als onder-
hrerp hebben.

Door middel van een circulaire, die toegestuurd wordt aan aIle 
-scholen en aan iedere gemeentelijke overheid van de provincie, vraagt

het comité om de sanenwerking met het onderwijzend personeel, opdat
de leraren de nodige inlichtingen aan de leerlingen zouden verschaffen
om die hun taak tot een goede eind te laten brengen. De beste opstel*
len worden vervolgens aan het comité voorgelegd.

Dit jaarr op 12 juni a.s., tijdens een mooie vaderlandslievende
ceremonie, die gehouden zal worden in een van de auditoria van de

Gentse Universiteit, zulIen de 75 beste opstellen bekroond en de

winnaars beloond worden. Iedere prijs bestaat uit een prachtig pakje
van 7 à 8 boeken en het wordt aan de winnaars overhandigd door de

vertegenwoordiger van de Verbroedering of van de maatschappij die
dat prijs schenkt.

federe geïnteresseerde
nemen en is welkom,

persoon kan aan deze ceremonie deel- -v
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RUBRTEK SECTTE HENEGOUWEN

Obaixo 2 maart 1988

Beste vriend Ontmijner,

Het comité verontschuldigt zich voor de vertraging in de

verzendj-ng van de bijdragekaarten voor het jaar 1988, daar onze

vriend en betreurde Mr VANDERICK Adolphe I or:ze gehrezen secretaris-
penningrmeester, overleden is op 66-jarige leeftijd na een korte
ziekte.

De begrafenisplechtigheid werd gehouden op zaterdag 13

februari om 1000u in de kerk St Jan-Baptist te GOSSELIES in aanwezig-
heid van Majoor DESEYN, huidige Korpscommandant van de Ontmijningsdiensi
van de Landmacht, vergezeld van een militaire afvaardiging en van
de nationale v1ag, van Kolonel BERTIN, Nationale Voorzitter van de

Verbroedering der Belgische Ontmijners en van enige leden van de

Bestuurraad.
Enkele leden van onze sectie Henegour,ren hebben het ook op

prijs gesteld onze dierbâre orrerledene een laatste hulde te bewijzen.
Volgens zi-jn laatst wil werd geen rouwbrief gestuurd.

Hopend dat u begrip kunt opbrengen voor de vrij moeilijke
toestand waarin we verkeerden verblijven wij, bèste Ontmijner, met

de meeste hoogachting.
Met onze vriendelijke groeten,

Namens het Comité,

Heuchon Marcel 25, rue de Seneffe
62 49 OBArx

Te1.: 067/877275
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DAG 
-VAN DF YERBEOEDERTNGEN YAIg DE GENIE

JAMBES - JUNT 1987

Het hoofdbestuur van de Verbroedering der Ontmijners had me ,

af gevaardigd als vertegeff^toordiger op de plechtigheid te JAII{BES.

Van deze dag moet de grote belangstelting van de geniemannen,
in het bijzonder van de vertegenwoordi-gers van de oudere klassen van
de jaren dertig, onthouden worden. Er waren ongeveer 450 aanwezigen.

. fs Middags werd j-edereen opgeroepen om zj-c}ir rond de gedenksteen
op te stellen. Na een indrukwekkende minuut van stilte werd er een
appel gehouden vah de aanwezige.vaandels, die een haag vormden om de
gedenksteen. Hj-erna volgd,e een bloemenhulde.

fn een sfeer van kameraadschap en "geniegeest" werd vervolgens
de innerlijke mens in overvloed gespijsd en gelaafd.
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4. M E D E D E L T N G E N

A. ERETEKENS

ONDERSCHE TDTNG

(In de nandeliike Ordes)

HET KRUÏS VAN OFFÏCTER ÏN DE ORDE VAN LEOPOLD II
vreTd toegekend aan Mr TOUSSAINT paul.

Harteli jk gefeliciteerd.

B. OVERLTJDEN

Sectie West-Vlaanderen
De moeder van ons lid Roger BEECKAERT
Sectie Luik
Ons lid Léon NELIS, d.ie vrijwilliger was in de Ontmijningsdienst
en de functie bekleedde van secretaris-pennj-ngmeester van de
sectie.
Ons lid Lambert COLLIN, vrijwilliger in de Ontmijningsdienst
van 26/03/45 tot 31/05/47.
Mevr LOUIS, Mariette', echtgenote van onze vriend Marcel LALLEI{ANr "

Mr Lucien HUET, overleden op 01 /12/87 , gewezen vrijwilliger
in de Ontmijningsdienst.
Sectie Brabant
Bij de Invalides te Uccle (Reisdorfflaan, 36) overleed onze
vriend BAU!{ENS.
Sectie Henegouwen
fn Mr VANDERICK Adolphe heeft de sectie Henegouwen zojuist een
belangrijke spil in de sectie verloren.

Aan a1 deze door smart getroffen families betuigt de Verbroede-
ring haar oprechte deelneming.

ROUWBERICHTEN

Postogram gekregen van Familie VANDERICK

De Familie drukt haar oprechte erkentelijkheid aan de Verbroedering
uit voor de hulde die Adolphe werd gebracht tijdens zijn begrafenis
en maakt de Verbroedering haar groeten over en hoopt dat ze zoals
vroeger mag voortleven.


