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Verbroedering der Belgische
Ontmi jners v .z. et.

18 mei 1990

ÀI,GEIIENE VERGADERING 1 990

De effectieve leden worden verzocht de Algemene Statutaire
Vergadering bij te wonen die zal worden gehouden op 18 mei 1990 om
't0.30 Hr bij de Ontmijningsdienst van de Landmacht; Kwartier Cdt.
de Hemptinne, Hertogstraat.300 te HEVERLEE.

AGENDA

1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Statutaire
Vergadering die gehouden werd op 19 mei 1989.

2. Verslag van de Raad van Bestuur over de activiteiten van de
Verbroedering tijdens het boekjaar 1989.

3. Uiteenzetting ovef de financiëIe toestand :

- verslag over de ontvangisten en uitgaven met betrekking tot
het boekjaar 1989 i

- verslag van de revisors i
- goedkeuring van de rekeningen ';

- ontlasting te geven aan de Raad van Bestuur.

4. Vaststelling van de bijdrage voor 1991.

5. Statutaire verhiezingen
Krachtens Art. 21 van de statuten; verkiezing van 5 aftredende
bestuursleden die herverkiesbaar zijn :
Dhrs TOUSSAINT, Paul

EECKHOUT, ttenr i
PRIGNON, Roger
BERGES, Àugust
MATTHEUS, Herman

6. Uitreiking van het ereteken van verdienste van de V-O-V-

7 . Uitreiking van het ereteken van "Ontmijner"..

8. Diverse mededelingen.
- Bedevaart naar STAVELOT.
- Hulpfonds "Ernest GEORGE".
- Souvenirs voor de 'traditiezaal' (voorwerpen, foto's,

documenten, enz. ).

I Met deze convocatie zijn volgende documenten ingesloten :
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â. . een exer"pl aar van de notulen van
Vergaderrng van 19 mei 1 989 ( zie

de Algemene Statutaire
tijdschrift 3d " trimester

1989 ) i
b. een Glxemplaar
c. een afschrift

verificateurs.

van de balans van het boekjaar 1 989 i
van het proces-verbaal van toezicht van de leden-

De effectieve leden die zich kandidaat wensen te stellen voor
de Raad van Bestuur worden verzocht hun naam en adres sehriftelijk
over te maken aan het secretariaat van de Verbroedering,
Livingstonelaan 22, 1980 TERVUREN, êr dit voor 10 mei 1990.

Elke aanvraag tot interpellatie tijdens de Algemene
Vergadering moet voor 11 mei 1990 sehriftelijk worden ingediend bij
het secretariaat van de Verbroedering. Het onderwerp van de
interpellatie dient uitvoerig beschrêven.

Namens de Raad

De Secretar is-Penningmeester

DhT A, BERGES

van Bestuur

De Voorzitter

Dhr A. BERTIN



Verbroedering der Belgische
Ontmi jners v.z.et.

VERSLAG

van de leden-verificateurs bij de Jaarlijkse Algemene Statutaire
Vergadering van 1 990.

Mi jne Heren,

VÀN CTEUVENBERGEN, Claude en MÀTTHEUS, Herman,
bi jeengekomen op 14 rnaart 1990, rIô convocatie van de Raad van
Bestuur, hebben de eer U het verslag voor te stelLen van de
onderzoeks- en toezichtsopdracht die ons krachtens de statuten is
opgelegd.

ûfe hebben de rekeningen van het actief en het
passief gecontroleerrd en de boekhoudingsgesehriften en -documenten
van het boekjaar 1989 nagezien, ên hebben die juist bevonden.

De leden-verificateurs stellen bijgevolg de Algemene
Vergadering voor, de voorgelegde rekeningen goed te keuren en aan
de bestuurders ontlasting te geven.

Brussel, 24.A1.90

Dhr VAN CLEUVENBERGEN, C.
Dhr MATTHEUS, H.

gJaren aanwezig : Dhr BERTIN en Dhr BERGES
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ACTTVTTEITEN VAN DE RAAD- VAN BESTUUR

- Driemaandeli jkse bijeenkomsten.

- Beperkte bijeenkomsten voor de studie en de oprichting van een
sociaal hulpfonds.

- Afvaardiging met vaandel (buiten de jaarlijkse vaderlandslievende
manifestaties).

- BRussEL - 08 dec 1989 - 55ste verjaardag van de Koninklijke
Verbroedering van de Genie van het Cavaleriekorps en de
Gepantserde Genie.

- Bedevaart naar STAVELOT op 1 0 september 1 989 en ontvangst door
het stadsbestuur.

- Bloemenhulde aan het monument te MEERDAEL ter gelegenheid van de v
st.Barbara-feesten op 01 dec 1989 door de verbroedering en de
DAS.
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS MET BETREKKING TOT
DE ALGEMENE VERGADERING VAN 1 8 MEI 1 990.

1. Maa1ti jd

llenu.Iiiililil:ÏF"Ï*:];:*:iïi;i"druiven

- Pousse café
- Rode wijn

Prijs : 650 fr alles inbegrepen

2. Inschrijvinqen

Bij Uw sectie-afgevaardigde voor 04 mei 1990.

3. Vervoer

In principe zal er geen pendeldienst tussen het station van
LEUVEN en de kazerne worden voorzien. Er is wel een zeer goede
verbinding met het openbaar vervoer (vanaf het station,
bus nr. 5 - KÀZERNE).

4. Lijst van de deelnemers

De secties zullen hun deelnemerslijst voor 04 mei 1990 aan het
secretariaat van de Verbroedering laten geworden.
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AFREKENING VAN HET BOEKJAAR 1 989

INKOMSTEN

BIJDRAGEN 1989
BIJDRAGEN 1990
INTERESTEN
VERKOOP MEDAILLE
STAVELOT

SALDO

TOTALEN

P. C. R.
BANK : GENERALE

N. M. K. N.
SALDO

TOTALEN

N. M. K. N.

GENERALE BANK

99.550
250

53.882
1.500
4.750

27.014

UITGAVEN

BANKKOSTEN
OVERLIJDENS
BIJDRAGEN V. O. V.
ONKOSTEN RAAD VAN BESTUUR
ONKOSTEN ALG. VERG.
ONKOSTEN STAVELOT
VAANDELDRAGER
BLOEMEN
PRIJS GEN. SEVRTN
ERETEKENS V.O.V.
TAKSEN
TIJDSCHRTFT
LOKAAL
TERUGGAVE BIJDR. SECT.
STAATSBLAD
BE,Z,OEKERS

829
3.000

35.900
4 .435

1 7 .822
43.398
2.550
5.090
2.500
5.570

17 .228
17 .975

1. 750
350

23.009
4.340

185 .946

oP 31 .12.89

854
23 .946

57
27.014

51 .97 1

1 85 .946

SITUATIE
oP 31.12.88

554
51.317

51 .87 1

EFFECTEN

400.000
100.000
100.000
100.000

11 ,25
7 ,25

11,50
7 ,60

I
t
I
I

a
a
à
a

01.05.90
01 .08.90
14.05.93
01.07.92
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HET SECRETÀRIAAT DEELT UEE

A. Rappel

Nogmaals dringen wij er bij de achterblijvers op aan, hun
lidgeLd voor 1990 te betalen.

U kan Uw bijdrage storten op volgende rekeningen :

NATIONAAL

BRABANT

HENEGOU}JEN

ÛIEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

LUIK

DAS

21 0-02577 47 -7 A TERVUREN

000-0817353-31 TERVUREN

000-0181949-74 NTJVEL

385-0062695-95 HOUTHULST

000-01 501 54-08 GENT

000-0790211-49 ENGrs

001 -1 35?579-43 HEVERLEE

B. Sectie Brabant

onze leden worden eraan herinnerd dat wij noçt steeds
maandelijks samenkomen in het lokaal "Geheim Leger",
Luxemburgstraat 33, te Brussel. Deze hebben plaats elke derde
donderdag van de maand te 15.30 hr. De volgende vergadering'is dus
op 19.04.1990.

Daar wij op 18.05.1990 onze Algemene Vergadering hebben te
Heverlee, valt de bijeenkomst van mei neg en is de volgende
voorzien op 21 .05. 1 990. Dit za]- tevens onze laatste vergadering
zijn in dit lokaal. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is
er geen vergiaderinE voorzien. Dit zal- ons toelaten een nieuw lokaaL
te zoeken waarvan U het adres alsook de data langs deze weg zullen
worden rneegedeeld.
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ALLERLEI

1 . Over 1 i j dens-- en geboorteber ichten

a. Overliidens

We betreuren het overlijden van volgende leden :

Sectie OOST-VLAANDEREN : De heer VANKERKHOVE, Robert

Sectie LUIK : De heer GOMREE

De heer DUMONT

Hierbij betuigen rre aan de getroffen families ons oprecht
medeleven.

b. Geboorten

Hartelijke gelukwensen aan de familie VANGEERDALE
TERRYN met de geboorte van hun zoontje DIETER.

2. De commandant van de Ontmijninqsdienst zoekt

Om een 'traditiezaaf in te richten wordt aan oud-ontmijners
die daartoe bereid zljn gevraagd souvenirs (insignes, foto's,
persartikels, allerlei voorwerpen) die met de geschiedenis van de
ontmijning verband houden af te willen staan om de bestaande
souvenirs aan te vullen.

3. Dringende oproep

De redactie van Uw tijdschrift zoekt wanhopig artikels die
verband houden met de ontmijning (anecdotes, eraar gebeurde
verhalen, enz. ). Maar geen nood ! !{anneer iedere oud-ontmijner nog
maar één enkel verhaal opschrijft en instuurt, is er al voor een
paar jaar voldoende materiaal.
Bij voorbaat dank.



HERIIINERINGEN EN ÀbIECDOTES VAN EEN oUD_oNTII'IJNER vervol

Vermits ik reeds een allusie op de Zwarte Brigade maakte,
dient nog een verhaal verteld over een odysee r^raaraan volgende
personen deelnamen : Luitenant F. DELHEZ, korporaal-chauffeur
J. VERDIN, mevrouw BOVEROUX, de weduwe van onze korpsoverster ê1
ikzel f .

Stilaan begon de bezetter het onheil te voelen. Mevrouw
BovERoux, lid van het verzet, 9af ons het bevel haar met de
dienstwagen te vergezellen op een zending bij klaartichte dag.
Het doel van de zending vertelde ze ons echter niet omdat dit tegevaarlijk kon zijn.

fn de omgeving van HERSTAL werden eve belast met 3 zwarepaketten $taarop "Drukkerijmateriaal" stond. !{e namen de weg ovêr
Brussel en ik speelde de rol van 'alarm vliegtuigen !' dàar de
Engelsen alles wat zich op de weg bewoog bestookten. Tijdens dit
avontuur verloor ik rnijn alpen-brevet. Ter hoogte van de luchthaven
van Brusthem werden we tegengehouden door een tiental leden van de
Zwarte Brigade die, nu ze de nederlaag aan voelden komen, zich naar
de hoofdstad terugtrokken.

Mevrouw BOVEROUX was de enige die met de groepscommandant
discussieerde. Ze gaf hen de toestemming plaats te nemen in de
wagen op voorhraarde dat ze de dozen niet zouden beschadiçten. In
VILVOORDE lieten $rc onze ongelukkige medereizigers aehter ; de
officier wilde echter de vrachtwagen en haar bestuurder opeisen.
Mevrouw BovERoUX verzette zich formeel en beweerde dat de paketten
materiaal bevatten om bommen onschadelijk te maken en dat *è die in
BRUSSEL moesten afleveren. om 22.00 hr stopten we in een duistersteegje waarvan ik de naam nooit heb gekend. De pakken werden erhaastig weggebracht in een aI €)ven sombere hal.

Pas lang na de oorlog vertelde mevrouw BOVEROUX me wat we inwerkelijkheidvervoerd hadden : r{apens, munitie en uitrustingen voorhet verzet. De ontvanger was niemand minder dan meneer CLERDENT,die later nog gouvêrneur van LUIK zou worden en als baron in de
adelstand werd verheven.

Wat ik nooit begrepen heb is waarom de ongelukkigen niet
verbaasd waren, te worden toegesproken door een vrouhr die eenpaneer bij zich had rdaarop in 2 talen 'D.o.v.o.' stond inplaats van 'charme en vrouyirenkledij verplicht'.

************************:f ***

In 1945 stelde commandant BONMARIAGE van onze Generale Staf me
voor, deel uit te maken van het team dat zLdn in PARIJS in de
technische dienst van het U.S. leger in zou werken.

t{e droegen in die tijd een Engers tenue, met het enige
verschil dat er bovenaan op onze linkermouw een badge hing met
'Belgiurn' erop. In Montmartre ging ik naar een café-chantan[,. Er
was minstens 1 00 man aanwezig en slechts een enkel plaatsje vrij ;naast een klein podium waarop een accordeonist een goed geklede
zangeres begeleidde. Ze droeg een geruite pet, een bloes met een
rode zijden halsdoek en een zwarte rok met split. zonder enige
omhaal onderbrak de gemene meid haar lied om schaamteloos met mij
de draak te steken. Ze hield me voor een Engelsman en haar schuinà
moppen over mij veroorzaakten algemene hilariteit.
De Parijsenaars hielden niet van de onderdanen van Hare GenadigdeMajesteit. FIet was net alsof ze Jeanne d'Arc nog niet ,r"rg"i"r,
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waren. Ik speelde aanvankelijk het spelletje mee ; groette haar met
"good morning" en bestelde een biertje in het Engels. Ze ging
verder met haar Java, kroegstijl, en stopte om opnieuw met mij de
spot te drijven. Toen stond ik op en riep met luide stem i "Zeg
e€rns, kind ! Word je betaald om te zingen of om mij voor de gek te
houden ?" Verbijstering alom ! Na drie seconden repliceerde de
griet : rrgfel verdorie ! Hi j spreekt Frans... FIoe lang ben je aI in
PARIJS ?' 'rAcht dagen, schoonheid, ên zoals je ziet maak ik snel
vorderingen." Hilariteit alom... maar dit keer in omgekeerde zin.
Een eerste sergeant-majoor ontmijner had de Franse spotternij
ontladen.

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

Dit verhaal ligt in dezelfde lijn en berust eveneens op een
vergissing. In februari 1952 waren mijn vriend Martin MARCHAL en ik
uitgenodigd door majoor HUNT, die tijdens de vijandelijkheden nog
hoofd van Bomb Disposal in LONDEN was geweest. Û,le waren er
uitgenodigd om deel te nemen aan een banket van hun vereniging in
het Chelsea Hotel. Bij onze aankomst in het station riepen we een
kruier. Marchal en ik spraken trùaals, wat bi j de kruier
nieuwsgierigheid en interesse uitlokte. Hij htas zelf een Luikenaar
die tijdens de oorlog naar Engeland was verbannen en er later met
een Engelse trouwde. Het werd een geanimeerd gesprek, wat onze
gastheren enorm intrigeerde. Ze kregen het verhaal van die
ontmoeting te horen in een dialect eraarvan ze niets begrepen.
Nauwelijks hadden we het station verlaten of we werden een tearoom
binnengeloodst. Juist op het ogenblik dat ik naar binnen wilde gaan
werd ik door iemand aangesproken in een taal waar ik geen snars van
begreep. Onze tolk vertelde dat het ging om een Engelse ontrnijner
die mijn badge gezien had (we waren namelijk in tenue) en lid van
de 'Old Comrad Assogiation' wenste te worden.

Conclusie : Een Belgische ontmijner die de taal van
Shakespeare helemaal niet machtig was had een irieuw lid voor het
Engels Broederschap aangee{orven.

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

'Verboden te roken.' Er eùas een tijd waarop twee hoofden bijna
voortdurend met dezelfde koker verbonden waren : het mijne en dat
wan mijn pijp... Een regionaal dagblad had z:-jn fotograaf gestuurd
om de ontrnijning van een 250 kg zhrare bom in de
electriciteitscentrale van SCLESSIN-OUGREE te fotograferen. Enige
tijd later kwam er op de Generale Staf van de ODLM - Luik een nota
toe van het Ministerie van Landsverdediging r{aarin de ontmijner met
de neutralisatie van het springtuig gefeliciteerd werd. Tegelijk
rderd echter zijn aandacht c:p enkele elementaire
veiligheidsvoorschriften gevestigd :

1 . Een ontmi jning mag nooit plaatsvinden in hef- bi jzi jn
van personen die niet deel uitmaken van de dienst.

2. Tijdens een operatie mag er niet gerookt worden.
Vanzelfsprekend verontschuldigt de auteurs uiterst beperkte,

zoniet totaal afwezige kennis van de pyrotechniek een dergelijke
stommiteit. De ontmijner zelf vond het een lachertje omdat de bom
al voor de komst van de fotograaf onschadelijk was gemaakt.

wordt vervolgd
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ITITTREI(SEL UIT DE VETERAÀN vÀN KoNINc LEOPOLD rlr Nr-2 uli 89

29 APRIL TE STAVELOT, 34ste VERJAARDAG VAN DE
SECT I E VAN I{ET ARROND I SSEMENT VERV I ERS EN VAN

DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP IN BELGIE.

Deze dag werd
door Eerwaarde Heer
door het parochiaal

begonnen met een eucharistieviering, voorgegaan
A. SEVRIN, deken van STAVELOT, ên opgeluisterd
koor.

E.H. de deken hield een opmerkelijke homilie. Een erehaag van
de 1 2e Linie Prins Leopold van SPA zorgde voor het eerbetoon <:p
het kerkhof. Na afloop van de pleehtigheid trok men, met de
harmonie '1'Emulation'op kop, in processie door de stad. Er werden
bloemen neergelegd aan het monument van de ontmijners, het monument
van de oorlogsslaehtoffers in 14-18 en 40-45 en aan het monument
van de slachtoffers in 1944. De bloemen werden respectievelijk
neergelegd door luitenant-kolonel J. ÀNTOINE die Guy COEME,
Minister van Landsv.erdediging, vertegenwoordiglde en de voorzitter
Serge CAVENS, door de heren J. DEPOUCHON, ex-burgemeester, schepen
M. LEMAIRE en secretaris C. CORNET, door chevalier E. CHARPENTIER,
nationaal vice-voorzitter, êrr vice-voorzitter L. CHANTEUX.

De ereha"g ,r"., â" 12e Linie vergezelde de processie evenals
een delegatie leerlingen van het Institut Notre-Dame van Stavelot
die de bloemen droegen, ver.gezeld van hun directrice, mevrouvr
M. SOUGNE.

Iedereen die op deze dag aanwezig hras ging vervolgens in
processie naar de zaal 'Le Versailles', begeleid door de harmonie
'1'Emulation' en de erehaag van de 12e Linie.



EEN TRAGISCHE
3 doden, 11
beschadigd
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STAVELOT IN DE OORLOG 4Ol45

NÀCHT TE STAVELOT
vernielde huizen, talrijke andere woningen zwaar

(Uittreksel uit het dagblad '1a Semaine' van Stavelot
van zondag 18 juli 1943, rrr . 29',

slachtoffers
f 1 atgebouwen

d i nsdagl, op

on zichtbaar
we 9faren er
de mogelijke

was schade
en tal van

de Place
geen tijd

||STÀVELOT heeft enkele sombere uren achter zich.

Ontploffingstuigen en brandbommen hebben drie
gemaakt, c.ttze huizen verwoest en taI van andere
beschadigd. Dit is de balans van de tragische nacht van
woensdag.

Het was bijna twee uur... Vliegtuigen donderden
door het laaghangende wolkendek. Iedereen sliep i
namelijk aan gewend en werden onverschilligr voor
bedreiginçt van de overvliegende vliegtuiçten.

De ontploffingstuigen

Plotseling domineerde een enorme explosie het geronk van de
motoren en een vale gloed verlichtte de nacht. Achter het café van
M. coLrN Fras er een bom gevallen, juist ter hoogte van de
terrasgewijs aangelegde tuinen. Door de ontploffing werden de
stenen van de tuinmuur in. aIle richtingen geslingerd. Beneden aan
het marktprein werden meer dan 5 kilo van deze stenen
teruggevonden. Andere stenen vielen neer in het park of zelfs nog
verder.

Aan de meeste flatgebouwen uit de ongeving
toegebracht : er Ûraren gaten geslagen in de muren
vensters gingen aan diggelen.

In de woning van Dhr JULES MASSON had een steen van 50 kg eengat geslagen in de muur van de 2e verdieping.

ongeveer op hetzelfde ogenblik was er een andere bom ontploft
in de CHÀUMONT, ongeveêr halverwege tussen het huis van Dhr GODIN
en het atheneum . Ze sloeg een lek in de waterleiding, waard.oor in
een mun van tijd de markt overspoeld werd, êD berokkende schade aan
naburige huizen

De brandbomnen in de oostelijke wijk

Meer tragische taferelen speelden zich echter af aan
Prume en de rue de spa. Brandbommen veroorzaakten er intalrijke vuurhaarden.

orn te beginnen was er het huis van
de dierenarts Dhr BRoutÀtERs en de f ami I
een bom was dwars door de keuken van de
bed van de I aatstErenoernden geva I I en .

Dhr HONORE GUILMAIN, waar
ie DAUMERIE-DEVAUX r^roonden :
eerstgenoemde en zo in het

Het kordate optreden van Dhr
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DAUUERIE redde hen het leven : onrniddellijk wierp hij het beddegoed
waarop de bom brandde door het raam naar beneden. Toch had Mevr
DAUMERIE brandwonden opgelopen aan de voeten i haar man en dhr
BROUWERS waren €tr minder erg aan toe.

ÊIet vuur verspreidde z ich di rekt in het
ook de aanpalende woningen aan. De woningen
ginçten in vlammen crp; die van Dhr AUGUSTE is

he Ie gebouhr en tastte
van GUILMAIN en LECOCQ

onbewoonbaar.

brandbommen eveneens

dat slechts enkele bommen
hrare catastrof e te rnak.n I

In de woning van Mevr NOEL viel een bom op het bed van één van
de zonen ; MARCEL - 15 jaar oud - was op slag dood. Het vuur
verspreidde zich razend snel.

In de slaapkamer van Dhr en Mevr Yv. MOLITOR-GERARD, op de
tweede verdieping, ontplofte noçt een bom. Het koppel was amper drie
maanden getrouwd en woonde in bij hun ouders, Dhr en Mevr GERARD-
LEKEU. Het vuur verspreidde zich in ijl tempo overal in het gebouw
en de bewoners werden wakker te midden van de vlammen. AIs levende
toortsen sl-aagden ze er toch in de kamer van Mevr GERARD te
bereiken. Onder luid geschreeuw van de slachtoffers konden de
buren, nadat ze de vensters hadden stukgeslagen en op gevaar van
eigen leven, het jouge koppel uit hun benarde positie bevrijden en
naar het ziekenhuis overbrengen. ondanks alle zorgen zijn ze aan
hun zware verwondingen bezweken. Donderdag om 18.00 hr stierf Mevr
MOLITOR, 19 jaar ; haar man, 21 jaar, twee uur later.

De branden in de rue de Spa richtten nog meer schade aan :
achtereenvolgens vielen de woningen van Mevr NOEL, Juffr TIXHON,
Dhrs ED. TIXHON, MÀUR. COUNET, CONST. CHAUVEHEID, Ch. GERARD, BODET
en JEÀN COUNET de vlammen ten prooi.

De brandbommen in de omgeving

Van LE PETIT SPAVE tot IùAVREUMONT ef aren er ettel i j ke
brandbommên g€lvallen ; men vond ze overal, vooral in de oostelijke
wijk. Plaatsen aanduiden waar bommen gevallen zijn staat gelijk aan
het risico lopen bepaalde plaatsen te vergeten, want men kan gerust
stellen dat er enkele honderden bommen gevallen waren.

Bepaalde bommen ontploften niet ; anderen maar aI te vlug

Op heLzelfde ogenbl ik
vuurhaarden in de rue de SPa

veroo rzaakten

ieder geval duidelijk
tragische nacht tot een

Het is
volstcrnden om

De noodhulp

1n
die

Onder leiding van Dhrs GODIN en BONMÀRIAGE kv,ram er heel snel
georganiseerde hulp opdagen om de brandhaarden te bestrijden. Ten
gevolge van het lek in de waterleiding te CI{AUMONT werden de
inspanningen van de talrijk aanwezige en uiterst toegewijde redders
door waternood aanvankelijk enigszins belemmerd.

De brandweerlui van STAVELOT voerden hun taak met veel ijver
uit en kort daarop stelde de brandweerdienst van SPA haar
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geperfeetioneerd materiaal ter beschikking.

De werklui ,van de gemeente, evenals die van de
electriciteitsmaatschappij stelden ogenblikkelijk alles in het werk
om de water- en electriciteitsleidingen zo vlug mogelijk te
herstel Len.

9fe wil.len hierbij in het bijzonder de arbeiders van de
leigroeve vermelden : PIRNAY, SfMONIS, de gebroeders FIAVET alsook
de vrijwilligers van het werkkanp, die onafgebroken in de weer
$raren, bereid om allerIei karweien op te knappên..Tegelijkertijd
willen we ons ook bij al diegenen verontsehuldigen die hier niet
vermeld werden.

Laten we
ui tspreken .

hen hier allen samen nemen en hen onze oprechte dank

Opnieun onrust

Donderdaçt morgenom 0?.30 hr s.tas er opnieuw onrust in de stad :
te CHAUMONT, waar de dag. ervoor werklui van de gemeente getracht
hadden de waterleiding te herstellen, ontplofte, enigszins met
vertraging, een andere bom. Men huiverde bij de idee dat de bon net
zo goed tijdens de werkzaamheden de dag ervoor had kunnen
ontploffen of, indien ze 15 minuten later tot ontploffing was
gekomen, de vele kinderen die via die weçt naar school gaan had
kunnen treffen.

HuIp aan de slachtoffers

Direkt na de opschudding heeft
het werk gesteld om de slaehtoffers
Gedurende 14 dagren verschaf ten ze
Bovendien kregien ze enige tijd later

Dankzij de intervent ies van
Verviétoise afdelingi' van 'I'Aide
slachtoffers bovendien ondergoed en

de S. H. onmiddel l i jk al les in
van maal t i j den te voorzLen .

hen middagr- en avondeten.
ook steenkool.

de plaatsel i j ke S . H. en de
aux Foyers éprouvés' kregen de

kleding.

De plaatseli jke afdeling van het Rode Kruis organiseèrde op
haar beurt de distributie van brood, rnelk en boter en stelde voor
40 personen bedden ter beschikking.

l{oensdag avond werd een plaatselijk hulpcômité opgericht dat
een groot deel van zi,)n middelen ontving van het 'Fonds National de
Secours aux Sinistrés'en dat gevormd werd door leden van het
gemeentebestuur en de plaatselijke afdelingen van de S.H., het Rode
Kruis, r'oeuvre de I'Enfance, de armenzorg en van de 1'Aide aux
Foyers éprouvés. Nu reeds beschikt het over aanzienlijke sommen.

Vanaf nu is er een intekening opengesteld om aan de
slachtoffers meer aanzienlijke financièle hulp te verlenen. Dames
en juffrouwen zullen zeer binnenkort huis aan huis komen om zoveel
mogelijk mensen in te laten tekenen. Dit initiatief zaL
ongetwijfeld enthousiast onthaald worden
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Daar zal het uiteraard niet bij btijven, want indien het
officiëIe initiatief het daarbij laat, zljt we de mening toegedaan
dat iedereen zi,jn steentje MOET bijdragen, vooral dan op het gebied
van de voeding omdat alle voorraden die zich in de verbrande huizen
bevonden, vernietigd zi)n. Het is dan ook wenselijk dat iedereen
die daartoe in staat is op dit vlak een inspanning levert.

Het graat er niet om, veel te
een beetje havergort, enkele
zvllen enerzijds de voorraden van
belangri jke mate doen afnemen,
e{e lkom .

geven ; een halve kilo bloêm,
klont j es suiker, conserven , e.nz .

de meeste landbouwers niet in
maar zLjn anderzijds ontzettend

A11e giften, hoe miniem ook, hetzij geId, levensmiddelen of
kleding (we hebben op dit punt niet de nadruk gelegd, maar toch is
het ze.er belangrijk) worden verzameld door het plaatselijk comité
voor hulp aan de slachtoffers dat zijn zetel heeft in het
gremeentehuis.

Bericht

De persoon die tijdens de brand een stuk gelooide runderhuid
eigendon van Dhr JEAN LOFFET, de schoenmaker uit de rue Basse,
heeft gestolen, wofdt verzocht het zo vlug mogelijk aan de
eigenaar terug te bezorgen om vervolging te voorkomen.
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