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Hartelijk oproep aan de Ontmijners,

Beste Vrienden,

Op het oogenblik dal België, bevrijd van een ergelijke vieriarige bezetting, zocht zijn wonden te

heelen, hebt gij U allen spontaan aangeboden, om mee te helpen het land te zuiveren van zijn
ontelbare en verraderlijke oorlogstuigen.

De winter 1944-1945, het jaar 1945 en het jaar 1946 ten slotte hebben U dit gevaarlijke maar toch
aantrekkelijke zuiveringsrerk met vuur en goede luim zien volbrengen. ln alles behalve
opbeurende 4anp.nre 9, een beangstigde bevolklng, hebt Gij prachtig werk geleverd. Gij hebt,
genegenheid en nationale lierheid afgedwongen, bij hen die aldus beseffen wat Gij voor hen
gedaan hebt. Gij hebt ook onder malkander hechte vriendschapsbanden aangeknoopl. Walen,
Vlamingen, soms gemengd. oorlogsvrijwilligers, reserve- en beroepsofficieren, miliciens,
beroepsonderofficieren eh anderen, hebben samengesmolten in een bedenkelijke ondememing,
langs wegen, soms nog bezaaid met lijken Uwer makkers of gewonden, in een omgeving van
verknochtheid, van vertrouwen en wedezijdsche achting, onvergetelijke stonden beleefd.

Voor velen onder U, is dit bijzonder speciaal militair leven maar een afirisseling geweest. Eens 't
leger verlaten, 't zij vrijwillig, 't zif door afschaffing der eenheid, 't zij na de dienstplicht, hebben
velen onder U, hun vroegere militaire of burgerlijke bezigheden hervat. Deze tusschentijd moet
niet alleen schitterend oplaaien in Uw gemoed, maar mag nooit uitgewischt worden.

De verbroedering der ontmijners van België, voor U gesticht, heeft als doel de volgende
verwachting te vervullen:

De ontmijnersgeesil doen blijven voortleven, bij hen die menigvuldig onder het teeken der
<<Bom>> hebben bijgedragen tot in eere houden der vermaarde dapperheid der goede Belgen.
Uw verbroedering heeft nog als reden van bestaan: de misdeelden onder U te steunen, de rechten
onzer weduwen en weezen te beschermen en onze gewonden op te beuren door zoo noodig,
geldelijk bij te staan.

Sluit aan bij de verbroedering !

Wij zullen geëerd en geëerbiedigd worden als wij waardig bliJven en onze nationale kenspreuk:
"Eendracht maakt macht" tot richtsnoer nemen; wij zullen dan sterk zijn in hetgeen wij zullen
ondememen.

Beste ontmijners, waar gij ook vertoefr, sluit; aan bij de plaatselijke afdeelingen van de
verbroedering !

Doet ze bloeien in het teeken van een onwrikbare kameraadschap !

Helpt mede volgens Uw belwaamheden, maakt U nuttig : de taak begint. Schept gezonde
bezieling in Uw vegaderingen, tracht de belangstelling der plaatselijke bevolking gaande te
maken ten overstaan van Uw sociaal en vaderlandsch werk.

Overal, beste vrienden, moet gij er groot op gaan oud ontmljner te zijn. Toont iederen dag door
een waardig leven, dat Gij nog steeds deel uitmaakt van het kruim der Natie, samengesteld uit
menschen, die nog dapper en waardig gobleven zijn, in deze troebele tijden, waar zoovele
lafheden van alle soort tot uiting zijn gekomen.

De Majoor PORREWIJK
Hoofd van den D. R. V. S.
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De effectieve leden uorden verzocht de Algemene Statutaire Vergadering bij te
\À,onen, die zal gehouden worden op 21 Mei 1996 om 10.30 Hr in het :

Sportcentrum van de Landmacht
Hertswegenstraat, 61

3080 DUTSBURG (TERVUREN). 
,

De aangesloten leden, ereleden en sympathisanten zijn hartelijk welkom (zie plan
in Brjl C).

AGENDA

1. Woord van de Voorzitter. Vijftig jaar Verbroedering, voorstellen van het nieuw
Vaandel.

2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Statutaire Vergadering die
gehouden uærd op 10 Mei 1995 (zie tfidschrift "De Ontmijne/' van de 2e
trimester 1995 - Aug).

3. Verslag van de Beheerraad omtrent de activiteiten van de Verbroedering
tijdens het boekjaar 1995 (zie Brjl C).

4. Uiteenzetting over de financiële toestand.
- Verslag omtrent de ontvangsten en de uitgaven met betrekking tot het

boekjaar 1995 (het steunfonds E. GEORGE inbegrepen) (zie BijlA).
- Verslag van de leden revisoren (zie Bijl B)
- Goedkeuring der rekeningen;
- Ontlasting te geven aan de Beheerraad.

5. Bepalen van de bijdrage voor 1997.

6. Statutaireverkiezingen:
Krachtens Art2l van de Statuten, verkiezing van 6 bestuursleden.
Zin uittredend herverkiesbaar :

de Heren: LINDEN
BERGES
TOUSSAINT
DUBUISSON
DENEE
VAN OVERLOOP
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7. Uitreiking van Nationale Eretekens.
- Kruis van officier in de Kroonorde : P. TOUSSAINT
- Ridderkruis in de orde van Leopold : M. CHOUFFART

H. EECKHOUT
- Kruis van ridder in de Kroonorde : R. DUBUISSON

8. Uitreiking van het Ereteken van Verdienste van de V.O,V. (Vereniging van
Oudstrijders Verenigingen) de Heren :

- Bronzen medaille : M. BRUNEEL; E. GOUVERNEUR; R. DEDECKER;
HEIDERICH; MOUSNY; D. GODRIE; MOERMAN;

. PUTTEMANS
- Zilveren medaille : M. CHOUFFART; L. DENEE; MAERTENS;

VERPLANCKE
- Staa{e op zilveren medaille : LALLEMAND; Roger MEERSMAN .

9. Uitreiking van het ereteken van Ontmijner aan : E. DELTOUR
A. GREGOIRE
A. VERBEKE

1 0. Diverse mededelingen.

a. Bedevaart naar SïAVELOT - Peterschap van de stad STAVELOT over de
Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen. Deze
gebeurtenissen zullen plaatsvinden op zaterdag 31 Aug g6 en zondag 01
Sep 96.
De gegevens omtrent deze bedevaart en het peterschap zullen in de
eerstvolgende uitgave van ons tijdschrift "De Ontmijner" verschijnen.

b. Navraag naar "souveniers" voor de traditiezaal (diverse voorwerpen,
foto's, documenten, enz).

1 1. Vragen en antwoorden.
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Administratieye qeqevens met betrekkinq tot de
Alqemene Verqederinq van 21 Mei 1996

1. Plaats : Sportcentrum van de Landmacht
Hertsuregenstraat 61
3080 DUISBURG (TERVUREN) (zie plan in Bijl D)

2. Onthaal :vanaf 09.45 Hr

3. Vergadering: 10.30 Hr

4. Maaltijd:warme maaltijd aan de prijs van 1.000 Bfr.
(Aperitief, wijn en koffie inbegrepen).

5. lnschrijvingen : bij uw regionale afgevaardigde met de vermelding
21 Mei 1996 en uw naam.

Uiterste inschrijvingsdatum : 05 Mei 1996.

6. Deelnemersliist
De secties zullen hun deelnemerslijst vôôr 10 Mei 1996 overmaken aan het
Secretariaat van de Verbroedering.

7. Vervoer : te organiseren door de respectievelijke secties.

L Ter informatie de postcheque- en of bankrekeningen van de secties met de
naam en de adressen van de verantwoordelijken.

Nationaal Mr A. BERGES 210-A257747-70
Livingstonelaan, 22
3O8O TERVUREN

Sectie BRABANT Mr A. BERGES 000-0817353-91
Livingstonelaan,22
3O8O TERVUREN

Sectie HENEGOUWEN Mr A. BERGES 000-0181949-74
Livingstonelaan,22
3O8O TERVUREN

Sectie LUIK Mr M. CHOUFFART 000-0790211-49
Rue aux Granges, 57
480 ENGIS

sectie oosr-vLMNDEREN Mr H. EEcKHour 000-01s0164-o8
Ernest Claeslaan, 1

9051 ST. DENYS WESTREM

SEctie WEST-VLAANDEREN Mr P. TOUSSAINT 3E5-0062695.96
Kasteeldreef,2
8650 HOUTHULST

Sedie O.A.D 001-1357579-43



9. De effectieve leden die zich kandidaat u,ensen te stellen voor de Beheerraad
worden verzocht hun naam en adres schriftelijk over te maken aan het
Secretariaat van de Verbroedering Livingstonelaan, 22, 3080 TERVUREN,

en dit vôôr 10 Mei 1996.

10. Elke aanvraag tot interpellatie tijdens de Algemene Vergadering moet vô6r
10 Mei 1996 schriftelijk worden ingediend bij het Secretariaat van de
Verbroedering. Het onderwerp van de interpellatie dient uitvoerig beschreven
te worden.

Biilaqen

Bijlage A : Een exemplaar van de financiële balans van het boekjaar 1995.
Bijlage B : Een afschrift van het proces-verbaal van toezicht van de leden

revisoren.
Bijlage C : Activiteiten van de Verbroedering in 1995 en Verkeersplan

omgeving Sportcentrum van de Landmacht.

Namens de Beheerraad

De Secretaris-penni ngmeester De Voorzitter

Dhr A. BERTINDhr A. BERGES
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INKOMSTEN UITGAVEN
INTERESTEN
VERKOOP
BIJDRAGEN 1995
VAANDEL
ALGEMENE VERGADERING
BIJDRAGEN 1996

38.487
1.000

86.875
17.720
7.150
5.400

BANKKOSTEN
BEHEERRAAD
BULLTETIN
V.O.V. BIJDRAGE
ERETEKENS
ALGEMENE VERGADERING
STAVELOT
BLOEMEN
VAANDEL
ADMINISTRATIE
VERVOERKOSTEN SECR ETARIS
SALDO

448
10.875
30.744
31 990
13.530
26.450
14.1 90
3.990

17.850
840

2.150
3.579

TOTALEN 156.632 156.632

roE$rANq oP

BIJLAGE A
AEREKEh{ING VAh|.HEI JAALI 995

EFFEKTEN

AFRLKEtllltfÇ gan 
11 995 yaq.het,.T0.ND9 GEPBÇE"

T9ESTAND OP il.12,98

31.12.94 31.12.95
N.M.K.N.
GENERALE BANK
P.C.R.
SALDO

9.647
4.624

840
3.579

8.029
9.829

840

TOTALEN 18.690 18.690

N.M.K.N.

GENERALE BANK

400.000 à 6,50 a/o

100.000à5,750/o
100,000à6,100/o
100.000 à 6,50 0/o

01.07.97
01.08.97
01 .07 .97
01 .07 .s7

INKOMSTEN UITGAVEN
Gift LtKoI DE VUYST
Bijdrage O.A.D.
Naamloze gift
Naamloze gift
Naamloze gift
Naamloze gift

1.2A0
15.000
10.000
10.000
25.000

1.000

Ongeval CALLEWAERT

SALDO

15.000

47.200
TOTALEN 62.2AA 62.240

31.12.94 31.12.95
N.M.K.N.
SALDO

247.769
47.200 294.968

TOTALEN 294.968 294.968
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BIJLAGE B

Ve]slao van de leden revisoren bii de Aloemene Statutaire Verqaderino
van 21 Mei 1996

Mijne Heren,

De Heren VANCLEUVENBERGEN en MATTHEUS, bijeengekomen
op 26 Feb 96, na convocatie van de Beheerraad, hebben de eer U het verslag
voor te stellen van de ondezoeks- en toezichtsopdracht die ons krachtens dè
statuten is opgelegd.

Wij hebben de rekeningen van het actief en passief gecontroleerd en
de boekhoudsafschriften en de documenten van het boekjaar lgg5 nagezien en
hebben die juist bevonden.

De leden revisoren stellen bijgevolg de Algemene Vergadering voor,
de voorgelegde rekeningen goed te keuren en aan de bestuursleden onflaJting te
geven.

' Heverlee, 26 februari 19g6

Waren aanwezig Dhr BERTIN en BERGES
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1.

2.

BIJLAGE C

Açtiviteiten vaF de Verbropdering in 199f

Driemaandelijkse vergadering van de Beheerraad.

Delegatie met vaandel bij diverse nationale Vaderlandslievende
manifestaties.

Bloemenhulde aan het ontmijningsgedenkteken van LIERNEUX ter
gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het ontmijningsongeval aldaar.

Jaarlijkse bedevaart naar ons nationaal monument te STAVELOT.

Bloemenhulde aan het monument te MEERDAAL ter gelegenheid van het St
Barbara-feest.

Deelname aan de jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering van de V.O.V.

ZAVENTEM

3.

4.

5

6.

.. 
AFRIT
TERVUREN

It /tk\IMllNJl\\ lr\]-/-<..- ^cES\
,/\\è

t
MECHELSE
STEENWEG

'tlrt

WATERLOO

3il'i,if33'

SPORTCENTRUM van de I-ANDf\iACHT
CENTRE $PORTIF da Ia FORCE TËRRESTRE
Hertswegenstraat 61
3O8O DUISBURG
Tf ; VZ 1769.45.96

SPORTCENTRUM

/
HERTSWEGEN
STRAAT

N "SPORTCENTRUM van de LANDMACHT"

-ur*çQK
,6N

KERKH'F/ 6t
CllrrETlERE
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Geboorten

-

Henri en MaflEBn KFEF - JEURIS melden U de geboorte van hun tureede kindje :

Kilian, op 2Q lnnnfl :!q96.

onze getu(:qr1nqpq aa( dp galukkige ouders.

Huweliiken

23 maart 1996 zql voof ons een niquwe stap zijn in ons leven. Samen hebben we
bestoten elkaqr let Je-uoord tp geven : Ann en Karl ISENBOBG|IS

onze getukwe4fep qpn hel joqga eahtpaar.

Overliidens

Men meldt eng het overlijden van :

de Heer Félix MARp|fiNPISE (sectiqn LtÉCe;, wonende te 4120 NEUPRÉ, 40
Drève o" I'Ff4ltFHp En qverlg{e4 gP 1q {ecember ,?tq

', l

de Heer FfençCit PE l!ilFFsfpfl (Sectip Wps!-VLMNDERE$), geporen te GENr
op 16 ausHçt14r 199R Fr.1 eyprtiHpn aF Pl f$hrpgri 19P1

:g .I1ï* ftFIEll ,-B[!,llPJ,, f$wlie wesfvf-ôANDERFNI' overreden op
27 tebwari F flF !î iïlfr lîlfiliq :

9e .Heg y yF.nPApRT {pqoJle QIApANT] oyerleden eF qP 
ITtaS{ e6 na een

korte flqq[ Fillllflhç tlçhlp : ,,

De verbroedering biedt aan de familie lun innige deelneping aa.n,.
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LEVEN ;,r* le EENHEID

BEZOEKETI$AN pE FFN trErp

Luitenant-Generaal lr BRUNIN, CITC (Commandant van het lntermachten
Territoriaal Commando), bracht als nieuwe Commandant van het ITC een bezoek
aan DOVO HEVERLEE op 16 januari 1996 en aan POELKAPELLE op 17 januari
1996.

NIEUWS UIT CAMBODJA

De opdracht wordt verder gezet tot april 1997. Waar de eerste ploeg zich
praktisch uitsluitend bezig hield met de opsporing en ontmijning van
mijnenvelden, houdt de huidige ploeg zich vooral bezig met het UXO-probleem
(onontplofte projectielen). De projectielen die ter plaatse gevonden worden zijn
van velerlei oosrpong : China, USSR, Vietnam, Tsjechosloraakije, US, ...

De ploeg CMAC lV (Cambodian Mine Action Center) wordt in BELGIË verwacht
op 28 maart 96. Het betreft Kapitein FAVRESSE, l SgtMaj VERGUCHT en SMITS.

De aflossing (CMAC V) bestaande uit Luitenant MUYLKENS en Adjudant
HERMAN zijn reeds vertrokken op 14 maart 1996 en zijn ter plaatse goed
aangekomen.

De leden van de ploeg CMAC Vl werden onlangs aangeduid en kunnen beginnen
zich voor te bereiden : het betreft Luitenant ter Zee CHARLIER en lSgtMaj
MATTHEUS.

NIEUWS UIT OOST.STAVONË - BARANJA

Voor BELBAT Xl is het voorbij : GUILLEMYN kornt terug op 01 april 96 en Adjt
LIPPINOIS en lSgtMaj LIBBRECHT wnrden verwacht op 05 april 96.

BELBAT Xll staat in de startblokken : lSgtMaj DEHON vertrekt op 26 maart 96 en
de rest van de ploeg Tweede Meester SUSKI en Korporaal Chef PHILIPPON
vertrekt qp 01 april 96.

Luitenant VERVENNE vertrekt als EOD-raadgever naar de Staf van UNTAES
(onder bevel van Generaal Majoor SCHOUPS) op O2 april1996.

12



Vrijdag 08 maart 96 kreeg DOVO het bevel om 15 extra manschappen voor één
maand te sturen naar UNTAES in OOST-SLAVONIË. Het vertrek was gepland
voor 15 maart 96. AdjudantChef VAN CLEUVENBERGEN werd aangeduid als
ploegchef van een gemengde ploeg . HEVERLEE 4 LM + 3 LUM

POELIGPELLE 7 LM
OOSTENDE 1ZM.

Dankzij de inzet van de ploegchef en van gans het personeel werd het mogelijk
om de ploeg één ueek later uit te wuiven op de luchthaven.
Ter plaatse zullen zij de gebouwen en nog rechtstaande installaties controleren
op mogelijke booby-traps. Hierbij zullen zij gesteund worden door de Slowaken,
die de buitenzones moeten detecteren en eveneens moeten zorgen voor de
medische steun en de militaire veiligheid

NIEUWS UIT BOSNIË (VISOKOI

DOVO heeft eveneens een ploeg bij het Belgische Bataljon (BELUGA) in
BOSNIË, gelegen in het NW van SARAJEVO, nl in VISOKO.
De eerste gemengde ploeg (één Luchtmachter, één Landmachter en één
Zeemachter) wordt geleid door AdjudantChef VERBIST en is ter plaatse sinds
20januari 1996. AdjtChef VERBIST wordt bijgestaan door lSgtMaj
BUTTENAERE en KMT DOBBELAERE

De ploeg voor BELUGA ll is zich aan het voorbereiden . het betreft l SgtMaj Jean
DUPONT (LuM), MTR Gino VANHUFFEL (ZM) en CLC Serge WAN (LM)

BELUGA lll zou bevolen rarorden door LtKol DE VUYST.

Cdt vlh Vlw LAMtsRECHTS, vice-voorzitter van de
de Verenigde Staten vertrokken voor een EOD
maanden.

OAD, is op 20 maart 96 naar
specialisatiecursus van twee
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Â, îETIWS VIT DE SECTIES

SINT BARBARA FEEST VAN DE SECTIES BRABANT.& HENEGOUWEN

Op 04 december 1995 had, ter gelegenheid van het H. BARBARA feest, onze
jaarlijkse bijeenkomst plaats te BRUSSEL. Niettegenstaande de vele afwezigen,
te wijten aan ziekte, konden wij ons toch verheugen in een welgevulde zaal.
Onder de aanwezigen mochten wij de nieuwe Korpsoverste, Majoor
Stafbrevethouder DE VROE, begroeten, alsmede Mevrouw GEORGE en Mevrouw
SEVRIN. Volgende leden moesten ingevolge ziekte afschrijven : Mevrouw
DAUTEL, MevrouwVANDEN EYNDE en de families RASKIN en FOCKEDEY.

sEcTrE wEsr-vLAAN qEREN

Reis van I dagen

* * * Hotel

in "HAUTE SAVOIE" van 30 iuni tot AT juli 96

Deze prachtige reis wordt U aangeboden voor de prijs van 18.750,- BEF

Dubbele kamers

Volledig pension van het avondmaal eerste dag tot ontbijt laatste dag

lncluçiej in de priis

ALLE excursrês - chauffeur - verblijftaks

NIET inbegepen

Drank - trein - boot - kabelspoor

Voor alle inlichtingen : TOUSSAINT Paul
Tf : 0511 7A.18.34

secne uÉee

Autostrade L|ÉGE - BRUSSEL: Rendez-vous op de parking van BERTEM (Shell
pompstation) om 0915 Hr; vertrek in konvooi naar DUISBURG om 0930 Hr.

Reservatie voor de maaltijd door
persoon op PCR 000-079021149
LIÉGE

voorafgaandelfke storting van 1.000 BEF per
van de Verbroedering van de Ontmijners Sectie
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