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uen de een de tuerf uen de

De ontmijners-duikers van het Detachement HEVERLEE hebben hun
duikactiviteiten in de Eau-d'Heure hervat op A4 maart 96. Deze
opruimingsactiviteiten duren reeds meer dan 10 jaar en nu werd er besloten om
het werk af te maken. De lSergeant-Majoors DEHON en DAVIN, de Coporaal-
Chefs PUTTEMANS, KERR en BRAEM vertrekken vol goede moed en zijn ervan
overtuigd de opdracht snel te kunnen afwerken. Eens ter plaatse wekken zij de
nieuwsgierigheid op van de bewoners en vrij snel komen de tongen los. Andere
plaatsen worden aangeduid en de volgende dagen zullen de munitie per tientallen
bovengehaald worden.

Op initiatief van de
Provinciecommandant, Kolonel
SBH DUBAR lr, werd ter plaatse
een briefing georganiseerd voor
de Heer TROMONT, Provincie-
gouverneur, en voor de andere
plaatselijke autoriteiten. De
briefing bestond uit drie grote
delen : ten eerste de organisatie
en de opdracht van de eenheid
uiteengezet door de Korps-
commandant van DOVO, Majoor
SBH DE VROE, nadien een
uitgebreide uitleg van de
opruimingsactiviteiten door
l Sergeant-Majoor DAVI N en als
laatste een historisch overzicht
van de toestand in 191 4-1918
door de Heer SEVRIN, een
plaatsel ijke h istoricus.

De ontmijners duiken voor het
ogenblik op twee verschillende
plaatsen, ten Noorden en ten
Zuiden van de autostrade R3
(zie kaart). Het werk is tamelijk
lastig gezien de grote

hoeveelheden slijk, slib en stofdeeltjes aanwezig op de bodem van de rivier en
het feit dat de munitie aan elkaar geklonterd zi)n. De duikers zijn verplicht de
munitie los te kappen met een klein houweel. ln functie van de plaats waar de
munitie gevonden worden en de sterkte van de stroming op die plaats, worden de
munitie teruggevonden in een fantastische staat van bewaring of met afgerukte
ontstekingsbuizen en doorboorde hulzen. De merktekening van bepaalde munitie

Eau-d'Heure0ouverneurBezoek
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De Korpscommandant t$dens de briefing



is perfect leesbaar, hetgeen toelaat bij benadering een datum te kleven op het
storten van de munitie in de Eau-d'Heure: een datum na22 september 1918.

De Heer TROMONT, Gouvemeur van de Provincie HENEGOUWEN luistert
aandachtig naar 1 Sergeant-M ajoor DAVIN

De duikers aan het werk
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Een vrrcordje geschigdenis (volqens opzoekinsen uitoevoerd.$gor de Heq[ André
SEVRIN. Vgorzittqr van de Krins vsqr Geschiedçnls.van Mont-sur-Marc.hienne)

Vier Duitse militaire munitietreinen werden einde 1918 gestopt in het dal van de
Eau-d'Heure. De eerste, komende uit Frankrijk, is ontspoord tengevolge van een
sabotage te Montigny-le-Tilleultussen Moulin au Noir en Pont à Nôle. De tureede,

zeer lang, ra,erd tegengehouden op de grens van de gemeentes van Montigny-le-
Tilleul, Mont-sur-Marchienne en Marchienne-au-Pont. De Duitsers dreigden de
treinen op te blazen als de bevroners niet zouden helpen om de sporen vrij te
maken. De bewoners hebben de v\€gons haastig ontladen door de munitie te
storten in de rivier en de nabijgelegen vijvers. De derde trein l<wam tot stilstand in
het station van Marchienne op de grens van Monêeau. De Duitsers hebben zelf
het vierde konvooi tot ontploffing gebracht, geïmmobiliseerd door de staking van
de spoonlegarbeiders, in de nacht van 14 op 15 nsvember. Het grootse gedeelte
van het dorp werd alzo vernield,

Samenyjattende tabel van de opEehaalde munitie sihds 1986 op de werf ,van
MONTIGNY en van MARCHIENNE

7,7
crn

8,8
cm

10,5
cm

15
cm

21
cm

Trom-
blon

Gren Tau-
be

17
cm

Signal Versch Hulzen Ge-
wicht

1S6 5 1 51

1S7 g 1trà I 3 2.A17

1S8 æ 85 I 4 1.579

lSg 10Ë 81 2.ffi1

1gsQ o
1æ1 32 17 496

lgse 46 2 2 ffi
1gæ Æ 61 I 2 1.?fiz

rg94 4 30 I æ4
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Ge[,v 8.687 189 13.æ6 1æ E ??G
V.tLÉg 834 133 11 53 3 3 24 æ.s1

7 o 16 # 83 0,5 o.5 5,5 53 o,12 I 2
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22 maart 96
met behulp van kraan
de rechteroever

20x 8,8cm
3x 1 Scrn, 1x 21 cm

01 apr'il tot û2 april g6 : Hoefijzer
* ftilanuele opruiming
{€ * 3ûm langs de spoorweg
r 1gk 7 ,7cm, 1x 21cm en verschillende

hulzen van 7,7cm, 10,5cm et 21cm

9;tqçr.king. Een kraan
van de duikers door het

werd gedurende eên
Waals Gewest.

bepaafde tïd ter beschikking gesteld

w

,fi-3,âpril tot 05 april 9S
,x";,lIgnuele opruiming
*,.':'1 150m langs linkeroever
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0g april tot {Situatie 03 rnei 96}
* Manuele opruiming
r * 900m langs de voûrmalige fabriek ALLARD
r ondsrzochte afstand 5m

'r 121x7,7cm, 15x 10,5cm, 1x 17cm
* 346 handgrânaten
* z,tâQgeweergranaten
E ZTaube
r 25 tart Signal
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ln Memorlern Oil fiiei 198 6

Tien jaar zijn er reeàs verlopen sinàs hef, tragioch ongeval, àie ons allen meï
veretomming oloeq o? 07 mei 1996. Als eerbeloon werà er een kleine

Vlechtiqheià gehouàen meï àe hulV van àe Vaàre Ie ?OELKA?ELLE.
Op het ?roqramrna stond een bloemenneerleqqing in het Kwarhîer
?treenotraat, gevolqà àoor een heiliqe mis opgeàragen àoor àe Vaàre in àe
kerk van Vijfweqen en afgeolof*n àoor een maalt,ijà mel, koffiekoeken in àe
kazerne van Toelkapelle, De paàre heeft àe mis lalen opluieteren àoor een

eiqen koor en een aolozanqer àie tot, twee maal toe blijk heefv qeqeven van zijn

talent.

. 
^o'tt..,.. 
.:ji,,

Het eerbetoon aan de gesneuvelden :
van links naar rechts Cdt LAFAIRE, Comd 950 Cie Mun, Kolonelb.d.

BERTIN, Voonîtter van de Verbroedering, Maj SBH DE VROE, Comd DOVO

B



(5Oaf.e verjaaràag)
(49oLe vergaàerinq)
lol,evergaàering oV 6 juli1947 te Jettê

VER9LAG VAN DE ALGFMFNE VFRGAFERING VAN 21M811996

Toeapraak van de voorzif,ter Kolonel b.d. FERTIN.

DAGORDE

1. Geen oprnerkin7en werden kenbaar qernaâkf, betraffenàe helr versla7 van

àe Alqemene Verqaàerinq vân 1995 verschenen in hëf bullefin van
auguetua 1995 EN pug WERD Dlf VER9LAG AANVAARD. ,

2, Ao#ivifeifen : zie bijlage C van vori4 bulletin.

3, Finanoiële toest anà :

â.. zonàer opmerkingery

b. voorlezin7 van h& verolag vân àe reviaoreni
c. àe afrekenin4 woràt 1oeàgekeurà zsnàer oVmerkin1eni

à. deVer7aàering qe& onllasting aan àe ôeheerraaà.

4. 6ijdra6e 1997 : de V,O.V. behouàt, haar bijàraqe op 1OO tF àus hoeven wij
ona liàqelà evenmin Ie wijzigen en bliift. àuo op 3.?:5 ôF i aanqenomen.

5. De Heer CHOUFFART heeft, zijn onrolag ala onàervoomiï,ter aangeboden,
àoch blijflu alo lid in de teheerraaà. te voomifrter van àe sectle LIÈGE
àraa6t àe Heer DENÉE voar als onàewoomir,ter i.p.u. da Heer
CHOUFFART.

Al de uif,lredenàe en herkiesbare leàen woràen bij al4emeen hanàqeklap
herkozen. De teheerraad is àus alo volqt, sâmanqeâfelà :

Voorzif,Ler

1e Ûndervoorzitler
2e OnàçwoamrtT,er

5 e cr eha ri â - I Gh af,b ôw â a r à er

àe Hçer FEKTIN

àe Hear LINDEN

àe Heer DENEE

àe Heer FEKGE9

9



7 . Yra4Ên*en ânrw:çîrdçn

â. Door àe Heer LALLEMANT wordt onze aanaluiting van àe v.o.v. in
vraaî 6ealelà, Hij zier hd, nut, hiewan niet in àaar àe meeote oud-
otrijàera ook àoor anàere verbroederinqen aan àe v.o.v, verbonden
ziin, Anze voorziT,I'er heefl' àe zaak beoproken met àe vootzitter van àa
v,o.v. en àeze zal àe werkzaamheàen en het nuf, van hun besraan
uitle4gen in de vol7enàe uitgaven van "tELGlË EER9T'.

b. Tussenkomst door àe Heer troNïE betreffende àe *NAî|ONALE

ERKENTELIJKHEID" voor àe ontmijneys tot de datum van 26 Auq
1947 volgene de wel van OB Aug 1981 verschenen in har g2aatsblaà
van O& Sèp 1981 doch waar àe uilvoeringsbeçluîtan steeds nieç.
verachenen zouàen zijn. Onze voorzitter zal hierover navrâây àoen bij
à e b ev aeqàe inaf,anlies,

Hiermeàe werâ àe vergaàerinq afgaolof,en en werà averqeqaan tor rneer
liohameliike 6enoegenç zoals heL aVerilief 4evolgà àoor een heerlijke maattijà
wergaten met,wijnen,

Nadien volqàe nog een qez*llig onderonsje aân de toog,

àe Heren îûUS$AINI HERMAN en

YERVENNE, J.
âe Heer EECKIJûUT

de Heren FRIGNÛN en CHCUFFART
de Haran FUFUISSON en ?AREE
de Herçn DUMûNT en VAN tVERLttY
de Hçren DE YKûE, VANCLEUVTNFËRGEN
EN MATTHEU9

de Hear FESTKAETâ

Laden :,rlYest-Yl aanderen

toçT,-Vla andaren

Lihge

Hen eryouwen

frrabanl
û.A.p.

Vaandaldragar

6. Uitreiking van àe Erelekens door àe voanil,Eer. Fluiten àa aan6ekonài4àe
werd ook âan àe Heer HEIDERICH het Eref,eken vân àe onhmijner
uir,geraikt, ook onze voamir,rer werà nââr voor geroe?en en kree6 âe
meàaille van ontmiiner opgeoVelà àoor àe huiàiye KorVowerote Maj gôH
PE YROE.

1t



Mevroww, Mijne Heren, beste vrienàen Onlmijnero, baota vrienàen, harbelijk
welkom o? onze algemene vergaàerinq 1996, qekenmerb, àoor àe âAe
verlaaràaq vân onzeVerbroeàering (op 22 juni e.k.).

Laal on6 voorâleer àe zil,t'ing le openan ono (nieuw) vaanàel (veruamelt'eken
waarronà alle antmijnero zich zullen scharen) qroetan en enkele ogenblikken

inqelo7en berugàenken âan anze overleàen vrienden ontrnijnara.
Vaandel voorwaar'f,a

Dank U
"lkverklaar àe zit"ting voor 6eopend"
Ter informal,ie

Ap'za'r,erdag 18 mei 1996 weràen àoor een àeleqalie van de Verbroederin1
bloemen neergalagà o? het graf van GenMaj 9EVR|N, s|;icht'er van onze

vereniginq.

Mevrouw, Mijne Heren, baahe vrienden, ik houd erâan U allen T,e àanken voor
uwe âanweziqheià. He1. is mij tovena een qrool qenôegen GenMaj Vlieger
TAYMANS één vân onzô anciena te mo4en beqroeten evanalç àe Voonitter
van àa Koninklijke Verbroeàerinq van de Genie van hel Cavaleriekorya en àe
G evecht sgenie Càf b.à, Louia FEYTE N e v rienà v an onza V erbroaàering.

Mijn bijzondere àank qâât, nââr onze meter Mevr 9EVRIN, Mevr GEORGE,

mel,er van onâ sïeunfonàs "Ernoot GEORGE", âân de Comd van àa
Ontmijnin7oàienot M^i gtH DE VROE en zijn Veraoneel, onze vroegerê
Korpocommanàanlen, onze vertegenwooràigero van hel, acfief kaàar (OAD)
van LM, LuM en Marine, zonàer anze liave dames T,e ver6efuen.

Mijn oprechTa dank ook aân onzê beheerraad an in het, bijzonàer aan onze

àearetaris-àchatbewaaràer. Mr FERGES, zonàer al àieqenen Le verqeten àia
ziah tijàeno her. voorbija jaar inzetten voor het welzijn vân onze Verbroeàarin7
als àaar zijn de oVotellero en makera vân ons bulletin (ik dank bijzonàer Maj
9ôH DE VKOË en ziJn meàewerkero) (zonàer medewer*ing OOVA nieT,s

rnoqelijk), "De Ontmijner" ôn onze vrienàen van àe 9ec Luik organiaaloren van

onze jaartijkoe beàevaart, nâar 9ÏAVELOT (Lucien DENÉE en Marcal
cHoUFFARï).
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Mevrouw, Mijne Heren, vooralear aan te van7en met het, da7order wil ik U noq
aven onderhouàen over het onr,alaan, het, àoel en àe evolulie van àe
Varbroeàcring tijdenp haar vijfhig jaar beetaân..

t.

Zoala U reeàa weel werd de Verbroeàeriny officieel opgerlcht op 22 juni 19,46
(àatum van het St'aatsblaà 22 juni 19$ - Ari- N 164.5) ter veianginy van de
in àe verachillende ontmijninqeeenheden b esta ande aociale àienshen.
Haar hoorddoel was zaala Kafi-Comà LINDEN in 1g4t achreaf in "Onze
Antmijnero":
*Da 

weduwen sleunen, àe gekweTalen en àe verminl&en helpen, bij de wezen àe
vaàer Irachlen le vervanqen, dat wâren eni6e àer edole en falrijke taken die
haar leidi,ers op zich nâmên".

Een anàer àoel aangehaald door GenMaj âEVRIN, àe voorzif,tar tijdenç de
eersta Alqemene verïaàenng o? 06 juli 1947 te JETTE, wâe àe
nageàachT,enia vereeuwiqen àoor een qedenkteken o? fê richlen op plaatoen
waâr ontmiinera amkwamen tijàena hun opdrachl en een jaartijkse bedevaart
le onderneman naar een àszer plaaloen,
GenMaj 9EVK.IN, tijàeno àeze eersfn vergaàering, valte her. doel van àe
Verbroaàerinq oamen in twee wooràen kameraadachap en hulybe.toon', Het,
hoolààoel vereisbe echter belangnjke frnanciëla miààelen, V66r hct beotaan
van àe Verbroedering werà geld ingezamald via de onlmijninqoeenheàen.
Nadien en àit tot' 1986 werà geld ingezameld in de aenheden, bij hçr publiek en
àoor hat, arqaniaeren van tênl,oonotellingen ên allerlei manifeçïal,iee (bal,
tombola). àinàs 19,90 bestaat het sheunfonds EmesL GEARGE waawan àe
fonàaen bestaan uif bijdraqen vân àe onï,mijners in aclieve àiensl en van
qiften.

lk wil U thans nog eniqe belangrijke àata en qebeurteniseen geven me|
betrekking Tot de Venode 1946 - 1996.

12



194ô - 22 juni Opriahtinq. (graarsblad 22 juni 46 - friilage ' Ariu N 1645)

- keuze vân àe Mars vân dê Anï,miinera.

Muziek : Maurice MOTTE

Cheî de muaique àe la poliae àe LIEGE.

1s47 Feb t uil7ave van ono bullaTlin "De AnLmijnet''.

06 Jul ; (zia tullef'in "De Antmijnat'' Nr 7 van auguoluo 1947) :

1. tekomon van heï vaandel uir âe hanàen van àe burgemeealer

van JETTE,

2. lnhuldiqing in àezelfàe gemeante vân de "Antmiinerelaan'.

â. Eersle"AlgemeneVergaàerin4 (ziabullaT,in"De Anlmijner' Nr 7 -

auguetua1947).
opmaken en uitqeven vân het "trevai van Antmijnero" (om de

onf;mijnerâ van àe Ôn T,e bedanken):

onf,wer1en, bouwen en inhulàigen QA 3"?) van het, nal/,ianaal

1961

monument,te âîAVELOÏ.
Archireû.: Mr VERSCHUEREN - aok anTwerVer vân hel kenteken

van hef,tn Aràennen.

- 17 àecember: gchenken van een qlae in looàmot'iaf en àe

marl,elares 9r', tarbara voorstellenàe aan àe kerk

194r^ Ê

1955_

de Verbroeàertnqen van de Geniç vân

aâvâleriekor?* en vân àç Onf.miinere;

196i2 ontwerpen vân heï eraf,aken van"0nt'mijner";
19tg herzienin7 en âân?aooing van àe âf,aT.uf,en (zie bijlage 9laaT.sblaà van

14 Dec 19tg - Art N 1775O):

19910 opriahr,ing van hel st'euntonàs "Ernesl' GEARGE" ku? * 4OO.OOO;

1991 onlwarpen en uif4ave van een nieuw brevef, vân Ont'mijnar t'er

be4eleiàin6 vân het, eraleken van Qntmiiner:

1995 nieuw vaandel in vervanqinq van heï oude:

1996 5O jaar Verbroederinq,

04 april i âanvrâaq bii Z.M. àe Konin4 toT, har' ba\omen vân àe

6un ot t.it el "Kon i n k I ij ke V erbro eàerin g" - in uif,v o erinq.

"l'Egliaa frlt, Jean I'Evangêlifrfnfr" vân TEKVUKEN àoor
hef

13



Voorzilters

194û - Wâ1 tenMsj SEYRIN

1961 - 19&6 E. GEARGE (Rayt-Càt van hev Resewe kaàer)
19,&6 - 19t7 Kot b.à. LINDEN

1987 - Kol b.d, FERTIN

F;esluiî,en

lk meen te moqen reggen àaT. àe aangeàuiàe wêg door onzo vooraangerl
uit geobiVVeld, çt"rikt gevol4à w erà,
De {ooaiale) aoliàarit;eiit, de kameraaàochap en de nieï, afnemenda eerbieà
voor onze gettallan onf.mijnera, zijn oteada de hoofdbekommerniaaen geweeot
van anze verenigin1.

Laat onâ zo veràer doen en de wene uit'drukken àat, onze Verbroederin7 noq .v
mooie àagen kent,
Lang lwe onze Verbroederin6,

14





Pto,g.fp*nmâ:

1000 Hn

1030 Hr

1130 Hr

1230 Hr

1330 Hr

Vorming van de stoet met de Koninklijke Harmonie l'Émulation

Heilige Mis

Plechtigheid aan het monument

Officieel ontvangst in de kapittelzaal

Maaltijd (lnschrijvingen vô6r 15 augustus 96 in de
respectievel ijke secties)
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Glasraam met een afbeetding van de lijdensweg van de Heilige Barbara, een jong
meisje dat haar vader misnoegd had door onstuimig aan te sluiten aan de nieuue
ge I oofsovertu i g i n gen.
Om haar te straffen, onthoofdde hij haar met zijn eigen handen, en werd hij even
snel getroffen door het hemelse vuur (4-12-235)

Ter gelegenheid van het feest vân de Heilige Barbara, patroonheilige van de
mênsen van de Genie, wordt dit glasraam, êen werk van de Heren O. PIRON en
F. CRlClfi, aangeboden op 17 december 1961, aangeboden aan de Kerk van
Sint Jan Evangelist van Tervuren, door de Verbroederingen van de Genie van het
Korps van de Cavalerie en de Ontmijners van België. Het doel was de
aanwezigheid van de Genie in het garnizoen van Tervuren te vereeuwigen voor
de komende generaties,

17



it,,.,..-a'.ir.'.:.. i,r,1'..,,,'' .,:r.:'t,,,,'..::..,,.,'t..:.',..,',.....;,'..rt..

'.-l.''.:-' '-;l .-;1;.-nî. i*t

,,r.1',.;'.C1,, '{}r.l.?,.'..,,,:'.r',..,:,,,,,,.i :.:,;, ., --;

..,,'..t,:1,1,,.,.,1,':t,,;:..;.1,'..''...i-,'.,.,.i,:..,..ti;''';1;.,lyf

Iï,v.d.f. : Deze feksf ls een urffrelcsrul van "Vers I'Avenit''van Za jufi Ig4S

Excu rsian àans les Aràennes en déminage

Chanogne,llle'le-lrê, ?oîsçon'Moulin, Assenoi9., Lavaoelle, Lutre-boîç,Vîllers-la-fronne-Eau :

nomo qui chantent, maiç ausçî ?auvrê6 vîllageo panlelanlo, où oe lif, I'acharnement àeg
combato menéo au suà àe 1aotogne,
?ar Asçenois, l'aoçiéqée a repria conlacï, avec la tlle Armée libératrîca. Américaîno el
Allemanàs ae oonr arrachéç chaque colline, chaqua carré àe oapino, chaque tarme, A
Yillarç-la-tonne'Eau, vingt tanko germaniques, rompuo, gioent àans toulæa leo pooeo :
celuî'là, aabré, menaçant,le ciel à'un éno,rme cânoni celui-là, monçtrueux cruotacé', ventre
en l'air: celui'là, jouer de trenle konnea, culbuté àana un cralère àe bombe: celui-là,
preaqu'inIact, emboçsé à f abri à'un pan de mur calciné, qult tut une maiçon heureuae, et oh
àes hironàelleç, bouleveraanteo de tiàélité, ont rebâti leur nià,
Harneaux àouffrantô, forêtç trayiquea, c'eâN àans Çe àécor marqué partout dea
meurbrissureg àe la 4uerre, qu'oeuvrent lea àémineurç,

Lao touïàree ont pouooê,leo myrirJilliero,l'herbe folte, L'eaVace à explorer pieà par pieà eot
immensei Ia tâche àémeeurée. ll f,râna lant à'éalats de bombeç et, à'obua, i'ant àe
ferrailleo innornmables, que leo àétecteuro, ât)x rêactiona 'can1;inuellea, ne âont
qu'exceVbionnellemanf, utiliçablaa, Lea champa àe mineç ralionnellement or*aniaéa sanl
rar66 en Aràennes, Maiç,' un poulain qui pâturait àepuia deux mois dans le même pré, eoL
âventré souàaîn ?ar une explooian: mais,,, Ia aharrette vin6t faio cahotée aur tel mauvaia
chemin, aauf'e Ia vingt'ef.-unième: mais,., un gamîn rarna66e une curieuoe bofue en êbanite
ei Vreoae un levîer àe marï. Teu de chamVo àe mînes; beaucoup àe mineç diaperaéeo à àes
enàroits 'rmprévua : lisière, àrève, coupe-feu, tooaé,laluo, haie, eopace eniret àaux arbreo,,,
Au aurVlue, àeo tonnea àe oalelée mêurtn;èrôs : obuo tiréa ou non; grenaàao dégoupilléea,
qui volent en éclato au moinàre choc; bombea non exploeé"u ;-tus,éro; dêyonàtuurç,:
panzerfauot,l'arme anlichar allemanàe pour infanlerie, âorte àe têtarà énorme fait à'un
tube lanae-fuçée et à'une oVhère mêtallique chargée d'exVlooifo; en1ino au phoophora;
rocketâ, enfin,bîjouxhyperoenoiblea (ne pao aTil*r avant àe 6'en oarvirl)

Le gênie àiaboliqae allemand dael af,laohé à renàre les mineo inàêtect,ableo, les
conçTruigant en Varcelaine, en verre, en aafton, calnme la toVfmine, en boi1, comme la
thumine" munie d'allumeur en ébonile. ll a Truffé àe <booby traVa> lea eopaceo rninee. eui
veut mourtr n'â vraiment que l'embarraa du choix,..
On aPpelle <chef'à'oauvre> en Allemaqne, Ia <teller mine> Viégêe, gro66e aso,retre
mêDallique, au couvercle bambé, qui oauto à la preaaîon et uu àéiu*o*ugu. An agpelle
<ober chef'à'oeuvre>,la mîne 5, àîte <bonàissanta>,bâtctricorne, quî jaillil. do aon trou à
touhe preooion aupêrieure à 3 kq, et, écrale en *hrapnelç, à haut,eur à'homnr.,

1û



- 9i vous metiez le piaà âur un6 <banàiççanLe> canseille en çourianl le lieuienant
àémîneur, laiççez l'y. Vouo en gerez quiWé aveç une jambe, âinon, Ceot la moft, âauf
ch a n c e ext'r a o r àin aî r e.

La chancel ll y a quelquee jouro, pao loîn à'ici, un oolàat a f,rébuché 6ur un6 çhumine a6sez

àêbonnaire, puioqu'elle â'esl aontentée, en explooant, àe le àéchau66er ef. - qu'on nauo

excuâe, mais telle e6t, I'heureuse mésavenlura âu bougre - àe Ie déculolter. L'hon1me,

affolé, s'eol enfui àanç une àire&ion înterdite, a gliooé, eçI tombé.., exaclement entre
àeux shumines.
- ToutIe monàe n'eat, pao né veînarà, oouVire Ie lieutenant àémineur.

Le hors-d'oeuvre, c'e6t une bombe àe 5OO k4, coincée àanç la roc, aux ôonfina àe Sibral,
Dano cobia cornmune, Ies àémineurs onN enlevé û7.OOO kg à'engino exploa'Êa,.. parloio
à'une livre. lJn çeul chiffre àonne une îàée àe ce qu'êbart Ie villaqe aVrèo l'oftensive àe von

Runàsteàt : I'enfauissemenl àeo bêtes crevéeç a coÛté 1&O.OOQ franao.
En lisière à'un bois, à cent mèIres à Veine àe la bombe à àétruire, un <Tiqra> esl enàormi.

Noua nouç abritono àans leo flanca à'acier àe la bête, tanàio qu'un dêmineur, qui noug

rejoinàra au àernier momenf4 monle un àéionataur.
Toul esï paré en peu àe hemVa. Le courant élecf,rîque qui àéclenohe l'exVloaian, eçt lancé

àe I'inf,érieur àu char, coupole ooiqneuaernent fermée', La lourde rnassa trémit", Les

étroitea fenêIreç oont inotanlanément bouchées àe fumée qriae en âcre, eï, our la

cara?ace blhnàée, oonne une pluîe à'êclato.

Et voîci le plat àe réoiolancel Le rarnâeçage terminé àano Ieç zoneâ aeoiqnéeo aux
équipea, lao camione roulenf, àana le àêoeff boisé vers une carrièra abanàonnêe oit

Vluaieuro tonnaç de meurhrier brîc à brac saront àéf,ruif,es.

Tremier émoi àu opectateur non accoutumé quanà leç aolàatç iëï,tônt au çol une

cinquanlaine d' engino couleur à' ocre :

- 7aa àe àan6er. Leç minoa sonl àê,samorcéeo.

Dee obuo à phoaphore âont àescenduo avec beaucoup Vlue àe précaufionç, On leo

<repique>, pointe en ba6, àano une tranchée creuçêe au lonà àu cratère cauoé par leo

exploeiona précêàenteo: cent àaux obuç luîoaniç, comme çi on Teç avait paooéa au ripolin,
De66u6, leo àémineuro rangent, avec à'infinio ménagamenf.o, queloyuas rockel,ç, quelquea

7renaàao, et recouvrenl le fas à'un NaVio de mines. Calleo-ci, en çauf,ânt, enfonceront au
ool leç fuoéeo àes obuo, Vrovoquant l'exVlooion qénêrale,

Deux àâbonateur; sont nichés àano les mîneç, Un oergent àéVlie àeux mècheo, fron Dieu!

que c'eat, court,
- Combuslîon lent e, T rois minuteo, Vrdère-t-il tranquillement,
Les aarniong 6ont parbio. Le moteur àa <Tihine> ne aait Voint oaprîaîeuge!,,,

Aux villageo voioina, les clocheg oonnent l'alerie. Leg fenêtrea çonf, ouverbez, gano et bea:n
oonl abrilés,
Lee àeux mèchao, alluméeo,f,out le monàe a'êloiqne, à vive allure, par deo piotea herbueo,

àiqnao du Far Weot, Oeux minuLee cinquante,. deux minutea cinoruante-oêW,.. ?fopI
Regaràonol

Un 7eyaer àe feu jaillil àe àerrière une bulte, L'air eaT, çtrté àe hachures lumineuses, Un

immanoe panache de fumêe blanche, aux louràeo volutea, a'êlève, aa àéploîe, tanâio qu'un
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âouffiô violent secaue lea maiçon*, lrappe leo vioagea, et que rvtenlit le fracas àe
I'explooion.

Au [oin, le l*flnarre qrorlàe. D'aulrea champignons fumeux our4iaoent, çâ ëE Ià, àeo lignea
àeçsinées par leo aapinièreo, à Pinfini.

Q' auf,re6 grou?eô, Ià-bas, là-baç, gont, à I' ouvrage.

- Combuçlion lenle.Troio minuteç!
Le oergenl'çouriaif, en nou6 àiaant ceIa. gon vieaqe a'îlluminait à'un sourire calme que nouo
retrouvonà, at4ourà'hui, qui nouo poursuil aornme une hanlisa. Le pauvre et brave qarçon
eof à gainre'Eliçab&h, à Namur, avec troiS camaraàes. La lenàemain de notre vioite, une
Trenada a aartt'é, bêtemenf, çane raiçon cornme fuujoure, alore qu'il Ia ranyeail avac leo
autrea explooifa,ll a peràu un oeil, deux doigïs. tJna cataotrophe ?aur las civils ; Vour leo
àémineurs, une chance car,Iogiquemenl,i,out Ie tas àevaiï 6aulêr,l'équîVe entièie àevatb
âlre hachée.

llfaut qu'on le çache, Le àéminage,voyez-vou6, c'eât cela!

^,fr,

n.d,l,r. : La texie ci-ddaoua ëat un oxtrait da 'Verc I'AvenirP du 24 juillet 1945 qui nouE eat anvoyé par Mr
VERâCHUËREN' ancbn àu Génle Cyaliate et' mambre àd Ia Fraternetla du Génb, Le L.îoutenanË àe qui on
parle dana aat ar\iale eat,Ia Lt.FOnrA,le gcr7ent a'était MrvER^)HUER.EN.
Commc noua êcrit Mr VER1CHUEREN I "Eian yue aêlâ âe aoit paaaé le 12 juillat 19*5, la Guerre éfaft.finie
pour tout. la monde, eauf pour leo àémineuro-.
Ce "ECIUM* Iuî a aoûtê un oeil, une partie àe Ia maln droite, un rrnraeau de cuîaae et un bout dbrtcil,.
Mr !€RSCHUEREN eot I'autaur du Monument aux Démineurs à ïTAWLTT, il a aueai créé l,inoigne doa
Démineurs daa Aràenneo (un aanglier vu àe 3/4 noir eur fond rouge.)
Mr WRâCHUEREN, merci paur votra aolhbo ration.
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Nota van de redaetie : WIj waçn aan de verschillende afgevaardigden ons op tiid de
aankandigingen over te maken.

DIAMANTEN BRUIL9FT (60 jaar getrouvrrd)

De Heer en Mevrouw DE DECKER ' VAN GRUNDERBEËK hebben hun
diamanten bruiloft gevierd op donderdag 07 maart 1996. De Heer Marcel
DE DECKER, geboren te Anturerpen op t2 september 1912 heeft heel zijn leven
toegewijd aan het leger en aan de verdediging van het vaderland. Alvorens het
verzet van Brussel te vervoegen, heeft hij gediend als onderofficier tijdens de
Veldtocht van 1940. Na de bevrijding heeft hij verder de Natie gediend als
beroepsmilitair. Hij vwrdt eerst ingedeeld bij de Genie en nadien bij de
Luchtmacht. H'j wordt na 34 jaar dienst op pensioen gesteld met de graad van
Kapitein-Commandant.

Qnze gelul<vvensen aân het echtpaar en nog vele geluksjaren.

Necrolosie

Er werd het overlijden gemeld van :

de Heer Maurice LEDUC€RESSIER overleden op 13 februari 19ffi;

De begrafenis van de Heer José GOVAERTS heeft plaats gehad op Og april 1996
te WAREMME.

CLG Michel VERGAUWE (Det POELKAPELLE) overleden op 06 juni 1996;

de vader van l SgtMaj Guido WLMAERS (Det HEVERLEE) overleden op 06 juni
1996;

Mevrouw VERDURE, schoonmoeder van l CLC Freddy DEVARWAERE (Det
POELKAPELLE), overleden op 08 juni 1996.

DOVO en de Verbroedering bieden hun înnige deelneming aan.
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Bezqeken aan dç genhei$

26 april 96 Bezoek van een Tsjechische delegatie aan het Detachement van
HEVERLEE

13 mei 96 Bezoek van de Heer TROMONT, Gouverneur van de Provincie van
Henegouvrên, en van Kol SBH DUBAR lr, Provinciecommandant,
aan de werf van MONTIGNY-LE-TILLEUL

14 mei 96 Bezoek van een hoger officier van de Zuid-Afrikaanse Republiek
aan het Detachement van HEVERLEE

15 juli96 Bezoek van CITC (Commandant lntermachten Territoriaal
Commando), LtGen BRUNIN, van ZS, Divisieadmiraal VERHULST
en van GSX, GenMaj DUCHATELET aan het Detachement van
POELIGPELLE.

OOST-SLAVONIË . BARANJA

BELBAT Xlll is klaar voor de aflossing. Adjt JANSSENS, lSgtMaj BOSMANS
(LuM) en CLC DEJAEGHER bereiden zich voor het grote vertrek.

Lt VERVENNE krijgt binnenkort twee onderofficieren in versterking op de Staf van
UNTAES. Het vertrek van Adjt CUWËRS (LuM) en van Adjt DEMEYERE is
voozien voor 01 juli 1996.
Op 01 juli zal DOVO l1 man tellen in het buitenland.

BELUGA lll staat ook klaar voor de aflossing. ,De ploeg bestaat uit
l SgtMaj DE COSTER (LuM), l Sgt VANPARIJS en CLC ROELS.

CURSUSSEN

Cdt LAMBRECHTS heeJt met succes de cursussen, "lnternational EOD
familiarization'en .EoD Phaze ll" gevolgd in de vs van 25 Mar lat21 Mei 96.

Cdt VANDER MAST en lSgtMaj PILAEIS hebben de cursus ^BCfrlD (Biotogical
and Chemical Munitions Dr'sposaf" gevolgd in KINËTON in GROOT-BRITTANNIË
van 19 meitot 09 juni 1996.

Lt DE DECKER werd aangeduid om de cursus IEDD (lmprovised Explosive
Device Disposal) te volgen in ROCHESTER (GB) in september 1996.
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lSgtMai ROGGE volgt de cursus EOD in ROCHESTER (GB) van 10 juni tot
05 juli 1996.

lSgtMaj WUYTS en CAEL volgen de cursus IEDD (lmprovised Explosive Device
Disposal) in KINETON (GB) van 17 juni tot 05 juli 1996.

MUTATIE

lSgt DENEYER heeft op eigen aanvraag mutatie gedaan op 03 juni 1996 naar de
Cie HK van de Bde Paracommando., Wij wensen hem veel geluk en voorspoed in
zijn nieuu,e eenheid !

Challenqe Etienne GAILLY van 15 mei 96

Aflossingskoers van 42Km met een ploeg van 5 man:
Kapt MERCIO(, Adjt PEEREBOOM, l SgtMaj VERGUCHT, l Sgt DENEYER, l CLC
VANDENWIJNGAERDEN,
102de op lTl geklasseerde ploegen
tijd : 3 Hr O1' 47"

20-K$ van BRUSSEL

16.000 inschrijvingen werden geregistreerd voor de 20 Km van BRUSSEL van 02
juni laatsleden. DOVO was vertegenwoordigd door l SgtMaj VERGUCHT, l Sgt
DEMETS en l CLC VANDENWIJNGAERDEN.
De beste tijd werd afgedrukt op 55Min en de minst goede op 4Hr 58Min (15.015de
plaats). lSgtMaj VERGUCHT heeft het zeer schone resultaat behaald van
1Hr 24Min. ziehier de resultaten :

2.132ste 1 SgtMaj VERGUCHT 1 Hr 24Min
5.579Ste 1CLC VANDENWIJNGAERDEN 1Hr 36MiN
7.370ste l Sgt DEMETS 1 Hr 41Min

Josoino te DUISBUBG van 31 ltflei 96 (10 Km)

363 geklasseerde deelnemers :

5de lvan HOSTENS 35'01"
76ste Robertrand WALRAEDT 40'52"
92ste Frank SCHOONVAERE 41'41"

170ste Jean-Pierre VANDENWJNGAERDEN 44'U
177ste Dirk SWEERTVAEGHER 45'1A"
226ste Frank DENEYER 47'57'
227ste Dirk VAN PARIJS 48'03'
245ste Patrick MAERTENS 49'U
357ste Jo GALLOO (Vr) 1Hr13'53"
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Memorial VERSTAPPFN van 30 mei gG (Schietr,rædstrijd met GP)

DaNieI VERSTAPPEN
Guido WILMAERS 145n5O
Philippe VERGUCHT 133/250
Rudi DHOOGHE 77t2ffi

.:t:;

Onze gelukwensen aan alte deelnemerc,

'. I
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Voorkant
(drie kleuren)

Achterkant
(meerkleurig)

De T-shirts worden verkocht ten voordele van de OAD aan de prijs van 600 BF.

Kleur: wit

Katoen 100%

Maten: M, L, XL, XXL

Wastemperatuur : maximum 40'C

Bestellingen : bij een afgevaardigde van de OAD of door storting op rekening
ASLK Nr 001-{35757943 van de

VERBR. ONTM]JNERS in ACTIEVE DIENST
Hertogstraat 300
3OO1 HEVERLEE

te verrneldeR : T-Shirt + rnaat
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