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Laos is een ingesloten land in lndo-China met als buurlanden in het zuiden Cambodja, in het
westen Thailand, in het oosten Vietnam en in het noorden China en Myanmar (Birma).
70 o/o van de landoppervlakte (236.800 km2) is bedekt met gebergten en plateaus- De grootste
bergketen streK zich uit langs de Vietnamese grens en bereikt een hoogte van 12OO m.
De machtige rivier de Mekong, één van de langste rivieren ter wereld, vloeit 1900 km door Laos
langs de westelijke Thaise grens.
De Mekong is steeds van levensbelang geweest in dit land, meer bepaald voor de enorme
visvangst, als transportweg en als hulp voor de bevloeiing van rijstvelden.
Meerdere hydro-elektrische voozieningen zijn gesitueerd op de bijrivieren van de Mekong en
produceren elektriciteit die men naar Thailand exporteert.

KLIMAAT

Laos heeft een warm tropisch klimaat met twee hoofdseizoenen. Het regenseizoen begint vanaf
mei en duurt tot eind september en het droogseizoen begint in oktober en eindigt in april.
Temperatuur en regenval verschillen aanzienlijk afhankelijk van het seizoen en de geografische
ligging.
Van november tot februari zijn de temperaturen lager en frisse winden brengen een aangename
verandering in de tropische vochtigheid van het regenseizoen.
De temperatuur daalt tot ongeveer 15o C in december en januari. Gedurende deze koudere
periode is de regenval het minst.
Vanaf midden februari stijgt de temperatuur en bereikt haar hoogste niveau (ongeveer 38o C) van
maart tot mei.
Na deze warme periode begint het regenseizoen en brengt afiivisseling voor het land.
De meest ideale periode om in Laos te vertoeven is tussen november en februari. Dan is de
temperatuur aangenaam en is de regenval gematigd.

FAUNA EN FLORA

Laos heeft één van de meest ongerepte plantengroei van Zuidoost-Azië. Het grootste gedeelte
bestaat uit subtropisch woud, namelijk moessonwoud.
Het woud groeit in drie lagen. Een top van reuzengrote bomen, een middenlaag uit
hardhoutbomen (zoals teak en ebbehout) en een lagere begroeiing van kleine loofbomen, struiken
en bamboe.
Laos heefl ook een weelde aan exotische en vreemde diersoorten zoals de leopardkat, de
antiloopgeit, de Aziatische zwarte beer en de lndische olifant. Men treft er ook een ruim gamma
kleunijke vogels aan.
De afgelegen en praktisch onbereikbare bergstreken in Laos zijn het schuiloord van nog vele
nieuwe diersoorten.
Jacht, dierenhandel en stropers hebben ertoe geleid dat vele diersoorten in hun voortbestaan
bedreigd worden. Bosontginning vormt echter een nog grotere bedreiging en van de grootste
bedreigingen.

HISTORIE

Overblijfselen die in diverse provincies teruggevonden werden bewijzen dat dit land reeds 10 000
jaar geleden bewoond werd.
Tussen de 4de en de Sste eeuw kwamen volkeren uit china zich in dorpen langs de Mekong
vestigen.
ln de 14de eeuw (rond 1353) ontstond onder koning Fa Ngum, die door de Khmer gevormd werd
in Angkor vat (cambodja), het koninkrijk van Lang Xang (land van de duizend olifanten). Deze
koning groepeerde de dorpen en maakte van Luang Prabang de hoofdstad. Het koninkrijk werd
uitgebreid door zijn opvolgers. Vooral onder koning Sethathirath, die regeerde van 1548 tot 1571,
kende het een grote groei. Hij verplaatste de hoofdstad naar Vientiane.



De 17de eeuw was het begin van een bewogen periode. Men kwam in contact met Europese
missionarissen en kooplui. Rond 1715 deed een ruzie om de troon het koninkrijk in drie delen
uiteenvatlen: Vientiane, Luang Prabang en Champassak. Dit maakte een einde aan een glorierijke

periode waarin Vientiane een van de mooiste steden van Zuidoost-Azië was.
ln 1828 plunderden de Siamezen (Thailand) Vientiane en lijfden het in. Ze lieten het onder Franse
druk in 1884 als een puinhoop achter. ln 1888-Bg viel Noord- en Midden-Laos onder Frans
bestuur. ln 1893 stond Siam het gehele gebied ten oosten van de linkeroever van de Mekong aan

Laos af.
Nadat de Japanners op I maart 1945 een einde aan de Franse macht in lndo-China hadden
gemaakt proclameerde onderkoning Pethsarat in september 1945 de vereniging van Luang
Prabang, Vientiane en Champassak tot het onafhankeli,ik koninkrijk Laos. Franse troepen bleven
echter Vientiane bezetten.
Na een belangrijke onafhankelijkheidsstrijd onder leiding van de communistische partlj van lndo-
China (de Pathet Lao) verleende Frankrijk Laos de onafhankelijkheid aan Laos in oktober 1953.

Na de onafhankelijkheid kwam op grond van de verdragen van Genève, en na gevechten tussen
de Laotiaanse regering en de communistische partij (Pathet Lao), in 1954 een verdrag tot stand.
Laos werd een neutrale staat die los stond van de machtsblokken van de koude oorlog.
De Lao-regering bestond uit drie grote groepen: de Fransgezinde hoge aristocraten (Souvanna

Phouma), de meer westers georiënteerde Jung Turken (van generaal Phoumi- Nosavan) die pro-

Amerikaans waren en de aristocraten van lagere rang (Pathet Lao) die naar de communistische
leider Ho Chi Minh georiënteerd waren.
De periode tussen 1960 en 1964 werd gekenmerkt door een belangengeschil tussen Souvanna
Phouma en de pro-communistische Pathet Lao beweging. Dit heeft tot verschillende gevechten
geleid vooral in de belangrijke vlakte der kruiken. De Pathet Lao die de steun had van de
plaatselijke bevolking beschikte over een grotere militaire mobiliteit dan de regeringstroepen.
Ongeveer 2l3de van het land werd door de verzetsbeweging beheerst.
Gedurende deze burgeroorlog werden sinds 1964 (oorlog in Vietnam) de door de Pathet Lao

beheerste gebieden door de Amerikaanse luchtmacht gebombardeerd. Dit kwam door de

aanwezigheid van Noord-Vietnamese troepen op de Ho Chi Minh route die door Zuid-Laos loopt.

Er werden meer bommen op Laos gegooid dan over de ganse wereld tijdens WOll. Een poging

van de Zuid-Vietnamese troepen om die bevoorradingsweg af te snijden mislukte in de slag bij

Seponne begin 1971 .

ln september 1973 kwam te Vientiane een vredesakkoord tot stand. Beide partijen slaagden erin

om in april 1974 een voorlopige regering te vormen onder leiding van Souvanna Phouma. De

macht van de Pathet Lao bleef zich evenwel uitbreiden en in mei 1975 nam de Pathet Lao de

macht over en stichtte de Democratische Volksrepubliek Lao (R.D.P.: République Démocratique
Populaire Lao). Dit was het hoogtepunt van een succesvol gevecht voor nationale bevrijding en

het herstel van totale onafhankelijkheid.
De Pathet Lao leider, prins Souphanouvong, werd benoemd tot president. De eerste minister
heette Kaysone Phomvihan. De regering streefde naar een socialistische maatschappelijke orde

met inachtneming van de traditionele godsdienst en leefgewoonten van de bevolking. Aanhangers
van de monarchie en de meo-bergstammen verzetten zich tegen dit bewind. Tegen de Meo's

werden in 1977 militaire acties gevoerd die veel slachtoffers eisten. Velen vluchtten naar Thailand.

ln lgTT-TB ontstond het Chinees-Vietnamees conflict waarin Laos het anti-Chinees standpunt

koos. Vietnam gaf Laos technische en militaire steun en nauwe banden bleven bestaan met

Vietnam.
ln de loop van de jaren '80 werden de relaties met China beter. Onenigheid met Thailand over de

gemeenschappelijke grens en over de aanwezigheid van Vietnamese troepen in Laos leidde tot

vele militaire incidenten aan de grens. Maar in maart 1991 werden deze conflicten opgelost.

ln 1986 werd president Souphanouvong wegens ziekte vervangen door Phoumi Vongvichit. ln

lggzwerd de overleden eerste minister Kaysone Phomvihan opgevolgd door generaal KHAMTAY.

ln augustus 1995 werd het Lao nationaal UXO-programma (UneXploded Ordonance program)

door Èet ministerie van arbeid en welstand opgericht, bijgestaan door UNDP (UNITED NATIONS

DEVELOPMENT PROGRAMME) en UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL
cHILDREN',S FUND).



Begin 1996 startte dit programma en telt nu 650 leden verdeeld over I provincies die het meest
getroffen werden. 20 verschillende landen steunen dit projeci alsook België sinds 1998. UXO
LAO telt momenteel een UN hoofdkwartier in Vientiane met acht stafbureaus verdeeld over de
provincies:

- Xieng Khouang en Saravanne (MAG - Mine Advising Group)
- Houaphan en Luang Prabang (Gerbara Duitsland)
- Savannaketh (Handicap lnternational)
- Attapeu en Sekong (NPA - Nonvegian People Aid)
- Champassak (EOD Belgium)

GODSDIENST

Ongeveer 60 % van de bevolking is boeddhistisch. Het boeddhisme werd in de 14de eeuw in Laos
ingevoerd. Vroeger in de 6de eeuw in de Lang Xang koningsperiode kende men het Mahayaans
geloof (Khmer).
Het boeddhisme werd erg traag in Laos verspreid. (Er was een enorme tegenkanting van de
animisten (mensen die in geesten geloven) om de leerstellingen van het boeddhisme te
aanvaarden en te volgen). Vandaag schetst het boeddhisme een innige verbintenis met het
dagelijks leven en heeft een sterke invloed op de Laotiaanse maaischappij.
De meeste boeddhisten in Laos hopen op een beter tweede leven in de toekomst. Daarom
worden er geregeld offers en geschenken naar de tempels gebracht. De tempel is een zeer
belangrijke plaats voor de boeddhisten.
De meeste mannelijke boeddhisten worden wel eens monnik voor een kortere periode. Meestal
juist voor hun huwelijk of na het verlies van een familielid. Jonge monniken verblijven een langere
periode als nieuweling in de tempel. Dit om een soort gunst af te smeken voor hun familie. De vele
kleunijke en weelderige tempels zorgen voor mbmenten van kalmte en schoonheid.
ln de vroege morgen kan men de monniken zien die in hun saffraankleurige toga's de
aalmoezenrondgang beginnen. De zwarte regenschermen beschermen de geestelijken tegen de
felle zonnestralen tijdens de dagelijkse wandelingen.
Het boeddhisme heeft een grote rol gespeeld in de culturele ontwikkeling van Laos en heeft een
enorme invloed op de gedragingen en gedachtegang van een groot deel van de bevolking.
Er zijn ook ongeveer 30 000 katholieken en 25 000 protestanten in Laos. Na de omwenteling in
1975 zrin de godsdiensten ongemoeid gelaten en sinds 1991 bestaat er officieel een
godsdienstvrijheid.

ECONOMIE

Begin jaren '80 werden er enkele belangrijke maatregelen doorgevoerd: hervorming van het
muntstelsel, toelating van particuliere handel en het opheffen van de staatswinkels.
7o o/o van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw. slechts 5 % van de totale
oppervlakte van Laos wordt gebruikt voor agrarische doeleinden. Rijst is het belangrijkste
landbouwproduct, maar de opbrengst is laag en kan vaak de behoefte niet dekken.
Anderê agrarische producten zijn mai's, zoete aardappelen, groenten, fruit, suikerriet en opium. Uit
de bosbouw haalt men teakhout, notenhout, palissander en ebbehout. De veefokkerij omvat
varkens, buffels en pluimvee. De Mekong levert veel vis.
Hoewel Laos veel bodemschatten bezit zoals tin, zink, kopererts, mangaan, steenkool, kalksteen
en aardolie, is er nog nauwelijks werk gemaakt van de ontginning.
Slechts 3 7o van .de.beroepsbevolking is werkzaam in de industrie. De belangrijkste takken zijn de
houtbewerking, de tinnijverheid en de elektriciteitsproductie.
De industriële ontwikkeling wordt sterk gehinderd door gebrek aan geschoold en leidinggevend
personeel en door de beperkte binnenlandse afzetmarK.
De belangrijkste handelspartners zrjn Japan, Thailand, Frankrijk en singapore. Maar de
handelsbalans vertoont al jaren een tekort. Laos importeert twee keer zoveel dan het uitvoert. De



voornaamste ingevoerde producten ztjn rijst, brandstof en machines.
exportproducten zijn elektriciteit, hout, koffie en.tin.

De belangrijkste

Laos ontvangt van Japan, Australië, Frankrijk, Duitsland en Zweden financiële steun om de
tekoden op de betalingsbalans en de begroting op te lossen.
Maatregelen werden afgekondigd om de economie te decentraliseren en de subsidies te verlagen.
ln 1988 vond er een reorganisatie van het bankwezen plaats. De functies van de staatsbank
werden overgeheveld naar commerciële banken. De munteenheid is de kip. 1000 kip - t 10 BEF.
Laos heeft geen spoorwegen. Het wegennet is gebrekkig en ongeveer 14 130 km lang. Slechts
16 o/o is het hele jaar door berijdbaar. De hoofdscheepvaartweg is de Mekong en heeft ten gevolge
van stroomversnellingen slechts enkele bevaarbare stroken. Lao Aviation is de nationale
I uchtva a rtm a atsch a pplj.

TAAL

De officiële taal van Laos is het Lao, Deze taalgroep behoort tot de Thai-subgroep van de Sino-
Tibetaanse taalfam ilie.
Er is een groot verschil tussen de noordelijke en de zuidelijke versie. De meeste etnische
minderheden spreken een plaatselijk dialect die een enorm klankverschil met de landstaal heeft.
De voertaal in de zakenwereld en door de beambten van de regeringsinstanties is het Engels of
het Frans.
ln de hoofdstad Vientiane spreken de meeste handelaars rudimentair Engels of Frans. ln de
meeste hotels en toerismediensten spreekt men soms een beetje Duits of Japans.

HET BELGISCH PROJECT

Ten gevolge van het bezoek van de staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking aan Laos in
december 1996 werd een aanvraag ingediend om militaire experts in ontm'rjning te sturen.
Een verkenning werd door DOVO in september 1997 uitgevoerd maar het kwam nog niet tot een
definitief akkoord tussen de betrokken regeringen.
ln december 1997 werd een informatieteam naar Laos gestuurd om een technisch hulpproject voor
te stellen.
Op 15 april 1998 vertrok een
Belgisch detachement EOD naar
Laos om het UXO Lao
programma in de provincie
Champassak bij te staan. Meer
bepaald in de districten Pakse
en Paksong.
De eerste stappen verliepen niet
zo vlot, maar na een maand
administratieve formaliteiten in

de hoofdstad Vientiane kon men
op 20 mei 98 doorrijden naar het
district Pakxong in de provincie
Champassak.
Daar de Laotiaanse ontmijners
een zeer summiere en
elementaire basisopleiding EOD
hadden gevolgd moesten heel
wat theoretische en praktische
bijscholing gegeven worden. 10
ton munitie werd vernield,
waaronder heel wat kleine
munitie zoals bombies (BLU)
moftieren en artillerieschoten die



de grootste bedreiging vormen voor de plaatselijke bevolking. Op 22 oktober 98 werd het eerste

teair afgetost door-Kàpt MUyLKENS v.; 1MR ANDRIES F. en 1MR MARES F. Bij hun aankomst

konden de EOD activiteiten zonder grote problemen verder gezet worden want zij vernietigden al

na 14 dagen 23 vliegtuigbommen. 
wordt vervolgd ......

Yvan J.

UXO LAO CHAMPASSAK SeP 98

op de voorgrond v.l.n.r. lSgtMaj Maurice LEMMENS,
Cdt Pierre FAVRESSE, AdjtChef Yvan JANSSENS
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Après avoir nettoyé le fond des étangs de cet ancien dépôt, il y a déjà deux
ans, l'équipe plongeur SEDEE a repris ses travaux durant les deux premières
semaines, au mois de février L999.
Le but de la mission est d'enlever toutes les munitions restantes même celles
enfouies profondément dans la vase.
La technique utilisée pour soulever la vase dense et récupérer ainsi tes
munitions est celle du << Jet d'Air >> à moyenne pression (08 kg/cm2).
Le compresseur ATLAS COPCO chasse l'air dans une longueur de tuyau de
60 m.
Le plongeur lesté de plus de 25 kg manipule ce tuyau, terminé par une lance et
grâce à une vanne règle le débit,
Le système permet de soulever la vase et ne perturbe pas les munitions,
sensations assurées, bain de boue et bain de bulles garantis.
Nous avons récolté durant cette période 1000 fusées et booster dont qui ont
été soit évacués vers POELKAPELLE ou détruits sur place.

Les ploufs, Henri de nouveau en pleine forme !
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Voor de eerste maal werd het projectiel ( GAS BOMBE 16 cm > gevonden in
Vlaanderen

Wapen : G. W. 18 (Gas Wurfer l8 cm)
Projectiel : Gas bombe 16 cm

Pro-iectiel

Lichaam uit staal

Totaal gewicht: 33 kg
Tox Lading : 6 tot 6,6 Kg (Griin Kreuz - Fosgeen)

2,530 tot2,700 kg (puimsteentjes)

HE lading : 130 gram gegoten toliet en 70 gram gecomprimeerd toliet

Merktekening

1. Het projectiel heeft een koudmerk kruisje op het ogief en twee groene kruisjes
eveneens op het ogief, De letter G staat in het wit op het lichaam.

2. Het lichaam is gevuld met kleine puimsteentjes die de grootte hebben van
graankorrels. Deze korrels zitten gedrenkt in de fosgeen en hebben als effect het
vertragen van de verdamping van de fosgeen.

3. Het vulgat zit op het ogief en is afgesloten met een ingevezen stop.

Ontstekingsbuis : Z. s. u. m. W. M. 45 (graduatie tot 45 sec) Als merkteken draagt
de ontstekingsbuis een groen kruis op de top. Het perkutie
systeem werd vastgezet door een vijs.

Opmerkine: De projectielen werden elektrisch afgevuurd per set. Eén set bestond
uit 12 lanceerbuizen.
De kruitladng zat onder het projectiel en er liep een elektrische draad
langsheen het projectiel, en via een uitsparing in de trekken, naar de
kruitlading.
Het afvuren gebeurde in salvo's van 20A tot 300 projectielen
tegelijkertijd om zodoende een volledige zone te bestrijken.

Het identificatieteam
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AMICALE DES PLONGEURS _ VRIENDENKRING DER DUIKERS
A.S.B.L. v.z.w.

COMMÉMORATION 3OièM E ANNIVERSAIRE
HERDENKING 30ste VERJAARDAG

OOSTDUINKERKE

Le jeudi 10 juin 1999, l'Amicale des Plongeurs en collaboration avec
NAVCLEARMIN rendra hommage aux sept plongeurs-démineurs morts en
service commandé à OOSTDUINKERKE dans l'après-midi du
10 juin 1969.

Op donderdag 10 juni T999 zal de vriendenkring der duikers in
samenwerking met NAVCLEARMIN eer betonen aan de zeven duikers-
ontmijners, die in de namiddag van 10 juni 1969, te OOSTDUINKERKE,
in bevolen dienst om het leven kwamen.

OOSTDUINKERKE

1000Hr Céremorue au monument des Démineurs à
OOSTDUNKERKE, avec dépôt de fleurs et bénédiction

Plechtigheid aan het monument van de Ontmijners te
OOSTDUINKERKE, met bloemenhulde en kerkelijke
zegerung.

1230Hr Cérémonie au monument des Démineurs à la Base Navale de

ZEEBRUGGE

Plechtigheid aan het monument van de Ontmijners in de

Marinebasis te ZEEBRUGGE.

11
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((ommandment Tenitorial lnnrforcer)

01 avril 1999, granà àépar| el, granào changemenlo au CommanàemenT, Tercilorîal lnterlorces
(lTC). En effet,, eLIe Lieulenant-eénéralY, DRUNIN, Corirmanàanï àel'lTC eI eon Chef à'Ehatr-major,

le Colonel ôEM L. MARCHAL nous quiïleni.Tous àeux soni arrivés à la limite à'âge,

L'uniT,é a orqanisé le 17 mars àernier une petite fête ?our marquer I'événemenl et ?our remercier le

C\TCeIleChef à'EtaN-maJor?ourl'inLérêIqu'iloonrgorléàl'uniT,é,LeCénéral Y. DRUNIN a repriole
commanàemenl àe I'ITC àébuf 1996 el le 7EDEE a connu 6ou6 oon îmVuloion un rajeunisoemenl,

pluo que nécessaire àu matériel el àes véhicules, En oigne àe reconnaieoance le Chef àe CorVo a

remis au nom àe I'uni|,é, au Général eT au Chet à'Etat-major une VeLiNe statuelte en bronze,

JDV

Le Lieulenant-Général Y. DRUNIN, CIIC, reçoiL àeo mains

àu Chef àe Corpo la slatuetle, repréoenlant un

àémineur avec àétecl,eur àe mines

Le Colonel OEI\,IL. MARCHAL,

Chef à'EM lTC, contemVle oon caàeau

repréoenLant un àémineur en tenue
à' i nf,erv en*,i o n IEO O (l m p r ovi o e à

Expl o oiv e D evi c e DioV o o al)

12
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GEBOORTEN / NATSSANCES

Herman en Sukanya MATTHEUS - SAE-NGOW melden U met vreugde de geboorte van hun
eerste kindje, Claudia, geboren op 21 februari 1999.

Issifou et Claudine DANGO - JADOS sont fiers de vous annoncer la naissance d'une fille,
Claudia, née le 06 janvier 1999.

Bart en Sandra WILLEM - VAN ESPEN melden U met vreugde de geboorte van hun kindje,
Dries, geboren op 30 januari 1999.

Veel geluk en zegen en nog een krullebol of negen !
Toutes nos félicitations aux heureux parents

HUWELIJ K / MARIAGE
Lt lohn MOENS is op 26 maart 1999 in het huwelijk getreden met Sandra

Van harte proficiat

NECROLOGIE
Men meldt ons het overlijden :

On nous annonce le décès :

Op 09 december 1998 van de broer van lKpl Chef BOETS Johnny
Op 31 december 1998 van de grootvader van lSgt Maj VERHAEGEN Danny
Le 05 février 1999 du beau-père de l'Adjt DELVAUX Eveline
Op 10 februari 1999 van de schoonbroer van lSgt Maj MERCKX Gustaaf
Op 13 februari 1999 van de schoonzuster van lKpl Chef BOETS Johnny
Le 17 février 1999 de la grand-mère du Sgt VANDAEL Philippe
Op 10 maart 1999 van de moeder van KMT VANTHOMME Martin
Op 19 maart 1999 van de vader van lrcpl Chêf MORLION Freddy
Op 25 maart 1999 van de broer van lSgt Maj DUPONT Yves

Aan alle families en vrienden onze innige deelneming
A toutes les familles ef amis nos sincères condoléances

'13



ADRFffFf / ADRFffF'U

lSgtMaj K. ISENBORGHS
Sgt D. OPSOMER
1CC D. VERSTAPPEN

Email BELU BG

AdjtChef JP. HERMAN
1MC M. BAELDE
lSgtMaj P. LEGRAND

Email Adjtchef HERMAN en lMC BAELDE

Email lSgtMaj LEGRAND

Lt J. MOENS (vanaf 06 april 99)
Adjt P. DEMEYERE (idem)
lSgtMaj P. VERGUCHT (idem)
lSgtMaj Y. DUPONT (idem)

Email

Claude VAN CLEUVENBERGEN

SFOR BELGIAN CONTINGENT
BELU BG - Cie Gn - Sec EOD
BP 1OO
LT4O BRUSSEL

bel u bg -sfor@ i nt.tel. h r

CMAC
TA ......(naam / nom)
PO BOX 1 16
PHNOM PENH
CAMBODIA

BEEOD@bigpond,com. kh

cancon2@forum.org,kh

UXO LAO
TA .... (naam / nom)
Post Box 288
PAKSE
RDP LAOS

vmuyl klaos@ laonet. net

Handicap International LAOS
Central Post Office
P.O. Box 948
SAVANNAKH ET
R.D,P. LAOS
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LA TRATIRilTLLT

Dr tlrnBn0rDrntlt6

NOTRE FRATERNELLE EN DEUIL

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le 30 décembre
1998 le décès de Madame Yvonne CRUYCKE, veuve de Monsieur Ernest
GEORGE. Elle était née à DOTTIGNIES le 30 juin 1910.

Comme chacun sait, Madame GEORGE était notre marraine et la veuve
de I'un des fondateurs de notre fraternelle.

Les prières d'adieu, suivies de I'incinération au crématorium d'UCCLE ont
été suivies, le lundi A4 janvier 1999, par une délégation de la fraternelle ainsi
qu'une délégation du S. E. D, E. E.

La dispersion des cendres a eu lieu, dâns I'intimité, le 05 janvier 1999 au
cimetière de SCHAERBEEK. A cette occasion Monsieur GUILLAUME, ami de la
famille, a prononcé les mots suivants :

ADIEU
Au titre de dernier survivant d'une longue série d'amis, je voudrais dire un

mot, un mot très c9urt, mais le dire dans les termes que nous avons entendus
si souvent de la part de notre cher Ernest :

Adieu, "VONNE" !

Adieu, Chère Madame GEORGE !

A Monsieur Stéphane GEORGE, à
familles apparentées, nous réitérons

Monsieur ef Madame HENS ELOY et aux
nos plus sincères condoléances.
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Kon inklij ke Verbroedering
der Belgische Ontmijners

V.Z.W

At@f,NAf,NJf,
1

VMR@AIDf,RTNj@

999

Agenda

De effectieve leden worden verzocht de Algemene Statutaire Vergadering bij te \\/onen,

die zal gehouden worden op 20 mei 1999 om 1030Hr in de instellingen van

DOVO / SEDEE
Langendaalstraat I

30s4 ouD HEVERLEE (MEERDAAL)

De aangesloten leden, ereleden en sympathisanten zijn hartelijk welkom.

1. Woord van de Voorzitter.

2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Stàtutui.. Vergadering die gehouden u,erd op 28 mei 1998 (zie
tijdschrift "De Ontmijner" van november 1998 Blz 17)

3. Verslag van de Beheerraad omtrent de activiteiten van de Verbroedering tijdens het boekjaar 1998 (zie bijlage C).

4. Uiteenzetting over de financiële toestand :

a. Verslag omtrent de ontvangsten en de uitgaven met betrekking tot het boekjaar 1998 (het steunfonds
E. GEORGE inbegrepen) (zie bijlage A);

b. Verslag van de leden revisoren (zie bijlagp B);
c. Goedkeuring der rekeningen;
d. Ontlasting ie geven aan de Beheenaad.

5. Bepalen van de bi,ldrage voor 2000.
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ASSf,NÆBILf,f, @f,Nf,RAtf,
1 ggg

Fraternelle Roya le des
Démineurs de Belgique

A.S.B.L

Les membres effectifs sont invités à assister à I'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra le
20 mai 1999 à 10.30 Hr dans les installations du :

SEDEE / DOVO
Langendaalstraat I

30s4 ouD HEVERLEE (MEERDAAL)

Les membres d'honneur, adhérents et sympathisants sont cordialement invités.

Ordre du J our

1. Mot du Président.

2. Approbation du procès verbal de I'Assemblée Générale Statutaire tenue le 28 mai i998 (r,oir bulletin de novembre
1998 pagel6).

3. Rapport du Conseil d'Administration relatif aux activités de la Fraternelle au cours de l'exercice 1998 (voir
annexe C).

4. Exposé de la situation financière :

a. Compte rendu des recettes et des dépenses relatives à I'exercice 1998, y compris le "Fonds de soutien E.
GEORGE" ; (voir annexe A);

b. Rapporl des vérificateurs ; (voir annexe B):
c. Approbation des comptes;
d. Décharee à donner au Conseil d'Administration.

5. Fixation de la cotisation 2000.
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6. Statutaire verkiezingen :

a. Krachtens Art 2l van de Statuten, verkiezing van 4 bestuursleden :

Kandidaat bestuursleden : Mijnheer DESEYN Cory Sectie ANTWERPEN

b. Zijn uittredend en herverkiesbaar :

De Heren :

HEIDERICH Henri Sectie HENEGOUWEN
HERMAN Jean Pierre Sectie OAD
PAREE Robert Séctie HENEGOUWEN
VERVENNE Jerome Sectie WEST VLAANDEREN

7. Uitreiking van het ereteken van "ONTMIJNER" aan de Heren :

SCHEWING Gilbert
NOËL Léon

8. Uitreiking van het Ereteken van "Verdienste van de V.O.V" (Vereniging van Oudstrijdersverenigingen) :

a. Staafie aan de Heren:

VAN KEIRSBLICK Jules
VERBANK René

b. Zilver aan de Heren :

BEECKAERT Roger
GOBERT Jean

VAN CLEWENBERGEN Claude
VIERSTRAETEN Maurice

c. Brons aan de Heren :

BODART Luc GUERISSE Michel
COLLAER Joseph LUMAYE Henri
COLLEE Michel TAYZEN Thierry
DACOS Gabriel VANDENBERGHE George
DERWA Emile

d. Alle leden die in aanmerking komen voor een ereteken worden in de mate van het mogelijke verzocht
aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering. Desondanks, zalhet ereteken, in geval van afwezigheid,
ter beschikking zijn van het lid op het secretariaat van de plaatselijke sectie.

9. Diversemededelingen.

a. Bedevaart naar STAVELOT;

De gegevens omtrent dit gebeuren zullen in de eerstvolgende uitgave van ons tijdschrift "De Ontmijner"
verschijnen;

b. Ter gelegenheid van het feest van de dynastie op 15 november 1998 werd een telegram gericht aan Zijne
Majesteit de Koning. (zie bulletin van december 1998 - blz l5);

c. Nawaag naar "souvenirs" voor de traditiezaal (diverse voorwerpen, foto's, documenten, enz).

10. vragen .n unr*o].d.n.
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6. Elections statutaires :

a. En application de I'article 21 des Statuts, élection de 4 administrateurs

Candidat administrateur : Monsieur DESEYN Cory Section ANTWERPEN

b. Sont sortanrs et rééligibles :

Messieurs :

HEIDERICH Henri Section HAINAUT
HERMAN Jean Pierrê Section DAS
PAREE Robert Séction HAINAUT
VERVENNE Jérôme Section WEST VLAANSDEREN

7. Remise de la médaille de Démineur à Messieurs :

SCHEYVING Gilbert
NOËL Léon

8. Remise de la médaille de mérite de I'UFAC (Union des Fraternelles des Anciens Combattants)

a. Barrette à Messieurs :

VAN KEIRSBLICK Jules
VERBANK René

b. Argent à Messieurs

BEECKAERT Roger
GOBERT Jean
VAN CLEUVENBERGEN Claude
VIERSTRAETEN Maurice

c. Bronze à Messieurs

BODART Luc GUERISSE Michel
COLLAER Joseph LUMAYE Henri
COLLEE Michel TAYZEN Thierry
DACOS Gabriel VANDENBERGHE George
DERWA Emile

d. Il est demandé à tous les membres qui doivent recevoir une décoration d'être, dans la mesure du
possible, présents à I'Assemblée générale. Néanmoins, en cas d'absenceo la décoration attribuée sera à la
disposition du membre au secrétariat de sa section.

9. Communications diverses :

a. Pèlerinage à STAVELOT 1999 : pow de plus amples détails concernant I'organisation et le déroulement
de ce pèlerinage, voir le prochain bulletin " Le Démineur ";

b. Message adressé à Sa Majesté le Roi à I'tccasion de la Ëte de la Dynastie le 15 novembre 1998 (voir
bulletin de décembre 1998, page 15);

c. Souvenir pour la "salle de traditions" : objets divers, photos, documents. etc ...

10. Questions et réponses :
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Koninklijke Verbroedering
der Belgische Ontmijners

v.z.w

Administratieve gegevens met
betrekking tot de Algemene

Vergadering
van 20 mei 1999 te MEERDAAT

l. Plaats: Kwartier DOVO / SEDEE
Meerdaalbos
Langendaalstraat 1

30s4 ouD HEVERLEE (MEERDAAL)

2. Onthaal :vanaf 0945 Hr.

3. Vergadering: 1030 Hr.

4. Maaltûd :

a. Warme maaltijd;

b. Prijs : 1.000 BF zonder drank;

c. Menu:

Menu

Duo von Ardeense postei met coulis von ojuin en appelsienen

of

Zolmcorpoccio op zijn Nopolitoons

Mondarijnse soep

Vorkenslendestuk op de wijze von ÂÂeoux

Breughel ioons toortenbuf fet

Als voorgerecht bestaat de keuze tussen een vis of een vleesschotel. De keuze nloet vermeld worden bij de
inschrijving. Indien seen keuze opgegeven wordt, wordt de vleesschotel (Ardeense pastei) opgediend.
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Fraternelle Royale des
Démineurs de Belgique

A.S.B.L

Données admini s tratives
relatives à I'Assemblée

Généra1e du
20 mai L999 à MEERDAAT

1. Lieu : Quartier SEDEE / DOVO
Bois de MEERDAAL
Langendaalstraat 1

30s4 ouD HEVERLEE (MEERDAAL)

2. Accueil : à partir de 0945 Hr.

3. Assemblée : 1030 Hr.

4. Dîner:

d. Repas chaud;

e. Prix : 1.000 FB sans boisson:

f. Menu:

Menu

Duo de Terrines de nos Ard.nn"t, sur lit de conf it d'oignons et d' oronges

ou

Corpoccio de Soumon à lo Nopolitoine

Le potage du Mqndorin

Le csrré de Porc à lo Moutarde de Meoux

Le Buff et Breughelien de torTes

ATTENTION : Le choix existe pour I'entrée (Tenines d'Ardennes OU Saumon à la Napolitaine), mais est à
préciser lors de i'inscription. Si aucun choix n'est mentionné, il sera d'office servi le duo de Terrines.
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5. Inschrijvingen :

a. Bij uw regionale afgevaardigde met de vermelding "20 mei 1999 en uw naam";

b. Uiterste inschrijvingsdatum: 07 mei 1999.

6. Deelnemerslijst :

De secties zullen hun deelnemerslijst voor 14 mei 1999 aan het Secretariaat van de Verbroedering, overmaken,

7. Vervoer : te organiseren door de respectievelijke secties.

8. Kandidaat:

De effectieve leden die zich kandidaat wensen te stellen voor de Beheerraad worden verzocht hun naam en adres

schriftelijk over te maken aan het Secretariaat van de Verbroedering, Livingstonelaan 22, 3080

TERWREN en dit voor 07 mei 1999.

9. Interpellatie :

Elke aanwaag tot interpellatie tijdens de Algemene Vergadering moet voor 07 mei 1999 schriftelijk worden
ingediend bij het Secretariaat van de Verbroedering. Het onderwerp van de interpellatie dient uitvoering
beschreven te worden.

10. Bankrekeningen:

Ter informatie de postcheque- en of banlrekeningen van de secties met naam en adres van de

veranfwoordelijken.

Nationaal
M. A. BERGES
Livingstonelaan22
3O8O TERVUREN

2t0-0257747-70

Sectie BRABANT
M. A. BERGES
Livingstonelaan22
3O8O TERVUREN

000-0817353-3t

Sectie HENEGOUWEN
M. A. BERGES
Livingstonelaan22
3O8O TERVUREN

000-0181949-74

Sectie LUIK
M. L. DENEE
Rue J. Jaurès, 184
44OO FLEMALLE

000-079021t-49

Sectie OO ST-VLAANDEREN
M. H. EECKHOUT
Ernest Claeslaan, I
9O5I ST DENYS WESTREM

000-0150164-08

Sectie WEST-VLAANDEREN
M. P. TOUSSAINT
Kasteeldreef,2
8650 HOUTHULST

385-006269s-96

Sectie OAD / DAS
OAD / DAS
Langendaalstraat, I
3054 OUD HEVERLEE

001-1357579-43
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5. Inscriptions :

a. Auprès de votre délégué régional avec Ia mention "20 mai 1999 etvotre nom";

b. Date limite d'inscription : le 07 mai 1999.

6. Liste des participants :

Les sections feront parvenir leurs listes au secrétariat de la Fraternelle avant le l4mai 1999.

7. Transport : à organiser par les sections.

8. Candidafures :

Les membres effectifs qui désirent présenter leur candidature pour siéger au Conseil d'Administration sont priés
de se faire connaître auprès du secrétariat de la Fraternelle, Livingstonelaan 22 à 3080 TERVUREN, et ce
avant le 07 mai 1999.

9. Inter?ellations :

Toute interpellation lors de I'Assemblée Générale doit être adressée par écrit au secrétariat de la Fraternelle avant
le 07 mai 1999. Cette demande devra mentionner I'objet détaillé de I'interpellation.

10. Les numéros de comptes:

Pour information voici les numéros de comptes bancaires ou CCP des sections ainsi que les noms et adresses des
responsables :

National
M. A. BERGES
Livingstonelaan22
3O8O TERVUREN

2t0-a257747-70

Section BRABANT
M. A. BERGES
Livingston elaan 22
3O8O TERVUREN

000-08 t73s3-3r

Section HAINAUT
M. A. BERGES
Livingstonelaan22
3O8O TERVUREN

000-0 t81949-74

Section LIEGE
M. L. DENEE
Rue J. Jaurès, 184
44OA FLEMALLE

000-079021t-49

Section OO ST-VLAANDEREN
M. H. EECKHOUT
Ernest Claeslaan, I
9051 ST DENYS WESTREM

000-0r50164-08

Section WEST-VLAANDEREN
M. P. TOUSSAINT
Kasteeldreef,2
8650 HOUTHULST

385-006269s-96

Section DAS / OAD
DAS / OAD
Langendaalstraat, I
3054 OUD HEVERLEE

001-1357579-43
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Bijlagen

Bijlage A : Afrekening van het jaar 1998.

Bijlage B : Proces-verbaal van toezicht van de leden revisoren.

Bijlage C : Activiteiten van de Verbroedering inl998.

Bijlage D : Verkeersplan omgeving MEERDAAL

Namens de Beheerraad

De Secretaris-Penningmeester

DhI A. BERGES

Adjunct secretaris

DhI L. NOËL

De Voorzitter

Dhr A. BERTIN
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tiste des annexes

Annexe A : Bilan financier 1998.

Annexe B : Procès verbal de contrôle des membres vérifîcateurs.

Annexe C : Activités de la fraternelle en 1998.

Annexe D : Plan routier des alentours de MEERDAAL

Au nom du Conseil d'Administration

Le secrétaire ffésorier

Monsieur A. BERGES

Le secrétaire adjoint

Monsieur L. NOËL

Le Président National

Monsieur A. BERTIN
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Afrekening van het jaar L998

Toestand op

Koni nklij ke Verbroederin g
der Belgische Ontmijners

v.z.w

Bijlage A

NMKN
GENERALE BANK
PCR
ASLK
SALDO

s050,0s,

3l december 1997

llt
575
840
403

r.745

3.674

3l december 1998

860
96r
840

1.0r 3

3.674

NMKN
GENERALE BANK
ASLK

400.000 à 4,5 yo

200.000 à 4,5 0

r00.000 à 5.1 %

Vervaldag
Vervaldag
Vervaldag

0l juli 2002
0l juli 2002

20 september 2000

Effecten

INKOMS TEN UI TGAVE}T
l. Bijdragen
2. Algemene.Vergadering
3. Interesten
4. Verkoop
5. Stavelot
6. Allerlei

5050ns

101.000
7.650

27.28s
500

4.650
0

141.085

1. Bankkosten
2. Postzegels
3. Vaandel
4. VOV bijdragen
5. Eretekens
6. Beheerraad
7. Bloemen
8. Overlijdens
9. Algemene Vergadering

10. Stavelot
11. Administratie
12. Allerlei
13. Saldo

5050,os,

1.437
7.833
1.000

49.t7s
9.810
5.469
5.920
7.000

29.t25
14.575
7.996

0

t.745

141.085
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Fraternelle Royale des
Démineurs de Belgique

A.S.B.L

Annexe A

Bilan financier L998

SiÈuations

Bons de caisse

SNCI
SGB
CCP
CGER
SOLDE

5050s,

31 décembre 1997

l1t
575
840
403

t.745

3.674

3l décembre 1998

860
961
840

1.013

3.674

SNCI
SGB
CGER

400.000 à 4,5 yo

200.000 à 4,5 0Â

100.000 à 5,1 o/o

Echéance le
Echéance le
Echéance le

0l juillet 2002
0l juillet 2002

20 septembre 2000

EI{TREES SORTIES
1. Cotisations
2. Assemblée Générale
3. Intérêts
4. Vente
5. Stavelot
6. Divers

5050s,

101.000
7.650

27.28s
s00

4.650
0

141.085

l. Frais de banque
2. Timbres
3. Drapeau
4. Cotisations UFAC
5. Décorations
6. C.A.
7. Fleurs
8. Décès
9. Assemblée Générale
10. Stavelot
I L Adminisffation
12. Divers
13. Solde

5050s,

t.437
7.833
1.000

49.175
9.810
5.469
5.920
7.000

29.125
14.575
7.996

0
r.745

141.085
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Koni nklijke Verbroedering
der Belgische Ontmijners

v.z.w

Bijlage B

Proces-verb aat,

YarL de leden
van toezicht
revisoren

Mijne Heren,

De heren MATTHEIJS Herman en tUOËt Léon, bijeengekomen op 14
januari 7999, na convocatie van de Beheerraad, hebben de eer U het verslag
voor te stellen van de onderzoeks- en toezichtopdracht die ons krachtens de
statuten is opgelegd.

Wij hebben de rekeningen van het actief en passief gecontroleerd en de
boekhoudafschriften en documenten van het boekjaar 7998 nagezien en
hebben die juist bevonden,

De leden revisoren stellen bijgevolg de Algemene Vergadering vooL de
voorgetegde rekeningen goed te keuren en aan de bestuursleden ontlasting te
geven,

MEERDAAL, de 14 januari 7ggg, Waren aanwezig de Heren A, BERTIN en
A, BERGES.
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Fraternelle Royale des
Démineurs de Belgique

A.S.B.L

Annexe B

Procès verbal de contrôle
des membres véri ficateurs

MessieLJ rs,

Messieurs MATTHEUS Herman et NOËt Léon, réunis le 14 janvier 1999,
sur convocation du Conseil d'AdministratioD, âvons l'honneur de vous faire
rapport sur la mission d'investigation et de contrôle qui nous esf dévolue par
les statuts,

Nous avons procédé à ta vérification des comptes générateurs du passif
et de l'actff et vérifié les écritures ainsi que les documents comptables de
I'exercice 7998 que nous avons reconnus exacfs.

Par conséquent, les membres. vérificateurs proposent à l'Assemblée
Générale d'approuver ces comptes tels que présentés et de donner due et
va lable décha rge a ux Ad min istrateurs.

Fait à MEERDAAL le 14 janvier 1999 en présence de Messieurs A, BERTIN et
A. BERGES,
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Kon in kl ijke Verbroedering
der Belgische Ontmijners

v.z.w

Bijlage C

Activiteiten van de Verbroedering
in 1998

1. Driemaandelijkse vergadering van de beheerraad.

2. Delegaties met vaandel namen deel aan volgende manifestaties:

a. 28/03/98: gouden bruiloft van de echtgenoten FOCKEDEY in het gemeentehuis van ETTERBEEK ;

b. 07 /04/98: herdenkingsplechtigheid aan de congreskolom voor de humanitaire opdrachten sinds 1945

gesneuvelde Belgische militairen ;

c. 29104198: inhuldiging van de zuil van PAMOND'RUY op zijn nieuwe opstellingsplaats ;

d. 20106198: dag van de Landmacht aan de Cinquantenaire te BUSSEL ;

e. lgl08lg8: eerbetuiging aan de ontmijners bij de monumenten van MOINET en SIBRET ;

f. 06109/98: jaarlijkse bedevaart naar STAVELOT ;

g. l6llCIl98: eerbetuiging aan de Onbekende Soldaat door de Landmacht ;

h. 03/12/98: ter gelegenheid van het St BARBARA feest DOVO, neerlegging van bloemen aan het

monument van MEERDAAL.

3. Deelname aan diverse plechtigheden en vergaderingen :

a. 29103/98: eerbetuiging aan de soldaten van de wede in het HEYSEL stadion ;

b. 22/04/98: algemene statutaire vergadering van de V.O.V. te ANTWERPEN ;

c. 25104198: algemene vergadering van de Nationale wiendenkring van munitievernieuwers te PEUTIE ;

d. 03110198: tweede activiteit van de Nationale wiendenkring van munitievernieuwers te ANTWERPEN ;

e. 291rc198: inplaatsstelling van ADC Michel GUEzuSSE als Korpsadjudant van de kamp LAGLAND ;

f. 29nt/98

s. 03112198

St BATbATAfCESt WEST VLAANDEREN tE HOUTHULST KLERKEN

St Barbarafeest DOVO te MEERDAAL ;

h. 05112198: St Barbarafeest van de secties Brabant en Henegouwen te BRUSSEL ;

4. Deelname aan diverse plechtigheden georganiseerd door DOVO.
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Fraternelle Royale des
Démineurs de Belgique

A.S.B.L

1. Réunions trimestrielles du Conseil d'Administration.

2. Délégations avec drapeau aux manifestations suivantes :

a. 28103198: noces d 'Or des époux FOCKEDEY à la maison communale d'ETTERBEEK ;

b. 07104198 : journée d'hommage arrx militaifes belges tombés lors d'opérations de paix et d'opérations

humanitaires depuis 1945 à la Colonne du Congrès à BRUXELLES ;

c. 29104198: inauguration du nouvel emplacement de la stèle de PAMOND'RUY ;

d. 20106198: journée de la Force Terrestre au Cinquantenaire à BRUXELLES ;

e. 19108198: hommage aux démineurs, monuments de MOINET et SIBRET ;

Annexe G

Activités de la Fraternelle
en 1998

f. a6t09t98

g. t6/10/98

h. 031t2198

pèlerinage annuel à STAVELOT;

hommage de la Force Terrestre au Soldat Inconnu ;

à I'occasion de la Ëte de Sainte BARBE au S.E.D.E.E. , dépôt de fleurs au monument de

MEERDAAL.

3. Délégations aux diverses cérémonies et réunions suivantes :

i. 29103198: participation à I'hommage aux s'oldats de la paix au stade du HEYSEL ;

j. 22/04198: assemblée générale statutaire de I'UFAC à ANTWERPEN ;

k. 25104198: assemblée générale de I'amicale Nationale des Rénovateurs en Munitions à PEUTIE ;

l. 03110198: deuxième activité de I'amicale Nationale des Rénovateurs en Munitions à ANTWERPEN ;

m. 29110198: intronisation de I'Adjudant Chef Michel GUERISSE comme Adjudant de Corps au camp de

LAGLAND ;

n. 29l\l/98: fête de Sainte Barbe pour la section WEST VLAANDEREN à HOUTHULST KLERKEN

o. 03112198: ftte de Sainte Barbe au quartier de MEERDAAL ;

p. 05112198: ftte de Sainte Barbe pour les sections Brabant et Hainaut à BRUXELLES

4. Participation à diverses cérémonies organisées par le SEDEE.
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gelezen in de

TfllJIIl(RAllT yan t'rijdag o8 januari qgg :

Chrétien DANHIEUX (78), beter
bekend als "Chrét den bakker", krijgt
op zondag 10 januari de prijs van de
folklore 1999 va n de gemeente
OVERIJSE. Chrét trekt nog regelmatig
met kar en paard door de straten. Hij is
dan prachtig uitgedost in een
koetsiersu n iform .

Chrétien rijdt al paard sinds zijn
zestiende. "Toen ik heel jong was werd
het brood nog rondgebracht met een
honden ka r. Een degelij k d ing met
zinken dak waar B0 kilo brood in kon.
Ik heb dat en kele ja ren geleden
stukgeslagen en ik heb er nog altijd
spijt van", vertelt hij.

Brood van de "schoon kar" :

"f n L934 kochten we de eerste
wagen met luchtba nden en ook een lers paa rd dat Jack heette. Sa men
met het nieuwe gareel kostte dat toen 16.500 frank. Maar de mensen op
onze broodronde langs TOMBEEK, MALEIZEN, HULDENBERG en JESUS-
EIK moesten allemaal brood hebben van de schoon kar", vertelt Chrét.

Brood rondbrengen doet Chrétien al lang niet meer. Maar zijn
huidige paard Victor heeft beweging nodig en dus trekt hij er nog
regelmatig met een van zijn. vier karren op uit. Ook bij speciale
gelegenheden, zoals vrienden die huwen, speelt hij graag koetsier.
Vooral de herinnering aan het huwelijk van de Gravin van HULDENBERG
koestert hij.Kroonprins FILIP was er aanwezig en zijn paard en kar
hadden er meer bekijks dan de dure limousines.

Op zondag 10 januari staat Chrétien zelf in het middelpunt van de
belangstelling. Dan reikt de gemeente OVERIJSE hem in deelgemeente
TOMBEEK de prijs van de folklore 1999 uit. Of de bakker daar ook met
paard en kar naartoe zal trekken, moeten we afwachten.

Chrétien DANHIEUX était milicien chauffeur au 2 Bataillon Déminage dans la
compagnie du Cdt GEORGE.

Chrétien DANHIEUX was milicien chauffeur in het 2de Bataljon Ontmijning in de
compagnie van Cdt GEORGE.
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OVERLIJDENS NECROLOGIE

Sectie BRABANT Section BRABANT
Monsieur Willy PIQUEUR, né à BRUXELLES
Ie 20 fevrier l9l9 et décédé à LA HULPE le 02

mars 1999.

Onze innige deelneming aan familie en vrienden. 
I 
Nous présentons aux familles et amis nos plus
sincères condoléances.

MANIFESTATIONS DU SOUVENIR AVEC DEPOT DE FLEURS
SUR LES STELES PROVINCTALES

HERDENKINGEN MET BLOEMENHULDE AAN DE PIAATSELI]KE MONUMENTEN

La Section de LIÈGE organise cette année le dépôt de fleurs le MERCREDI 16 JUIN 1999 :

De Sectie LIEGE heeft dit jaar een bloemenhulde gepland op \ilOENSDAG 16 JLINI 1999 :

I 100 Hr GRUPONT
1500 FIr RENDEUX

Les administrations communales seront invitées à se joindre aux démineurs qui nous I'espérons seront
nombreux à participer à ces manifestations.
De gemeentelijke diensten werden verzocht de ontmijners te vervoegen die we hopen talrijk te zullen
opkomen

Sectie LUIK Section LIEGE
Madame Marie DESSARD, décédée

accidentellement le 01 fevrier 1999 à l'âge de

65 ans; Madame DESSARD était l'épouse de

Mqnsieur le Docteur Roger PRIGNON,
président de la section de LIEGE.

Nous avons aussi appris le décès de Monsieur
Félix BOURSE en janvier 1999. Félix a été

durant de longues années démineur au camp
d'ELSENBORN. Il était âgé de 70 ans.

Sectie'West Vlaanderen Section West Vlaanderen

De Heer Jozef MIJNI{EER overleden op

20 januari 1999 op de ouderdom van 85 iaar-

De Heer André BREYNE overleden op 07

februari 1999 op de ouderdom van 79 iaar.
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