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Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners - Froternelle Royole des Démineurs de Belgigue

ZomerâOO4 - Êté?OO4

NAIS5ANCES - oEBOORTEN

6fLLfAN, eerste kindje von Koen SCHALENBOURO en Borboro ADAMS, geboren op 14 opril

2004.

PALY A, meisje van Gunther HAUSTRATE en 5o SOK, geboren op t4 met 2OO4.

Toufes nos félicifafions aux heureux Parenfs !
Nog veel geluk en zegen en nog een krullebol oof negen !

oÉcÈs - ovERLvDEN

Sectie West Vloonderen

Mijnheer Mourice TANT, Adjudont Ontmijner b.d. geboren oP 19 opril L9?6 en overleden te

KORTEMARK op 16 opril 2004.

Mevrouw Henriette SCHELDEMAN, geboren op ?5 november t9t9 en overleden te
ROESELARE op L7 april2OO4. Zij wos de moeder von Fernqnd MOERMAN (Adjudont b.d.).

Mijnheer Roger DEKEySER, schoonvoder von Chris LEIRE (Pl Tox Pk), geboren te WERVIK op

07 november L93O en overledente IEPER op 2l mei 2OO4.

Mevrouw Morio-José HENEGODTS, grootmoeder von Fronk DE SI\^EDT (Pl Tox PK), overleden

op 22 mei 2004.

Section / Sectie Brobqnt

Modome Louise VANHOUCKE, veuve de Monsieur Guilloume PIQUEUR (Sous-officier

Démineur ou 1"" Botoillon SEDEE en t946) , née le 12 mors t9t9 et décédée à Bruxelles le
15 moi 2004.

Mijnheer Louis 6ODDyN, Adjudont-Chef Ontmijner LuM b.d. overleden op 01juni 2004.

Monsieur Georges GUILLAUME, (Lieutenont Démineur au 2è'" batoillon SEDEE en 1946) né le

28 octobre t9tL et décédé à Etterbeek le 13 juin 2004.

Mevrouw Simone VAN DAELE, echtgenote vqn Pené (August) BERGES, geboren op 25 oktober
1925 enoverleden te LEUVEN op 15 juni 2004.

Onze welgemeende deelneming aan de familie.
Nous présenfons aux familles nos sincères condoléances.
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Koninkl ijke V erbroedering der Belgische Ontmijners
Zomer 2AO4

Froternelle Royale des Démineurs de Belgique

Eté, ?OO4

DE POIJTIE EN EVACUATEREN

fn de vorige editie konden jullie ol lezen dat de politie er soms serieus noost kon zitten

of heel grappig, lees nciief , uit de hoek kon komen. Dif heeft me ertoe oongezet om mijn

ervaringen met de politie eens te belichten.

Tijdens mijn cursus werd reeds al lochend gesproken over de somenwerking met de

politie, voorol ols het over evocualie ging.Ik kon me dit moeilijk voorstellen tot ik dit tijdens

mijn tclrijke incidenten oan de lijve kon ervoren.

Bij iedere oproep worden de veiligheidsmootregelen herhaold, meestql is dit een

evocuqtie von 100 m rond het pokke!.Deze ofstqnd is blijkboor toch eenrekbaar begrip. In
'99 werd ik zo opgeroepen voor een verdochte valies oqn de Zylion in Antwerpen. 100 m werd

gevraagd, omper 10 cm werd gegeven. fnderdaad de politie hqd een lint gesponnen

onmiddef lijk rond het pokket. fk moest de geruchten nu wel geloven.

De conclusie hiervon is enkel dqt de politie de gevaren niet inschot von een mogelijk

bompokket. Dit blijkt no9 eens uit de recente oonslogen von 11 Mor 03. De politie von

Neerpelt sloogt er zelfs in om eeninterventieoon te v?agen vio FAX en dit NIET DRINGEND

voor een ge'rmproviseerdtuig dct ontploft is. fk wist dot Limburge?s traog waren, moor zo

traag,... (niets persoonlijk bedoeld hoor).

Het summum gebeurde op 15 Mar 04, woor onze ploeg oPgeroepen werd voor een

verdachte valies in Brussel. De escorte wos op tijd (is soms ook al een wonder) en brocht ons

zo snel ols een slak ter plootste. De rode lichten werden plots prioritair. Vreemd toch, wont

de escorte wos zworte wagen von Pol Bru en noor het schijnt zouden dit de cowboys von de

politie moeten zijn. Hun poord zal een oude knol geweest ziin zeker.

Eens ter plootse begon het spelletje wel heel erg te worden Noor gewoonte moest ik

het cordon oonpossen en no zo'n 30 minuten wos het bijno in orde. Bijno wont plots rijdt er

een patrouille wogen op het gemok longs het pokket. Het kwam zelfs zo ver dot ik de

octiviteiten heb moeten stoken om eens deftig orde op zaken te stellen. De Inspecteurs die

bij mij stonden werden heel bleek toen ik een verentwoordelijke bij mij vroeg. No zo'n 5

minuten kwom er dan een CoOmmissaris bij mij (eenoude Rijkswochter). Onmiddellijk bood hij

me zijn excuses oon en konden we verder werken. Toch heerlijk ols je een commissoris bij je
hebt die zijn fout toegeeft. We konden dus verder werken, ware het niet dot er steeds een

Hoofdinspecteur de gevarenzone in en uit liep. Vragen qon de commissoris om hem tegen te
houden heeft blijkbaor geen zin, wont discipline is er blijkboor bij de politie niet. Eens de

interventie beëindigd was, gebeurde er iets uit de duizend : De twee comtnissarissen die

aanwezig wsren tijdens de interventie (ex-Rijkswocht en ex-Politie) begonnen ruzie te moken

met elkoqr.
De eenheidspolitie is dus in Brussel zeker nog geen f eit I

Uw rePorter,
Gunther HAUSTRATE

Ter inlichfing voor diegene die de eenheidspolttie en hun groden nog niet gewoon zijn, vinden

jullie hieronder een overzicht l
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Graden voor hemd en rest
Fm#*rm$* F*${tie L*kmâ* F*iâtiæ

Aspirant hulpagent van Politie hulpagent von politieAspirqnt

Hulpagent von politie Hulpagent von politie

Aspirant in Aspirant inspecteur

fnspecteur

Aspirant hoofdr nspecteur Aspi ront hoof d i nsPgcteur

Hoof dinspecteur Hoof dinspecteur

Aspirant commissoris Aspirqnt commissoris

Cornmissoris Commissoris

Hoof dcommissaris Hoof dcommissoris
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Koninkl ijke V erbroedering der Belgische Ontmijners
Zomer 2OO4

Froternelle Royale des Dérmineurs de Belgique
Eté ?OO4

ON L'APPELATT '' BEIÊTQUE "

"5alut fisfon ! Te voilà de refour de l'école.
fuIa vielle carcasse n'auraif jamais osé espérer qu'en I'an 2004, elle auraif la joie d'avoir un
pefit fils, brave ef costaud comme tu I'eslu

"Paconte-moi donc ce que fu as faif aujourd'hui'

Eh bien, Papy, le matin on a eu mafh, I'après-midi on a eu histoire.

" Ah bon! De ces deux cours, lequel préfères-fu? "

L'hisfoire, bien sûr, surfouf que le prof nous a parlé d'un pays qui n'exisfe plus.

" Commenf ça, un pays qui n'exisfe plus? Qu'esf-ce que fu me confes-là pour des fariboles?"

-Eh ,bien , c'esf comme ça, Papy. fl nous a cerfifié que le LANDANONY0IAT, nofre pays,

s'appelaif, il y a quelques années de cela, la Belgique. Il nous a expliqué pourquoi on avail
changé le nom. D'après-lui, dans cefte Belgique, on y trouvait des gens qui ne parlaient pas
fous la nême langue. Trois langues, qu'il a dit! A cause que les habitanfs éfaienf de races
différentes ef, comme ils n'dvaient pas lo même culfure, il ne se comprenaient pas bien enfre
eux. fl nous a dif que parfois, ils arrivaienf à faire bon ménage mais que malheureusement, ily
avaif des hommes qui faisaienf une sale polifique afin de les faire se dresser les uns confre
les aufres. Il nous a parlé d'tne grande guerre qui s'esf passée, il y a longfemps, une guerre
ferrible avec beaucoup de morts. fl nous a dit que pour arrêfer ça, fous les hommes du pays
se baffaienf sous les couleurs d'un même drapeau. .le crois bien qu'il a dif que c'éfaienf un
rouge, jaune ef noir: c'étaienf toujours les mêmes couleurs quand il y a eu une nouvelle guerre
avec encore des morts par millions et les hommes se sont encore défendus ensemble!

-Papy est-ce que tu m'écottfes,

"Bien sûr, petit que je t'écoufe... Confinue, va ..."

-Eh bien le prof nous a raconté qu'à ces époques, il y avait des rois, chaque fois un fout seulà
la tête du pays. Il nous a encore dif gue maintenanf, c'esf le séparafisme. ,le n'ai pas frès
bien compris. Il faudra que fu m'expliques ça!...

-Alais Papy! Pourquoi fu pleures? Esf-ce que je f 'ai faif de la peine?
Pourquoi fu pleures Papy?

-5-
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Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners - Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique
ZomerZAO4 - Eté2O04

Les perles de lo police
04 Avr 04 : Police Morche-en-Famenne @0.765):

L'engin se trouve sous un pot de f leurs en présence debe-aucoup d'enfonts.
Het tuig ligf onder een bloempof in aanwezigheid met veel kinderen.

Ou bien les enfanls sont très petits, ou bien le pof de fleurs est très grand !!
Ofwel zijn de kinderen heel klein, ofwel is die bloenpot heelgroot !!

13 Apr 04 : Politie Koksijde (40.861) :

Identificatie von het tuig :

Soort: obus
Antol : 3
Lengte in cm : normcle lengte
Doorsnede: normool

Idenfificafion de I'engin :

Sorfe: obus

Quantité: 3
Longueur en cm : longueur normale
Diamèfre: normal

Heu 2 Wat is een abnormale lengle en doorsnede ?
Heu? Qu'est-ce que des dianètres et des longueurs anormaux ?

07 Mei 04: Politie Moarkedol :

Tf gesprek: "Hebben jullie defax al gekregen? - Neel - OK, don zol ik hem

doorsturen!"
Com Tf : "Avez-vous déjà reçu nofre fax? - Non ! - OK, alors je vous lènvoie ! >

Zou we hem kunnen krijgen voor daf hem gesluurd is ?
Pourrait-on le receuoir awnf qu'il ne soit enwyé ?

26 Mei 04: Politie leper (41463)
Adresligging: okkerveld ter hooghtevan huisnummer 51

Adres melder: okkerveld ter hooghte von huisnummer 51

Localisafion de l'erEin : champs à haufeur de la maison No 51

Adresse demandeur : champs à haufeur de la maison No 51

Ik hoop dat ze maar een huisnummer 51 hebben in leper !
Jespere qu'ils nbnt qu'une seule maison ltlo 51 à Ypres !

26 Mei 04 : Politie Alveringem: (4t464)
Vinden van een hondgronoot, geschot gewicht : niet fe zwaar
Découverte d'une grenade à mqin, poid estimé : pos trop lourd

Nog een geluk dat ze niel te zwaar is !
Encore une chance qublle n'est pas trop lourde !

26 Mei 04 : Politie Heuvellond : (4t477)
Obus ligt naast kruispunt van Voormezelestrost met Voormezelestrqqt
Lbbus se trouve au canefour formé par la Voormezelesfraat avec la
Voormezelesfraat

Weer nufteloze werken, straten die ronddraaien !
Encore des fratnux inufiles, une nre qui tourne en rond !
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Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners - Fraternelle Royole des Démineurs de Belgique
ZomerZOO4 - EIéÀOA4

We mogen gerust zijn, ik ben zeker dat we onze politiedienslen mogen vertrouwen om nog
meer pa?elkes te hebben voor de volgende editie. Tot ziens.

Nous pouvons êt?e tronguille, je suis certqin gue nous pouvons fcige confiance qux forces de
l'Ordre pour nous sevir quelques perles lors de lo prochoine éditi,on.

Doniel Vander Borght

PRTERE DES E,T,IPLOYES

Notre Père gui est ou burequ

Que le trqvqil soit léger

Que les potrons partent en voconces

Que notre volonté soit foite
Au bureou comme à la maison

Donne-nous oujourd'hui un jour de congé
Une semaine de récupération

Et un mois de réflexion
Pordo nne-nous nos obsen ces

Comme nous pordonnons à ceux gui nous font trqvoiller

Ne nous soumet pos oux observqtions
Aux baisses de saloire

Aux emborgos et oux heures supplémentoi ?es

Mais délivre-nous de cet enf er
Car c'est à toi qu'opportient le pouvoir

D'ougmenter notre saloire et nos jours de congé
ïout en diminuont notre trqvqil

Arl^EN

INFO IfI^PORTANTE DE LA SECURTTE SOCIALE
(Dans le cqdre du dérembours ement de certains médicaments)

Afan de fovo riser l'usag e des médicarnents générigues
et oinsi lutter contre les lobbies phormqceutigues,

le"VfA6RA" sera proboblement remplacé pqr un générique,
à savoir ,'L'eou bouillonte"

En eff et :

celle-ci durcit les æ,ufs

gonfle les soucisses
et ouvre les moules !

-7 -



Koninkl ijke V erbroedering der Belgtsche Ontmijners
Zomer 2OO4

- Froternelle Royale des Dérnineurs de Belgique
Eté 2004

Dump pvt Eeeft geheimen prijs !

Op woensdogovond 2L April 2OO4 werd de permonentieploeg EOD von de Cie Poelkopelle

opgeroepen rond 2000 Hr om een onmiddellijke octie uit te voeren , de lqndbouwer

Geert Demuyttenoere uit Menen hqd nomelijk in de Kosteelstroqt te Dadizele een

vermoedelijke dumpput von oorlogsmunitie ontdekt .

Tijdens de aanleg von drainoge buizen sfootte een der groofmochines op de ondergronds
liggende munitie .Het wos olgouw duidelijk dot het om een grote hoeveelheid ging die door

verborgenzat.

De permonentieploeg met ploegboos Adj Mqrc Devroedt , ploegleden tCC Pouwels Johon en

lCC Nesten Vondevijver en de in versterkingbijgeroepenLCC Sweertvaegher Dirk woren rond
ZLOO hr terplootse .

Op oanvroog von de permonentieploeg liet de politie uit Moorslede de zone evacueren voor olle
verkeer en legde men de nodige omleidingen vast.
Ook een brondweerploeg werd in versterking bijgeroepen om het terrein te verlichten , wont
intussen wos de schemering ingevallen .

Na een holf uurtje kon men een gedeeltelijke evqluotie moken von de omvqng von de put , dit
zu) een korweitje worden von meerdere dagen.

De reeds bovengegrqven niet ofgevuurde projectielen von allerlei kqliber en vqn Duitse en
Engelse notionaliteit werden geladen op de voertuigen. De permonentie ploeg werkte door
tot nq middernqcht .

s'Anderendaags 22 April 2004 nom Adj ùemeyere de took over met een nieuwe ploeg, wont
Morc Devroedt moest om 0800 hr met een zestal EOD'ers een demonstratie oefening geven
in de Genie school te Jombes .Een oefening met het SIBCRA teqm .

Sompling ldentificotion of Biologicolond Chemicolond Rqdio octivity ogents Teom .

Potrick met zijn teom ( drie mon ) legde zijnbehoeften vqst wot betrof versterking materieel
en Personeel om de zaak op een vlotte mqnier te laten verlopen , wont dit klusje ging niet
binnen de eerste uurtjes kloar zijn .

-8-



Koninkl ij ke V erbroedering der Belgische Ontmijners
Zomer ?OO4

Froternelle Royale des Démineurs de Belgtque

Eté 2004

De burgemeester von Dodizele vorderde de groofkroon op von de firma die de droinoge

werken uitvoerde.
No overleg met de kroanbestuurder Mornick Rits uit Moorslede die het graofwerk zelf wilde

uitvoeren begonnen de groafwerken . De kraonmon die heel bedreven en nouwkeurig zijn

mqchine kon monipuleren , verkloorde nodien voor de pers " met de ontmijners rond mij voelde

ik me veilig om dit werk tot een goed einde te brengen " fntussen stond Sweertvaegher

Dirk ol te troppelen om dot nieuw type kroontje eens te testen, moor de kroonman bleef op

zijn post .

" jommer zei Dirk !"

Hef wqs olgouw duidelijk dat deze dump niet binnen de eerste twee dagen zou opgeruimd zijn.

De prei teler êeert Demuyttenaere uit Menen , eigenaor von de akker wos heel verrost over

de grote vondst .

Hij wos al een zestal joor op deze skker qon het werk en nooit kwam een proiectiel tijdens

de ploegwerken oan de oppervlskte, moor nu met het aonbrengen von de droinoge pijpen werd

dezelugubere vondst gedoon. Nu moet de londbouwer zeker eenPaar joor wochten olvorens

hij het terceinterug te kon bewerken.
Volgens de uilleg von de oudere buurtbewone?s zotJ in de eerste wereldoorlog de nu oude

ofgedonkte spoorweg Roeselore - Menen gebruikt geweest zijn om munitie aan te voeren noor

hei oorlogsfront richting Teper. Ook werd toen in de omgeving von de gevonden dump hord

gevochten, vlokbij zijn nog verscheiden bunkers die stille getuigen zijn von deze horde

periode.

Intussen bleven de ondere EOD meldingen macr binnenstromen in hef technisch bureel , het

Commando wos nu genoodzaakt versterking in te roePen von het personeel uit het

ontmontelings gebouw , de EOD zendingenwerden overgenomen door onze collega's von de Cie

Zeebrugge.
s'A nderendaogs krioelde
Zeebrugge.

het in het heuvellond van de blouw geklede monnekens van de Cie

nadqt men de ganse vriidog munitie

proje ctielen von diverse kolibers Om

somen gesteld om de zaterdag 24 April

boven hqolde telde men ?eeds mee? dan 1500

veiligheidsred enen voor de omgeving werden ploegen

doo r te we?ken oon de grote klus .

-9 -



Koninkl ij ke V erbroedering der Belgische Ontrnijners
Zomer ?OO4

Froternelle Royale des Démineurs de Belgique
Eté ?AO4

Peloton TOX - Dst ID6 - Medisch Team ) ingeschqkeld om de opruimingswerken verder te
zetten.

Drie vrochlwagens om de munitie te tronsporteren , een laadploeg met climax een losploeg
met climox en twee medische steunploegen , de Cie Comd Majoor Moermon en de EOD
Pelotonscommondont Kopitein Houstrqte .

Het wqs weer een gonse bedoening in de Kosteelstroqt die zaterdag , nieuwsgierigen
stroomden toe mel groepjes , gewopend mef comero's en filmmaterioal otn toch moor wot
actiebeelden ols souvenir op de ploot vast te leggen van deze uitzonderlijk grote ontdekking
.Niettegenstoonde een cordon door de ploatselijke politie werd aongelegd , moesten we

voortdurend de nieuwsgierigen uit de zone houden .

De kcpitein Haustrote , de enige in de ploegen met het brevet 'VOLVO FASSy mocht don

ook nog eens met zo'n log beest op en of rijden om de munitie noar DOVO Poelkopelle te
brengen . Niet te vergeten de Kopitein wos een voormolig
Tronsport officier vqn de tO de Cie tronsport te Leper .

Er werd de ganse dag gegraven , gesleurd , gezweet om munitie monueel von mon tot mon

doorgegeven om uiteindelijk in paletten op de voertuigen geladen te worden . Zelfs onze

mojoor stond in de gelede?en om te lqden .

Kom Johon , geef moor hier zei onze boos , het moet hier eenbeetje
vooruitgoon hoor !

En de camions reden op en of om de munitie naar een velliger ploots I D 6
( identificotie gebouw ) te brengen voor verdereverwerking .

Onze Jon en Tony waren ol de tel kwijt gerookt , moqr toen Wilfried er tussen kwqm met
zijn telroom'met bollen' kwcm men acn de juiste telling , op vier dagen tijd hod men reeds
drieduizend twee honderd en twee en veertig projectielen gevonden en binnengebrocht (

3242)l

De zoterdag 24 April om 0800 hr werden ?5 mon von de Cie Poell<apelle (Peloton EOD -

-10-



Koninkl ij ke V erbroedering der Belgische Ontmijners
Zomer 2OO4

Fraternelle Royole des Démineurs de Belgique

Eté 2004

rond vijf uur in de nqmiddag werden de lootste paletten munitie ontloden , nodien werd er
nog een gloosje in de kqntine genuttigd . ( die jommer genoeg binnenkort gesloopt moet
worden )
Tedereen wos blij dot de oorlogstuigen geborgen waren en men docht dot het terrein
gezuiverd wos in Beselare in de Kosteelstroqt . Moor nog geen twee dagen lqter op 26 April
rond 1600hr werd de permonentie ploeg terug geroepen naar dezelfde ploats , men hod op no9

geen vijftig meter verder een nieuwe put gevonden . ùeze dump wos blijkboor iets kleiner
ongeveer een35 mz groot .

Op Dinsdog 27 werkten weer een ochttol von onze EOD boy's om de put te ledigen en een

drietol comions werden weer ingelegd om qlles te tronsporteren .

Onze Pelotons commonder moest weer de nieuwsgiertgenweg sturen, wont de politiediensten
lieten het weer afweten om enige steun te leveren in verbond met de verkeersveiligheid en

omleiding in de omgeving .

Aeffs een te loat gekomen persfotogroof von een of onder reclomeblod wilde onze kopitein
omkopen met een zakje gevuld met koekjes en sftershove om zo door het veiligheidscordon te
roken , hij wist ook te vertellen dot hij fomilie wos vqn de gouverneur . ùeze mon wilde een

poor close up beelden moken voor zijn magazine zijn eerste pogingen s ' morgens om beelden

te maken woren mislukt .

Uiteindelijk moest hij zich tevreden stellen met een poor beelden von een pailet munitie die
geladen werd op een der comions door een climox heftruck .

Tot laot in de nomiddog werd gewerkt om olle munitie von deze tweede dump te ruimen en de

put terug op te vullen enhet terretn volledig terug in orde te plaotsen .

De londbouwers vrouw en de londbouwer dte heel tevreden waren dat die vieze dingen weg

waren trakteerden de teams met een lekkere toort en enkeJe frisdronkjes op het veld en

hebben don ook hun donk oononze mensen betuigd.
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dotum Aontal stuks tonnemoot

?I April 100

?? April 380
23 April LLL4

?4 April 1648

27 April r293

totoal 4535 70 Ton

Enkele cijf ergegevens von de buit - notionoliteit

CO,U,UUNICATTON

Notre ami Hermon MATTHEUS, en mission ou Combodge, a la possibilité de fdire résliser des
insignes brodés des 1 Bn et 2 Bn SEDEE. Nos membres intéressés sont priés de se faire
connqître ou secrétoriot vio leurs délégués en précisont le nombre et le modèle à commander.
Le prix par pièce seroit de +/- 3 euros.
Dote limite de commonde: t5 septembre ?OO4.

AÂEDEDEUTN6

Onze vriend Hermon MATTHEUS, mef zending in Combodja, kon geborduurdekentekens loten
mqken von het lste Bn en Zde Bn DOVO. De leden dienen, vio hun ofgevoordigde, een
evenluele bestelling met het gewenste model en hei qontol kenlekens over te maken oon het
sekretqriqqt.
De prijs zqlt 3.00€ bedragen.
Einddotum voo? een bestelling : 15 september 2OO4

Duitse munitie Kqljber
77 mm - LlV mine

LâO mm - 130 mm

105 mm - 150 mm kort - 150 mm

2IO mm kort - 2I0 mm long

Engelse rnunitie 18 Pdr - 4" Stokes - 4"5 Stokes

12-



Koninklijke Verbroedering der Belgische Onlmijners - Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique
ZomerZOO4 - E|éAOO4

^^EERDAAL-06/05/20A4ASSEMBLEE GENERALE - ALoEA{ENE VER6ADERTN6

LE,IAOT DE NOTRE PRE5IDENT
WOORD VAN ONZE VOORZTTTER

Mesdomes, Messieurs, chers omis démineurs, chers omis, lo bienvenue à notre Assemblée
êénérale2OO4.

Mevrouw, mijne Heren, beste vrienden ontmijners, hortelijk welkom op onze Algemene

Vergadering ?OA4.

Loot ons vooroleer de zitting te openen, enkele ogenblikken ingetogen terugdenken san onze

afgestorven leden.

Avqnt d'ouvrir la shnce, qyons pendont guelgues instants une pensée émue pour nos membres
disporus.

Merci. donk U

Je déclare la séance ouverte.
fk verkloor de zitting voor geopend.

Pour informqtion:
Le samedi 05 juin 2OO4, une délégation de lo froternelle ira f leurir lo tombe du Général-
Mojor SEVRfN, fondoteur de notre f raternelle.

Ter informotie:
Op zaterdag 05 juni 2OO4 werden door een delegotie von de verbroedertng bloemen

neergelegd op het grof von êenerasl-Mojoor SEVRIN, stichter vanonzeverbroedering

Mesdomes, Messieurs, Chers omis,

Comme les années précédentes, je suis très heureux de vous voir si nombreux à notre
ossemblée générale 2004. Celo montre I'inlérêt gue vous ottachez à notre Royole Frsternelle.
Jetiens,qu nom du conseil d'odministrqtion et en mon nom personnel vous en remercier.

Mo grotitude et mes ?emerciements s'odressent en porticulier
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- ou Générol Mojor TAyMANS gui nous fqit l'honneur d'être pqrmi nous oujourd'hui,
merci mon êénéral:

- à Modame SEVRIN, notre mqrrqine, vu son grond âge, ne sqit hélos pos être des
nôtres mais je sois gu'elle est de tout ceur ovec nous ;

- à notre morroine du fonds de solidorité "E. G5OPGF , Modome Andrée
HEIDERICH;

- qu Chef de Corps du Service de Déminoge de l'Armée (SEDEE) et président de la

DAS (Démineurs en Activité de Service), le Lieutenont Colonel êeorges
VALENTIN, oinsi gu'à son personnel ;

- oux onciens chefs de corps les Colonels VAN THORENBURG et son épouse , Colonell
DUMONT;

- oux membres effecltfs et les sympothisonts;

- sans oublier, bien sûr, nos chormantes domes.

Mes remerciements s'odressent également à notre Conseil d'Administration, dont tous
fes membres se sont dévoués pour lebien de notre fralernelle,

L'année écoulée 2003-2004 éIait I'année du 5Oè^" onniversoire de nolre monument
notionol et de l'odoptotion des stotuts à lo nouvelle loi sur les ASBL (02 moi 2OO2). Ces

événements ont demandé beoucoup d'efforTs au Service de Déminoge et à lq Frqternelle.
Beoucoup d'heures de préparation et de réunions y ont été consacrées mqis le résultqt est là,
et peut être vu. Mes remerciements ou comité restreint (Messieurs VALENTIN, DENEE,
NOEL, VERBTST, HEIDERICH).

Avqnt d'entqmer l'étude des différents points de I'ordre du jour, je voudrois
remercier tous ceux :

- gui ont euvré pour notre bulletin "Le Démineur"

- qui participent octivement à I'orgonisotion de notre pèlerinage à STAVELOT (notre
section deLTEGE)

- oinsi gue tous les généreux donoteurs de notre fonds de soutien E. 6EOROE.

Entqmons mointenont l'étude de l'agenda.
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Mevrouw, Mijne Heren, beste vrienden,

Het verheugd mij bijzonder U terug zo talrijk le zien op onze Algemene Vergadering
2004.

In nqqm vqn de rood von bestuur en in mijn eigen nqom houd ik er don ook qqn U
hiervoor hortelijk te bedonken. Het bewijst de interesse die U steeds betoond voor Uw

Koninkl ij ke V erbroedering.
Mijn woordering en dqnk goon in het bijzonder noor I

- Gen Moj TAYMANS, die ons het genoegen doet vondoag onder ons te zijn. Dank U,

Generaal:

- Mevrouw SEVRIN , meter, is niet meer bij mochte hier qonwezig te zijn :

- Qnze meter von het solidoriteitsfonds "8. 6EOROE" ÂÂevrouw Andrée HEIDERICH.

- De Korpsoverste von de ontmijningsdienst (DOVO) en voorzitfer von de seclie
OAD (ontmijners in actieve dienst) van onze vereniging LtKol êeorges VALENTIN
met zijn personeel.

- De vroegere korpsoversten , de kolonels VAN THORENBURG en echtgenote, Pené
DUMONT

- De effectieve en toegelreden leden, zonder notuurlijk onze lieve dames, hier
t egenw o or di g t e v er get en.

Bij ol deze donkbetuigtngen wens ik alle leden vqn de roqd von bestuur tebetrekken die
steeds met volle tnzet onze verbroedering dienen.

Het voorbije joor 2003-2004 wqs het jaor von de vijftigste verjaordog von ons

notionool monument te STAVELOT en de oonpossing von onze stqtuten oqn de nieuwe wet
betreffende deVZW von 02 mei ?OO2.

Beide gebeurtenissen vroegen een bijzondere insponning von DOVO en de
verbroedering vele uren voorbereiding en vele uren ve?gaderen. Ik donk voorol, buifen de
DOVO, onze ondervoorzitter Lucien DENEE, onze secretoris schotbewoorde Léon NOËL, onze
notionqol bestuurder Jozef VERBIST en onze afgevoordigde bestuurder von de seclie
Henegouwen Henri HEIDERICH.

Beide gebeurtenissen mogen ols een succes beschouwd worden.
Vooraleer de studie tebeginnen vqn de ogendopunten wil ik no9 diegenen donken:

- die meewerkten qon het tijdschrift "De Ontmijner;

- onze sectie LUIK voor de orgonisotie somen met de stod von de joorlijkse
bedevqort noor STAVELOT ;

- en de gulle schenkers von ons solidoriteitfonds "E. GEORGE;

Loot ons thons beginnen met de studie von de dogorde.
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Assemblée Générale - Procès-verbal 16/05 12004 Algemene Vergadering - Proces-verbaal

1. Aucune observation concernant les notules de I'Assemblée
Générale du 14 mai 2003; elles sont donc acceptées.

2. Rapport du conseil d'Administration : accepté.

3. Situation financière : approuvée.

4. Procès verbal de contrôle des membres commissaires aux
comptes : accepté.

5. Désignation de deux commissaires aux comptes pour
I'exercice 2004 :

A. MesSiEurS TRIEMPONT Et DIEPVENS ;

b. Suppléant : Monsieur JONIAUX.

6. Cotisation 2005 :

Démineur : 5,90 € ; UFAC : 3,10 € Total : 9,00 €
+ 2,50 € Fonds GEORGE (DAS).

7. Elections statutaires :

En application de l'article 20 des statuts, les 12

administrateurs : Messieurs DEHON Pascal, DENEE Lucien,
DUMONT René, EECKHOUT Henri, FESTRAETS Roger,
HEIDERICH Henri, ISENBORGHS Karl, NOEL Léon,
PAREE Robert, PRIGNON Roger, VALENTIN Georges et
VERBIST Joseph sont réélus pour une durée de deux ans.

8. Démissions :

â. Monsieur HERMAN Jean-Pierre présente sa démission et
demande d'être déchargé de ses fonctions de membre du
CA;

b. Monsieur TOUSSAINT Paul présente sa démission et
demande d'être déchargé de ses fonctions de président
de la section West Vlaanderen et de membre du CA ;

c. Ces démissions sont acceptées, elles prennent cours ce
06 mai 2444.

9. Remise de la médaille de démineur :

Bronze à Messieurs CABARAUX Yves, COLLAER
Joseph, DALLEUR Emile, DERWA Emile, DEVARWAERE
Freddy et KINET Arthur.

10. Communications diverses :

a. STAVELOT : le dimanche 12 septembre 20A4.

b. Un message a été adressé à Sa Majesté le Roi à
l'occasion de la fête de la dynastie le 15 novembre 2003.

1 1. Les statuts et le règlement d'ordre intérieur :

a. Les statuts et le règlement d'ordre intérieur ont été mis à
jour suite à la loi du 02 mai 2002 sur les ASBL ;

b. L'assemblée générale a approuvé à I'unanimité ces
statuts et le règlement d'ordre intérieur.

1. Geen opmerkingen werden kenbaar gemaakt betreffende de
notulen van de Algemene Vergadering van 14 mei 2A03.

2. Verslag van de raad van bestuur aanvaard zonder
opmerkingen.

3. Financiële toestand zonder opmerkingen

4. Proces-verbaal van toezicht van de leden kascommissarissen
: zonder opmerkingen.

5. Benoeming van twee kascommissarissen voor het boekjaar
2004:

a. De heren TRIEMPONT en DIEPVENS ;

b. Plaatsvervanger : de Heer JONIAUX.

6. Lidgeld voor 2005 :

Ontmijner: 5,90 €;VOV : 3,10 € Totaal :9,00 €

+ 2,50 € Steun GEORGE (OAD).

7. Verkiezingen :

Bij toepassing van artikel 20 van de statuten worden de 12
bestuurders : de heren DEHON Pascal, DENEE Lucien,
DUMONT René, EECKHOUT Henri, FESTRAETS Roger,
HEIDERICH HenTi, ISENBORGHS KaTI, NOËL Léon, PAREE
Robert, PRIGNON Roger, VALENTIN Georges en VERBIST
Joseph herkozen voor een duur van twee jaar.

8. Ontslag :

â. De Heer HERMAN JEAN-Pierre dient zijn ontslag in en
vraagt om ontheven te worden van zijn functies en van
zijn hoedanigheid als lid van de raad van bestuur ;

b. De Heer TOUSSAINT Paul dient zijn ontslag in en vraagt
om ontheven te worden van zijn functie als voorzitter van
sectie West Vlaanderen en als lid van de raad van bestuur

c. De ontslagen worden aanvaard en zijn van kracht op 06
mei 2004.

9. Uitreiking eretekens ontmijner :

Brons aan de heren CABARAUX Yves, COLLAER
Joseph, DALLEUR Emile, DERWA Emile, DEVARWAERE
Freddy en KINET Arthur.

10. Mededelingen :

a. STAVELOT : zondag 12 september 2A04.

b. Er is een boodschap gestuurd aan Zijne Majesteit de
Koning ter gelegenheid van het feest van de Dynastie op
15 november 2003.

1 1. De statuten en het huishoudelijk reglement :

a. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn aangepast
volgens de wet op de VZW's van 02 mei 2002.

b. De algemene vergadering unaniem deze aanpassingen
aan de statuten en het huishoudelijk reglement
goedgekeurd.

-t6-



Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners - Froternelle Royole des Démineurs de Belgique
ZomerâOO4 - EIéâOO4

Commémorotion oux monuments des démineurs

Des représentonts du Conseil d'Administrqtion et du SEDEE ont été déposer des fleurs ou

monument de MOINET oinsi gu'ou monument de SIBRET le mordi 08 juin 2004.
Pos moins de t6 associqtions potriotigues de la régton se sont jointes à nous pour cette
commémorotion.

Commémorotion à MOINET

Comm émoration à SIBRET
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srAvHLor 72 / 09 / 2004

âAANIFESTATION D.HOAAAIIAGE AV,IIIONU,IAENT NATIONAL DES DEAAINEURS

HERDENKIN6SPLECHTIGHEID AAN HET NATIONAAL I^ONU,I^ENT

AÂENU

Potage
Crud ités

Emincé de Veou

Légumes et Croquettes
Tirqmisu

Vin & Cofé

PRIX/PRIJSz23,5

Inscriptions / Inschrijvirgen

AVANT le 01 sepfembre 2OO4 / VOOR 01 september 2OO4

Rossemb lement porking Athéné,e Royol

(uniqu ement pour memb res CA)
09.45 Hr

Verzameling porki ng Athéné,e Royol
(Enkel voor leden von de Rood von Bestuur)

Rossernblement Place 5t Remocle 10.15 Hr Verzameling Place 5t Remocle

Office religieux 10.30 Hr Euchorist ieviering

Cérémonie à notre monument IL.45 Hr Herdenki ng aan onze monument

Cérémonie qu monument de la ville I2.IO Hr Herdenkin g ooîlogsslochtoff ers

P,éception L2.30 Hr Receptie

Repos u A l'Abboye" 13.15 Hr Msaltijd u A I'Abboye"

Pqr virem ent ou compte
001 -2960867-18

V erbroedering / F rat ernelle
Rue Herrnanstroot , ?6/5

1O3O SCHAERBEEKDoo r overschrijving op de rekening

-18-


