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Een woordje van onze voorzitter

Het is volop zomer en hebben bijna een half jaar achter ons gelaten. De lente
heeft veel regen meegebracht. Wij mochten enkele leden verwelkomen en
hebben tot heden het aantal terug op 156 gebracht. De herdenkingen van 75
jaar bevrijding van België zijn op volle gang en wij hebben zowat heel
Vlaanderen doorkruist. Ook mag onze Voorzitter op 13 juni 2019 bloemen
neerleggen aan de Cenotaaf te Londen GB in naam van de KVOV-RUFAC, wat
een hele eer is voor ons. Zo tonen wij dat onze Verbroedering nog iets betekend.
Bijna alle feesten zijn achter de rug en nu staan onze reizen op het programma.
Zoals ieder jaar naar Nieuwpoort en middagmaal en bezoek aan de stad
Poperingen. Ook verkennen wij de streek van de Witte van Zichem in
september. Na een bezoek aan Zichem gaan wij naar de abdij van Averbode.
Misschien staat pastoor Munte op ons te wachten. Spijtig moesten er weer leden
door ouderdom en ziekte afhaken. Na de zomer hebben wij nog één feest in
begin november. Waarom zo later dan anders, opdat oktober een zeer drukke
maand is en wij onze leden de mogelijkheid laten om op andere feesten in
andere verenigingen te kunnen zijn. In het krantje vind U al de data voor de
feesten in 2020. Zo kan je ze al noteren in Uw agenda. Ieder lid word persoonlijk
verwittigd met een brief, en je weet dat alle feesten en reizen aan zeer
democratische prijzen zijn en steeds onze kas bijlegt.
Wij wensen nog ieder een mooi verlof toe en hopen U op onze reizen te
ontmoeten.
WIE HERDENKT STEUNT DE VREDE

Lang leve de Artillerie!
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DATA FEESTEN EN REIZEN 2020
JAARFEEST: ZONDAG 19 JANUARI 2020 NIEUWE BASILIEK
BREUGELFEEST: ZONDAG 23 FEBRUARI 2020 NIEUWE BASILIEK
ALGEMENE VERGADERING: ZONDAG 15 MAART 2020 OUDE BASILIEK
HERFSTFEEST: ZONDAG 8 NOVEMBER 2020 NIEUWE BASILIEK
NIEUWPOORT: ZONDAG 2 AUGUSTUS (DATUM ONDER VOORBEHOUD)
JAARREIS: IN SEPTEMBER, BESTEMMING EN DATUM NOG TE BEPALEN.
Alles aan democratische prijzen voor onze leden!

72 WEETJES OVER BELGIË
Waar we fier mogen over zijn.
1. België werd onafhankelijk in 1830.
2. Het woord “spa”, dat gebruikt wordt om wellnessplaatsen aan te duiden, komt van de
Belgische stad Spa.
3. Zoek je leuke weetjes over België? Well, Brussel heeft, samen met Washington D.C.,
het grootste aantal diplomaten en internationale perscorrespondenten in de wereld.
4. De grootste agricultuur- en bosbeurs in Europa is de Foire de Libramont die in België
georganiseerd wordt.
5. Er zijn meer kastelen per vierkante kilometer in België dan in enig ander land ter
wereld..
6. België is bij de landen met de hoogste inkomstenbelastingen en sociale lasten. Voor
alleenstaanden zonder kinderen zijn de inkomstenbelastingen nergens hoger.
7. De eerste internationale voetbalmatch werd in 1904 in Brussel gespeeld.
8. In 1990 werd Koning Boudewijn gedurende 36 uur onttroond. hij was tegen de
abortuswet die de regering wilde goedkeuren, dus zette ze hem af, keurde ze de wet
goed en maakten ze hem weer koning.
9. De langste regeringsvorming ooit vond in België plaats in 2010-2011. Het duurde 541
dagen vooraleer de partijen een regering vormden en nog eens 200 dagen om de 65
belangrijkste administratieve posten te verdelen.
10. De meest vertaalde boeken ter wereld, na de Bijbel, zijn die over Inspecteur Maigret
door Georges Simenon uit Luik.
11. De televisie werd in België geïntroduceerd in 1953. Er waren toen meteen twee
kanalen: een in het Frans en een in het Nederlands.
12. België is een van de weinige landen waar je verplicht bent tot je 18e naar school te
gaan.
13. Op Spanje na, is België het enige land ter wereld met twee levende koningen. Koning
Albert behield zijn titel nadat hij troonsafstand deed voor zijn zoon Koning Filip.
14. Antwerpen is de diamanthoofdstad van de wereld.
15. Brussels International Airport is het grootste chocoladeverkooppunt ter wereld. Dat
is nog een van die grappige weetjes over België.
16. De eerste twee gedrukte kranten werden allebei gepubliceerd in 1605. Eentje in
Strasbourg, de andere (Nieuwe Tijdingen) werd gedrukt in Antwerpen door Abraham
Verhoeven.
17. De eerste Belgische wagen werd gebouwd in 1894. Hij was van het merk Vincke, dat
ophield te bestaan in 1904.
18. Signal de Botrange (694 m) is het hoogste punt van België.
19. De Belgische kusttram rijdt op de langste tramlijn (68 km) ter wereld. De lijn opende
in 1885 en loopt tussen De Panne, aan de Franse grens, en Knokke-Heist, aan de
Nederlandse grens.
20. De eerste spoorweg op het Europese vasteland opende in België in 1835 en verbond
Brussel met Mechelen.
21. België was het eerste land met een Eerste Minister die openlijk homo was, Elio Di
Rupo.
22. Gent organiseert het grootste culturele festival in Europa, de Gentse Feesten.
23. België is het land met de kleinste kloof tussen het salaris van mannen en vrouwen in
Europa.
24. 80% van alle biljardspelers gebruikt de biljardballen van het Belgische Aramide.
25. De Belgen vonden de friet uit.
26. Leuven heeft de oudste universiteit van de Lage Landen.

27. De Zuidertoren in Brussel (148 m) is het hoogste gebouw van België.
28. Het eerste beursgebouw werd gebouwd in Brugge.
29. Haspengouw is de grootste fruitstreek in West-Europa en na Zuid-Tirol de grootste
van heel Europa.
30. De muziekcassette werd uitgevonden door de Belgische afdeling van Philips in
Hasselt in 1963.
31. België organiseert het grootste zandsculptuurfestival ter wereld.
32. Tomorrowland is het grootste elektronische muziekfestival ter wereld.
33. New York City werd gesticht door de Belg Pierre Minuit (1589-1638). Hij kocht het
eiland in 1626 van zijn oorspronkelijke inwoners.
34. België leverde America het uranium voor de bom die de VS op Hiroshima gooide.
Het uranium kwam van de toenmalige kolonie Congo.
35. Het kleine België is de zesde grootste koffie-invoerder, met zo’n 4,3 miljoen zakken
koffie per jaar.
36. Er worden meer dan 800 soorten bier gemaakt in België. Volgens sommige bronnen
zouden het er meer dan 1.000 zijn.
37. De eerste bieracademie ter wereld opende in 1999 in het Limburgse Herk-de-Stad.
38. In 1912 vond Jean Neuhaus in Brussel de pralines uit. Neuhaus is nog steeds een van
de beste chocolade merken.
39. België produceert zo’n 220.000 ton chocolade per jaar.
40. België was het eerste land ter wereld dat clusterbommen bande.
41. België was het eerste land dat elektronische paspoorten afleverden die in
overeenstemming waren met de aanbevelingen van de ICAO en, samen met Italië, het
eerste land dat elektronische identiteitskaarten afleverde.
42. België is een van de weinige landen ter wereld waar stemmen verplicht is.
43. De hoogste scheepslift ter wereld is de lift van Strépy-Thieu. De grootse bootlift ter
wereld, 73,15 meter hoog, bevindt zich in de Belgische provincie Henegouwen.
44. De eerste skyscraper van Europa werd in 1828 in Antwerpen gebouwd. De
Boerentoren is nog steeds het tweede hoogste gebouw van de stad, na de Onze-LieveVrouwenkathedraal.
45. In België worden al meer dan 400 jaar Brusselse spruiten gekweekt.
46. De Galeries St Hubert in Brussel gingen open in 1847, wat van hen de oudste
winkelarcade in Europa maakt.
47. Het Justitiepaleis van Brussel is het grootste ter wereld. Het beslaat een oppervlakte
van 26.000 m², waardoor het groter is dan de Sint-Pietersbasiliek in Rome (21.000 m²).
48. België produceert de grootste verscheidenheid aan bakstenen ter wereld.
49. De grootste vrijmetselaarstempel in Europa is de Grote Tempel in Brussel
(Lakenstraat 79).
50. Nemo33 in het Brusselse Ukkel is het diepste zwembad ter wereld (35 m) en wordt
gebruikt om te leren duiken.
51. De grootste pasgeboren baby ooit genoteerd was de Belgische Samuel Timmerman.
Hij woog 5,4 kg en was 57 cm groot.
52. België heeft meer striptekenaars per vierkante kilometer dan eender welk
53. Durbuy noemt zichzelf de kleinste stad ter wereld. Hoewel er minder dan 500
mensen wonen, kreeg Durbuy de status “stad” in de Middeleeuwen. Ze is die sindsdien
niet verloren.
54. België heeft de grootste concentratie aan kunstverzamelaars ter wereld.
55. In 1066 was Hoei de eerste Europese stad die een rechtencharter kreeg, waardoor
het de oudste vrije stad van Europa is
56. Belgische schilders (waarschijnlijk was het Jan van Eyck) vonden olieverf uit in de 15e
eeuw.
57. De Belgische hoofdstad Brussel werd gesticht in de 13e eeuw.

58. Karel V van Habsburg, Heilig Rooms Keizer, Koning van Spanje en kolonies, Napels en
Sicilië en heerser over de Bourgondische gebieden, werd geboren en opgevoed in Gent,
met Frans als eerste taal.
59. Het koninklijke paleis van Brussel is 50% langer dan Buckingham Palace.
60. Geen enkel ander land ter wereld heeft het hele jaar door zoveel straat- en
muziekfestivals als België.
61. Het Belgische Spa had het eerste casino van Europa.
62. België heeft het meest geconcentreerde spoorwegnetwerk ter wereld, met 4.078
kilometer aan sporen.
63. 97% van de Belgische huishoudens heeft kabeltelevisie. Dat is het hoogste
percentage ter wereld.
64. De eerste loterij vond plaats in België en werd gehouden om geld in te zamelen voor
de armen.
65. De enige Belgische racewagen ooit, de Vertigo, stond ooit in het Guinness World
Record Book voor de snelste versnelling van 0 naar 100 km/uur, met 3,266 seconden.
66. Het Belgische race circuit Spa-Francorchamps is het langste en tweede oudste F1
Grand Pric Circuit dat nog in gebruik is.
67. Het grootste levende paard heet Big Jake. Hij is een Belgisch Gelding paard en is
210,19 cm hoog.
68. De eerste natuurkleurenfoto in National Geografisch Magazine was van een
bloementuin in Gent. De foto verscheen in juli 1949 op p. 49.
69. “Fallen Astronaut” door de Belgische artiest Paul Van Hoeydonck is het enige
kunstwerk op de maan.
70. De langste bar ter wereld is de Leuvense Oude Markt, waar je zo’n 40 cafés naast
elkaar vindt.
71. Luik was de eerste stad ooit die door een Duitse zeppelin gebombardeerd werd.
72. Belgen stelden de naam “Euro” voor, evenals het symbool € voor de munt.

D-Day
Soldaten sterven op verre stranden, Voor de vrijheid van vreemde landen.
Voor vreemden riskeren zij hun bestaan, Zie je hun de weg voor een andermans vrede gaan.
Soldaten gewapend tot de tanden, Vullen met hoop vragende handen.
Met het lot van de onderdrukten zijn zij begaan, Zijn zij bereid het oorlogsmonster te
verslaan.
Soldaten van alle rangen en standen, Strijden tegen wat het kwaad tegen de mensheid
samenspande.
Voor hen is dit niet simpel een baan, Maar zij vechten om de vrijheid in vrede te laten
bestaan.
Soldaten sterven op verre stranden, Voor vriendschap- en vredesbestanden.
Voor deze idealen zie je de helden over de stranden gaan, Op weg om het kwaad van de
oorlog voor eeuwig te verslaan.
" Zullen er niet altijd soldaten nodig zijn, Die bereid zijn te strijden tegen het zeer van de
oude pijn.
Jonge mannen, die als resultaat van zoveel onverstand, Hun hart aan een vrede in vrijheid
hebben verpand.
Zodat opnieuw, wanneer oorlog het recht schendt van vreemde landen, Zij bereid zijn hun DDay te sterven op verre stranden."
Wanneer wij vorige maand op deze plaatsen aanwezig waren ,beseft men pas echt in welke
moeilijke en bijna onmogelijke omstandigheden deze jongens voor onze vrijheid hun leven
hebben gegeven !
Laten wij hen niet vergeten en hun blijven eren !

ARBEID ADELT!
Werken is zoet, helaas ben ik suikerpatiënt.
Ik wou dat ik een vulkaan was, dan kon ik de hele dag roken en zou iedereen zeggen:
“Kijk hij werkt!”
Ik denk er over om in Zwitserland te gaan wonen. Ik wil wel eens in een land zitten,
waarde bergen hoger zijn dan de belastingen.
Arbeid rustig zonder zorgen. Wat niet klaar komt is voor morgen.
Hou uw werk in ere. Alleen een dwaas werkt zich de klere.
Werken is heerlijk. Laat daarom voldoende over voor uw collega’s.
Niemand houdt meer van hard werken dan diegene die ervoor betaalt.
Bij vlagen ben ik geniaal…Helaas is het hier altijd windstil….dus zal je mij nooit
horen zeggen dat ik de beste ben, uitaard wel één van de beste.
Alcohol is de ergste vijand voor de mensheid, maar de Bijbel leert ons om van je
vijanden te houden.
Hoe eerder je achterop raakt met je werk, hoe meer tijd je overhoudt om het weer in
te halen.
Als werken goed is, hadden de rijken het niet aan de armen overgelaten.
Werken is niet het probleem….De vrije tijd die het kost wel.
Als je vindt dat tegenwoordig alles te snel gaat, moet je eens in de rij voor het loket
van een postkantoor of een bank gaan staan.
Aan werken is nog nooit iemand dood gegaan….En ik wil deze traditie niet
doorbreken!

WAARHEDEN EN GEZEGDEN.
o Toen plassen pissen werd, is het gezeik begonnen.
o Een goede beslissing neem je niet altijd vandaag, maar dikwijls eerst morgen.
o Voor een optimist schijnt de zon ook door kleine raampjes.
o Drinken halveert je leven, maar je ziet wel dubbel zoveel.
o We denken te weinig aan wat we hebben, maar te veel aan wat moeten missen.
o Dieren liefhebben is edel, maar vergeet de mensen niet.
o Zwijgend denken zal niemand krenken.
o Geniet van het leven, van dat wat het kan geven, geniet van al het kleine, vaak dat
hele fijne……
o Wanneer genoeg te weinig is, is niets nog genoeg….
o Als je niet weet waar de klepel hangt moet je de klok niet luiden.
o Het is plezanter te vrijen onder de werktijd dan te werken onder je vrije tijd.
o Het zijn de dwarsliggers die het spoor recht doen lopen.
o Je kunt beter een nachtje slapen over wat je van plan bent, dan wakker te liggen over
wat je gedaan hebt.
o Mensen die veel beloven hebben meestal een zwak geheugen.
o Het leven is een geen snelweg maar een landweg, waar je af en toe moet stilstaan om
van het uitzicht te genieten.
o Leer van gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag!.....
o Wie iets wil doen, vindt een middel. Wie niets wil doen vindt een excuus.
o Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn….
o Wie van herinneringen kan genieten leeft vele malen.

Doordenkertje!
Een man wenst inlichtingen, gaat naar het gemeentehuis en vraagt: “Welke
werktijden hebt u op het gemeentehuis?” Waarop de ambtenaar: “Wij hebben
helemaal geen werktijden, wij hebben kantooruren!”

WAT BRACHT 2019
Periode januari – juni 2019

† Begrafenis Jacques Van Gool te Wommelgem op 29 december 2018
Wij brachten een laatste groet aan Dhr. Jacques Van Gool, weduwnaar van
Joanna Van Hal. Hij was ondervoorzitter van de vereniging Brigade Piron,
afdeling Antwerpen-Limburg. Geboren te Eksel op 21 maart 1922 en thuis
overleden op 20 december 2018.Wij waren aanwezig op de Heilige mis te
Wommelgem. De Verbroedering betreurt zijn heengaan en betuigen ons
diepste medeleven aan de getroffen familie en vrienden
 Onze Vaandel was aanwezig 
† Begrafenis Jacques Van Gool te Wommelgem op 29 december 2018
Wij brachten een laatste groet aan Dhr. Louis De Herdt, echtgenoot van
Wiske De Bruyn, Oud-strijder 1940-1945 en gewapende weerstander.
Geboren te Wilmarsdonk op 7 november 1921 en overleden te Hoboken op 24
december 2018. Wij vergezelde hem naar zijn laatste rustplaats op het
militaire ereperk van de begraafplaats in Ekeren. De Verbroedering betreurt
zijn heengaan en betuigen ons diepste medeleven aan de getroffen familie en
vrienden
 Onze Vaandel was aanwezig 
Worstenbrood Genie van Antwerpen te Burcht op 7 januari 2019
Traditiegetrouw vieren wij de maandag na drie
koningen verloren maandag Dan worden er
worstenbroden en appelbollen gegeten Dit deden
wij bij de Genie van Antwerpen in de kazerne te
Burcht Na een ontvangst en de beste wensen aan
de vrienden was er de smulpartij. Nadien kon men
het gewicht van een bierkorf raden en zo
verschillende prijzen winnen. We keerden voldaan
naar huis.
Nieuwjaar 3de Linie Oostende op 9 januari 2019
Ook de 3de Linie vierde haar nieuwjaarsfeest. Na
de beste wensen aan onze vrienden was er het
middagmaal. Deze bestond uit preisoep en zwarte
pensen met appelmoes en puree. Na dit lekker
maal werd er overgegaan met een dansje. Er was
weer veel plezier. Onze voorzitter had de eerste
prijs voor het behalen van het werpen met
dobbelstenen over gans 2018. Hij kreeg hiervoor
een mooie prijs, bedankt daarvoor. Na de Bingo
en tombola met mooie prijzen was het tijd om naar
huis te keren.
Nieuwjaar Patriottische Verbroedering te Tienen op 12 januari 2019
Ook waren wij welkom op het Nieuwjaarsfeest van
de Patriottische verbroedering te Tienen. Na
iedereen de beste wensen te geven was er een
aperitief. Na het lekker voorgerecht en de broodjes
werd alles afgesloten met een pannenkoek. Na een
paar drankjes was het weer tijd om naar huis te
rijden. We waren weer van start voor de drukke
jaar dat op ons staat te wachten.

Nieuwjaar voor de vrijwilligers van de 3de Linie te Oostende op 13 januari 2019
Voor de vrijwilligers die het ganse jaar paraat
staan om tijdens de maandelijkse feesten alles
goed te laten verlopen richtte Noël en Chris dit
feest in. Na de aperitief met hapjes was er een
lekker gourmet en konden daarna onze beentjes
loslaten op de prachtige muziek. Bedankt Noël en
Chris voor dit onvergetelijk feest.

Nieuwjaarsdrink Stad Lier op 17 januari 2019
In de Peterstad te Lier van het Bataljon Artillerie
van
Brasschaat
was
er
ook
een
Nieuwjaarsreceptie. Na begroeting van de
Burgemeester en Schepenen was er een receptie
met lekkere hapjes en drankjes. Na de speech van
de burgemeester werd er nog wat nagepraat. Een
delegatie van het leger uit Brasschaat waren ook
aanwezig met hun dames.

Nieuwjaarsdrink KVVK te Antwerpen op 18 januari 2019
Wij werden ook uitgenodigd bij het Koninklijk
Verbond van Vaderlandsminnende Kringen van
Antwerpen voor de nieuwjaarsreceptie die
doorging op de Provinciecommando te Antwerpen.
Daar waren veel collega’s van andere
verenigingen. Er werden wederzijdse wensen
uitgewisseld. Na de speech van de Voorzitter Rony
Marechal
was
er
samen
met
de
Provinciecommandant een toast op Zijne Majesteit
de Koning Filip. Bedankt voor deze uitnodiging.
Jaarfeest van de Verbroedering te Edegem op 20 januari 2019
Ieder jaar in januari viert onze Verbroedering hun
jaarfeest. Eerst volgt er een receptie om daarna
plaats te nemen aan tafel. Een lekker feestdiner
volgt dan die afgesloten werd met een prachtige
ijstaart.
Ook
was
er
een
gratis
aanwezigheidstombola met als prijs een fles cava
voor de 18 gelukkige. We keerden allen tevreden
naar huis. Onze Verbroedering viert dit jaar haar
72ste jubileum.
 Onze Vaandel was aanwezig 

Nieuwjaarsborrel 5de Linie te Leopoldsburg op 25 januari 2019
Het Bataljon Bevrijding-Vijfde Linie en hun
vriendenkring nodigde ons uit voor hun jaarlijkse
Nieuwjaarsborrel die doorging in de kazerne te
Leopoldsburg. Hier ontmoeten wij weer veel
vrienden. Ook waren er veel militairen aanwezig.
Na een drankje en een zoutje was het tijd om
huiswaarts te keren.

Nieuwjaarsfeest De Westhoek te Beauvoorde op 26 januari 2019
We vierde ver in de Westhoek ook nieuwjaar bij de
NVMBB De Westhoek. Na de wensen was er het
intreden van het vaandel, een woordje door de
Voorzitter en Secretaris. Nadien was er een
gezellig samenzijn met dans en zang en Karaoke
door de muzikant Willy. Als versnapering waren er
(olie) smoutebollen a volonté met koffie. Ook was
er een prachtige tombola met mooie prijzen en voor
iedereen een Nieuwjaarsgeschenk. Luc en Tientje
het was weer prachtig in orde.
Nieuwjaarsreceptie NVOBS te Maldegem op 27 januari 2019
Ook
waren
wij
uitgenodigd
op
de
Nieuwjaarsreceptie van de Nationale Vereniging
voor (Oud)gedienden van de Belgische
Strijdkrachten vzw. Na een hartelijk ontvangst was
er een welkomstwoord door de Voorzitter. Er
waren chips en warme hapjes in overvloed. Ook de
broodjes waren ze niet vergeten. De vrijwillige
dames werden in de bloementjes gezet voor hun
inspanning. Er waren vele bekende vrienden.

Opening Pools tentoonstelling “Gepantserde vleugels” Brussel op 28 januari 2019
Deze tentoonstelling was eerst te zien in Polen en
staat nu in Brussel. In de loop van dit jaar zal hij
nog in verschillende steden staan. De
tentoonstelling stond in het Koninklijke Museum
van het Leger. Na aankomst begroeten wij vele
bekende. De Ambassadeur van Polen Z.E. Artur
Orzechowski, Dhr. Minister Geert Bourgeois en
Dhr. Minister Didier Reynders en verschillende
Pools ministers waren aanwezig. Na een speech
was er de opening van de tentoonstelling. Alles
werd afgesloten met een receptie met drankjes en
hapjes.
Bakharingfeest NSB Meldert op 6 februari 2019
Ieder jaar steunen wij de kas van NSB Meldert
door ons in te schrijven voor de Bakharing
eetfestijn. Lekkere bakharing geroosterd op de
BBQ, meer moet dat niet zijn en voor de niet
liefhebbers van vis is er nog altijd Vidé met frieten.

Carnaval 3de Linie te Oostende op 7 februari 2019
Tijd voor carnaval waar ze bij de 3de Linie goed
met weg kunnen. Na een lekker maaltijd met
erwtensoep, vidé en puree weerklonk het eerste
muziek. De danslustige lieten het niet aan hun
hartje komen. Er werd overgegaan naar de Bingo.
Daarna werd het dansfeest verder gezet en de
mooist verkleden gehuldigd. Na de tombola met
prachtige prijzen keerden wij weer tevreden naar
huis
Herdenking “De Vleugel” te Meerhout op 14 februari 2019
Op Valentijnsdag herdenken wij altijd “De
Vleugel” waar op 14 februari 1943 een Britse
bommenwerper is neergestort. Na een samenkomst
in het gemeentehuis gingen we in stoet naar de Sint
Trudokerk voor de viering. Daarna begaven wij ons
per autobus naar het monument. Daar werd een
toespraak gehouden alsook een bloemenhulden. Er
werd ook aan de genodigden een receptie
aangeboden door het bestuur.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Provinciale vergadering NSB De Noorderkempen te ‘s-Gravenwezel op 16 januari 2019
Ook waren wij aanwezig op de vergadering van
NSB te ’s Gravenwezel. Na samenkomst op de
parking gingen wij in stoet naar het monument.
Daar was er een toespraak van de Provinciale
Voorzitter Jan Koyen. Na de viering werd er
overgegaan met de Algemene Vergadering waar
ieder aan het woord kwam. Alles werd afgesloten
met een broodmaaltijd. Daar onze voorzitter
instond voor de geluidinstallatie kon hij het vaandel
niet dragen.
Breugelfeest Verbroedering te Edegem op 17 februari 2019
Ieder jaar in februari vieren wij onze Breugelfeest.
Dit jaar waren er minder deelnemers. Na het
ontvangst gingen wij aan tafel. Na de speech van de
voorzitter en het spelen van de hymnes was het tijd
om te eten. Het buffet bestond uit warme en koude
gerechten. Iedereen had zijn keus. Na de gratis
aanwezigheid tombola (met 18 pakken koffie) was
er het dessert. Er waren 2 leden kandidaten om de
boekhouding van 2018 na te zien. Onze voorzitter
kreeg een compliment voor zijn juiste en verzorgde
kasboek. Alle gingen tevreden naar huis
 Onze Vaandel was aanwezig 

Herdenking Koning Albert I te Scherpenheuvel op 20 februari 2019
We herdachten een plechtigheid ter nagedachtenis
van Koning Albert I samen met de NSB ZichemScherpenheuvel. Na samenkomst aan de Basiliek
was er een Heilige mis. Daarna gingen wij in
optocht naar het gedenkteken 1914-1918, waar de
burgemeester een korte toespraak had en een
bloemenkrans neerlag. Na de plechtigheid was er
een koffietafel voor de ingeschreven voorzien in het
Restaurant De Leeuw van Vlaanderen .
 Onze Vaandel was aanwezig 
Nieuwjaarsbanket KUVGL te Leopoldsburg op 21 februari 2019
Er was een nieuwjaarsreceptie en banket voor alle
leden van de Koninklijke Unie der Verbroederingen
van het Geheim Leger afdeling Limburg waar onze
voorzitter lid van is. Dit feest ging door in Villa
Astrid te Leopoldsburg. Na de receptie was het tijd
om aan tafel te gaan. Tussen de pauze van het
banket was er de uitreiking van de medailles voor
de verdienstelijke leden. Iedereen keerde voldaan
terug naar huis.

Verbroederingsfeest Groot-Kortenaken op 23 februari 2019
Ook
waren
wij
aanwezig
op
het
Verbroederingsfeest van NSB Kortenaken. Na een
lekker aperitief met warme en koude hapjes gingen
wij aan tafel zitten. Er werd ons een lekker diner
voorgeschoteld. Na het dessert was het tijd om de
beentjes uit te slaan. Door al dat lekkers waren er
weinig liefhebbers op de dansvloer. Het was weer
een fijne dag geweest en we waren blij de vrienden
nog eens te kunnen ontmoeten.

Drink v/d vriendschap te Antwerpen op 28 februari 2019
Iedere laatste donderdag van de maand organiseert de Provinciecommando van Antwerpen hun
Dag van de Vriendschap. Hier komen verschillende Verbroederingen en verenigingen samen om
met een hapje en drankje de vriendschap te versterken. Een prachtig initiatief vanwege Defensie.
Lententreffen Genie Burcht op 1 maart 2019
Ook is deze Verbroedering verplicht om een
Algemene Vergadering te houden voor hun leden.
Na een welkom was er een lekkere maaltijd. Het
werd tijd om te starten met de vergadering. De
Voorzitter las de activiteiten voor en de
schatbewaarder verduidelijkte de stand van de kas.
Ook werden er gelukkige leden gedecoreerd en er
was er die 60 jaar lid was. Na dit alles reden wij
spijtig genoeg weer in file naar huis.

Country & Western 3de Linie te Oostende op 7 maart 2019
Na de carnaval is het tijd voor de Country & Western
Party bij het 3de. Na een welkomgroet aan onze vele
vrienden was het tijd om aan tafel te gaan.
Seldersoep, Cordon bleu met erwtjes en worteltjes en
puree. Na dit lekker maaltijd werden de danslustige
op de dansvloer gevraagd .De nieuwe muzikant deed
zijn uiterste best om iedereen gelukkig te maken. De
dansvloer was daarom super druk Na de bingo was
er de verkiezing van de best geklede. Iedereen werd
bekroond met een fles Cava, en daarna werd alles
afgesloten met een tombola. Was weer een mooie
dag geweest.
Banket FRALEF Legioen te Edegem op 9 maart 2019
Vandaag nodigde de Legionairs hun leden uit voor
hun jaarlijks banket. Na de ontvangst met receptie
en een zoutje was het tijd om naar de feestzaal te
gaan. Na de plechtige intreden van de vaandels was
er een toespraak van de voorzitter. Ook het lied “Le
Boudin” en de gebruikelijke Poussiere mocht niet
vergeten worden. Na het lekker dessert was er een
tombola.
Promotiereis Verhoeven op 14 maart 2019
Naar jaarlijkse gewoonten nodigt Verhoeven
Groepsreizen
de bestuursleden uit voor hun
promotiereis die dit jaar doorging naar Poperinge
en Frans Vlaanderen. Wij maakte een wandeling
door Poperinge en bezochten het Hopmuseum en in
Frans Vlaanderen maakte we een rondrit en
bezochten ook het Maison de la Bataille. We
moesten enkel de maaltijden en toegang voor de
musea betalen (32€ per persoon). We zullen ons
middagmaal van de reis naar Nieuwpoort hier
bestellen en daarna vrije tijd in Poperinge.
Voorjaarsbijeenkomst Polar Bears Wuustwezel op 16 maart 2019
De Polar Bears organiseren ieder jaar een
voorjaarsvergadering met een causerie. Dit jaar
stonden de zigeuners in WO2 op het programma. De
volgende punten werden behandeld: De oorsprong
van de zigeuners Roma en Sinti, cultuur en taal de
Anti-Zigeunermaatregelen in Europa en het
wegvoeren naar de kampen Auschwitz en Birkenau.
Daarna was er een korte toelichting over de
activiteiten in 2018 en 2019. Daarna was er nog een
maaltijd voor de ingeschrevenen.
Worstenbrood NSB Gooreind op 19 maart 2019
Ook was er dit jaar worstenbrood bij de NSB
Gooreind Na een half uurtje wachten waren de
worstenbroden gearriveerd. Iedereen at wat hij
besteld had. Na dit lekker eetmaal was er een
tombola met prachtige en lekkere prijzen. Er was ook
de mogelijkheid om een kaartje of met de Bingo te
spelen. Wij kozen voor een prettige babbel onder de
vrienden.

Vergadering Cultuurraad Gemeente Deurne op 21 maart 2019
Wij waren ook op de vergadering met als hoofdstuk de Cultuur van Tegenwoordig. Met
onderwerpen als Hoe beleeft onze jeugd cultuur. Wat willen ze doen, zien of horen. Hoe spreken
ze samen af enz. Na een kleine voorstelling werden wij in kleine groepjes gezet om er wat over te
praten. De vraag in onze groep was voornamelijk, waarom er geen jeugd in onze Verbroedering
is. Het antwoord mag U zelf ontdekken
Algemene Vergadering Verbroedering te Edegem op 24 maart 2019
Zoals wettelijk voorgeschreven dient onze Verbroedering een Algemene Vergadering in te richten
onder haar leden. Na een vergadering met het opsommen van de activiteiten in 2018, de nieuwe
activiteiten van 2019, het ledenaantal, de goedkeuring van het kasboek van 2018 en het kiezen of
herkiezen van 3 bestuursleden, waar Harry Moelants vanaf heden tot Bestuurslid is gekozen was
er voor de ingeschreven nog een lekkere maaltijd. Alles werd weer afgesloten met een tombola
met meer dan 100 prijzen. Iedereen ging weer tevreden naar huis. De gekozen bestuursleden
kunnen hun mandaat weer 2 jaar uitoefenen.
 Onze Vaandel was aanwezig 

Drink v/d vriendschap te Antwerpen op 28 maart 2019
Ook was er deze maand een drink van de
vriendschap. Een glaasje en hapje onder de
vrienden doet het Broederschap tussen de
verschillende verenigingen groter worden. Zo
kunnen
wij
data
van
verschillende
herdenkingen onderling afspreken en vernemen
wij het nieuws op de eerste rij. Bedankt aan het
personeel voor hun inzet en ook dank aan de
Provinciecommandant om deze gezellige avond
toe te laten
Herdenking en worstenbrood NSB Wuustwezel op 29 maart
Na samenkomst aan de kerk gingen wij in stoet
naar het kerkhof. Daar werd een korte
eerbetuiging gebracht aan de graven van twee
overleden voorzitters. Daarna begaven wij ons
naar de graven van 3 gesneuvelde soldaten en
onthulde de foto’s op de graven. Daarna reden
wij naar de hoeve voor het uitreiken van de
eretekens door de Nationaal Voorzitter Leon
De Turck. Alles werd afgesloten met een
worstenbrood en appelbol onder begeleiding
van accordeon muziek
 Onze Vaandel was aanwezig 
GEEN MENS VROEG NAAR HUN LAATSTE WIL
ONTBLOOT HET HOOFD DAN EN ZWIJG STIL

Ledenvergadering NVMBB De Westhoek te Beauvoorde op 30 maart 2019
Als lid van deze vereniging werden wij
uitgenodigd voor deze vergadering. Na
samenkomst begaven wij ons in stoet onder
begeleiding van Pipers naar het monument aan
de kerk. Daar was er een bloemenhulde. Nadien
was er de Algemene Ledenvergadering met
uitreiking van de eretekens van de verdienstelijke
leden. Daarna was er een lekker maaltijd gevolgd
door een dessertbord. Ook een tombola mocht
niet vergeten worden en een gezellig samen zijn
met muziek.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Algemene Vergadering NVOBS Maldegem op 31 maart 2019
Ook bij de NVOBS, waar onze Voorzitter lid van
is was het Algemene. Ledenvergadering. Daar
werd door de verschillende verenigingen een
vlaggengroet gehouden. Tijdens de vergadering
werd uitvoerig gesproken over de activiteiten en
ging men daarna over van het uitreiken van de
eretekens en een toast op de Koning. Er volgende
nog een lekkere maaltijd en alles werd afgesloten
met een tombola.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Paasfeest 3de Linie te Oostende op 3 april 2019
Het jaar is nog maar juist begonnen en zijn al aan
het paasfeest. Er was een lekker paasmaaltijd die
gevolgd werd door een drankje, dansje en een
babbel met vrienden. Daarna was er de Bingo met
mooie prijzen. Na een laatste dansje was er de
tombola. Ieder lid kreeg bij het naar huisgaan een
mooi paaspakket mee.
Veteranendag te Sleidingen op 7 april 2019
Op 7 april 1994 was er de moord op 10 Belgische
Paracommando’s in Kigali. Een dag van
herdenking voor de 30.000 mannen en vrouwen
die sinds 1960 deelgenomen aan operaties in het
buitenland om mensen in nood bij te staan en de
vrede te bewaren. Ook herdenken eveneens de
militairen die sneuvelden tijdens hun opdracht of
operatie. Er was een Eredienst in de kapel van het
WZC Ave Maria. Daarna een bloemenhulde aan
de gedenkplaat van Jozef-Marcel Verheecke en
daarna een receptie voor alle aanwezigen.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Herdenking Koning Albert I te St. Niklaas op 10 april 2019
Vandaag vierde wij samen met de KVVSKA de herdenking van de geboorte
van Koning Albert 1. Er was een korte plechtigheid en bloemlegging aan
het monument in de Romain De Vidtspark. Daarna was ook een
lunchbuffet in de “Wereldkeuken – Keizerskroon” voor de
ingeschrevenen.
 Onze Vaandel was aanwezig 

Algemene Vergadering Poolse Vereniging te Stekene op 13 april 2019
Daar onze Voorzitter van die vereniging lid is en
wij een Poolse militair hebben geadopteerd
waren wij hier aanwezig . Na de Algemene
vergadering in de Raadzaal was er een
feestelijke receptie aangeboden door het
gemeentebestuur. Nadien was er een
feestmaaltijd in het restaurant “Straffe Kost”
voor de ingeschrevenen. Als laatste werd er nog
een tentoonstelling geopend over de bevrijding
van Stekene.
Herdenking Slag om Merkem op 14 april 2019
Na een ontvangst met koeken en koffie in het
gemeentehuis van Merkem gingen wij in stoet
naar de kerk. Hier was er een eredienst. Na de
mis was er een hulde aan het graf van de baron
de Coninck de Merkem. Nadien was er ook een
hulde aan het Heilig Hart beeld. Vervolgens
gingen wij naar het monument van het 9de
Linieregiment. Aan het gemeentehuis brachten
wij hulde aan de gedenkplaten. Vervolgens
gingen wij in stoet naar de OC Stationshuis voor
een receptie aangeboden door de gemeente
 Onze Vaandel was aanwezig 
Herdenking Kemmelberg te Kemmel op 26 april 2019
Na samenkomst aan de kerk van Dranouter
reden wij met de bus naar het Franse monument
op de Kemmelberg. Daar was er een plechtigheid
met toespraak door de Burgemeester van
Heuvelland en getuigenissen. Er werd
overgegaan met een bloemenhulde en het spelen
van de hymnes. Na de plechtigheid was er nog
een receptie in het OC van Dranouter. Nadien
was er een lekker maaltijd voor de
ingeschrevenen.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Herdenking WO2 Veldwezelt op 28 april
Vandaag herdachten wij de slachtoffers van de
Duitse inval op 10 mei 1940 te Veldwezelt. Via
Maastricht vielen ze België binnen. Na een
ontvangst met een kop koffie gingen wij in stoet
naar de kerk. Hier was er een Heilige
eucharistieviering. Wegens het slechte weer
werden de toespraken van de burgemeester van
Lanaken Marino Keulen en de Verbroedering
Geheim Leger Veldwezelt in de kerk gegeven.
Ook werden er door het weer geen
bloemenhulden gebracht aan de 3 monumenten.
Na de receptie was er nog een lekker maaltijd voor de ingeschreven. Spijtig voor onze helden was
er geen bloemenhulde.
 Onze Vaandel was aanwezig 
HIER BOOG HUN STERVENDE GELAAT
TEGEN DE STENEN VAN DE STRAAT…

Herdenkingsmis Dora – Blankenburg Scherpenheuvel op 30 april 2019
De Vriendenkring Dora – Blankenburg doen een
Viering voor de bevrijding van de Kampen 1945
– 2019 en voor de overleden slachtoffers een
Dankmis in de Basiliek van Scherpenheuvel. Na
de samenkomst en de Heilige Eucharistieviering
was er een gezellig samenkomst voor een glaasje
en een lekkere maaltijd in het restaurant “De
Leeuw van Vlaanderen” voor de ingeschrevenen.
 Onze Vaandel was aanwezig 

Camerone Schoonselhof Antwerpen op 1 mei 2019
Wij verzamelden ons aan de Carré Français, waar
de ceremonie begon. Er werd een bloemenhulde
gehouden aan het monument van de Legionairs.
Daarna was er een bloemenlegging aan de laatste
rustplaats van George van Merode. Nadien was er
een receptie in Zaal Nova met de Ceremonie van
Camerone gevolgd met het uitreiken van
Eretekens. Na de Poussiere en Le Boudin was er
een broodjeslunch. Alles werd afgerond met een
tombola.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Algemene Vergadering KVOV-RUFAC te Tervuren op 4 mei 2019
Wij waren aanwezig op de Algemene Vergadering
te Tervuren. Na een ontvangst met een tas koffie
was er de officiële statutaire vergadering. De
schatbewaarder kreeg een applaus voor zijn
positieve saldo. Er waren enige punten waar niet
iedereen tevreden was. Wegens het uitlopen van de
vergadering hebben wij ons geëxcuseerd wegen het
vertrek naar onze volgende activiteit.

Herdenking Grenadiers te Adegem op 4 mei 2019.
Samen met de Carabiniers en de Grenadiers namen
wij deel aan deze herdenking. Eerst was er een
Plechtigheid aan het monument Carabiniers aan de
Raverschootbrug. Wegens het slechte weer namen
wij niet deel aan het veldkruis in de Windvang. Na
samenkomst aan het CC ging het in stoetsgewijs
naar de gedenkstenen aan de kerk. Daarna was er
een optocht naar het monument van de Grenadiers
met bloemenhulde. Alles werd afgerond met een
receptie aangeboden door de gemeente Maldegem.

 Onze Vaandel was aanwezig 
XX Transport Boortmeerbeek op 5 mei 2019.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joodse mannen, vrouwen en kinderen met
treintransporten gedeporteerd vanuit de Mechelse Dossinkazerne naar Auschwitz. Op 19 april
1943 werd het twintigste transport op de spoorlijn tussen Boortmeerbeek en Haacht tot stilstand
gedwongen door Robert Maistriau, Jean Franklemon en Georges Livschitz. Zeventien
gedeporteerden konden ontsnappen uit de trein. Nergens in Europa is tijdens de Tweede

Wereldoorlog
dergelijke
bevrijdingsactie
uitgevoerd op een jodentransport. Na de
herdenking was er nog een broodmaaltijd
geschonken door de gemeente Boortmeerbeek.
 Onze Vaandel was aanwezig 

Herdenking NSB St. Pauwels op 6 mei 2019
Ook waren wij aanwezig op de herdenking van het
einde van de oorlog in Sint-Pauwels. Na
samenkomst Haalde de schoolkinderen ons af om
in stoet op te stappen naar het monument. Na de
bloemenhulde werd er een dodenappel gehouden.
De schoolkinderen lazen bidteksten af. Ook
werden vredesduiven losgelaten. Er werd dan in
stoet naar de graven op het erepark van de
begraafplaats gegaan. Na de plechtigheid werden
we ontvangen voor een drink aangeboden door
het gemeentebestuur. Daarna was er een
middagmaal voor de ingeschrevenen.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Herdenking Shoah Forum Antwerpen op 7 mei 2019
Op 8 mei herdenken wij het einde van de oorlog en
de bevrijding van de kampen. Ook de Joodse
gemeenschap in Antwerpen vieren dit. Na
samenkomst van de vaandels gingen wij naar de
zaal waar de genodigden aanwezig waren. Hier
was de Burgemeester Bart De Wever en
verschillende Schepen aanwezig. Na het aansteken
van de 6 kaarsen die elk 1.000.000 gestorven joden
vertegenwoordigde werd er een gebed opgezegd.
Nadien gingen wij in optocht naar het monument
waar een bloemenhulde werd gehouden. Ik ,had
geen vaandel bij daar ik als fotograaf optrad.
Dag van de Verenigingen Brasschaat op 8 mei 2019
Daar het Bataljon Artillerie zijn traditie hoog houd
organiseren ze ieder jaar de Dag van de
Verenigingen. Na een welkom met een tas koffie was
het tijd om in optocht naar de verschillende
monumenten gegaan. Wij brachten aan onze
monumenten van 8A-RAL en 2A 3 bloemhulde. Na
de plechtigheid was er een receptie met het tekenen
van het Gulden boek. Daarna was er een lekker
maaltijd en een gezellige babbel.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Er was een bloemenhulde

Herdenking Sterbos NSB Wuustwezel op 8 mei 2019
Ook herdacht de NSB Wuustwezel het einde van
de oorlog en de bevrijding van de kampen. Dit
ging gepaard met een Heilige Eucharistieviering
in de kerk van Sterbos. Na de mis begaven wij ons
naar het monument van de Polar Bears, waar een
kleine hulde werd gehouden. Daarna werden wij
uitgenodigd op de receptie aangeboden door de
NSB in de hoeve.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Verbroedering Engelse vrienden 3de Linie Oostende op 9 mei 2019
Ieder jaar vieren de 3de linie hun verbroedering met The Royal British Legion North Staffordshire
County” Dit word gevierd met een groot feest. Na de traditionele vlaggengroet met het spelen van
de beide hymnes is er een lekker maaltijd. Nadien kan er gedanst worden. Ook mocht de
traditionele Bingo niet ontbreken alzo de tombola met mooie prijzen. Na nog een natje en een
dansje was het spijtig tijd om afscheid te nemen van onze Britse vrienden. Hopelijk zien we ze
volgend jaar terug.
 Onze Vaandel was aanwezig 

Algemene Vergadering 5de Linie te Burcht op 10 mei 2019
Zoals ieder VZW was er een Algemene
vergadering van de Koninklijke Verbroedering
5de Linie te Burcht. Tevens was het ook
Traditiedag. Alles begon met een receptie Dan
werden wij uitgenodigd met een voordracht van
de ste Genie over hun werking.. De groep werd in
twee gedeeld, een die het museum van de traditie
van de 11 Genie bezocht en de andere die de
Algemene Vergadering bijwoonde. Nadien was er
samen een bloemenhulde aan het monument. Het
werd tijd om aan tafel te gaan en proefde van het
lekker maaltijd. Ons lid Hugo Peeters werd bekroond met een oorkonde van Ere sergeant.
Proficiat daarvoor Hugo.

Victoryfeest NSB Waasmunster op 11 mei 2019
We waren ook op het Victoryfeest van de NSB
Waasmunster die het einde van de oorlog vierde.
Na een lekker aperitief was er een mooi en lekker
koud buffet. Ook was er de optreden van de
Oekraïense violiste Nataliya Kulchytska. Ze geeft
les aan het conservatorium in Lviv. Wat muziek
uit zo een stokje kwam was wonderbaars. We
hebben er allen van genoten. Nadien was er nog
een dessertbuffet. Bedankt Andy voor deze
onvergetelijke muzikale mooie dag.
Herdenking Franse Begraafplaats te Kapelle Goes NL op 16 mei 2019
Er was een plechtigheid van de Franse
gevallenen die in Nederland sneuvelde in de
periode 1940-1945. We werden ontvangen in het
gemeentehuis. Nadien was er een stille optocht
naar de begraafplaats. Er was een toespraak van
de burgemeester en de ambassadeurs van
Frankrijk en Marokko. Na het spelen van de
hymnes was er een bloemenhulde. Daarna was er
een defilé langs het monument. Ook was er een
ontvangst op het gemeentehuis met receptie.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Herdenking Wiemismeer Zutendaal op 17 mei 2019
Het KVOV Zutendaal herdacht met de gemeente
het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er
werden 3 dorpsgenoten en 23 jonge Amerikaanse
piloten die hun leven lieten nadat ze opstegen
vanop Y-29 geeert. Na het ontvangst was er een
optocht van de Vaandels, vergezeld door oude
militaire voertuigen naar de kerk, waar er een
plechtige Eucharistieviering plaats vond. Na de
viering was er een bloemenhulde aan beide
monumenten. Nadien was er een receptie in het
Militair Kwartier Wevelsmoer
 Onze Vaandel was aanwezig 
Herdenking 5de Linie Kwatrecht op 18 mei 2019
Nadat wij in het Sportcentrum van Wetteren een
ontbijt hadden met koffie en koeken begaven wij
ons naar het monument aan de kerk van
Kwatrecht. Daar was er een toespraak en
bloemenhulde .Na de plechtigheid vertrokken wij
naar Gijzenzele
 Onze Vaandel was aanwezig 
Herdenking 6de Linie Gijzenzele op 18 mei 2019
Daar was aan de kerk ook een plechtigheid. Er was
een bloemenhulde en toespraken. Ook de
Standaard van het 6de Linie was aanwezig. Nadien
was er een receptie aangeboden door de gemeente
Oosterzele. Er was een lunch voor de
ingeschrevenen, maar wij namen onze lunch in ons
vertrouwd restaurant.
 Onze Vaandel was aanwezig 

Herdenking Slag aan de Leie Kortrijk op 19 mei 2019
Ook hier werd de Slag aan de Leie gevierd. In de
regen namen de vaandels plaats aan het
monument. Na verwelkoming van verschillende
prominenten waren er toespraken. Er werd
overgegaan met een bloemenhulde. Er was ook
een defilé langs de tribune met genodigden. Het
was zeer slecht weer. We stonden 1,5 uur in de
pletsende regen. Toch hebben onze Vaandrigs (36)
dit er voor over om onze helden te eren.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Herdenking Slag om Geluwe op 19 mei 2019
Nadien reden wij naar Geluwe waar een lekker
koud buffet op ons stond te wachten. We gingen
daarna naar het monument van de gesneuvelden
aan de kerk. Hier was een bloemenhulde. Daarna
reden we met de bus naar het Memoriam
Monument. Waar er een naamafroeping der
gesneuvelden was en een bloemneerlegging.
Nadien was er een Jaarmis gevolgd door een
receptie. Onze gedachten was naar onze overleden
vriend Jef Delhez, die in de oorlog daar gevochten
had en vele vrienden daar verloor. Jef rust maar in Vrede, wij waken wel over Uw Georgette.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Lenteconcert Provinciecommando Antwerpen op 23 mei 2019
Ieder jaar organiseert het Provinciecommando
een Lenteconcert waar de opbrengst naar vier
goede doelen gaat. De Muziekkapel van de
Luchtmacht bracht eerst een zestal bekende
nummers. Na de pauze was er de Musical Show –
Medley van de Grungblavers. Een groep van 8
bekende zangers die hun repertoire zingen in het
Antwaarps. De volle zaal ging uit zijn dak. Na
deze prachtige optreden was er een uitgebreide
receptie. Bedankt voor de organisatoren.
Korea dag te Leopoldsburg op 24 mei 2019
Ieder jaar richt de Vriendenkring Koreastrijders
hun Korea dag die dit jaar doorging in
Leopoldsburg. Na samenkomst in het Cultureel
Centrum waar er koffie werd aangeboden gingen
wij in optocht naar het monument in het
Commando kamp van Beverlo. Na de toespraken,
dodenkapel en bloemenhulde was er een receptie
in de Club Prinses Astrid. Er was ook een eetmaal
voor de ingeschrevenen.
 Onze Vaandel was aanwezig 

WIJ HERDENKEN ONZE HELDEN
VAN BEIDE WERELDOORLOGEN
ZO ZULLEN WIJ HUN DADEN NOOIT VERGETEN

Herdenking Lancaster St. Niklaas op 25 mei 2019
Na samenkomst reden wij met een autobus naar de
Heimolenkapel. Na de toespraken
werd de
gedenksteen ingehuldigd. De Opper Aalmoezenier
van het Belgisch leger zegende de gedenksteen Na
het spelen van de hymnes reden wij richting kerkhof.
Daar was er een bloemenhulde aan de graven van de
gesneuvelde piloten. Er was een receptie in de
Parochiezaal en een lunch voor de ingeschreven. Wij
danken Andy en het ganse team voor deze prachtige
georganiseerde Herdenking
 Onze Vaandel was aanwezig 
Herdenking gesneuvelden alle oorlogen te Marke op 2 juni 2019
Ter Herdenking v/d gesneuvelden van alle oorlogen.
Na een verwelkoming met een tas koffie was er een
herdenking aan de obelisk. Daarna was er een
optocht door enkele straten van de gemeente onder
leiding van de Harmonie uit Rollegem en de Field
Marshall Haigh’s Pipers. Aan het monument was er
een bloemenhulde waar onze voorzitter bloemen
mocht neerleggen van de 1ste Poolse pantserdivisie
België. Nadien keerde we weer naar het OC Marke
voor een receptie. Daarna was er nog een lekkere
BBQ voor de ingeschrevenen.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Buitengewone Algemene Statutaire vergadering VOV-UFAC Genval op 4 juni 2019
Daar er vorige keer niet genoeg leden waren om het Bestuur te herkiezen was er vandaag terug
een vergadering. De 3 kandidaten werden voorgesteld en herkozen. Er werd nog over België eerst
gesproken en enkele belangrijke punten werden vernoemd. Onze Voorzitter kreeg een pluim voor
zijn aanwezigheid op de verschillende herdenkingen in het binnen en buitenland.
BBQ Tienen op 7 juni 2019
Ook werden wij uitgenodigd op de BBQ van de
Patriottische Verbroedering van Veteranen van de
oorlog ’40 – ’45 te Tienen, waar onze voorzitter lid
van is. Bij aankomst stond de aperitief al klaar.
Daarna was er een volledig verzorgde barbecue. Na
al dat lekkers was er nog een dessert met koffie. Als
afsluiter was er nog een tombola met mooie prijzen.
Herdenking Neer - en DriesLinter op 8 juni 2019
In deze deelgemeentes van Linter was er ook een
herdenking. Ondanks stormweer en regen waren er
verschillende Vaandrigs aanwezig. De herdenking
begon aan de gedenksteen aan de kerk van
DriesLinter waar een bloemenhulde was. Ook
werden de 3 Piloten die in de buurt hun leven lieten
herdacht. Er werd door de plaatselijke Heemkring
hun leven verteld. Daarna reden wij naar het
monument aan de kerk te Neerlinter. Hier was er ook
een bloemenhulde. Alles werd afgesloten met een
receptie aangeboden door de gemeente Linter.
 Onze Vaandel was aanwezig 

Herdenking RAF te Kaggevinne (Diest) op 8 juni 2019
Na Linter gingen we naar Kaggevinne waar er in de
kerk een Eucharistieviering was. Na de mis was er
een optocht naar het kerkhof onder begeleiding van
de Koninklijke Harmonie Kaggevinne. Er waren
toespraken en bloemenneerlegging aan de graven
van de bemanning van de twee toestellen (acht
Britten en twee Canadese militairen. Daarna keerde
wij terug naar de kerk waar een receptie werd
aangeboden door de stad Diest.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Lezing Wereldoorlog II NSB Edegem op 11 juni 2019
Na de Algemene vergadering van NSB Edegem werd
er een lezing gehouden “Antwerpen 1942, deportatie
en genocide tijdens Wereldoorlog II”. Deze lezing
werd gehouden door de Heer Rector Herman Van
Goethem, Hij is rector van de Universiteit
Antwerpen. Het ging over het stadsbestuur en politie
die vanaf augustus de joden massaal deporteerden.
Vanaf november ’42 volstrekt zich de Grote
Ommekeer. Voor de Joden komt die ommekeer echter
hopeloos te laat.
Dag Verbroedering Genie van Antwerpen te Amay 12 juni 2019
Ook bij de Genie is er een dag van Verbroederingen
en Vriendenkringen. Wij vertrokken met een autobus
in Burcht en reden naar Brussel waar er een
bloemenhulde werd gehouden aan het monument in
de Square Vergote. Daarna reden wij door naar de
Kazerne van het 4de Genie te Amay. Daar werden
wij verwelkomt met een tas koffie en konden daar de
traditiezaal bewonderen. Het werd tijd om een
bloemenhulde te doen aan de 5 monumenten. Na deze
was er een Aperitief gevold door een Banket in de
Kwartiermess.
BBQ 5de Linie te Wichelen op 14 juni 2019
Ieder jaar richt de 5de Linie deze BBQ in voor de
dienstplichtige soldaten van toen. Het was een
plezierige samenkomst en hadden geluk met het
weer. Na de aperitief en een leuke babbel was het
vlees lekker gebakken. Er was keus genoeg voor
iedereen en er werd lekker gegeten. Als toemaatje
kregen we nog een verfrissend ijsje. Ook de
traditionele groepsfoto van de mannen en vrouwen
werd niet vergeten. De gelukkige dames kregen bij
het huiswaarts keren nog een plantje met bloemen.
Regimentfeest 3de Linie Oostende op 15 juni 2019
Wij waren ook aanwezig op het Regimentfeest van de 3de Linie. Na bijeenkomst was er een optocht
naar het monument aan de kazerne. Na opstelling en toespraken van de voorzitter, de
burgemeester Bart Tommelein en nog enkele genodigden was het tijd voor de bloemenhulde. Wij
legde in naam van onze Verbroedering hier ook bloemen neer. Hierna volgde er nog een receptie
op het grasveld en werd er naar de zaal gegaan waar er een lekker middagmaal stond te wachten.
Ook het muziek was van de partij en vele lieten hun beentjes nog eens losgooien. Als einde van die
prachtige dag was er nog een reuze tombola met televisie en herenfiets als prijzen.
 Onze Vaandel was aanwezig  Er was een bloemenhulde

Nationaal Ledenvergadering NVMBB Ekeren op 16 juni 2019
Ieder jaar is er een Algemene vergadering voor de verenigingen onder vzw. Na een toespraak van
de voorzitter en het aflezen van de staat van de kas werd er gepraat over de nieuwe wet op de vzw
die vanaf 1 mei van toepassing gaat. Na de vergadering was er nog een maaltijd voor de
ingeschrevenen.
Herdenking Razzia Rekem op 20 juni 2019
Er was herdenking van de “Razzia” die plaats
had te Rekem in de nacht van 23 op 24 juni 1944.
Toen werden er verschillende weerstanders
gefusilleerd. Wegen wegeniswerken was de
herdenking in de kerk daar wij niet naar het
monument konden. Er was een Liturgische
viering opgeluisterd door het “Lentekoor” Na
het Dodenappel en toespraken was er een
bloemenhulde. De herdenking werd afgesloten
met het Limburgs volkslied en de Nationale
Hymne. Na de viering gingen wij in optocht naar
het Cultureel Centrum waar een lekker broodmaaltijd op ons stond te wachten. Er was ook een
grote tombola en een aandenken voor iedere Vaandeldrager.
 Onze Vaandel was aanwezig 
Herdenking Last Post 5de Linie te Ieper op 22 juni 2019
Wij waren uitgenodigd door vrienden van de 5de
Linie. We waren afgesproken om middags op de
camping Jeugdstadion te Ieper. Na een lekker
glaasje aperitief en een babbel met een zoutje en
een drankje was het tijd om aan tafel te gaan. We
werden overdonderd met allerlei lekkers. Het
vlees goed gebraden en de groenten fris hadden
wij keus in overvloed. Na het eten was er nog een
dessert met taarten en cakes. Ook een speciale
taart uit de streek van de Ruppel viel in ieders
smaak. Het werd stillaan tijd om ons klaar te
maken en vertrokken naar de Menenpoort. Daar was zoals altijd veel volk aanwezig. Er was ook
een koor uit Amerika die tijdens de plechtigheid van het neerleggen van de bloemen “In Flanders
Field” zongen. Na nog een paar foto van de bezoekers gingen wij onze dorst lessen. Het was een
fantastische dag en danken Philippe en Marijke voor deze mooie dag. We keerde allen weer
tevreden naar huis
 Het Vaandel van de VOV-UFAC Antwerpen was aanwezig 

Het vervolg kan U zien in ons volgend krantje van januari 2020

NIEUWE WET VOOR VZW’S

Vanaf 1 mei 2019 zijn er nieuwe wetgevingen voor de vzw. Die datum gaat in voor nieuwe.
Bestaande zullen moeten aanpassen vanaf 1 januari 2020 en wanneer de statuten niet veranderen
hebben wij nog de tijd tot 1 januari 2024.
Veel veranderd er niets voor ons, enkele aanpassingen in het staatsblad wat betreft nieuwe
benamingen. Daar wij al via de vzw wetten werkte is er voor ons niet veel dat veranderd.

Help ik kan niet werken met mijn nieuwe wasmachine,
Misschien dat één van jullie mij kan helpen… ik heb een mooi overhemd die op de hand
gewassen moet worden
Nu kan ik op de wasmachine de knop “Handwas” niet vinden.
Wél zitten er allerlei knopjes op die ik niet begrijp
Zo is er b.v. het knopje “Voorwas”, maar ik wil de achterkant óók gewassen hebben !
En dan de knop “Weken”
Ik wil het liever vandáág nog klaar hebben.
Nóg zo'n onzinnig knopje op mijn wasmachine : “Hoofdwas”
Mijn hoofd was ik altijd onder de kraan of douche.
Bovendien, ik heb het geprobeerd, maar als ik m'n hoofd
in het wasmachine doe, gaat het deurtje niet meer dicht...
En dan is er óók nog dat wasbolletje, daar past nog niet eens 1 sok in, laat staan een
overhemd…
Ik snap het ff niet meer…

Ik ben nog fit van lijf en verstand,
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie. Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog. maar ik ben nog fantastisch goed...zo op 't oog Met
de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik weer langs 's Heerens wegen, kom ik in de winkels en ook
weer op het plein. Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last met mijn ogen en mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog. Maar ik ben nog fantastisch...zo op 't oog.
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij, als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, en ik kende geen moeheid, zo het scheen.
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart. Doe
het maar op uw gemak, zei de cardioloog. U bent nog fantastisch...zo op 't oog
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel. Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.
Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas
Mijn steun zolen naast het bed op de stoel. U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog. U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog.
En 's morgens als ik ben opgestaan en eerst de afwas heb gedaan, lees ik het laatste nieuws in de
krant.
Ik wil toch bijblijven en naderhand doe ik van alles, eerst geef ik de planten water, de kamer stoffen doe
ik later.
Wel gaat alles wat traag heb na 't eten wat last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want 't mag, dat is heel gewoon op je oude dag.
Aanvaard het rustig zei de psycholoog.. U bent nog fantastisch goed...zo op ’t oog

Ik kwam een betogende leerlinge tegen en vroeg wat de bedoeling was van hun
actie.
De leerlinge antwoordt:
"Ja, en dat is nu juist ONS PROBLEEM vandaag-de-dag: ...JULLIE generatie maakte
zich niet druk om het milieu te sparen voor de toekomstige generaties!"
Ze heeft gelijk, onze generatie had dat groene gedoe niet in onze dagen.
Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in flessen en bier in flessen, die we leeg
en omgespoeld terug brachten naar de winkel.
De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek en in de fabriek werden deze
flessen gesteriliseerd en opnieuw gevuld. Wij deden echt aan recycling.
Maar we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd!
Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk gebouw.
Wij liepen naar de supermarkt en verplaatsten onszelf niet iedere keer in een 200 PK
machine, als we 2 blokken verder moesten zijn.
Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd!
Baby luiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet bestonden.
We droogden onze kleren aan de lijn en niet in een energieverslindende machine die
continu 220 volt verbruikt. Wind- en zonnen energie droogden onze kleren echt vroeger, in onze dagen.
Kinderen droegen de afdankertjes van oudere broers en zussen en kregen geen
gloednieuwe kleren.
Maar de jonge dame heeft gelijk! Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.
In die tijd hadden we - misschien - één tv of radio in huis en niet een op elke kamer.
De tv had een klein schermpje, ter grootte van een zakdoek en niet een scherm ter
grootte van een kamer wand
In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de hand, omdat we geen
elektrische apparaten hadden die alles voor ons deden.
Wanneer we een breekbaar object moesten versturen per post, dan verpakten we
dat in een oude krant ter bescherming en niet in piepschuim of plastic bubbeltjes
folie.
In die tijd gebruikten we geen motor maai apparaat op benzine als we het gazon
maaiden. We gebruikten een maaier die geduwd moest worden en functioneerde op
menselijke kracht.
Wij sportten door te werken, zodat we niet naar een fitnessclub hoefden te gaan om
op ronddraaiende loopbanden te gaan rennen, die werken op elektriciteit.
Maar ze heeft gelijk. Wij hadden dat groene gedoe toen niet.
Wij dronken uit de kraan wanneer we dorst hadden, in plaats van uit een plastic fles,
die na 30 slokken wordt weggegooid. Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats
van elke keer een nieuwe pen te kopen.
Wij vervingen de mesjes van een scheermes, in plaats van het hele ding weg te
gooien alleen omdat het mesje bot is.
Maar, wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.
Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten naar school in
plaats van hun moeder als 24-uurs taxi servicedienst te gebruiken.
Wij hadden 1 stopcontact per kamer en niet een heel arsenaal aan stekkerdozen en
verlengsnoeren om een dozijn apparaten van stroom te voorzien.
En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te vangen
van een satelliet die 2.000 mijl verderop in de ruimte hing, zodat we contact konden
leggen met anderen om uit te vinden waar de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt.
Maar is het niet in-en-in triest dat de huidige generatie klaagt over hoe verspillend wij
'oudere mensen' waren, gewoon omdat wij 'dat groene gedoe' niet hadden in onze
tijd.

WAAR VERTEGENWOORDIGDE WIJ ONZE VERBROEDERING IN 2019
Periode januari – juni
170
171
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

29 december
29 december
07 januari
09 januari
12 januari
16 januari
17 januari
18 januari
20 januari
25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
31 januari
06 februari
07 februari
14 februari
16 februari
17 februari
20 februari
21 februari
23 februari
27 februari
28 februari
01 maart
07 maart
09 maart
14 maart
16 maart
19 maart
21 maart
24 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart
03 april
07 april
10 april
13 april
14 april
17 april
25 april
26 april
28 april
30 april
01 mei
04 mei
04 mei
05 mei
06 mei
07 mei
08 mei

† Begrafenis Jacques Van Gool Wommelgem 
† Begrafenis Louis De Herdt Ekeren 
Worstenbrood Genie Burcht
Nieuwjaar 3de Linie Oostende
Nieuwjaar Patriottische verbroedering Tienen
Vergadering 2A
Nieuwjaar Stad Lier
Nieuwjaar KVVK Antwerpen
Jaarfeest Verbroedering  1
Nieuwjaarsborrel 5de Linie Leopoldsburg
Nieuwjaar De Westhoek Beauvoorde
Receptie NVOBS Maldegem
Poolse tentoonstelling “Gepantserde Vleugels” Brussel
Drink v/d Vriendschap Provinciecommando
Bakharing NSB Meldert
Carnaval 3de Linie Oostende
De Vleugel Meerhout  2
Provinciale vergadering NSB ‘‘s-Gravenwezel
Breugelfeest Verbroedering  3
Herdenking Albert I Scherpenheuvel  4
Nieuwjaarbanket KUVGL Leopoldsburg.
Verbroederingsfeest Groot-Kortenaken.
Vergadering Verbroedering 2A.
Drink v/d Vriendschap Provinciecommando
Lentetreffen Genie Burcht
Country en Western 3de Linie Oostende
Banket FRALEF Legionair
Promotiereis Verhoeven Poperinge en Frans Vlaanderen
Voorjaarbijeenkomst Polar Bear Wuustwezel
Worstenbrood NSB Gooreind
Cultuurraad Deurne
Alg. Vergadering Verbroedering Edegem  5
Drink v/d Vriendschap Provinciecommando
Herdenking en Worstenbrood NSB Wuustwezel  6
Ledenvergadering De Westhoek Beauvoorde  7
Algemene Vergadering NVOBS Maldegem  8
Paasfeest 3de Linie te Oostende
Veteranendag Sleidingen  9
Herdenking Koning Albert I St Niklaas  10
Algemene vergadering Poolse vereniging Stekene
Herdenking Merkem  11
Vergadering 2A
Drink v/d Vriendschap Provinciecommando
Herdenking Kemmelberg  12
Herdenking Veldwezelt  13
Herdenking Dora Scherpenheuvel  14
Camerone Legionairs  15
Algemene Vergadering VOV-UFAC Tervuren
Herdenking Grenadiers Adegem  16
Herdenking XX transport Boortmeerbeek  17
Herdenking NSB Sint Pauwels  18
Herdenking Holocaust Forum Antwerpen
Dag v/d Verenigingen Brasschaat
 19

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

08 mei
09 mei
10 mei
11 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei
18 mei
19 mei
19 mei
23 mei
24 mei
25 mei
02 juni
04 juni
07 juni
08 juni
08 juni
11 juni
12 juni
14 Juni
15 juni
16 juni
19 juni
20 juni
22 juni
27 juni

Herdenking Sterbos Wuustwezel  20
3de Linie Oostende  21
Algemene Vergadering 5de Linie te Burcht
Victoryfeest Waasmunster
Vergadering 2A
Franse Begraafplaats Kapelle NL  22
Herdenking Wiemismeer  23
Herdenking Gijzenzele  24
Herdenking Kwatrecht  25
Herdenking Slag aan de Leie Kortrijk  26
Herdenking Slag om Geluwe  27
Lenteconcert Antwerpen
Korea dag Leopoldsburg  28
Herdenking Lancaster Sint-Niklaas  29
Herdenking Marke  30
Buitengewone Vergadering VOV-UFAC Genval
BBQ Tienen
Herdenking Neer- en DriesLinter  31
Herdenking Kaggevinne  32
Lezing Edegem
Dag Verbroedering Genie
BBQ 5de Linie Wichelen
Regimentfeest 3de Linie Oostende  33
Buitengewoon Vergadering NVMBB Nationaal Ekeren
Vergadering 2A
Herdenking Razzia Geheim Leger Rekem  34
Herdenking Last Post 5de Linie Ieper

Drink v/d Vriendschap Provinciecommando

= Bloemenhulde
= Vaandel

Aantal keer met vaandel  = 34 + 1 met VOV Antwerpen
Bloemen = 4
Aantal keer Verbroedering aanwezig op activiteiten en Herdenkingen: 79 maal
We eerde dit jaar al 62 verschillende monumenten.

WIST JE DAT WIJ IN 2018
18.015km hebben gereden voor de verbroedering !
Wij 105 maal het vaandel deden wapperen.
Wij 19 bloemenhulde hielden aan de monumenten van onze helden.
Dat wij 169 maal een activiteit en herdenking deden in België – Nederland en Groot
Brittannië.
Dat wij 207 verschillende monumenten eerden met bloemen of vaandelgroet.
En wij noemen ons nog een kleine Verbroedering !

Weet je nog dat...?
Je moeder om vijf uur de petatten ging jassen
Tante Gusta naar je zwaaide.
De bakker nog aan de deur kwam.
Je een liter melk los kon kopen bij de melkboer.
Je opbleef voor Cassius Clay.
Maandag thuis nog wasdag was.
Je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald.
Je 't Palieterke nog hebt gelezen.
Je iedere vrijdag in de teil gewassen werd met sunlichtzeep.
Je Charlie Chaplin en Laurel & Hardy nog hebt zien spelen.
Je platen van Paul Anka en Bobejaan Schoepen hebt gekocht.
Je nog een platenspeler had.
Je twee keer per week de zinken vuilnisemmer buiten zette.
Je nog zondagse kleren hebt gedragen.
Je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen.
Je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor De Grote Kuis.
Je nog op de draaimolen of in de rups hebt gezeten.
Je oude kleren meegaf aan de voddenman, die langs kwam.
Je nog op de poef mocht winkelen.
Je licht op je fiets had.
Er nog een draaischijf op jouw telefoon zat.
De baby's nog katoenen luiers droegen.
Je nog op een Zundapp, Flandria, L’Avenir of Puch hebt gereden.
Je nog op rolschaatsschaatsen met vier wielen hebt gereden.
Bij jou thuis nog een kolenboer eens per jaar eierkolen, cokes of briketten kwam brengen.
Je de koperen deurbel en brievenbus nog gepoetst hebt.
Je nog een postzegel van 50 centiem op je brieven plakte.
Je nog een taksplaat aan je fiets had.
Je nog geen zakjes chips kende.
Je zilverpapier spaarde voor de negertjes in de missies.
Je nog jaarlijks een hondenmedaille moesten kopen.
Je melk in flessen met zilveren doppen kocht.
Bij jou thuis een boodschappenboekje werd ingevuld en de kruidenier dat kwam ophalen.
Je nonkel Bob en tante Terry nog hebt gekend.
Je moeder bonnetjes en zegeltjes van Fort en Valois spaarde.
Je nog zonder gsm de deur uit ging.
Je prentjes uit de chocoladerepen ruilde op school.
Je een puntzakje frieten mét mayonaise voor 5 frank hebt gekocht.
Je op kauwgom hebt gekauwd.
Je Artis-punten verzamelde.
Je nog speelde met glazen knikkers en bikkels op de speelplaats.
Je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca Cola.
Je België op het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen.
Je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken.
Er in jouw jeugd nog geen disco's waren.
Je moeder elke vrijdag de stoep schrobde.
De uitgaansavond 's avonds om 8 uur begon en je vóór 1 uur 's nachts thuis moest zijn.
Je nog meikevers in een stekkedoosje bewaarde.
De schaaresliep hebt gekend.
De fanfare nog door de straat marcheerde op een feestdag.
De triporteur nog bestond.
Je nog de trekbiljarrekes op de kermis hebt gekend.
Het verkeer midden op een kruispunt nog geregeld werd door een agent
Er nog een ontvanger op tram en bus zat.

Weet je dat allemaal nog?

Dan ben je een oudje zonder Alzheimer !

Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen.
Daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij, achter jou zie je een rij,
kwaad en tandenknarsend staan, want de trein komt er al aan.

Bij de bank wordt er geen geld netjes voor je uitgeteld.
Want dat is tegen de cultuur, nee je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent, anders krijg je nog geen cent.
Om je nog meer te plezieren, mag je internet bankieren
Allemaal voor jouw gemak, alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg: blijkbaar is het nooit genoeg.

Man, man, man wat een geploeter, alles moet met een computer,
anders doe je echt niet mee. Op www en punt be
vind je alle informatie, wie behoedt je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft, je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee, het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd.

AANGELEGENHEDEN BINNEN HET LEDENBESTAND VAN ONZE VERBROEDERING
Overlijden:
GELUKKIG DEZE MAAL GEEN OVERLEDENEN, WIJ WENSEN
IEDEREEN NOG EEN GEZOND EN LANG LEVEN

We verwelkomen volgende nieuwe leden vanaf januari 2019
Mevr. VERHEECKE PATRICIA uit EKEREN
Dhr. BAUTERS RONALD uit Hasselt
Dhr. DETERNE ANDRE uit Zichem
Dhr. SCHMITZ RONNY uit Scherpenheuvel
Dhr. BOSMANS PASCAL uit Hoegaarden
WE HEBBEN NU 156 LEDEN (stand eind juni 2019)

WAT STAAT ER IN 2019 - 2020 OP ONS PROGRAMMA:
NOTEER AL IN UW AGENDA DE FEESTEN EN REIZEN VOOR DIT JAAR 2019
HERFSTFEEST: Zondag 3 november 2019 ( Nieuwe Basiliek) – wegens drukke eind oktober
NIEUWPOORT: Zondag 4 augustus 2019 ( Brief uitnodiging al in Uw bezit)
JAARREIS: 21 september 2019 ( Op stap met Ernest Claes en de Witte van Zichem – eigen organisatie
- Brief uitnodiging al in Uw bezit )

OPGELET !!!! Wegens de meerkeuze van het menu gelieve bij het inschrijven of je
STOOFVLEES of VIDÉ WENST
NOTEER AL IN UW AGENDA DE FEESTEN EN REIZEN VOOR DIT JAAR 2020
JAARFEEST: Zondag 19 januari 2020 ( Nieuwe Basiliek)
BREUGELFEEST: Zondag 23 februari 2020 ( Nieuwe Basiliek)
ALGEMENE VERGADERING: Zondag 15 maart 2020 ( Oude Basiliek)
NIEUWPOORT: Zondag 2 augustus 2020
JAARREIS: In september 2020 (bestemming en datum nog onbekend)
HERFSTFEEST: Zondag 8 november 2020 ( Nieuwe Basiliek)

Alles aan democratische prijzen voor onze leden!

