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Te noteren data:

1 maart: ontmoetingsdag en statutaire vergadering voor de effectieve
leden
09 juni: Verbroederingsdag
september: Molenbeek

2018 staat weer voor de deur en we blikken dan ook kort terug op 2017.
2017 was een zeer druk jaar voor onze
eenheid en 2018 lijkt niet minder druk te
worden.
De opdrachten in binnenland en buitenland staan al op de planning.

2017 werd gekenmerkt door de vervanging van twee leden van de commandodriehoek van de eenheid, de korpscommandant en de korpsadjudant, deze activiteit werd telkens omkaderd met een
mooie plechtigheid. Tijdens de receptie,
in de Villa Astrid, aansluitend aan deze
plechtigheden werd door onze vereniging
een afscheidsgeschenk overhandigd aan
de vertrekkers, want zoals het gaat met
de betalingen gebeurt de ‘betaling’ aan
het einde van de rit. Onze vereniging is
een all ranks vereniging waarin iedereen
belangrijk is hierom werd ook het huishoudelijk reglement aangepast zodat we
als een blijk van erkentelijkheid naar alle
categorieën toe hun kopstukken bij een
vertrek zullen bedanken voor het geleverde werk. De nieuwkomers heetten we
welkom in onze familie en hopen ook
met hen een goede relatie te onderhouden.

5 September: Maaseik
6 September: Thorn
oktober: graventocht
Limburg

12 oktober: ontmoetingsdag 2/17

Voor onze Verbroedering kenden we in
2017 enkele moeilijke momenten met het
overlijden van twee van onze stichtende
leden, André en Julien, maar ook een
groot aantal andere leden verlieten ons,
het is daarom dat we moeten trachten te
genieten van onze bijeenkomsten waar
de vriendschap hoog in het vaandel staat.
We organiseerden tevens naar jaarlijkse
gewoonte onze ontmoetings- en verbroederingsdagen die zoals steeds druk wer-

den bijgewoond en afgesloten werden
met super lekkere maaltijden die door
onze feestcommissaris Herman eens te
meer uit zijn toverhoed werden getoverd.
Het personeel van de Club Astrid bijgestaan door helpende handen van onze
eenheid maakten dit zoals altijd tot een
afgewerkt product, sterrenniveau waard.
Ik werd in 2017 uitgenodigd op een bijeenkomst van oud dienstplichtigen uit
het Waasland te Waasmunster, een activiteit die voor de 25ste keer werd georganiseerd door Maurice Braem, oud dienstplichtige van het bataljon Bevrijding,
bijgestaan door zijn dochters. Het werd
een geweldige bijeenkomst waar men
zag dat deze oud dienstplichtigen goede
herinneringen overhouden aan onze en
hun eenheid. Hopelijk komt er een vervolg van deze bijeenkomst in 2018.
Voor 2018 staat onze eerstkomende activiteit op de agenda op 1 maart, onze statutaire vergadering die we zoals vorig
jaar gekoppeld hebben aan een eerste
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ontmoetingsdag, details hierover vindt u verder in dit
nummer. We kunnen gebruik maken van de installaties
van het mediaan bataljon Bevrijding – 5 Linie, waarvoor
onze dank, want in de huidige tijd is het niet evident
meer om nog steun te kunnen leveren aan activiteiten
door de veelheid aan taken die aan onze eenheid worden
opgedragen en door het ontbreken aan mankracht.
Onze Verbroederingsdag staat op 8 juni gepland en ook
dit programma zal doorgaan in het kwartier met ontvangst, een bloemenhulde en vertoning van een film,
details in een volgend nummer.
Onze tweede ontmoetingsdag, gepland 12 oktober is nog
in planningsfase maar hierover leest u zeker meer in een
volgende editie van de nieuwsbrief.
We organiseren nog steeds de maandelijkse bijeenkom-

sten in het cultureel centrum te Leopoldsburg de eerste
dinsdag van de maand om 1400 uur waar men vrijblijvend tussen pot en pint kan bijpraten.
Zo om deze eerste nieuwsbrief van het jaar niet te overladen zal ik het hierbij laten en hoop velen van jullie te
ontmoeten op 1 maart e.k. of op een andere activiteit en
wens ik jullie allen het beste toe voor het nieuwe jaar
maar vooral een goede gezondheid.
Met bevrijdersgroet.
Luc Smet
Voorzitter

Ontmoetingsdag te Leopoldsburg
1 maart 2018

Programma:
11.30 uur: ontvangst en aperitief in de Club Silberman,
Kwartier Lt Gen Piron te Leopoldsburg
11.45 uur: uiteenzetting door onze Voorzitter
13.00 uur: middagmaal in de Villa Astrid, Menu:
Gesauteerde zalm met Brussels lof vergezeld
van kervelpuree en gerookte spekreepjes
Velouté van pastinaak met kastagnechampions
Spies van varkenshaas met archiducsaus,
Versbakken voorjaarsgroenten
Gebakken krieltjes met rozemarijn

Appelstrudel met bolletje vanille-ijs in kaneelsaus
Mokka
Witte en rode wijn Terra Milino
Onkosten: 30 € per persoon, alles inbegrepen
Inschrijven: door het verschuldigde bedrag te storten op
ons rekeningnummer BE69 7352 2330 3078
en dit VOOR 20 februari 2018
Opmerking: de effectieve leden ontvangen een individuele uitnodiging voor de algemene vergadering

Lidgeld 2018
Het lidgeld bedraagt 15 €.
De leden die nog niet betaald hebben kunnen dit bedrag storten op onze bankrekening BE69 7352 2330 3078
Met dank

In memoriam
Commandant bdAimé Van
Hecke
Weduwnaar van Gaby Lamproi
Geboren te Meerbeek op 29 november 1931 en zachtje s ingeslapen te Leuven op 6 december
2017.

Aalmoezenier Urbain Heyse
Priester van het bisdom Gent
Oud-aalmoezenier van het Bataljon Bevrijding
Geboren te Opbrakel 11 januari 1930 en gestorven te Zottegem op 2 januari 2018

