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Te noteren data:

15 maart: Ontmoetingsdag
te Leopoldsburg
7 juni: Verbroederingsdag
4 september: plechtigheid
te Leopoldsburg
4 september: Plechtigheid
Molenbeek
18 september: Plechtigheid
Maaseik
19 september: Plechtigheid
Thorn

24 september: Ontmoetingsdag te Schaffen (?)

2019 is al een maand oud en we blikken
dan ook kort terug op 2018.
2018 was een zeer druk jaar voor onze
eenheid en 2019 lijkt niet minder druk te
worden.
De eenheid was in 2018 betrokken in de
beveiliging van het ‘Homeland’ gedurende een vijftal maanden en nam/neemt
deel aan de kampperiodes te Klietz, Grafenwöhr en Thün en de opdracht in Mazar-al-Sharif.
Voor 2019 staan de kampperiodes te
Hammelburg, Bergen-Höhne en Grafenwöhr gepland en wordt er getraind voor
een inzet in Litouwen met inplaatsstelling eind augustus. Ook neemt men nog
steeds deel aan de beveiliging van het
‘Homeland’ en is er de verwachte terugkeer van het detachement uit Mazar-alSharif eind april.
De maand september zal in het teken
staan van de herdenkingen van de 75ste
verjaardag van de Bevrijding, gezien de
opdracht Litouwen waarschijnlijk met
beperkte bezetting.
Voor onze Verbroedering verloren we in
2018 weer een aantal leden, daarom
moeten we trachten te genieten van onze
bijeenkomsten waar de vriendschap hoog
in het vaandel staat.
We organiseerden naar jaarlijkse gewoonte onze ontmoetings- en verbroederingsdagen die zoals steeds druk werden
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 waardig.
We konden zoals steeds rekenen op de

steun van onze eenheid voor de organisatie van onze bijeenkomsten waarvoor dan
ook onze dank.
Voor 2019 staat onze eerste activiteit op
15 maart gepland, onze statutaire vergadering die we zoals vorig jaar gekoppeld
hebben aan een eerste 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, dit door de veelheid aan taken die aan onze eenheid worden opgedragen en door het ontbreken
aan mankracht.
Onze Verbroederingsdag staat op 7 juni
gepland en ook dit programma zal doorgaan in het kwartier met ontvangst, een
bloemenhulde en een nog te preciseren
item, details in een volgend nummer.
Onze tweede ontmoetingsdag, gepland
24 september is nog in planningsfase
maar hierover leest u zeker meer in een
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volgende editie van de nieuwsbrief, voorlopig plannen
we een bezoek aan het trainingscentrum parachutisten te
Schaffen.
Naast deze activiteiten wordt er ook gewerkt aan een reis
naar Normandië, normaal gezien tussen dinsdag 20 en
zaterdag 24 augustus dit in het kader van de 75ste herdenking van de Bevrijding. Deze reis wordt in ‘joint venture’ gepland met de Vriendenkring Bevrijding-5 Linie.
Ook hierover meer details later.
Ook staan in het kader van de 75ste verjaardag van de
Bevrijding herdenkingen gepland tijdens de maand september, 4 september te Leopoldsburg, 18 september te
Maaseik en 19 september te Thorn (Nederland).
We organiseren ook nog steeds de maandelijkse bijeen-

komsten in het MKOK 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 15 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
vrijdag 15 maart 2019

Programma


11.30 uur: aperitief in de Club Silberman
(Kazerne Generaal Piron)



13.00 uur: middagmaal in Villa Astrid

Menu



Mokka



Aangepaste wijnen

Onkosten: 28 € per persoon, maaltijd en aperitief inbegrepen
Inschrijven:



Tongscharfilet ‘Nantua”





Kerriesoep met appelsnippers



Cordon Bleu met Bourgondische saus, warme

seizoensgroenten, gratin



Coupe Charlotte

Door het storten van het verschuldigde bedrag op
bankrekening BE69 7352 2330 3078 van onze
Verbroedering
Uiterste datum van betaling: 1 maart (gelieve deze
datum te respecteren)

Lidgeld 2019
Eén van de taken van de penningmeester is het tijdig innen van de lidgelden.
Mag ik de personen die hun lidgeld van 2019 nog niet betaald hebben beleefd vragen om de som van 15 € te willen
storten op ons rekeningnummer BE69 7352 2330 3078.
Waarvoor dank

In memoriam
Op 27 januari 2019 overleed Adjudant bd Dennis Ryken, De anciens van Siegen zullen zich Dennis herinneren als
een kalme, sympathieke en warme collega.
Wij vragen aan de familie om onze blijken van medeleven te willen aanvaarden.

