VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Mei 2017
Jaargang 38 Nummer 2

Nieuwsbrief
Woordje van de Voorzitter
Een derde van 2017 is alweer voorbijgevlogen.
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We moesten afscheid nemen van enkele van onze leden
of oud-leden. En hoewel al onze leden belangrijk zijn
was het afscheid van onze ondervoorzitter toch de
zwaarste dobber.
Julien was medeoprichter van onze Verbroedering en
dus een man van het eerste uur.
Hij was ook een man van de aanpak met een eigen visie,
doch zijn belang en bijdrage voor onze Verbroedering
zijn niet becijferbaar.
Als voorzitter werd ik door Jeanne gevraagd een woordje te zeggen op de begrafenisplechtigheid, dit was dan
ook het minste wat ik kon doen. Het werd persoonlijk
een zware dag daar de avond voor de begrafenisplechtigheid mijn schoonvader overleed na een maand op intensieve zorgen gelegen te hebben.
Ook werden twee van de drie functies van de commandodriehoek vervangen, op vrijdag 13 januari werd de
dertiende korpscommandant in plaats gesteld en op 17
maart werd de nieuwe korpsadjudant in plaats gesteld.
We wensen beide nieuwkomers veel succes toe en vooral veel ‘jobsatisfaction’ in deze mooie eenheid, en hopen
met beiden dezelfde goede banden te onderhouden zoals
met al hun voorgangers. Ook wensen we de vertrekkers
succes toe in hun nieuwe functies.

Te noteren data:

09 juni: Verbroederingsdag
08 september: Molenbeek
6 September: Maaseik
7 September: Thorn
6 oktober: graventocht
Limburg
13 oktober: ontmoetingsdag

zich in ons midden te begeven.

Ik herinner er nogmaals aan dat om de banden van onze
Verbroedering wat aan te halen een maandelijkse bijeenkomst plaatsvindt van de oud onderofficieren, waar alle
Voor beide afscheidnemers en hun partners werden in leden van de verbroedering welkom zijn, en waar men
naam van onze Verbroedering een geschenk en bloemen vrijblijvend tussen pot en pint kan bijpraten. Deze bijeenkomst vindt plaats, telkens op de eerste dinsdag van
overhandigd.
de maand in het Cultureel Centrum te Leopoldsburg en
Daarnaast kwam er ook een einde aan een poging om dit vanaf 14 uur.
een nieuwe overkoepelende VZW op te richten die de
bestaande traditieverenigingen zou ‘chaperoneren’. Onze De maand juni wordt gekenmerkt door meerdere activivereniging heeft deelgenomen aan de voorbereidende teiten waarvan u meer terugvindt verder in dit nummer.
werkzaamheden, echter met steeds de melding dat er Op 2 juni vindt de dag der Traditieverenigingen plaats
voor ons geen nood aan een overkoepelende organisatie waar de twee andere verenigingen hun Statutaire Vergawas en we waarschijnlijk niet gingen toetreden. Op onze dering organiseren, wijzelf nemen deel echter zonder
Statutaire Vergadering van 22 februari werd dan ook, specifieke organisatie.
met eenparigheid der stemmen, besloten niet in deze
nieuwe organisatie in te stappen. Op 25 april werd dan Op 9 juni houden wij dan onze Verbroederingsdag in het
ook de stekker uit deze poging getrokken, nadat ook de kwartier met een bloemenhulde aan het monument en
Vriendenkring Bevrijding-5 Linie te kennen had gege- een aperitief en maaltijd in de Club Astrid.
ven geen nood te hebben aan deze nieuwe VZW en de Op 30 juni is er dan 25 jaar Bvr/5 Li, een herdenkingshuidige korpscommandant te kennen gaf niet te kunnen/ moment van de fusie.
mogen fungeren als voorzitter van deze nieuwe VZW en
ook de functies secretaris en penningmeester niet door Zo om deze nieuwsbrief niet te overladen zal ik het
hierbij laten en hoop velen van jullie te ontmoeten op
leden van het bataljon ingevuld kunnen worden.
een of meerdere bijeenkomsten in juni en wens ik jullie
allen het beste toe en vooral een goede gezondheid.
Op 22 februari werd voor het eerst, aansluitend aan onze Met bevrijdersgroet.
Statutaire Vergadering, onze eerste ontmoetingsdag
georganiseerd in het Kwartier en zoals steeds hadden we Luc Smet
een grote opkomst en konden we weer op de magie van
onze feestcommissaris Herman rekenen om nog maar Voorzitter
eens een SUPERmenu uit de mouw te toveren. Ook
mochten we de korpscommandant ontvangen tijdens de
receptie. We danken hem dan ook voor zijn bereidwilligheid om aan onze noden tegemoet te komen en in zijn
drukke agenda toch een gaatje gevonden te hebben om
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Dag van de traditieverenigingen
vrijdag 02 juni 2017

Alhoewel onze Verbroedering niet actief meewerkt aan deze activiteit houden
we er toch aan om onze leden hierop uit te nodigen.
Programma

De Club Silberman in geopend van 10 tot 13 uur.
Ook onze traditiezaal is toegankelijk tijdens dezelfde uren
Onkosten: 30 € per persoon voor aperitief en standing lunch

13.00 uur: aperitief in de Villa Astrid te Leopoldsburg

Inschrijven: door de som van 30€ per persoon te betalen op ons rekeningnummer BE69 7352 2330 3078 en dit VOOR 24 mei.

13.30 uur: standing diner

Verbroederingsdag
vrijdag 09 juni 2017

Traditiegetrouw organiseren we onze jaarlijkse Verbroederingsdag en dit op
vrijdag 09 juni 2017 te Leopoldsburg
Programma:

Menu: slaatje van krab vergezeld van pompelmoes en maredsous,; kleurige
paprikavelouté, medaillon van het varkentje met mosterdsaus, groentenwok en
pommes duchesse; brusselse wafel met aardbei, ijs en slagroom; witte en rode
wijn; mokka

11.00 uur: verwelkoming met koffie in de Club Silberman

Onkosten: 25 € per persoon

11.45 uur: bloemenhulde aan het monument

Inschrijven: door de som van 25 € per persoon te betalen op ons rekeningnummer BE69 7352 2330 3078 en dit VOOR 2 juni.

12.15 uur: aperitief in de Villa Astrid
13.00 uur: middagmaal

Viering 25 jaar Bataljon Bevrijding/5Linie
vrijdag 30 juni 2017

Programma:

23.00 uur: einde activiteiten

11.00 uur: militaire plechtigheid

Onkosten: alles is ter plaatse te betalen

12.00 uur: static Demo middelen Bn Bvr/5Li

Inschrijven: telefonisch ( 0479.800348) of per mail
(penningmeester@bevrijding.be) en dit VOOR 20 juni. Te vermelden: nummerplaat, merk en kleur van de wagen.

12.00—23.00 uur: Expo 25 jaar Operaties
12.00—23.00 uur: gezellig samenzijn met mogelijkheid tot een hapje een
drankje

In memoriam

Lidgeld 2017
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld bedraagt het lidgeld vanaf dit jaar 15 €.
De leden die nog niet betaald hebben kunnen dit bedrag alsnog storten op onze bankrekening BE69 7352 2330 3078
Met dank

