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IMOS – NIEUWSBULLETIN 2016
Vriendschap is als de zon die plots door
de wolken breekt en alles prachtig kleurt .
Vrienden zijn mensen die je aanvaarden zoals je bent.
Vrienden zijn mensen die steeds op je wachten
en bij wie je altijd welkom bent .
Vriendschap ontspringt als een bron, groeit uit
tot een stroom en haar golven zijn als de zee.
Vriendschap helpt ons om van elk moment te genieten,
Het leven is zoveel fijner , omdat we vrienden zijn.
Een gelukkig en voorspoedig 2017.

Overlijdens:
C / 2576 Van den Broeck Albert
Geboren te Antwerpen op 12 september 1929
Overleden te Mortsel op 16 augustus 2016-11-26
Bestuurslid Regionale Antwerpen
Aansluitingsdatum

: 08.06.2000

Ledenfeest :

Op 17 september 2016 organiseerden het Kon. Verbond der Veteranen van
Koning Leopold III – Afdeling Antwerpen en IMOS – Regionale Antwerpen gezamenlijk hun jaarlijks
ledenfeest in de lokalen van “ De Basiliek “ te Edegem.
29 personen hadden hun opwachting gemaakt om hierbij aanwezig te zijn .
In zijn welkom toespraak bracht Dhr. Raymond Havermans – Voorzitter IMOS Antwerpen hulde aan
Dhr. Albert Van den Broeck , voorzitter van de Veteranen van Koning Leopold III en bestuurslid Imos
, die voor enkele weken onverwacht uit ons midden werd weggerukt.
Albert was een integer man met principes, een woord is een woord
Zijn trouw aan Vorst en Vaderland was voor hem heilig.
Hij was een patriot in hart en nieren.
Over Albert zal nog dikwijls gesproken worden ; wij zullen hem in onze gedachten bewaren als een
trouwe vriend en medewerker.
Enkele ogenblikken van ingetogenheid werden in acht genomen gedurende dewelke ieder
persoonlijk kon terugblikken op zijn herinneringen aan Albert
De schikkingen voor dit ledenfeest werden nog genomen in gezamenlijk overleg , en het is zeker de
innigste wens van Albert om hier vandaag een feest van te maken.
Om het voortbestaan van de Veteranen van Koning Leopold III te verzekeren heeft Dhr Jef Boex
aanvaard het voorzitterschap a.i.van deze vereniging waar te nemen , hierin bijgestaan door Mevr
Ghislaine Vrints.
Dhr. Thierry Plaitin , nationaal voorzitter Imos , vereerde ons met zijn aanwezigheid.
Hij was met zijn echtgenote speciaal van Kortrijk overgekomen om hier aanwezig te zijn.
In zijn toespraak verwees hij naar Conrad F. STRZELEZYCK , destijds generaal in de Poolse
strijdkrachten , die in november 1943 mede aan de wieg stond van de oprichting van IMOS op
internationaal vlak en op hogere echelons , en de contacten die ondertussen werden gelegd met zijn
nabestaanden
Aansluitend werd , zoals gebruikelijk , een toast uitgebracht op ZM de Koning en ons Vorstenhuis,
gevolgd door de Belgische nationale hymne
Ten slotte werd door de nationale voorzitter van IMOS aan volgende verdienstelijke leden een
ereteken uitgereikt : Boex Joseph ; Van Landeghem Guido , Vercauteren Robert , De Block Henri ,
Scherpenberg Gilbert , De Block Johan , Wouters Marcel , Henderickx Hendrik , Cornil Clqude
Na deze korte inleidende receptie was het tijd om plaats te nemen aan de feestelijk gedekte tafels .
Het uitgebreide feestmenu en de nodige bijhorende dranken stonden garant om op deze
grondvesten een mooi feest te bouwen.
Vervolg op keerzijde

De aanwezigen van beide verenigingen konden van deze gelegenheid gebruik maken om in een
aangename sfeer verder met elkaar kennis te maken.
Het is zeker onze bedoeling deze samenwerking ook in de toekomst in stand te houden
Dodenherdenking :
Op 25 november 2016 werd, in samenwerking met het Kon. Verbond der Veteranen van Kon. L III , in
de Basiliek te Edegem een serene eucharistieviering opgedragen met herdenking van de overleden
leden van beide verenigingen; hierbij werd in het bijzonder hulde gebracht aan
Dhr Albert Van den Broeck, bestuurder van IMOS – Regionale Antwerpen en voorzitter van het Kon.
Verbond der Vertanen van Kon L. III – Afdeling Antwerpen.
Aansluitend werd een korte receptie gehouden met heildronk aan ZM de Koning.
Zoals het goede Belgen past werd dit gebeuren afgesloten met een smakelijke maaltijd.

Planning activiteiten 2017:
08 februari 2017

Algemene vergadering + Worstenbrood – Appelbollen

16 september 2017

Jaarlijks ledenfeest

Later

Dodenherdenking

