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Achterzijde

Toegekend aan Belgische burgers die in de rangen
van de Belgische strijdkrachten dienden gedurende de
Wereldoorlog en voldeden voor de criteria van de
Overwinningsmedaille.
Deze bronzen, enigszins driehoekige medaille werd
ingesteld op 21 juli 1919 en kon voorzien worden van
een aantal emblemen: een kroon voor vrijwilligers,
een zilveren balkje per frontstreep, een verguld balkje
ter vervanging van 5 zilveren, een rood email kruis
voor elke frontstreep enz…
Frontstrepen werden als volgt toegekend:
de eerste streep na één jaar frontdienst, de volgende
frontstreep voor elke volgende zes maanden
frontdienst. Marinepersoneel en vissers konden een
anker op het lint aanbrengen indien ze ook de
maritieme Decoratie hadden ontvangen.
Leden van het Expeditiekorps voor Rusland
ontvingen een balk "1916-R-1917" of
"1916-R-1918". De voorzijde van de medaille toont
het gehelmde hoofd van een soldaat waarbij de helm
is versierd met een lauwertak.
In de onderste hoeken van de medaille staan de
jaartallen "1914" en "1918" terwijl bovenaan de
medaille een klimmende leeuw, omgeven door een
eikenlooftak (links) en een lauwertak (rechts). De
ommezijde heeft een tweetalig inschrift, onder een
koningskroon geflankeerd door een eikenlooftak
(links) en een lauwertak (rechts):
MEDAILLE COMMEMORATIVE/DE LA
CAMPAGNE/1914-1918/
HERDENKINGSMEDAILLE/VAN DEN
VELDTOCHT.
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Woord Vooraf:
Beste vrienden,
Het jaar 2015 loopt ten einde, de klassieke eindejaarsfeesten staan voor de deur en 2016 kondigt zich aan.
Wij wensen dan ook iedereen een gelukkig en vooral gezond nieuwe jaar toe.
Wettelijke Feestdagen, verlofdagen, Interessante datums in dit kwartaal:
1/1/2016: Nieuwjaar;
6/1/2016: Driekoningen;
14/2/2016: Valentijn;
27/3/2016: Pasen;
28/3/2016: Paasmaandag
De rubriek "Kalender van de geplande Activiteiten - Herdenkingen" kan voorlopig niet worden ingevuld.
De plaatsen zijn meestal wel dezelfde elk jaar maar de datums kunnen nogal eens verschillen. Na
ontvangst van de uitnodigingen hebben we hierover enige zekerheid.
Natuurlijk zijn er de klassiekers zoals:
08/05/2016: bevrijdingsdag en V-Day;
21/07/2016; Nationale feestdag;
18/08/2016: herdenking van de slag van Sint Margriete Houtem en Grimde;
27/08/2016: herdenking Kersbeek;
03/09/2016: herdenking Hilaire Gemoets;
14/09/2016: herdenking Atheneum Tienen;
18/09/2016: herdenking bevrijding van Eindhoven;
01/11/2016: Allerheiligen, bloemenhulde graven oud-strijders kerkhof Tienen;
10/11/2016: herdenking wapenstilstand in Bost en Oplinter;
11/11/2016: Wapenstilstand, bloemenhulde;
15/11/2016: Koningsdag;
26/11/2016: herdenking Paramor Hoegaarden.
De juiste datums, uur en verzamelplaats van deze en andere herdenkingen en plechtigheden zullen in een
volgende "Klaroen" worden gepubliceerd en dit voor zover we hiervan worden verwittigd en/of
uitnodigingen ontvangen.
De vrijgekomen ruimte in deze "Klaroen" wordt ingenomen door de rubriek "Monumenten in onze
streek".
Dit kwartaal wordt de gemeente Linter behandeld en we danken hiervoor de gemeente Linter en de
Heemkundige Kring Linter die ons bereidwillig de nodige informatie bezorgden.
In de maand november hebben we afscheid moeten nemen van de heer Theophile (Fille) Ausloos.
Fille was jarenlang bestuurslid en penningmeester van de oorlogsvrijwilligers afdeling Tienen.
Wij herinneren hem als een bijzonder aimabele, vriendelijke, goedlachse en behulpzame man en hij zal op
deze manier in onze gedachten verder leven.
Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gaat door op 22 januari 2016 om 15:00u in de kantine van de Koninklijke
vliegclub De Wouw in Goetsenhoven.
Een afzonderlijke uitnodiging hiervoor is bijgevoegd.
Klassiek op het einde van een jaar is dat de lidgelden moeten worden hernieuwd.
De meeste van onze leden hebben hun lidgeld vereffend tijdens het jaarlijks banket, maar voor de anderen
vragen wij om dit nu te doen.
De nodige informatie hiervoor vind u op de laatste bladzijde van deze Klaroen.
De redactie.
2

MONUMENTEN IN ONZE STREEK:
Linter en zijn oorlogsverleden.

Linter telt met Orsmaal-Gussenhoven, Neerhespen, Overhespen, Melkwezer, Drieslinter,
Neerlinter en Wommersom zeven deelgemeenten.
Teneinde het oorlogsverleden van de gemeente op een passende wijze actueel te houden
bij de huidige en komende generaties, vinden we 14 gedenkplaten en oorlogsmonumenten
terug.
Bronvermelding: Heemkundige Kring Linter

1.1. ORSMAAL: gedenkplaat aan de ingang van het militair kerkhof - WO I

1.2. ORSMAAL: grafstenen en oorlogsmonument 3° Regiment Lansiers,
kerkhof Orsmaal - WO I
Grafstenen
en monument
Militair kerkhof
Orsmaal WO I
van 17 gesneuvelde Lansiers en
Lt. van der Burch

3

Monument gesneuvelde Lansiers
Kerkhof Orsmaal - WO I
Op het monument zien we de wapenspreuk
van het 3° Regiment Lansiers met de tekst
"Je tiens-Comme à Orsmael".
In de slag van Orsmaal vormde de rivier de
Gete de verdedigingslijn.
Vijf bruggen werden bezet en versperd.
De Duitsers gingen fel te keer.
Huizen werden in brand gestoken en er werd
ook geschoten op burgers.
25 soldaten van het 3° Regiment Lansiers
sneuvelden evenals drie officieren:
Knapen, van der Burch en Halleux.

Op het kerkhof van Orsmaal bevinden zich
nu nog 17 graven waaronder het graf van
kapitein-commandant Knapen.

1.3. ORSMAAL: monument ter nagedachtenis van Kapitein-commandant Léon
kerk van Orsmaal - WO I.

Knapen - aan de

Kapitein-commandant
Léon KNAPEN
was aanvoerder van de
verdedigingstroepen aan de
Getelinie.
Op 10 augustus 1914
sneuvelde hij in de slag van
Orsmaal - Gussenhoven.
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1.4. ORSMAAL: gedenkplaat in de borstwering van de brug van de Kleine Gete
ter ere van luitenant-vrijwilliger Graaf van der Burch - WO I.

Graaf van der Burch
verdedigde deze brug op de
St. Truidensesteenweg
te Orsmaal
maar werd getroffen en stierf aan
zijn verwondingen.
Zijn graf bevindt zich op het
kerkhof van Orsmaal.

Op de gedenkplaat:
"Brug Lt.
Comte van der Burch,
2° Eskadron3e Lansiers
10-8-1914"

1.5. ORSMAAL:gedenkplaat op de gevel hoeve Halleux, - WO I
De hoeve Luitenant Halleux dateert van de 18e eeuw. In de slag van Orsmaal stond deze imposante hoeve
centraal. Het 3e Regiment Lansiers, onder leiding van Commandant Knapen en Luitenant Halleux,
verzette zich heving tegen de Duitsers. Het overwicht van de Duitsers was echter te groot en zeven
Lansiers sneuvelden. Luitenant Halleux werd in die strijd onder het poorthuis verwond met een sabel en
stierf een paar dagen later. Als eerbewijs voor zijn heldenmoed werd de Marcoer/Beckers hoeve niet
alleen omgedoopt tot hoeve Halleux maar werd ook naast de poort een gedenkplaat op de gevel bevestigd.
Op deze plaat lezen we: "Ter nagedachtenis diegenen die hier vielen op 10.8.1914 onder bevel van Lt. A.
Halleux.
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2.1. NEERLINTER:
Gedenksteen '100 jaar Verwoesting Neerlinter
18-19/08 - 1914" aan Parochiecentrum Neerlinter.
Met deze gedenksteen wil de gemeente de
oorlogsgruwel die zich op 18 en 19
augustus 1914 afspeelde onder de aandacht
brengen en actueel houden bij de huidige
en komende generaties.
Op deze datum werden 72 van de 120
woningen die Neerlinter toen telde,
afgebrand door de Duitse troepen.
De overige huizen werden geplunderd.
De verwoesting van Neerlinter is wellicht
wraak voor het ontdekken van een gedode
Ulaan van wie de ogen uitgestoken waren.
De aanval op Neerlinter maakte deel uit
van de Slag bij Sint Margriete Houtem,
waarbij meer dan driehonderd doden te
betreuren vielen.
In Neerlinter lieten 26 Belgische soldaten
het leven.
Bij het afbranden van de woningen kwam
geen enkele burger om.

TEKST GEDENKSTEEN:
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2.2. NEERLINTER : oorlogsmonument aan het kerkwegje van de Sint Foillanus-kerk in
Neerlinter ( achterzijde WO I )

AchterzijdeOorlogsmonumen
t Neerlinter
Gesneuvelden WO I :
Het monument is geplaatst in
1924 ter ere van zeven
gesneuvelde soldaten
SCHEPERS E
MELLAERTS H
MORREN J
HOLIVIERS F
LAMBEETS E
DEWIL J
LAERMANS L
en twee burgers
PETRE E
STROOBANTS T
In de bovenste plaat
staan 45 namen
van soldaten gegrift
die de vier gruweljaren
aan de Ijzer overleefden.r

Net als het monument in Orsmaal is dit
oorlogsmonument van de hand van
beeldhouwer EugeenArnauts, geboren in
Neerlinter zelf.
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2.3 NEERLINTER : oorlogsmonument aan het kerkwegje van de Sint Foillanus-kerk in Neerlinter
( voorzijde) WO II

Voorzijde
Oorlogsmonument Neerlinter
Gesneuvelden WO II :
Op de voorzijde van de
gedenksteen staan de namen
van de gesneuvelden
van WO II :
Mathues Eduard, soldaat
15e Artillerie Regiment
overleden te Fleurus op
14.05.1940
en
Sacreas Emiel, burger,
gesneuveld bij bombardement
te Kuringen op 08.04.1944.

Monument aan de Sint Foillanus-kerk, Neerlinter (Voorzijde)
gesneuvelde soldaat en burger WO II
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3.1. DRIESLINTER: gedenksteen in de kerk, Drieslinter - WO I
1914 - 1918
Dankbare gedachtenis
van DRIESLINTER
aan zijne
GESNEUVELDE SOLDATEN
FERDINAND FLOSSY
29 JAAR
HUBERT BEELEN
23 JAAR
R.I.P.

3.2. DRIESLINTER : gedenkplaat aan kerk Drieslinter :
gesneuvelde militairen en burgers Drieslinter – WO II
10 mei 2015 inhuldiging
gedenkplaat aan de kerk van
Drieslinter :
Hulde aan
drie militairen uit
Drieslinter die sneuvelden
voor het Vaderland
aan twee Belgische soldaten
en drie burgerslachtoffers
uit Drieslinter
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4. NEERHESPEN : gedenkbord aan voorgevel van de Sint Mauritiuskerk, Neerhespen – WO I
Gedenkplaat aan de deur van
de kerk met de woorden
‘ Hulde der Gemeente
Neerhespen
aan Hare Dapperen
die streden ter bevrijding van
’t Vaderland ‘.
Twee soldaten uit WO I
worden hier herdacht :
VANLEEUW Ferdinand,
korporaal, overleden te
Veurne op 20.10.1914 en
MULS JOSEPH, soldaat
vermist
evenals 20 gesneuvelde
militairen

4.1. NEERHESPEN : gedenksteen tegen kerk Neerhespen
“ bataille de Neerwinden 1793 “ - slag bij neerwinden 1793 met ingemetste kanonkogel

In de zijgevel steekt een kanonkogel ter
herinnering aan de tweede
‘ Slag bij Neerwinden ‘ in 1793.
Die oorlog werd betwist tussen het
revolutionaire leger van Frankrijk en
het coalitieleger van Oostenrijk.
De oorlog werd gewonnen door het
coalitieleger, waardoor Oostenrijk
de heerschappij in de Oostenrijkse
Nederlanden herwon op de Fransen.
Het jaar nadien werden de Oostenrijkers
definitief verslagen
en kwamen de Oostenrijkse
Nederlanden en Luik in 1795
onder Frankrijk tot 1815.
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4.2. NEERHESPEN : gedenksteen van René Dethier, Neerhespen WO II

Deze gedenksteen werd op 06/05/2007
ingehuldigd
te Neerhespen aan de Laarweg,
achter het ex-militaire depot, dat nu dienst doet
als trainingscentrum voor politiehonden.
Op de steen :
In Memoriam
Kapitein René Dethier,
sectie Mitrailleurs
van het 3e Luchtvaartregiment, sneuvelde hier op
10 mei 1940 om 04:30 u
bij de eerste luchtaanval op het vliegveld van
Neerhespen. Vliegtuigen uit Evere kwamen in
Neerhespen schuilen maar vier ervan werden
door Duitse vliegtuigen
tot schroot herleid.
Kapitein René Dethier was de allereerste
Belgische militair die sneuvelde in Wereldoorlog
II.

5. WOMMERSOM : gedenkzuil bij Sint Quintinuskerk,
WO I en gedenkplaat WO II

Voor de kerk van Wommersom
zien we een zuil die herinnert
aan WO I
met vermelding
WOMMERSOM AAN ZIJNE HELDEN
met plaat onderaan ter herdenking van de
slachtoffers van WO II
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EEN STUKJE GESCHIEDENIS….

Belgische bevolking tijdens en na de oorlog

Het Schlieffenplan voerde de oorlog dwars door België.
Het Koninkrijk België was gedurende de vier jaar in oorlog. Het neutrale land werd door de Duitsers
aangevallen. Maar wat gebeurde er met de Belgische bevolking? Wat bleef er van het 88-jarige koninkrijk
na de oorlog over? In dit onderdeel wordt alles zorgvuldig opgesomd.

Duitse inval
De Duitsers vielen België binnen op 4 augustus 1914. De Duitse opmars werd tegengehouden door de
Belgen die zich terugtrokken in de forten van Luik. Maar ondanks de zware forten werden de Belgen
teruggedreven tot Antwerpen, waar men standhield achter de forten aldaar. Er deden zowel in België
maar ook elders geruchten de ronde dat de Duitsers nonnen doodden en de handen van de kinderen
afhakten, maar dit bleek allemaal geallieerde propaganda. Toch werden er heel wat burgers gedood en
mishandeld, merendeels omdat ze zich verzetten. 183 burgers werden op 19 augustus 1914 terechtgesteld
nadat men een Duitse officier neerschoot. Leuven viel diezelfde dag en werd in de nacht op 25 en 26
augustus als represaille platgebrand waardoor er circa 1130 gebouwen in vlammen opgingen en meer dan
200 burgers omkwamen. Onder die circa 1130 gebouwen was de bibliotheek met eeuwenoude
waardevolle boeken die allemaal verloren gingen.

Terugtrekking achter de Ijzer
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Terugtrekking achter de IJzer
Antwerpen viel op 10 oktober 1914. Al voor de val besloot koning Albert I om zich over te geven. Maar
hij werd overtuigd om te blijven vechten tegen de Duitsers en trok zich terug naar Diksmuide achter de
IJzer. Niet alle Belgische militairen trokken terug achter de IJzer, sommigen gingen naar het neutrale
Nederland waar ze ontwapend werden en in speciale kampen werden ondergebracht. Daar zaten ze veilig
tijdens de oorlog maar na de oorlog werden ze door velen beschouwd als lafaards.

De foto vertoont een Belgische opleiding met een Franse Canon de 155 L modèle 1877 in het kamp van
Mailly in Frankrijk. Omdat België compleet bezet was of in oorlog lag, werden de Belgen in Frankrijk
opgeleid.
Ook de meeste Antwerpenaars vluchtten in paniek naar de Nederlandse gemeenten Roosendaal en
Bergen-op-Zoom. De Nederlanders konden de toestroom (het ging om honderdduizenden vluchtelingen)
nauwelijks aan maar besloten ze toch zo goed en zo kwaad als het ging onderdak te verlenen, in tenten, in
stallen, bij particulieren, in kerken, ja, waar al niet. Later werden ze ondergebracht in zogenaamde
vluchtelingenkampen.

Elektrische Gordijn
Er ontstond een vast front in België dat liep vanaf de Franse grens tussen Le Bizet en Frelinghien door
Heuvelland om daarna rond Ieper richting de kust te gaan en daar te eindigen. Veel Belgen keerden
daarom terug naar België. De Duitsers wilden dit niet. Daardoor werden België en Nederland in 1915
gescheiden met een draadversperring die liep vanaf Knokke tot Vaals. Dit zogenaamde Elektrische
Gordijn, toen ook gekend als de "Dodendraad", was van 1,5 tot 2,5 meter hoog en bestond uit vijf tot tien
stroomdraden die beurtelings onder hoogspanning werden gezet. Aan beide zijden van de elektrische
versperring was er een draadversperring die niet onder spanning stond. Het plan werkte maar gedeeltelijk.
De Belgische spionnen, smokkelaars, passeurs en vluchtelingen waren immers handig en vindingrijk. Ze
maakten o.a. een houten raamwerk, plaatsten dat tussen de draden en kropen er door. Toch vielen er
slachtoffers: ruim 800 mensen kwamen om aan de draadversperring.

Elektrische Gordijn
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De Belgen die niet konden vluchten, werden letterlijk opgesloten. Ten noorden was het Elektrische
Gordijn, ten oosten lag het land van de vijand, ten noorden en westen lag het front. De Duitsers waren
ook veeleisend. Ze eisten allerhande producten om hun troepen te onderhouden. Alle steenkoolmijnen
waren door de Duitsers in beslag genomen maar ook alle landbouwproducten zodat de bevolking
afzwakte. Daarbij vorderden de Duitsers nog een enorme oorlogslast die in 1917 het dubbele bedroeg van
de Belgische belastingen. Alsof dat nog niet genoeg was kregen degenen die achtergebleven waren te
maken met enorme prijsstijgingen. De prijzen waren soms tienmaal zo hoog als vóór de oorlog. Vooral
zeep was onbetaalbaar. Andere producten zoals specerijen en mosterd waren namaak, zelfs vleesextract
had weinig met vlees te maken. Koffie werd vervangen door cichorei. De Duitsers eisten ook dieren op
zoals paarden en postduiven. De duiven konden immers gebruikt worden voor communicatie met de
vijand.
De Amerikaanse deelname aan de oorlog liet het tij keren. De Commision for Relief in Belgium werd
opgericht, een organisatie die bevoorrading voor de Belgen regelde. Ondanks dat waren er toch tekorten.
Brood, zuivel en aardappelen waren gerantsoeneerd maar ook aan andere goederen was er tekort. Elk
gezin had het recht op een bepaalde hoeveelheid van deze goederen. Er ontstonden ziektes zoals tyfus,
tuberculose en de Spaanse Griep die na de oorlog nog enkele jaren slachtoffers maakten.

Zivilarbeiter en het verzet
De Belgen waren in 1916 verplicht om een identititeitskaart bij zich te hebben met alle gegevens met
foto. Dit was voor de Belgen nieuw. Zo konden de Duitsers de Belgen beter onder controle houden. De
zogenaamde Zivilarbeiter werden in datzelfde jaar tewerkgesteld in Duitsland of achter het front. Dit
zorgde voor enorme protesten zowel in binnen- als buitenland. Meer dan 120.000 Belgen werden
dwangarbeider. Meer dan 2.600 stierven door uitputting, ziektes of door oorlogsgeweld.
Het verzet liet zich echter niet afschrikken door de Duitse maatregelen. In het geheim verspreidde het
pamfletten, spotliederen en sluikbladen (ondergrondse verzetskranten). Om de Duitsers tegen te werken
saboteerde het verzet allerlei fabrieken. Toch werden meer dan 1000 verzetslieden betrapt met de
doodstraf als gevolg.

Evacuatie naar andere landen
Door het vaste front konden de burgers enkel vluchten naar het zuiden richting Frankrijk of richting het
westen naar Groot-Brittannië. Steeds meer steden werden geëvacueerd. Zo werden de laatste Ieperlingen
geëvacueerd in mei 1915; in 1917 Wervik en Roeselare waar de Duitse munitieposten gestationeerd
waren en ten laatste - door het Duits Voorjaarsoffensief - Poperinge in 1918. Meer dan 1,5 miljoen
burgers vluchtten. In Frankrijk werden de meeste Belgen opgenomen in Rouen en Le Havre. In GrootBrittannië werden de Belgen overgebracht naar Birtley Elisabeth, dat speciaal was opgezet voor
Belgische vluchtelingen. Daar konden de Belgen hun normale leven voortzetten. Om toch nog van
betekenis te zijn voor hun vaderland werkten de Belgen in Groot-Brittannië in de munitiefabriek Pelabon
in Richmond nabij Londen. Daar kregen Belgische winkeliers de kans om een eigen zaak te openen, enkel
voor de Belgische vluchtelingen.

Na de oorlog
Na de wapenstilstand keerde de Belgische bevolking terug, maar lang niet iedereen. Ruim 585.000
burgers bleven in Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië. De meeste vluchtelingen waren afkomstig uit
Groot-Brittannië en Nederland. Ruim 325.000 bleven in Frankrijk. Maar degenen die huiswaarts keerden
troffen aldaar chaos aan. Van hun huis stond vaak niets meer overeind. En als dat wel het geval was, was
de inboedel leeggeroofd, hoewel dat niet eens het werk van de Duitsers hoefde te zijn. Na jaren
afhankelijk buitenlandse hulp die vooral afkomstig was van Amerika, was het zijn bevoorrechte positie
als economische macht kwijt. De Belgen hadden een grote gebrek aan kolen, eten en kleren. Zo
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ontstonden hoge werkloosheidscijfers (tot 800.000). De overheid kon ook niet veel betekenen, omdat er
niets was. Maar organiseerde, om de bevolking enigszins op te vrolijken en de aandacht af te leiden van
alle ellende, de Olympische Spelen, die in 1920 in Antwerpen werden gehouden. Duitsland mocht
daaraan niet meedoen.

Luchtfoto van Ieper 1919
Meer dan 60.000 Belgen waren omgekomen. Zowel militairen als burgers. Meer dan 50.000 waren
verminkt. De armoede steeg door de hoge belastingen die acht keer hoger waren dan voor de oorlog. Het
geld was nodig voor de wederopbouw. Vooral in de Westhoek was dit dringend nodig. De Eerste
Wereldoorlog was afgelopen, toch stond een andere oorlog voor de deur. Niet de Tweede Wereldoorlog,
maar de Europese burgeroorlog. Zo werden de vluchtelingen beschouwd als opportunisten zodat België
uiteenviel in drie naties: Bezet België, vrij België en België in ballingschap. Dat beeld ontstond al in 1914
maar bleef na de oorlog een tijdje voortleven onder de burgers.
De steden die in de frontlinie lagen waren compleet verwoest. De streek vanaf Nieuwpoort, rond Ieper
richting Ploegsteert werd beschouwd als "Verwoeste gewesten", want de burgers van de getroffen
gebieden konden hun eigen woongebied niet meer herkennen. Geen enkel huis bleef onbeschadigd.
Bomkraters vol met besmet water. Prikkeldraad waar afval bleef hangen zoals kledij, takken en stoffelijke
resten. Onder water gelopen loopgraven die aan flarden werden geschoten. Bunkers die in een smerige
toestand verkeerden, desondanks waren het geschikte plaatsen om te overnachten. Allerlei defect geschut,
wapens, allerlei legermaterialen en vastgelopen tanks konden onderdak bieden. Het bosrijke gebied werd
door vier jaar strijd veranderd in een troosteloze vlakte vol onkruid. Het ondergelopen gebied aan de IJzer
is nu nog te herkennen. Vele hectaren aan grond moesten opnieuw ontgonnen worden.
Toch verloren de Belgen niet alle hoop. Alles werd ontmijnd, afgebroken en de velden werden geëffend.
Zware klussen maar dat hadden ze er wel voor over. In 1921 begon de wederopbouw, maar zeker in Ieper
was dit geen sinecure. De Britten wilden de middeleeuwse stad behouden in zijn oorspronkelijke staat, als
herdenkingsplaats. Maar de Ieperlingen dachten daar anders over zodat de wederopbouw in 1921 begon.
Merendeels betaald met Duits geld dat opgeëist was door het Vredesverdrag. Ook België had problemen
met het Vredesverdrag. België kreeg gewoon niet genoeg hoewel alle oorlogsschade betaald moest
worden door de Duitsers. De Oostkantons werden bij België gevoegd en het koloniale bezit werd met
Rwanda-Burundi uitgebreid.

15

Aanvullende informatie over onze verenigingen kunt u bekomen bij:
Voor K.N.F.O.V.:
bij de voorzitter:

Johny Stiers, Tel.: 0495 24 01 70
e-mail: johny.stiers@telenet.be

Voor IMOS:
bij de voorzitter:

Karel Laeremans, Tel.: 0475 77 83 43
e-mail: karel-laeremans@skynet.be
bij de o/voorzitter - secretaris:
Luc Reniers, Tel.: 0477 69 51 29
e-mail: luna218@telenet.be
bij de o/voorzitter - penningmeester:
Johny Stiers, Tel.: 0495 24 01 70
e-mail: johny.stiers@telenet.be
Om lid te worden van onze Patriottische verenigingen kunt u
het bedrag van 10,00€ storten
op volgende rekeningnummers:

BE57 9730 7774 5635 ten name van IMOS REGIONALE BRABANT
en/of

BE88 9730 8120 9141 ten name van KNFOV Tienen
Motiveer ook jongeren, vrienden en kennissen om lid te worden van onze verenigingen
bedankt voor uw steun en inzet.
IMOS heeft ook een website waarop u alle informatie vindt over onze werking:

www.imosphinx.eu

PIERRE GIJSEN
VERWARMEN EN KOELEN
WATERPOMPEN - ZONNEBOILERS - ZONNEPANELEN
AIRCO VENTILATIESYSTEMEN
SANITAIRE INSTALLATIES
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

TEL.: 00 32 475 54 87 93
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