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Een nieuw jaar… een nieuwe start
2014 loopt op zijn laatste beentjes en maakt stilaan plaats voor 2015. Een nieuw jaar komt eraan…
Van jongsaf zijn we het gewoon familieleden, vrienden en kennissen bij elke jaarwisseling het
allerbeste toe te wensen: een goede gezondheid, veel liefde en vriendschap en de wil om door te
zetten als het in het leven soms wat tegenvalt. Kortom, we wensen allen die ons dierbaar zijn dat
elke stille droom in vervulling mag gaan…
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Ook wij, als bestuursleden, wensen jou een voorspoedig nieuw jaar met alles erop en eraan wat je
ervan verwacht.
Een nieuw jaar is telkens een nieuwe start. Ook voor ons is dat niet anders.
Wat je nu in handen houdt, is het allereerste nummer van een maandelijkse uitgave die wij gepland
hebben om je te informeren over het reilen en zeilen van onze beide verenigingen. Maar ook over
andere dingen: een stukje historiek, foto’s van herdenkingen waarop je ongetwijfeld aanwezig
was…, en noem maar op. Dit spectrum van informatie, rechtstreeks naar onze leden toe, is enorm
groot. En dat spectrum hebben wij bewust willen opvullen met ons infoblad.
“De Klaroen!” wordt dus een maandelijkse uitgave van IMOS en van KNFOV waarin je alle
informatie vindt over al hetgeen er gebeurde en te gebeuren valt.
“De Klaroen!” wordt ook een band tussen onze leden en hopelijk ook het middel om nieuwe leden
tot onze gezamenlijke werking aan te trekken. Hoe meer leden we namelijk hebben, hoe
representatiever we naar buiten kunnen treden. En daarom vragen we graag jouw persoonlijke inzet!
Johny Stiers en Karel Laeremans, voorzitters
Noteer alvast in je (nieuwe) agenda: nieuwjaarsreceptie van het P.V.T.

Op vrijdag 9 januari 2015 worden jij en je partner van harte uitgenodigd
op de nieuwjaarsreceptie van het Patriottisch Verbond Tienen.
Deze vindt vanaf 16 uur plaats in de kantine van de
Koninklijke Vliegclub “De Wouw” – Hannuitsesteenweg in Tienen-Goetsenhoven.
De deelnameprijs per persoon bedraagt € 12,00,
uiterlijk voor 30 december 2014 te storten op het rekeningnummer van
IMOS – Regionale Brabant dat je achteraan dit infoblad in het kader terugvindt.
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op dit gezellig samenzijn onder vrienden…
met uiteraard de nodige hapjes en drankjes erbij. Tot dan!
Blijvende Tiense herinneringen aan onze Helden
In Tienen staan een aantal monumenten die herinneren aan het offer dat zovelen brachten voor onze
Vrijheid.
Velen van ons kennen er de betekenis en de waarde van, maar misschien niet iedereen. Zeker niet
een jongere generatie die er dagelijks voorbijstapt op weg naar en van hun school.
Over hetgeen deze monumenten voor de Tienenaars en de bezoekers van onze stad concreet
betekenen, heeft Johny Stiers puike research gedaan. Hij stelt zijn zoektocht in boeken en op het
internet graag aan je voor…
De Klaroen! – januari 2015

“De Groene”
(in het Tiens: “De Greune”)

Voor de legendarische 'boomkes', een plantsoen van
wilde kastanjes, staat het bronzen standbeeld van de hand van de beroemde Antwerpse beeldhouwer
Jef Lambeaux. Het werd onthuld op zondag 6 augustus 1905, ter herdenking van de 75ste verjaardag
van de Belgische onafhankelijkheid. Door de patina van het brons is dit monument groen geworden,
zodat de volksmond spreekt van 'De Groene' of 'Groene Jef'. Met opgeheven arm de sabel zwaaiend
en steunend op het geweer, moet hij op pathetische wijze de strijdvaardigheid van de Tienenaars
uitbeelden. De beeldhouwer Jef Lambeaux, ook auteur van de Brabo-fontein op de Antwerpse Grote
Markt, heeft het idee op een romantisch-realistische manier proberen uit te drukken.
Oorlogsgedenkteken Kalkmarkt
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De slag van Sint-Margriete-Houtem vond plaats tijdens het beginoffensief van de Duitse troepen op
Belgische bodem. Op 4 augustus 1914 staken Duitse troepen de Maas over. De eerste
schermutselingen in de regio rond Tienen vonden plaats op 10 augustus te Orsmaal-Gussenhoven en
op 12 augustus te Halen. Het 3de en een deel van het 9de Duitse legerkorps rukte onder bevel van
generaal von Klück op naar de Grote Gete tussen Halen en Tienen. Een deel van het Belgische leger
probeerde de Getelinie te verdedigen. Bedoeling was om de aftocht van de rest van de Belgische
troepen te dekken, maar ook om Antwerpen van omsingeling te vrijwaren. De legereenheden die de
zone rond Tienen onder hun hoede hadden, waren de 2de Gemengde Brigade bestaande uit het 2de
en het 22ste Linieregiment (Sint-Margriete-Houtem) en het 3de en 23ste Linieregiment (Grimde).
Het 22ste Linieregiment bestond uit 2200 manschappen en werd ondersteund door een groep
bereden artillerie van de 2de Gemengde Brigade en een compagnie mitrailleurs. Zij stonden onder
het bevel van de toenmalige kolonel Guffens.
De schermutselingen gingen om 13.30 [uur] te Grimde van start en verplaatsten zich naar SintMargriete-Houtem, waar zij een uur lang in alle hevigheid zouden woeden. Uiteindelijk besliste de
Belgische legerleiding om zich terug te trekken. 553 Belgische soldaten, 17 officieren en 15
onderofficieren verloren hierbij het leven.
Het monument ter ere van de Tiense gesneuvelden en gedeporteerden van de Eerste Wereldoorlog is
een gezamenlijk werk van beeldhouwer Egide Rombaux (Schaarbeek 1863-1942 Ukkel) en
architect Léon Govaerts (Sint-Joost-ten-Node 1860-1930 Sint-Gillis) en kwam er op initiatief van
de stad Tienen.
Bijgewoond door kroonprins Leopold, werd het monument op 27 mei 1923 met de nodige luister
ingehuldigd.
Het monument is gemaakt in blauwe hardsteen en verguld brons, opgevat als een triomfzuil,
bekroond door een sculptuur. Het op een vier treden tellend verhoog geplaatste oorlogsgedenksteen
wordt gevormd door een vierkante sokkel, waarop een vierlobbige zuil, samengesteld uit
kanonslopen met de opschriften "LIEGE", "HAELEN", "HOUTHEM" en "YSER", verwijzend naar
de belangrijke veldslagen van het beginoffensief in 1914. Aan de voet van de zuil ligt een gebonden
lauwerkrans waartegen vier vlammende kanonskogels. Op de vlammende rook, die uit de monden
van de kanonnen spuwen, ligt de wereld waaruit de naar de overwinningsgodin Nikè verwijzende
gevleugelde vrouw wordt geboren. Ze draagt een lauriertak in de linkerhand, heeft geknotte vleugels
en staat - in loophouding - op een wereldbol. Naast de namen van burgerlijke en militaire
slachtoffers, draagt de sokkel een medaillon met het portret van Albert I tussen de datumvermelding
"1914/ 1918" (voorzijde) en de opschriften - in bronzen letters - "AAN ONZE DAPPEREN VOOR/
HET VADERLAND GESTORVEN" (links) en "A NOS BRAVES MORTS/ POUR LA PATRIE"
(rechts).
(Bronvermelding en vervolg van deze bijdrage worden gegeven in ons volgend infoblad)

Om in 2015 lid te worden van onze Patriottische verenigingen kunt u
het bedrag van € 10,00 storten
op volgend(e) rekeningnummer(s):
BE 57 9730 7774 5635 ten name van IMOS Regionale Brabant en/of
BE 88 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 een website waarop u alle informatie vindt over onze werking:

www.imosphinx.eu
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