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Woord van de voorzitter van Imos-Brabant en/of KNFOV Tienen en
Omstreken.

Beste vrienden,
Op 13 januari 2015 was ik op de vergadering van het Nationaal Bestuur der
Oorlogsvrijwilligers.
Sedert jaren gaan deze vergaderingen door in één van de zalen van de Prins Albert
club te Brussel.
De verantwoordelijke, Commandant Tibor André Wittig, heeft ons medegedeeld dat
de Prins Albert club haar deuren moet sluiten wegens veiligheidsredenen.
De kosten voor de herstelling- en aanpassingswerken lopen zo hoog op dat de kans
zeer klein is dat het gebouw haar huidige functie zal behouden!
Eens te meer gaat een jarenlange traditie verloren en zullen we een ander
onderkomen moeten zoeken.
We hebben ook afscheid moeten nemen van de nationale secretaris, de heer Jacques
Mertens, die zijn functie heeft neergelegd op 31/12/2014; wegens gezondheidsreden.
De hierboven vermelde commandant Wittig neemt deze functie over vanaf 1/1/2015
waarna zijn kandidatuur zal moeten bevestigd worden op de eerstvolgende algemene
vergadering in mei 2015.
Op de vergadering is nog maar eens gebleken dat het aantal Oorlogsvrijwilligers
stelselmatig afneemt, in vele gevallen zelfs dramatisch is en dat meerdere afdelingen
daardoor al hebben opgehouden te bestaan.
Het is dus meer dan vijf voor twaalf, wil men de vereniging in stand houden!
Er is een motie ingediend om een agendapunt op de Algemene vergadering vast te
leggen om niet Oorlogsvrijwilligers de kans te geven toe te treden tot het nationaal
bestuur, dit onder strikt vastgelegde voorwaarden.
In het bijzonder wordt hier gedacht aan de "Veteranen".
De leiding zou evenwel in handen blijven van de werkelijke Oorlogsvrijwilligers
zolang deze daar fysisch en geestelijk toe in staat zijn.
Persoonlijk vind ik dat dit voorstel minstens tien jaar te laat komt!!!
Vraag is nu als er veteranen bereid zullen zijn om toe te treden en op termijn de
leiding over te nemen.
Meer hierover in een volgende "Klaroen" na de algemene statutaire vergadering van
KNFOV Nationaal.
Johny Stiers,
Voorzitter KNFOV Tienen en Omstreken.
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KALENDER DER GEPLANDE ACTIVITEITEN - HERDENKINGEN IN 2015
7/3/2015

11:00u.

Leuven St.Maartensdal

Dag der Vliegende Kanonniers

14/3/2015

09:45u.

Leuven

Herdenking SAS Lt. Charles Mathijs

17/3/2015

?

Vissenaken

Herdenking

3/4/2015

09:45u.

Heverlee Kazerne

Bloemenhulde aan de gedenkplaat van
Lt. Kol. Louis Begault en Comm. Jean Lambert

16/4/2015

11:30u.

Ieper - Voormezele

Jaarlijkse statutaire vergadering Imos

26/4/2015

?

Boortmeerbeek

Herdenking

8/5/2015

10:30u.

Tienen

Bevrijding der kampen / V Day

8/5/2015

14:30u.

Ransberg Kerk

Bevrijdingsdag

10/5/2015

09:30u.

Neerlinter Kerk

Herdenking 75° verjaardag begin WO II

26/6/2015

17:00u.

Tienen Boulistenclub

BBQ Verbroedering GL en OF

4/7/2015

09:30u.

Zoutleeuw Kerk

Herdenking bemanning neergestorte
bommenwerper Royal Canadian Air Force

21/7/2015

11:30u.

Tienen St. Germanus

Te Deum

25/7/2015

17:30u.

Kortenaken kerk

Te Deum

9/8/2015

09:15u.

Meensel Kiezegem

Herdenking

10/8/2015

08:30u.

Orsmaal

Herdenking Slag aan de kleine Gete

18/8/2015

?

Tienen

Herdenking Slag van St.Margriete Houtem en
Grimde

22/8/2015

08:30u.

Kersbeek

Herdenking

3/9/2015

14:45u.

Webbekom-Assent

Herdenking Hilaire Gemoets

9/9/2015

15:00u.

Tienen - Atheneum

Dag van het GL/OF

18/9/2015

11:00u.

Tienen

Bevrijding Eindhoven - Fietsers

1/1/2015

?

Tienen

Allerheiligen

11/11/2015

10:30u.

Tienen

Herdenking Wapenstilstand

14/11/2015

13:45u.

Oplinter - Kerkhof

Herdenking

15/11/2015

11:00u.

Tienen St.Germanus

Te Deum

Neergestorte Bommenwerper

Bezoek graven

De uitnodigingen die we ontvangen om deel te nemen aan plechtigheden en herdenkingen worden dikwijls zeer laat
verzonden.
De hierboven vermelde kalender is daarom slechts een richtlijn.
Meer gedetailleerde informatie zal u ten gepaste tijde medegedeeld worden.
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MONUMENTEN IN ONZE STREEK:
DE HELDENSQUARE

Monument
Naast de O.-L.-V.-ten-Poelkerk bevindt zich een monument ter ere van de
oorlogsslachtoffers van 1830, 1914-1918 en van 1940-1945.
Het monument is gebouwd in een moderne vormgeving met de meest eenvoudige
volumes. Het is meer dan een monument op zich. De ruimte is op een halve meter hoogte
volledig ommuurd. Een paar toegangspaden zorgen voor een onderbreking. De bodem is
verlaagd, zodat een tweede lager gelegen ommuring een zitkuil vormt. Op een natte dag
kan zich hier een uitgestrekte plas vormen, symbolisch voor de vroegere poel die zich op
deze plaats bevond.
Globaal gezien geeft het monument de indruk van een tempelruïne, niet voor wat de stijl,
maar wat de elementen betreft: zuilen, omringd met muren van verschillende hoogten,
inscripties zoals "Eendracht maakt macht", een offeraltaar (symbool voor het offer van hun
leven) en een vloermozaïek. Deze mozaïek heeft de vorm van de kaart van België,
onderverdeeld in negen provincies met daarop de vermelding van de belangrijkste
Belgische rivieren en van de stad Tienen. Verder vind je op de muur het wapen van België
en de zin: "Voor uw vrijheid zijn mensen gestorven".
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Onder deze zin staan de namen van de doden.
Links staat een monument bestaande uit vijf rechthoekige zuilen met de symbolische
afbeelding van de soldaten, de weerstanders (met naakte borst en gebalde vuist), de
politieke gevangenen, de burgerlijke slachtoffers (vrouwen en kinderen) en de
weggevoerden. De soldaat is weergegeven met geweer en sabel. Op de sikkel van de
soldaat is een leeuw aangebracht; tussen de poten van de leeuw een vlag. De groep van
de krachtige figuren wijst op de gruwel van de oorlog.
Daartussen staat, op de grond, een koepel in brons met de symbolen van het dagelijkse
leven: een bietrooiende boer, een chemicus, een metselaar, een smid en een
geitemelkende boerin. Ze staan voor de wetenschappen, de kunsten, de nijverheid en de
landbouw. Rond de koepel werden vier stenen geplaatst waarop de plaatsnamen Dachau,
Zwickau, Stalag IA en Breendonk staan met data, plaatsen waarvan grond in urnen mee
naar Tienen werd gebracht: Breendonk 9-9-1967, Dachau 6-9-1969, Stalagia 7-9-1968,
Zwickau 5-9-1970. In de boord van de koepel zijn de volgende namen gegraveerd: Lebrun
L., sterkendries H., Struyven C., Reynaerts J., Poffe J. en Vannot L.
Bron: http://www.tienen.be/showpage.aspx?id=620 en Caroline Limbos, Kleine
monumenten in Vlaams-Brabant, Heemkunde Vlaanderen, 2010

Kunstenaar
Georges VANDEVOORDE, naar de plannen van Jacques Piron
Georges Vandevoorde
Kortrijk 1878 - Anderlecht 1964 Romantisch-realistisch beeldhouwer van borstbeelden,
bas-reliëfs en allegorische figuren. Medaillist. Opleiding aan de Academies van Kortrijk (C.
Devreese). Werkt te Kortrijk in de ateliers van Jozef Lelan en Victor Sileghem.
Vervolmaakt zich aan de Academie van Brussel (J. Dillens en C. Van der Stappen). Werkt
gedurende zeven jaar te Brussel in het atelier van V. Rousseau, die hem sterk beïnvloedt.
Werkt met hout, steen, ivoor, gips en brons. Leraar en later directeur aan de Academie
van Sint-Jans-Molenbeek. Inspecteur van de Academies van Brabant. Maakt talrijke
monumenten (oorlogsmonumenten o.m. in Sint-Jans-Molenbeek, Gembloers,
Schaarbeek) en standbeelden (o.m. Pieter Coutereel in Leuven, Burgemeester Reynaert
in Kortrijk 1931, Heldensquare in Tienen). Werk in de Musea van Antwerpen (KMSK en
AMVC), Kortrijk, Schaarbeek, Tervuren en Stockholm.
bron: www.arto.be

5

IMOS Regionale Brabant adopteert een graf uit WO I

Op zaterdag 16 augustus 2014 nam het
kernbestuur van IMOS Regionale
Brabant in Waregem deel aan de
ceremonie rond het “Adopt a Grave
Program” van het American Legion
begraafplaats in ons land van
gesneuvelde soldaten uit de Eerste
Wereldoorlog, gelegen langs de
Wortegemseweg.

(foto: American Legion)

De Regionale Brabant adopteerde er het
graf van Pvt. Dave Lee (Plot B/ Row 2/
Grave 22) uit North Carolina,
gesneuveld op 27 augustus 1918, en
soldaat van 105th Engineers/30th
Infantry Division/USNG.

(foto: Johny Stiers)
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(foto: Johny Stiers)

In aanwezigheid van de Amerikaanse Ambassadrice werden aan de adoptanten van een graf het persoonlijk
“Certificate of Adoption” uitgereikt door vertegenwoordigers van het American Legion.
Charles Lindbergh die in 1927 als eerste piloot de trans-Atlantische vlucht maakte van Amerika naar Europa
in zijn “Spirit of Saint Louis” vloog 10 dagen later over het toen voorlopig kerkhof van Waregem en gooide
er poppies uit om zijn gesneuvelde landgenoten in de “Groote Oorlog” te eren.
Karel Laeremans
voorzitter IMOS Regionale Brabant
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Ter herinnering:
Er zijn nog enkele trouwe leden die hun lidgeld 2015 vergaten te betalen.
U kunt dit alsnog vereffenen op onderstaande rekening.
Als u evenwel, om één of andere reden, geen lid meer wenst te blijven zouden we het op prijs
stellen als u ons hiervan wilde verwittigen.
Voor K.N.F.O.V.:
bij de voorzitter: Johny Stiers, Tel.: 016 89 44 58 of 0495 24 01 70
Voor IMOS:
bij de voorzitter: Karel Laeremans, Tel.: 016 81 30 59 of 0475 77 83 43
bij de secretaris: Luc Reniers, Tel.: 016 84 70 34 of 0477 69 51 29

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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