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IMOS – NIEUWSBULLETIN 2014

Raadgevingen voor 2015 !
Begin elke dag met een goeiedag !
Geniet van gewone dingen !
Hang regenwolken te drogen aan de zon !
Maak van elk moment een mo- nu - ment !
Geluk ligt niet in het bezitten , maar in het genieten !
Gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar !!!

Overlijdens :
Roger Cuypers ( C 2835 )
Geboren te Berchem op 9 april 1932
Overleden te Ekeren op 29 maart 2014
Militair Ereteken 1e en 2e klasse
Gouden medaille in de Orde van Leopold II
Gouden Palmen in de Kroonorde
Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II
Aangesloten bij IMOS sinds 24 maart 2006

Julien Van Acker ( C / 2148 )
Geboren te Antwerpen op 16 december 1931
Overleden te Zoersel op 6 januari 2013
Toetredingsdatum IMOS : 14 november 1994

Willem Aertgeerts ( A / 2032 )
Geboren te Rotterdam op 26 augustus 1917
Op 96-jarige leeftijd overleden te Rotterdam op 10 april 2014
Willem was aangesloten bij IMOS sinds 6 juli 1993 .
Zolang zijn gezondheid dit toelaat , was de afstand van Rotterdam
naar Antwerpen geen beletsel om aan onze activiteiten deel te nemen .

Arthur Dom ( A / 2444 )
Geboren te Berchem op 25 december 1923
Overleden te Brasschaat op 30 oktober 2014
Ridder in de Kroonorde
Ridder in de Orde van Leopold II
Toetredingsdatum IMOS : 04 februari 1998

Activiteiten 2014 :
12 februari 2014 :
Algemene vergadering regionale Antwerpen met aansluitend
Worstenbrood – appelbollenmaaltijd .
17 april 2014 :
Algemene statutaire vergadering nationaal bestuur te Vormezele - Ieper .
Deelnemers regionale Antwerpen :
Dhr Havermans Raymond – Voorzitter ; Dhr De Maesschalck Etienne – O/Voorzitter ;
Dhr en Mevr Van Den Broeck Albert ; Dhr en Mevr De Jonghe Christiaan
20 september 2014 :
Ledenfeest met uitreiking eretekens .
De samenwerkende vennootschap IMOS – Regionale Antwerpen en het Koninklijk Verbond
der Veteranen van Koning Leopold III organiseerden op in de lokalen van “ De Basiliek “ te
Edegem hun jaarlijks ledenfeest .
29 deelnemers , ongeveer gelijkmatig verdeeld over beide verenigingen , hadden zich
hiervoor ingeschreven wat , rekening houdende met hun aantal leden en de gevorderde
leeftijd , als een succes mag beschouwd worden .
IMOS mocht zich verheugen in de aanwezigheid van Dhr Thierry Plaitin , nationaal voorzitter
en zijn echtgenote , alsook van Dhr Christian Delgoffe , nationaal secretaris .
Zoals gebruikelijk werden de feestelijkheden ingezet met een rijkelijke receptie , waarbij aan
verdienstelijke personen van beide verenigingen eretekens werden uitgereikt .

Er werd tevens van deze gelegenheid gebruik gemaakt om hun trouw aan het vorstenhuis te
betuigen door het uitbrengen van een heidronk op Z.M. de Koning , gevolgd door de
Belgische nationale hymne .
Nadat de kelen gesmeerd waren , nodigden de feestelijk gedekte tafels de deelnemers uit om
het feest verder te zetten en te genieten van een heerlijke maaltijd .
De organisatoren hadden afgezien van de gebruikelijke tombola , maar om enkele aanwezigen
te bedanken voor hun aanwezigheid werden enkele kleinere prijsjes verloot .
Deze aangename namiddag leverde het bewijs dat samen organiseren en verbroederen
noodzakelijk is om een mooi resultaat te bereiken .
Wij , en met ons alle deelnemers , zijn hiervan overtuigd en zullen met wederzijds respect de
samenwerking verder zetten .
28 november 2014 :
Herdenking overleden leden , gevolgd door ludieke quiz van Albert
en gezamenlijke maaltijd .

Planning activiteiten 2015 :
Wij zetten onze samenwerking met het Kon. Verbond der Veteranen van Koning Leopold III
ook dit jaar verder .
Woensdag 11 februari 2014 :
Algemene vergadering regionale Antwerpen met aansluitend ( voor de liefhebbers )
worstenbrood – appelbollen maaltijd .
Uitnodiging hierbij ingesloten .
Donderdag 16 april 2015 :
Algemene statutaire vergadering nationaal bestuur te Vormezele – Ieper .
Zaterdag 19 september 2015 :
Ledenfeest met uitreiking eretekens .
Vrijdag 27 november 2015 ;
Herdenking van de overleden leden , gevolgd door gezamenlijke maaltijd .

Sphinx .
De algemene informatie van IMOS vindt u op de website “ www.imosphinx.eu “ .
Ter aanvulling heeft het nationaal bestuur het initiatief genomen tweemaal / jaar een
ledentijdschrift SFINX uit te geven met bijkomende informatie waardoor u op de hoogte
wordt gehouden met wat reilt en zeilt binnen de vereniging en de regionalen .

Verspreiding :
De leden die over een e-mailadres beschikken , zullen kosteloos een elektronische versie van
dit tijdschrift ontvangen , ofwel rechtstreeks door het nationaal secretariaat , ofwel via het
regionaal bestuur .
De andere leden kunnen , voor zover zij hiervoor interesse tonen , een gedrukte versie van dit
tijdschrift ontvangen .
Indien de gewenste oplage dit rechtvaardigt , kan het drukken en verzenden gebeuren via het
nationaal secretariaat .
Mocht het gewenste aantal ontoereikend zijn , wordt het uitprinten en verzenden overgelaten
aan de zorgen van de regionalen .
De daarbij gepaard gaande kosten ( drukken / uitprinten en verzenden ) worden gedragen door
de bestemmeling ( geraamd +- 5 , 00 € / jaar ) .
Ten einde mij toe te laten aan het nationaal secretariaat de nodige informatie te bezorgen ,
vraag ik u mij zo vlug mogelijk ofwel schriftelijk , ofwel telefonisch ( 03 / 457.39.10 ) te
laten weten of u een gedrukte / uitgeprinte versie van het tijdschrift wenst te ontvangen .
Havermans R – Voorzitter

