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Dag van de vaandeldragers op 8 september te Perwez
Na onze grote bijeenkomst van 15 september 2010 te
Peutie biedt de Dag der Vaandrigs van 8 september
2012 onze gemeenschap de gelegenheid om haar
solidariteit en haar trouw aan het land te betuigen. De
samenkomst van onze gemeenschap vertegenwoordigt
de eerste stap naar de verwezenlijking van haar doel, dat
een voorbeeld moet zijn voor allen voor het promoten
van de burgerlijke verantwoordelijkheidsbesef. De
aanwezigheid van alle verenigingen bij elkaar zullen
ertoe bijdragen dat de door de NSB georganiseerde
manifestatie een nieuw succes wordt.
Dit moet meer betekenen dan een teken van erkenning
voor onze vaandeldrager, wat ze dik verdienen, maar
moet tevens een sterk signaal zijn voor wat ons verenigt
in alle verscheidenheid. Wij moeten de eigenheid
overstijgen en begrijpen dat verschillend zijn niet gelijk
is met rivaliteit. Onze verenigingen vertegenwoordigen
de leden van éénzelfde korps die, hoewel ze specifiek
zijn, samenwerken in hun gemeenschappelijk belang.

vaandeldragers hun eigen persoon terzijde te zetten en
zich te identificeren met de betekenis van het symbool,
welke de vlag die ze dragen, voorstelt. Zij worden dan
als het ware één met hun vlag. Dit laatste is het
symbool van de natie. Door te neigen bewijst hij bij
diverse omstandigheden de eer van de natie ten
overstaan van hen voor wie hij de vlag neigt. Het is dus
geen hulde van de vaandeldrager als persoon maar wel
van de natie die hij vertegenwoordigt.
De
vaandeldragers dienen zich deze gedachte in te prenten;
dit zal hen helpen hun houding, in alle omstandigheden,
aan te passen.

Wij zullen van de gelegenheid gebruik maken om de
vaandeldragers te bedanken en de meest verdienstelijke
te belonen, maar tevens zal de nadruk gelegd worden
om de hoge symbolische waarde van hun prestaties en
zullen ervoor zorgen dat hun houding tijdens officiële
vaderlandslievende
plechtigheden,
waaraan
ze
deelnemen, respect afdwingt van allen.
Tijdens de uitvoering van hun prestaties dienen de

Inschrijving voor deze herdenkingsdag
VOOR vrijdag 10 augustus bij :
- Mevrouw Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS per telefoon
op 081/ 64 92 56
of per mail op volgend adres :
!" nathalie.michielsens@perwez.be.
Voor een gemeenschappelijk programma
Uw vereniging, het NEFOSV, is op zoek naar
medewerkers voor de volgende werkzaamheden:
- updaten van onze Internetsite
- lid worden van een redactie comité
- verantwoordelijk zijn van een groep vrijwillige getuigen
met het oog op een actie bij de jeugd.
De kandidaten werken mee op vrijwillige basis, in het
kader van de wetgeving op de vzw's. Ze worden
uitgenodigd om deel te nemen aan enkele jaarlijkse
coördinatie bijeenkomsten te Brussel.

Ze zin liefst twéétalig, vooral wat het bijhouden van
onze Internetsite betreft.
Het is ook onontbeerlijk dat zij over een computer
beschikken, met toegang tot het Internet.
Deze verschillende bedrijvigheden kunnen echter thuis
gebeuren, en betekenen eigenlijk maar een bescheiden
werklast.
Er wordt de kandidaten gevraagd om zich bekend te
maken via onze netsite op het adres <info@nefosv.be>

Concert NEFOSV van 11 november in het Koninklijk Conservatorium te Brussel
Het concert van het Nationaal Eenheidsfront
der Oud-Strijders en Veteranen: een
muzikaal avontuur!
Na het succes van het eerste concert van het NEFOSV
moest er een vervolg op dit succesverhaal komen. Het
wordt een nieuwe uitdaging met een vernieuwd
concept, een nieuw thema en een nieuwe muziekkapel.
Het vernieuwd concept.
Dit jaar maakt het concert integraal deel uit van de
herdenking van wapenstilstand en de hulde die op 11
november gebracht wordt aan diegenen die hun leven
gaven voor het vaderland. Traditioneel is er een
bloemenhulde aan het graf van de onbekende soldaat
om 11 uur in aanwezigheid van een lid van de
Koninklijke familie. Om 12 uur is er een samenkomst
van oud-strijders en veteranen, samen met jongeren, in
het Parlement. Om 16 uur start het concert.
Een nieuw thema.
Elk jaar willen we muzikaal hulde brengen aan een
bepaalde groep van oud-strijders en veteranen. Dit jaar
staan diegenen in de schijnwerper die zich hebben
ingezet op het Afrikaanse continent. Denken we maar
aan de militairen die deel hebben uitgemaakt van de
Force Publique, de Afrikaanse militairen die broederlijk
hebben gestreden aan onze zijde tijdens de
wereldoorlogen, maar ook aan de militairen die hulp
hebben geboden tijdens evacuatie van landgenoten of
zijn ingezet tijdens vredesoperaties. Uiteraard brengen
we ook hulde van diegenen die ver van huis hebben
bijgedragen tot de militaire samenwerking.

Onze Belgische defensie beschikt over drie militaire
muziekkapellen, elk met hun specifieke eigenschappen.
Vorig jaar gingen we de klassieke toer op, het
handelsmerk van de Koninklijke Muziekkapel van de
Gidsen. Dit jaar kiezen we voor de Koninklijke
Muziekkapel van de Marine. Zij kunnen als geen ander
de dynamische en swingende klanken van Afrika
vertolken met hun Big Band, en bovendien hebben we
nog enkele verassingen op het programma staan! Het
thema zal niet alleen muzikaal, maar ook visueel, tot
uiting komen! Het beloofd alvast een spetterende
namiddag te worden!
First in, first served…
Alle ingrediënten zijn alvast voorzien: Het Koninklijk
Conservatorium
in
Brussel,
de
Koninklijke
Muziekkapel met verrassingen, een swingende
presentatie, een pauze met zijn aangeboden receptie, en
600 plaatsen waarvan 56 gereserveerd voor
vaandeldragers… De formule: heel eenvoudig! First
in, first served! Wees er dus tijdig bij en stort vandaag
nog 35,00 ! per persoon indien u een plaats wens te
hebben in de parterre of de loges 1e verdiep, 25,00 ! per
persoon voor de loges 2e verdiep of 35,00 ! voor twee
personen (waarvan één vaandeldrager met vaandel)
voor twee plaatsen in de loges op de 3e verdieping
(beperkt tot 56 vaandels). Storten kan op rekening van
het NEFOSV, Karmelietenstraat, 20 te 1000
BRUSSEL.
Ik heet jullie alvast van harte welkom!
Herbart BEYERS
Events Coordinator

Een nieuwe muziekkapel.

De stortingen dienen gedaan te worden op rekening IBAN BE64 0000 9794 6152 –
BPOTBEBEB1 van het NEFOSV, Karmelietenstraat 20, te 1000 Brussel
Advertentieaanbod in het programma van het concert van 11 november 2012
We zouden het op prijs stellen, mocht uw firma ons willen steunen in de realisatie van deze grote
bijeenkomst om er een succes van te maken.
Zoals vorig jaar zal een brochure gemaakt worden voor deze activiteit, en we zouden met plezier uw
advertentie willen toevoegen. U heeft de keuze deel te nemen als hoofdsponsor (1 500,00 ! voor 1/1
bladzijde), steunend sponsor (800,00 ! voor " bladzijde) of sympathiserend sponsor (400,00 ! #
bladzijde).
De aanvragen, begeleid met het logo van de firma zijn per mail voor 1 oktober 2012 in te dienen op
volgend adres <info@nefosv.be>

Nationale Hulde aan Koning Albert I en de helden van de IJzer
Katholieke Fanfare Nieuwpoort, het Sint-Niklaas
Mannenkoor uit Ieper. De heer B. Giot zingt het
Belgisch volkslied.

Zondag 5 augustus 2012
De jaarlijkse hulde aan het Koning Albert-I
monument is een hoogdag voor talrijke
vaderlandslievende- en oud-strijdersverenigingen,
afkomstig
uit
het
hele
land.
Zo'n 250
vaandeldragers stappen om 10 u op in een kort
défilé voor de eretribune, opgesteld op de oprit
naar het monument.
Aansluitend wordt een oecumenische dienst
opgedragen door E.H. Viane – namens de Roomskatholieke kerkgemeenschap, Dominee Ds Van
Andel
–
namens
de
Protestantse
kerkgemeenschap en Reverend Brian Llewellyn –
namens de Anglicaanse kerkgemeenschap.
Omstreeks 11 u houden de heer J. Brenton,
ambassadeur van Groot-Brittannië, majoor o.r. G.
Mathot, nationaal voorzitter van het Koninklijk
Verbond Veteranen en Sympathisanten van
Koning Albert I en burgemeester R. Crabbe,
voorzitter van het inrichtend comité, hun
respectievelijke toespraken.

Na het vertrek van de Vertegenwoordiger van de
Koning wordt de plechtigheid verdergezet met een
bloemenhulde aan het Brits monument. Daar
houdt de ambassadeur van Groot-Brittannië een
korte gelegenheidstoespraak. De plechtigheid
wordt er muzikaal opgeluisterd door de
Passchendaele 1917 Pipes & drums. Aansluitend
worden bloemen neergelegd aan het gedenkteken
van
de
81°
D.I.T.
Française
en
het
IJzergedenkteken waar de nationaal bestuurder
van de Nationale Strijdersbond van België, de heer
H. Devos, een gelegenheidstoespraak houdt.
Deze plechtigheid kan gratis bijgewoond worden
en behoort tot één van meest omvangrijke
vaderlandslievende plechtigheden van België.
INFO: Stad Nieuwpoort
communicatie T 058 22 44 24

Toerisme

dienst

Aansluitend – omstreeks 11u25 - start een
indrukwekkende bloemenhulde met tientallen
vertegenwoordigers uit de meest diverse
vaderlandslievende – en oud-strijdersverenigingen
afkomstig uit gans België.
De hulde wordt telkens bijgewoond door een
Vertegenwoordiger
van
de
Koning,
door
prominenten uit de regering en diverse andere
personaliteiten.
De plechtigheid aan het ruiterstandbeeld eindigt
omstreeks 12 u met honderden rozenblaadjes die
van op het monument naar beneden dwarelen. Ze
wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke

Patria, het tijdschrift van de verenigingen
Patria is eerst en vooral het tijdschrift van het geheel van de verenigingen die deel uitmaken van het
NEFOSV. Het heeft tot doel het naar waarde schatten van zowel de nationale acties als de locale
initiatieven ondernomen door de aangesloten verenigingen. Dit vormt voor ons een eretaak om hun
jaarlijkse inspanningen hierdoor in de verf te zetten.
Dus, indien U het wenst, stuur ons dan het programma van uw toekomstige activiteiten of laat ons
een verslagje toekomen van de al ondernomen gebeurtenissen. Twijfel niet en stuur ons uw artikels
evenals uw fotoʼs. Met plezier zullen we ze in de volgende edities inlassen. Patria wordt aan
ongeveer 1500 contacten verstuurd, dus vormt het zo het ideale draagvlak om uw acties bekend te
maken. <info@nefosv.be>
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