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Edito: «»De stem van onze provincies» »
De vzw SERVIO, die de meeste nationale
verenigingen der Oudstrijders, politieke
gevangenen, oorlogsslachtoffers, veteranen en
sympathisanten hergroupeert, beschikt nu ook
over een vertegenwoordiger per provincie.
Hun opdracht bestaat erin om, in naam van de
vzw, hun vrijwillige bijdrage te leveren bij het
organiseren en het coördineren van de
plaatselijke vaderlandslievende herdenkingen,
meer bepaald in 2014 ter gelegenheid van de
door de federale regering besloten nationale
herdenking van de Grote Oorlog van 1914 –
1918 door middel van hun functie als
contactpersoon met burgerlijke en militaire
autoriteiten enerzijds, door hun raadgevingen aan
de organisatoren anderzijds. Zij zullen de door
diverse instanties genomen initiatieven optimaal
behartigen en coördineren teneinde dat het imago
van het land nog meer uitstraalt bij de talrijke
onderdanen uit de landen die bij ons
deelgenomen hebben aan de oorlog tijdens 1914
– 1918. De talrijke begraafplaatsen die overal in

ons land verspreid liggen bewijst hun deelname
eraan. Ze zullen ongetwijfeld het onderwerp
vormen van talrijke bezoeken en hulden waarbij
de leden van de SERVIO gemeenschap hun
bijdrage zullen leveren.
Onze provinciale vertegenwoordigers delen U in
deze uitgave hun overwegingen met betrekking
tot hun respectievelijke provincie.
Hun
coördinaten, die reeds in een eerdere uitgave
gepubliceerd werden, verschijnen geactualiseerd
in deze editie. Zij zijn op lokaal gebied de
vertegenwoordigers van SERVIO vzw om er de
doelstellingen ervan beter te verspreiden, met
name de solidariteit met de leden van de
vereniging, hun gehechtheid aan het vaderland en
– vooral - het promoten ten voordele van alle
leden van de maatschappij - en meer bepaald de
jeugd - de waarden die zij, wiens nagedachtenis
tijdens de herdenkingen van de Grote Oorlog in
2014 en later zullen gehuldigd worden, hoog in
het vaandel droegen.
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SERVIO (vzw), in ’t Latijn “ik dien”, is
meer dan een nieuwe naam voor onze
vereniging. Het is tegelijk een devies en een
programma. SERVIO heeft niet de ambitie
om zich in de plaats te stellen van de
verenigingen die zich onder haar
bescherming hebben verzameld, maar zij
wenst in tegendeel hen ter hulp te komen,
door hen te overtuigen om mede te werken,
om zich samen solidair te manifesteren, om
met één zelfde stem te spreken, dit alles in
hun eigen belang en ten voordele van de
vereniging.
Al onze ledenverenigingen verkondigen in
hun statuten hun gehechtheid aan het land
en, voor het merendeel onder hen, de cultus
van de herinnering aan allen die, door hun
daden of opoffering tijdens de conflicten
waarin het land was meegesleurd, een
gemeenschappelijke zaak hebben gediend.
B e z o rg d o m , z o a l s i n d e s t a t u t e n
opgenomen, vooral bij de jeugd een
“verantwoord burgerschap” te promoten,
dient men na te gaan hoe dit doel kan
geconcretiseerd worden.
Het Memoriaal van Breendonk, lid van
SERVIO, is een levend voorbeeld van wat,
in dit opzicht, moet gedaan worden.
Jaarlijks worden hier meer dan 50.000
jongeren verwelkomd en ingelicht over een
pijnlijk verleden en de gevolgen die hieruit
voortvloeien voor ieder van ons indien men

er de herhaling wil van vermijden. Hier en
daar bestaan er ook plaatselijk gelijkaardige
initiatieven die eveneens als voorbeeld
kunnen dienen.
De eerstkomende herdenking, op nationaal
en internationaal vlak, van de Eerste
Wereldoorlog biedt de gelegenheid om onze
actie uit te breiden bij alle lagen van onze
samenleving. SERVIO heeft zich voorzien
van provinciale vertegenwoordigers die de
taak hebben om enerzijds de autoriteiten, en
anderzijds de ledenverenigingen, bij te staan
bij de coördinatie en de organisatie van de
menigvuldige projecten die zich in dit kader
ontwikkelen. De Federale Openbare Dienst
en het Ministerie van Defensie hebben de
respectievelijke Gouverneurs en de Militaire
Commandanten van de provincies ingelicht
over de aanduiding van de provinciale
vertegenwoordigers van SERVIO.
Moge het aandeel van deze
vertegenwoordigers bijdragen tot het succes
van de plaatselijke initiatieven en hierdoor,
van de gemeenschap die ze
vertegenwoordigen, een positief beeld
brengen bij de autoriteiten, bij de bevolking,
alsook bij de menigvuldige buitenlanders
die beslist bij ons zullen toestromen, in het
bijzonder om, op de menigvuldige
begraafplaatsen die ons land bezit, de
nagedachtenis aan hun medelandgenoten te
eren.

WEST VLAANDEREN

De uitgesproken rol van de provincie WestVlaanderen tijdens de twee wereldoorlogen heeft
gespeeld is misschien meer dan noodzakelijk
omdat de herinnering aan zoveel gebeurtenissen
Nochtans, vanaf oktober 1914 zal de provincie één
van de mikpunten zijn van de overrompeling en re
relatieve stabilisering van het westerlijk front. Wie
kent het verhaal nog van het onderwater zetten van
het Ijzebekken via het sluizencomplex te Nieuwpoort
door Hendrik Geeraert waardoor het Belgisch leger
gevrijwaard werd van een vernietiging en waardoor
een klein stukje België onafhankelijk bleef ?
Laat ons ook niet het offer gebracht door de Franse
Marinefuseliers onder Admiraal Ronarʼch te
Diksmuide en de 7650 gesneuvelde Zouaven en
Tirailleurs uit Frankrijk en hun Afrikaanse kolonies te
Nieuwpoort en Lombardsijde tussen oktober 1914 en
mei 1917 niet vergeten.
Verderop, nabij Ieper werden bloedige gevechten
geleverd om Ieper en daarbij lieten vele jongeren uit
gans het Britse Commonwealth hun leven in het door
John English ondertussen bekende gedicht en waarbij
de klaproos nu het symbool is geworden.
Uiteindelijk, hoe kan men geen vermelding maken
van de twee raid gevoerd door de Royal Navy te
Zeebrugge (St Georgesʼ Day) in april 1918 en
nogmaals te Oostende einde mei met telkens de HMS
Vindictive in de hoofdrol en dit in een ultieme poging
om de Duitse U-Boote te beletten uit te varen naar het
Kanaal.
De getuigenissen van deze apocalyptische periode
vertaald zich in de talrijke begraafplaatsen en
herdenkingen die jaarlijks zowel op het IJzerfront als
in het gebied rond Ieper worden gehouden.
Maar ook de Tweede Wereldoorlog bracht de
verbeten gevechten met zich mee aan de Leie, het
bombardement van Oostende en – uiteindelijk – de
capitulatie van het Belgisch legercommando in het
kasteel van Wijnendale nabij Torhout.

OOST VLAANDEREN

De Confederatie der Oud-strijders- en Vaderlandslievende
verenigingen van Oost-Vlaanderen – afgekort C.O.V.V. - is een
feitelijke vereniging van representatieve Oud-strijders- en
Vaderlandslievende Verenigingen, vertegenwoordigd door hun
voorzitter en/of hun afgevaardigde.
Actueel is het lidmaatschap enkel voorbehouden aan
r e p r e s e n t a t i e v e B e l g i s c h e Va d e r l a n d s e g r o e p e r i n g e n .
Vaderlandslievende groeperingen van vreemde nationaliteit kunnen
uitgenodigd en aldus toegelaten worden op onze onderscheiden
plechtigheden. Zo kan de Confederatie, op uitnodiging, ook hun
plechtigheden bijwonen.
De vereniging werd opgericht in 1950 voor onbepaalde duur. Tot op
heden hebben wij de stichters ervan nog niet kunnen achterhalen.
Tot de jaren 1968 werd de Confederatie geleid door Generaal De
Ridder, voorzitter, Kolonel Oborski, ondervoorzitter en Dhr. Dhont,
algemeen secretaris. Daarna werd het roer van de Confederatie
overgenomen door Advocaat – Rechter Leroy, die in augustus 1989
stierf. Hij werd in september 1989 opgevolgd door Kolonel Jozef
Schuddinck, die op 4 augustus 2011 overleed. Deze laatste werd
vervolgens opgevolgd door Dhr. Constant Van Parys en dit slechts
voor enkele maanden. Daarna werd Dhr. Mertens Jacques verkozen
als voorzitter van de Confederatie.
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd op het
secretariaat, p/a
C.O.V.V. –
Jules Destréelaan 67 – 9050
Gentbrugge.
De Confederatie beoogt het samenbundelen van alle
Vaderlandslievende verenigingen, zonder onderscheid van politieke,
religieuze of filosofische beschouwing met het doel:
Het gemeenschappelijk ideaal van ʻVaderlandsliefde, Vrijheid en
Rechtʼ waarvoor werd gestreden, ongeschonden te bewaren en dit
door te geven aan de jongere generaties, het offer van hen, die
sneuvelden of dood gemarteld, nooit te vergeten en in ere te
houden, waakzaam te zijn en desnoods met alle legale middelen te
reageren tegen antivaderlandslievende agitatoren.
Dit doel kan onder meer bereikt worden door eensgezind in massa
deel te nemen aan Vaderlandslievende Plechtigheden, en door het
bijwonen van lezingen, filmvoorstellingen en concerten.
In de loop van het jaar 2012 hield de Confederatie een enquête in
verband met de representatie van de aangesloten
vaderlandslievende verenigingen. Rekening houdend met enkele
verenigingen die niet op de vraag ingingen zijn er 28
vaderlandslievende verenigingen, aangesloten bij de Confederatie,
die gezamenlijk een totaal van 1 314 leden vertegenwoordigen
waarvan 1 144 effectieve en 65 toegevoegde leden en 105
sympathisanten.
Maandelijks komen de voorzitters en hun afgevaardigden van de
oud-strijders- en vaderlandlievende verenigingen samen in plenaire
vergadering, uitgezonderd in juli en augustus. Deze vergaderingen
verlopen gestructureerd met meestal vaste items: lezing en
goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, debriefing
van de plechtigheden, plechtigheden in ʼt vooruitzicht, kasverslag,
mededelingen en rondvraag. In de rondvraag kan de voorzitter of
zijn afgevaardigde van elke vereniging zijn of haar problemen naar
voor brengen waarvoor er in een geest van een goede
verstandhouding degelijke oplossingen gezocht worden. Naargelang
de actuele behoeften kunnen er nog items bijgevoegd worden.
Van elke bestuursvergadering wordt er een maandelijks een
schriftelijk verslag opgesteld dat samen met de uitnodiging van de
volgende vergadering naar de leden verzonden wordt;
Michel Boskin,
Secretaris

NAMUR

De Grote OOrlog in de Provincie de Namen
De Herdenking zal draaien rond 3 thema’s,

De verdediging van de Versterkte Plaats Namen (PFN)
In het kader van haar neutraliteitspolitiek wil de Belgische regering
in 1887 alle middelen inschakelen om te beletten dat haar
buurlanden haar innemen of haar landgebied dwarst om de vijand te
lijf te gaan. Hiervoor belast zij Generaal Brialmont met de bouw
van een fortengordel rond Namen en Luik, terwijl Antwerpen
versterkt wordt als «
nationaal reduit ».
De Versterkte Plaats
Namen (PFN) bestaat
uit de volgende 9
forten gebouwd op de
hoogste punten :
de grote forten :
S u a r l é e ,
Cognelée,Andoy et
Saint-Héribert,
en 5 kleinere forten :
Malonne, Emines,
Marchovelette,
Maizeret en Dave.
Deze forten bevinden
zich op enkele kilometers van de citadel van Namen en zijn tussen
3 tot 6 kilometers van elkaar verwijderd, waardoor ze elkaar met
behulp van hun artillerie konden steunen.
Op 4 augustus 1914 werd de Belgische neutraliteit aan flarden
geschoten en wordt het Duitse leger tegengehouden door de
weerstand geboden door de Luikse forten. De onverwachte en
heroïsche weerstand van Luik stoort hevig de Duitse inval volgens
het von Schlieffen Plan waarbij men ervan uitging dat men binnen
de maand in Parijs zou aankomen.
Daarbij kwam dat de
hardnekkigheid van het Belgisch leger bij het permanent tergend
afremmen van de Duitse troepen zover ging dat er hen bijna 50%
verliezen werden toegediend. Dit wekte desastreuze reacties van de
Duitse troepen met als doel de Belgische bevolking schrik aan te
jagen; talrijke dorpen en steden werden vernield door
brandstichting waarbij talrijke burgerslachtoffers werden
gefusilleerd.
Tijdens de aanvallen op de versterkte plaats van Luik hebben de
Duitsers beroep moeten doen op de zware artillerie waarover zij in
den beginne niet beschikten. Geblokkeerd door de weerstand van
de forten maken zij gebruik van Oostenrijkse mortieraffuiten van
305 mm en Krupp mortieren van een kaliber van 420 mm. Pas op
16 augustus geeft het laatste Luikse fort zich over. Het Duits leger
zet haar voortgang naar het zuiden voort en stoot op 20 augustus op
de Versterkte Positie Namen. Het garnizoen van de forten telt
37.000 manschappen tegenover de 135.000 Duitsers die over 590
artilleriestukken beschikken, waaronder de beruchte 420 mm en de
4 Oostenrijkse batterijen van 305mm.

De forten worden ononderbroken beschoten en, ondanks de moed
van de soldaten, wordt de Versterkte Positie Namen na 3 dagen
beleg ingenomen. De voorbeelden van opperste moed zijn talrijk,
zoals het Fort van Marchovelette, waarvan de centrale gang op 23
augustus getroffen wordt door een 420 mm obus dat 2/3 van het
garnizoen doodt, kwetst of verbrandt en waarbij de brand de
munitiekamers bereikt en doet ontploffen.
Het fort wordt
vernietigd zonder zich te hebben overgegeven.
De stad Namen telt 77 burgerslachtoffers gesneuveld onder de
bombardementen of terechtgesteld, evenals door de vrijwillige
brandstichting van de “Grand’Place“, van de Sint Niklaasstraat (la
rue Saint-Nicolas), waarbij in totaal een honderdtal huizen en de
bruggen worden vernield.
Om de jeugd bewuster te maken en in te lichten over de
Herdenkingsplicht zal de militaire provincie commandant
Namen een mars inrichten vanaf het kekrhof van Champion
naar het fort van Emines.

De Slag om het Val de Sambre.
Ondertussen had
de heroïsche
weerstand van het
Belgisch Leger
ervoor gezorgd dat
het 10de Franse
leger zich kon
ontplooien lang de
oevers van de
Samber.
Op de
avond van 20
augustus 1914
staan beide legers
bijna oog in oog en
vanaf de ochtend
van 21 augustus
vangt de19de
Divisie in Auvelais
de eerste gevechten
aan.
De 20ste
Divisie komt pas op 22 augustus 1914 in actie. Die dag zal de strijd
het hevigst woeden voor het ganse 10de Legerkorps. De strijd
wordt voortgezet tot 23 augustus, dag waarop de Franse troepen
worden overrompeld door verse Duitse eenheden. De Fransen
vatten de terugtocht aan naar het zuiden, meer dan 6000 doden en
talrijke gewonden op het slagveld achterlatend.
Jaarlijks wordt tijdens een plechtige herdenking aan het necropool
Bellemotte teRoux, nabij Fosses-la-Ville , gehouden waarbij
eerbetoon wordt betuigd aan de slachtoffers in het bijzijn van de
hoogste Belgische en Franse hoogwaardigheidsbekleders.
Hoedanook, deze slag en dit offer zal niet nutteloos blijken.
Inderdaad, het succes van de Duitse legers was een strategische
nederlaag want het liet de Frans-Britse legers toe hun actievrijheid
toe en verhinderde aldus een definitieve overwinning van het Duits
leger.

De gemartelde steden.
Helaas, gefrustreerd omdat ze niet zonder
weerstand België konden binnenwandelen en
ten gevolge van hun zware verliezen begingen
de Duitse troepen veel oorlogsmisdaden. De
stad Tamines zal, tijdens de avond van 21
augustus 1914, 250 van haar woningen in
rook zien verdwijnen en – op 22 augustus –
worden bijna 400 mensen massaal
gefusilleerd langs de oever van de Samber.
De Duitsers hadden hun woede bekoeld op de
onschuldige burgers. De stad Dinant, gelegen in het midden van de
gevechten van 23 augustus, wordt zonder enig ontzag ingenomen
en de Pruisen begaan het onherstelbare door ongeveer 700 burgers
af te slachten, haar daarbij het weinig benijdenswaardige statuut
van eerste martelaar stad te bezorgen.
Andere steden zoals
Andenne en Champion worden eveneens het slachtoffer van
barbaarse gruweldaden.

LUIK

In feite bestaat er al een effectieve samenwerking tussen de
provincie Luik en SERVIO, met name op het gebied van de
herdenkingen 1914 -1918 en 1940 - 1945 zonder de talrijke
andere manifestaties te vergeten, waarbij de
provinciecommandant, zijn coördinator en uw provinciale
vertegenwoordiger reeds nauw samenwerken: de tijd begint
echter stilaan te dringen.
Op 4, 5 en 6 augustus 2014 zullen meer dan vijftig
buitenlandse afvaardigingen ontvangen moeten worden: op 4
augustus ter gelegenheid van de aanvang van W.O.I, terwijl
op 5 augustus de gevechten om Herstal en Wandre met een
bezoek aan het militair kerkhof van Sarolet worden herdacht.
Verder herdenkt men op 6 augustus de slag om Sart Tilman en
zijn er plechtigheden voorzien in de militaire kerkhoven van
Boncelles en Ougrée.
Eind mei werden reeds, naast deze van de martelaar steden en
– dorpen Visé (Wezet), Dolembreux, Sprimont en anderen, 61
aanvragen ontvangen vanwege de verschillende verenigingen.
Het is onze taak deze te sorteren en te hergroeperen maar
Defensie, de provincie en ikzelf kunnen zich niet in vier
delen.
Wij verheugen ons erover dat de stad Luik (Liège) vanwege
de Franse Staat het “Légion d'Honneur” heeft ontvangen voor
haar heroïsche weerstand.
Ik ben bijzonder blij dat de samenkomsten van18 juni 2013
de vertegenwoordigers van SERVIO in hun mandaat
bevestigen.
Voor SERVIO Luik
DELBOVIER Julien

WAALS BRABANT

Het woord Brabant komt voor het eerst voor in de VIIde eeuw : de abdij
van Nijvel (Nivelles) wordt gesticht in het pagus Bracbatensis. De pagi
zijn de benamingen van de regio’s onder het bewind van de Merovingische
koningen en worden bestuurd door hun vertegenwoordigers, met name de
graven. Naar aanleiding van de verzwakking van het koninklijk gezag
(eerst dat van de Merovingers, daarna dat van de Karolingers) zullen de
graven zich stilaan laten gelden als de ware lokale heersers.
Vanaf de XIde eeuw laten de Graven van Leuven – die over dit
landsgedeelte heersen – zich als Graaf van patria Brabant noemen. In 1106
wordt de Graaf van Leuven, Godfried I, hertog : dit is de geboorte van het
Hertogdom Brabant.
Van Hertogdom ….
Mettertijd wordt het hertogelijk grondgebied uitgebreider waarbij, o.a., het
Graafschap Brussel wordt ingelijfd. Aan de vooravond van de XVde eeuw
strekt het Hertogdom zich uit van Gembloers tot ‘s Hertogenbosch (nu in
Nederland) met steden zoals Brussel, Leuven en Antwerpen. Indien de
meerderheid Dietsch (Middeleeuws Nederlands) spreekt, toch vormt het
zuidelijk deel ervan de uitzondering want men spreekt er Romaans
(Middeleeuws Frans). Deze administratieve entiteit, verschillend van de
rest van het Hertogdom, wordt Roman Pays genoemd en bestaat uit 7
districten: Nijvel, Genappe, Ter Hulpen, Mont-Saint-Guibert, Grez,
Geldenaken en Hannuit. Zij is hoofdzakelijk landelijk. Enkele hoeven
bebouwen niet minder dan 500 hectaren landbouwgrond.
…tot departement:
Op administratief vlak wijzigt zich de heerschappij over het hertogdom
naargelang de erfenissen, overdrachten en conflicten. Het hangt voortaan
af van de opeenvolgende Boergondische heersers alvorens onder het gezag
te komen van de Spaanse en later de Oostenrijkse Habsburgers.
Op het einde van de XVIIIde eeuw wordt het hertogdom geannexeerd bij
het Franse territorium en onderverdeeld in twee departementen : Dijle ( de
toekomstige provincie Brabant) en Twee Neten (de toekomstige provincie
Antwerpen).
Van provincie…
De Franse overheersing zal slechts een twintigtal jaren duren : ze eindigt
met de nederlaag van Napoleon te Waterloo in 1815. Het kortstondige
departement Dijle wordt dan deel van Nederland met als naam provincie
Zuid Brabant.
In 1830, wordt België onafhankelijk.
Brabant wordt één van de 9
Belgische provincies met Brussel als hoofdstad. Hiermee vat de Provincie
Brabant haar eerste van haar 165 jaren bestaan. Op economisch vlak wordt
de XIXde eeuw gekenmerkt door de industriële omwenteling : Brabant telt
zeer vele industrieën zoals papier, suiker, mechanischeen
metaalbewerking, krijtontginning enz… De tweede helft van de XXste
eeuw staat voor de opkomst van de tertiaire sector. Het ontstaan van
Louvain-la-Neuve en de opkomst van de economische activiteitenparken zij
daar het mooiste bewijs van.
…tot de nieuwe Provincie.
Vanaf 1970 zullen de opeenvolgende hervormingen van de Belgische Staat
naar het federalisme de situatie van de Provincie Brabant steeds een peer
bijzonder karakter geven : haar gebied stekt zich over de drie gewesten
(Waals, Vlaams en Brussels) en ze hangt af van twee gemeenschappen ( de
Franse en de Vlaamse).
In 1992 wordt tijdens de Sint Michielsakkoorden de beslissing genomen om
de Provincie in twee entiteiten te delen : een deel wordt Vlaams - Brabant
en het ander Waals - Brabant. Het Brusselse gedeelte van de provincie
wordt overgeheveld naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar
communautaire instanties.
De Provincie Waals – Brabant bestaat officieel sinds 1 januari 1995 . Haar
grondgebied valt samen met het arrondissement Nijvel (Nivelles) en telt 27
gemeentes. Haar hoofdstad bevindt zich te Waver (Wavre).

Jean-Luc Lengelé

Advertentieaanbod in het programma van het concert van 11 november 2013
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 (1500,00 ! 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 2013 in te dienen op
volgend adres <info@nefosv.be>.

Militair Commando Provincie
West-Vlaanderen
Kolonel Vlieger Rudy THEYS
Kuiperstraat 21
8000 BRUGGE
050/36.62.11
Militair Commando Provincie
Oost-Vlaanderen
Kolonel SBH Eric DE DURPEL Ir.
Kwartier Leopoldskazerne
Casper de Craeyerstraat 2
9000 GENT
09/267.37.05

Vertegenwoordiger SERVIO
De Heer Christian DELGOFFE
Vosseslag 69
8420 De Haan
0479/56 00 74
christian.delgoffe@gmail.com
Vertegenwoordiger SERVIO
De Heer Jacques MERTENS
Warande 35
9890 Gavere
09/282.66.23 (phone-fax)
(michel.boskin@belgacom.net)

Militair Commando Provincie
Antwerpen
Kolonel SBH Dirk VERHAEGEN
Kwartier Belgiëlei
Belgiëlei 117
2018 ANTWERPEN
03/285.74.10
Militair Commando Provincie
Limburg
Kolonel Vlieger Johan STEYAERT
Kwartier Guffenslaan
Guffenslaan 26
3500 HASSELT
011/45.74.11
Militair Commando Provincie
Vlaams Brabant
Luitenant-kolonel SBH Antoine VAN
GENECHTEN, Ir.
Kwartier Bondgenotenlaan
Bondgenotenlaan 120
3000 LEUVEN
016/70.10.11
Militair Commando van het Brussels
Hoofdstedelijk gewest – Commandement
Militaire de la Région Bruxelles Capitale
Luitenant kolonel Vlieger Militair
Administrateur – Lieutenant-colonel Aviateur
Administrateur Militaire Michel GALANT
Kwartier Prins Albert – Quartier Prince Albert
Karmelietenstraat 24/12 Rue des Petits Carmes
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
02/515.46.04
Commandement Militaire Province
Brabant Wallon
Colonel Aviateur BEM Olivier COLMANT, Ir
Quartier Lt Col Charles ROMAN
Place de la Bruyère 20
1320 BEAUVECHAIN
010/68.25.57
Commandement Militaire Province
Liège
Colonel BEM Jean-Louis CRUCIFIX
Quartier Saint-Laurent
Rue Saint-Laurent 79
4000 LIEGE
04/220.83.78
Commandement Militaire Province
Luxembourg
Lieutenant-colonel Arnold DE BEIR
Quartier Général BASTIN
Route de Bouillon 88
6700 STOCKEM (ARLON)
063/24.74.90
Commandement Militaire Province
Namur
Colonel BEM Dominique VINDEVOGEL
Quartier Plaine de Belgrade
Chemin de la Plaine
5000 NAMUR
081/72.84.45
Commandement Militaire Province
Hainaut
Colonel d’Aviation Administrateur Militaire
Pierre BANCU
Quartier Léopold
Rue des Passages 14
7000 MONS
065/40.61.05

Vertegenwoordiger SERVIO
Bnes Antoinette PECHER
Tolhuisstraat 15
2040 Lillo-Antwerpen
03/569 04 05
antoinettepecher@skynet.be
Tijdelijk
mailto:moulam@telenet.be

Vertegenwoordiger SERVIO
De Heer Roger THIELEMANS
Kerkhofstraat 29
3110 ROTSELAAR
016/58.10.52
0475/92.04.62
on1bth@skynet.be
Vertegenwoordiger – Délégué SERVIO
De Heer Léon DE TURCK
27 rue du Boulet
1000 Bruxelles
0495/76 78 75
leondeturck@telenet.be

Délégué SERVIO
Mr. Jean-Luc LENGELÉ
rue de la Cayenne, 78
1360 PERWEZ
081/65 52 71
0477/43 82 79
gapepjll@yahoo.fr
Délégué SERVIO
Mr. Julien DELBOVIER
Rue Robiet 25
4100 BONCELLES (SERAING)
04/336.25.95
0476/24.65.23
delborobiet@yahoo.fr
Délégué SERVIO
Mr. Jean-Marie MOTTET
Tier Saint-Antoine 14
6940 BARVAUX
086/21.22.35
0475/57.26.53
jean-marie.mottet@skynet.be
Délégué SERVIO
Mr. Michel LEENAERS
Rue Antoine Nelis 147
5001 BELGRADE
081/73.48.08
0497/68.01.95
leenaersm@hotmail.com
Délégué SERVIO
Mr. Pierre DEPREZ
Rue Baijot 10
7603 BON SECOURS
069/77.29.38
0494/47.46.97
dpzp@ordi-web.eu

