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De wet van 4 april 2003 bepaalt de
voorwaarden waaraan de leden van de
strijdkrachten die deelgenomen hebben
aan humanitaire opdrachten moeten
voldoen om erkend te worden als
«veteraan».
Afgezien van het feit dat de Staat
materiële voordelen aan de veteranen
kan toekennen, werd een vzw NVV,
nationaal verbond van de veteranen,
opgericht en waarvan het doel
hoofdzakelijk van morele aard is, met
name het verzamelen van de veteranen
rond een gemeenschappelijk project
waarbij zij getuigen van hun inzet in een
geest van dienen en in het belang van
iedereen en, door dit getuigenis, het
respect en de ontwikkeling van het
ideaal dat hen geleid heeft tot de keuze
van deze weg, te bevorderen.
De veteranen vertegenwoordigen een
gemeenschap die reeds een zware
bijdrage heeft geleverd door hun actie
op menig buitenlands strijdtoneel, in het
kader van de Nationale Defensie, van de
Europese Unie, van de NAVO en van de
Verenigde Naties.

veteranen vormen in zekere zin een
geheel dat vergelijkbaar is met de
regimenten verbroederingen, maar,
omwille van het aantal leden, vormen zij
een onvergelijkbare waarde. Nochtans
zal dit geheel slechts gestalte winnen
mits de daadwerkelijke toetreding van
zijn leden tot de NVV. De NVV zelf, als
lid van SERVIO, is opgericht door het
samengaan van vijf veteranen
verenigingen, t.t.z. de Ommegang, de
KVMB (Koninklijke Vereniging van
Militairen in het Buitenland), de KMTS
(de Kring van Militaire Technische
Samenwerking), de ANPCV (Association
Nationale Para Commando Vereniging)
en de Blue Helmets. De NVV laat op dit
ogenblik geen rechtstreeks
lidmaatschap toe, maar de vzw Blue
Helmets heeft zich bereid verklaard om
gelijk welke veteraan die nog geen lid is
van een vereniging op te nemen om
hem, op deze wijze, toe te laten de grote
gemeenschap van de NVV te
vervoegen. Deze laatste overweegt
overigens om een rechtstreeks
lidmaatschap toe te laten.

De NVV is lid van SERVIO. Deze
laatste, voordien NEFOSV, Nationaal
Eenheidsfront van Oud-strijders en
Veteranen, hergroepeert de voornaamste nationale verenigingen van
oud-strijders, politieke gevangenen,
oorlogsslachtoffers, veteranen en
sympathisanten.
Ten gevolge van de veroudering zien de
nationale verenigingen van de beide
wereldoorlogen en de Koreaanse oorlog
hun effectieven slinken. Door lid te
worden van de NVV worden de
veteranen automatisch lid van SERVIO.
Ze vertegenwoordigen een groeiende
proportie van het lidmaatschap en
verzekeren het voortbestaan van de
vereniging.

Het zijn de prestaties van de leden van
onze gewapende machten in het kader
van de humanitaire operaties die hen
hebben toegelaten om de titel van
veteraan te worden toegekend uit blijken
van nationale erkentelijkheid. Het is hun
inzet en hun voorbeeld die de basis
vormen van SERVIO, hoofdzakelijk
gericht naar de buitenwereld, en die zich
richt op de ontwikkeling van wat haar
statuten betitelen als een “verantwoord
burgerschap”, in feite een geestelijke
ingesteldheid van burgerzin in de meest
brede zin, om te dienen en open te
staan voor anderen.

SERVIO nodigt dringend alle veteranen
uit om zich kenbaar te maken en hun
wensen en/of opmerkingen
betreffendede vereniging te laten
geworden. Zij kunnen hun mail richten
aan contact@servio-vzw-asbl.be . De

SERVIO werkt aan een jaarprogramma
van activiteiten en rekent meer en meer
op de veteranen om dit programma te
kunnen realiseren. Ontdek de details
verder in dit bulletin.
De materiële belangen van de veteranen
worden door het NIOOO/IV dat
complementair optreedt tov SERVIO.

Vooruitzicht
Het is al enkele eeuwen geleden dat de technische en
wetenschappelijke ontwikkelingen de menselijke gedachten
hebben beïnvloed door haar te sensibiliseren voor de
gedachte van verandering.
De mens acht zich bekwaam om een motor voor
veranderingen te zijn, dit in het verlengde van de opdracht
als beheerder van de aarde, vermeld in het boek der
schepping, dat hem gelast een naam aan dieren te geven,
om de levenden te redden in de ark van Noa. Maar tot nog
niet zo lang geleden had de perceptie van verandering
slechts een betrekkelijke invloed op de economie en het
persoonlijk gedachtengoed. Het zou voor de toekomstige
generaties “Nil novi sub sole”, niets nieuws onder de zon zijn.
En ziehier, in minder dan één generatie, wordt een
belangrijke fractie van de mensheid geboren om in een
uitermate verschillende context te leven. De evolutie en de
verandering zijn waarneembaar gedurende een levensduur.
Opvoeding en vorming moeten voortgezet worden om zich
aan te passen aan een context in voortdurende mutatie. De
activiteit van de menselijke soort en haar demografische
explosie hebben meer en meer een waarneembare invloed
op het leefmilieu dat, door onze voorgangers, als
fundamenteel stabiel ontworpen werd, althans op korte en
middellange termijn. De snelheid van verandering en de
stijgende invloed van de technieken hebben conflict situaties
tot gevolg, die slechts beheerst kunnen worden mits met een
verhoogde bewustwording en verantwoordelijkheidszin van
een groeiend deel van de mensheid.

De technische vooruitgangen zien de macht van bepaalde
instanties op de werking van de ganse samenleving en op de
toestand van het leefmilieu toenemen. Een steeds groter
wordende kloof tracht zich uit te diepen tussen individuelen
en zelfs tussen volkeren, welstellende en minderbedeelden.
De technieken van de communicatie en de informatie
exploderen. De industrialisering van de productie in de
levensbelangrijke sectoren, met een vermindering van
personeelssterkte, noodzakelijk voor haar werking, voedt de
onrust bij de minder gekwalificeerde jongeren aangaande
hun toekomst op de wereldmarkt.
Het bilan van deze korte waarneming doet een oproep aan
de ganse mensheid en aan haar vermogen om te handelen
en te reageren. Dit zal duidelijk niet het werk van één individu
zijn, maar van een belangrijk deel van de menselijke
samenleving. Men kan vooropstellen dat deze samenleving
zal berusten op het respect van erkende waarden die het
engagement van ieder van ons inhoudt.
Het doel dat de vzw SERVIO zich in haar statuten stelt, is
precies het bevorderen van de persoonlijke bewustwording
van een gedeelde verantwoordelijkheid in de gedragslijn van
de gebeurtenissen.
De actie van de vereniging is gebaseerd op het voorbeeld
van allen die persoonlijk, en dikwijls ten koste van hun leven,
in moeilijke omstandigheden, zich inzetten ten bate van het
openbaar welzijn, de verdediging van de vrijheden, de vrede
en beterschap van ganse bevolkingen.

Aan het werk
65ste verjaardag van de stichting van het Koninklijk Nationaal Werk van de Kinderen van het Vaderland.
Deze verjaardag zal gevierd worden op zaterdag 5 april 2014 door:
- een hulde aan de Onbekende Soldaat te 10u00
- een receptie op het Stadhuis van Brussel van 10u45 tot 11u45
- de leden zijn vriendelijk uitgenodigd.
Edmond Eycken
Voorzitter van het Koninklijk Nationaal Werk van DE KINDEREN VAN HET VADERLAND (vzw)
(Nationale vereniging van de Belgische oorlogswezen)
--------------------------------------Voormalig beroeps dokter, voormalig Cadet, sinds het jaar 2000 besteed ik een deel van mijn vrije tijd om
de herinnering aan de oudgedienden van 14-18 te eren bij middel van een internet site en door het geven
van voordrachten.
Ik stel mij ter beschikking. Meer informatie op de site: http://www1914-1918.be
Dr Patrick Loodts
--------------------------------------69ste verjaring van de bevrijding van de nazi concentratie Kampen en nazi gevangenissen.
Wij hebben het genoegen om u, in bijlage, de aankondiging te laten geworden van de plechtigheden die
zullen plaats vinden, ter gelegenheid van de Nationale Dag van de Politieke Gevangene te Brussel op
zondag 27 april 2014.
Edmond Eycken
Algemeen secretaris!
!
!
!
!
!
(Zie Webtsite SERVIO)
--------------------------------------Stand SERVIO in het kader van het Park feest op 21 juli 2014.
SERVIO is van plan om op 21 juli, in Brussel, een stand te openen om zijn imago te promoten, om aan het
publiek zijn doelstellingen te vertonen, en meer aanzien en publiciteit te geven aan de positieve initiatieven,
op alle niveaus, van de meest betrokken en overtuigden van zijn leden. SERVIO is hiervoor op zoek naar
ongeveer vier tot vijf vrijwilligers om de stand, vanaf 10u00 tot 16u00 te bemannen.
De inschrijvingen zullen met veel genoegen ontvangen worden op het secretariaat, op het e-mail adres:
contact@servio-vzw-asbl.be

Werkzaamheden in de provincie Namen
Voorbereidingen betreffende de herdenkingsplechtigheden van de oorlog 14-18 in de
provincie Namen
Onder de impuls van de Afgevaardigde Voorzitter van het
Provinciaal College van Namen en van de Militaire
Commandant van de provincie Namen, bijgestaan door de
eminente historici van de Faculteit ʻNotre Dame de la Paixʼ,
zijn de herinneringsactiviteiten van de Grote Oorlog in de
provincie Namen in overeenkomst met de geplande agenda.
v=Jcq1ylbBlcI
Ter herinnering: er werden drie grote activiteiten gepland.
S E RV I O i s , w a t d e c o ö r d i n a t i e m e t d e m e n i g e
vaderlandslievende organisaties betreft, betrokken bij al deze
activiteiten.
In eerste instantie zal door een activiteit getracht worden om
aan de jonge scholieren van de provincie hen te herinneren
dat de generatie van hun grootouders gevochten heeft om
zich te verzetten tegen een wraakzuchtige vijand die dacht
hen te kunnen verpletteren door zijn macht.

Na de slag om de stellingen van de versterkte vesting Luik,
die van 04 tot 16 augustus heroïsch weerstand bood, zal de
versterkte vesting Namen (VVN) geconfronteerd worden met
de vijand die oprukt naar Parijs. De gevechten woedden van
18 tot 23 augustus, vóór dat het Belgisch leger gevechten
leverde op de versterkte vesting Antwerpen, tot september,
om uiteindelijk zich terug te trekken achter de IJzer
gedurende vier jaar.
Met het oog op de herdenking van deze wapenfeiten, onder
de leiding van de militaire commandant van de provincie
Namen, en met steun van de provincie Namen en van
SERVIO, zag het concept “Namur Battlefield & kids” het licht.
De leerlingen van de scholen zullen, samen met hun
onderwijzend personeel en militair personeel, naar het fort
van Suarlée gaan, om van daaruit een uitgestippeld parcours
met markante plaatsen af te leggen tot aan het fort van
Emines dat, voor deze gelegenheid, gerenoveerd werd en
dat hen door de eminente professor Axel Tixon en zijn ploeg
zal voorgesteld worden.
Tot slot kunnen de klassen die dit wensen een eerbetoon
brengen aan het graf van één van de 491 Belgische soldaten
die op de begraafplaats van Marchovelette ter aarde besteld
werden. Het zal voor hen een manier zijn om hun
herinneringsplicht te symboliseren. Al de souvenirs die de
leerlingen zouden kunnen maken en op het graf leggen
zullen ingezameld worden om tentoongesteld te worden in

een buiten dienst gestelde kazerne in de nabijheid van de
begraafplaats.
Een pedagogische catalogus werd gestuurd naar al de
klassen die belangstelling toonden voor deze activiteit (de
voorraad van meer dan 2000 exemplaren van de catalogus is
reeds uitgeput; een nieuwe voorraad wordt door de provincie
Namen gemaakt. http://www.patrimoineculturel.org/
index.php?page=namur-battlefield-and-kids-1914
en het
pedagogisch dossier: http://90plan.ovh.net/~patrimoi/
uploads/NBK.pdf.
In voorbereiding van deze belangrijke activiteit, die gepland
is van 12 tot 16 mei, zullen vele coördinatie vergaderingen
met de burgerlijke, militaire en vaderlandslievende (Servio)
gezagsdragers plaats vinden. Langs deze weg, en onder
leiding van Servio, zullen de voorzit(s)ters van de
interfederale verenigingen van de provincie Namen hun
leden uitnodigen om deel te nemen aan het eerbetoon aan
de graven van de soldaten die, door de klassen, op de
begraafplaats van Marchovelette onder de bescherming
genomen worden.
In een tweede stap zal, op 21 augustus,
een
vaderlandslievende plechtigheid plaats vinden op de
begraafplaats van Champion, in samenwerking met de stad
Namen. De voorbereidende activiteiten en de verzoeken voor
steun zijn in uitvoering door de provinciale autoriteiten om
Servio, die belast is met de organisatie, bij te staan.

Meerdere plechtigheden die de vermoorde burgers in de
martelaar steden in herinnering zullen brengen, zullen plaats
vinden op 20/8 in Andenne (262 gefusilleerde), op 22/8 te
Sambreville (Tamines: 383 gefusilleerde) en op 23/8 te
Dinant (674 inwoners geëxecuteerd).
De slag aan de Samber zal, op 24 augustus, herdacht
worden te Le Roux, samen met de Franse autoriteiten tijdens
een uitzonderlijke plechtigheid op de begraafplaats van La
Belle Motte te Fosses-la-ville waar 4000 Franse soldaten
begraven liggen die, op 22 en 23 augustus 1914, sneuvelden
aan de Samber.
Tot slot: door de stad Namen werd een uitnodiging aan Zijne
Majesteit de Koning gestuurd om de geplande blijde intrede
te herdenken van Koning Albert I te Namen op 03/8/1014, die
echter afgeschaft werd omwille van de nabije hostiliteiten. In
princiep is dit voorzien op 02/8/2014 (zal bevestigd worden).

Michel Leenaers

Werkzaamheden in de provincie Antwerpen
U vindt op de volgende web adressen al de nodige info met betrekking tot de voorbereiding van de herdenkingen in
de provincie Antwerpen.
Het is het werk van de vzw «Provincie/Stad Antwerpen vzw VREDESCENTRUM»
www.antwerpen14-18.be
http://www.vredescentrum.be/

Werkzaamheden in de provincie Oost-Vlaanderen
MELLE (bij Gent): het initiatief wordt door «Mars en Mercure» geleid.. Deze herdenking wordt herdacht mits een
sterke aanwezigheid van de «Marine Française» en Franse overheden.
In MELLE worden de Herdenkingen gespreid over verschillende dataʼs van 8 tot 12 oktober 2014, gaande tot een
mars naar Diksmuide, heen en terug. Defensie is reeds degelijk ingeschakeld, dixit de Provincie Bevelhebber OostVlaanderen. Wij hebben terloops laten weten dat SERVIO ten dienste staat voor deze Herdenking.
Slag te EDEMOLEN (Nazareth): deze herdenking wordt uiteraard op een zeer beperkte peil herdacht, alhoewel de
gebeurtenissen op dramatische wijze door de lokale bevolking gevoeld werden en waarbij een heldhaftige strijd door
de «Rijkswacjht» en een afdeling van de «Gardes civiques» het zeer hard te verduren kreeg van de Duitse
overmacht.

Werkzaamheden in de provincie Luik
Het programma van de werkzaamheden in de provincie Luik, opgesteld in samenwerking met de provinciale
vertegenwoordiger van SERVIO, kan geraadpleegd worden op het volgende web adres:
http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/1?nid=6876&from=actu

Werkzaamheden in de provincie West -Vlaanderen
U vindt op het volgende web adres het programma van de manifestaties te Nieuwport in de provincie WestVlaanderen: http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/de_groote_oorlog

Federaal programma van de Herdenking 14/18
Het federaal herinneringsprogramma 14-18 kan geraadpleegd worden op het internet via de link: http://
www.be14-18.be/fr
Meer dan waarschijnlijk zullen vele buitenlandse delegaties aanwezig zijn tijdens de manifestaties, vermeld in het
programma. De aandacht wordt gevestigd op het belang dat moet gehecht worden aan de houding van de
vaandeldragers tijdens de manifestaties.
Bij de provinciale autoriteiten werd een vertegenwoordiger van SERVIO aangeduid om zijn steun te geven aan de
goede organisatie van de plechtigheden opdat deze een beter imago van het land zouden geven.

Programma SERVIO 2014
SERVIO wenst in 2014 haar traditionele activiteiten verder te zetten en haar actie radius uit te breiden, dit met de
hulp van haar leden die een dertigtal aangesloten verenigingen vertegenwoordigt, voornamelijk nationalen, van oudstrijders, politieke gevangenen, oorlogsslachtoffers, veteranen en sympathisanten.
Haar actie is gedeeltelijk gedecentraliseerd, dank zij de coördinatie onderhandelingen die, door de
vertegenwoordigers van SERVIO, ondernomen werden met de provinciale autoriteiten, voornamelijk in het kader van
de herdenking 14/18 die door de Regering besloten werd. SERVIO neemt deel aan de voorbereidingen van de
nationale plechtigheden op 8 mei, aan het Cenotaaf te Londen in juli, tijdens de nationale feestdag op 21 juli en op
11 november. De vereniging is vertegenwoordigd op de voornaamste vaderlandslievende manifestaties die jaarlijks
in het ganse land georganiseerd worden.
In het kader van de nationale manifestaties op 11 november, organiseert de vereniging tijdens de namiddag een
concert dat, ook dit jaar, in het Koninklijk Conservatorium te Brussel zal plaats vinden.
SERVIO is van plan om, op de nationale feestdag, een stand op te stelle, dit in het kader van het Parkfeest te
Brussel.
In dit opzicht is de vereniging nog op zoek naar vrijwilligers om deze stand te willen bemannen.
Een internet site is volop in ontwikkeling en kan geraadpleegd worden via de link http://servio-vzw-asbl.be/
Ten slotte, SERVIO geeft een tweemaandelijks bulletin uit, “ Patria” genaamd, en waaraan de medewerking van haar
leden welkom zijn.
Met de ouderdom worden de rangen van de verenigingen van oud-strijders, politieke gevangenen en
oorlogsslachtoffers dunner. Daartegen, deze van de veteranen - t.t.z. zij die deelnemen aan de operaties van de
strijdkrachten op het internationaal vlak, in Afrika, in het Midden-Oosten, in de Balkan, in Azië in het nationaal kader,
in dit van de Europese Unie, en de Organisatie van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie - breidden zich uit
waardoor zij de aflossing en de continuïteit van de beweging verzekeren.
SERVIO nodigt de veteranen uit om zich kenbaar te maken via het adres contact@servio-vzw-asbl.be teneinde
informatie te kunnen uitwisselen en de gemeenschap van veteranen hechter te maken.

