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Edito: «SERVIO; een hersenschim? »
De herdenkingsplechtigheid van de Eerste
Wereldoorlog die volgend jaar wereldwijd is
voorzien eist de algemene aandacht voor
zich en doet talrijke initiatieven ontstaan. Ze
heeft als doel ons te herinneren aan de
kwetsbaarheid van onze samenleving en de
gruwel van het machtsmisbruik waartoe,
helaas, de mensheid in staat is. Ze moet
iedereen ertoe brengen om na te denken
over de oorzaken van deze tragische
gebeurtenissen. Maar ze houdt tevens een
boodschap van hoop in zich door de
aandacht te vestigen op de moed en de
verdienste van allen die zich ingezet
hebben, zonder rekening te houden met
levensgevaar, om een einde aan het conflict
te maken.
Het is hoofdzakelijk op dit aspect van de
kwestie dat de vzw SERVIO haar aandacht
concentreert. De hedendaagse samenleving
ondervindt ernstige problemen, zelfs in een
ogenschijnlijke vrede, tenminste voor een
aanzienlijk deel van de landen. De
bedreigingen tegenover het milieu, de
steeds groter wordende kloof tussen de
levensomstandigheden van de
minstbedeelden en de welgestelden, de
machtsrivaliteiten, de ongebreidelde en
onverantwoordelijke financiële speculatie, de
soms blinde exploitatie van de rijkdommen
met het vooruitzicht op winst, het bedrog op
alle niveaus, de ondoordachte afdwalingen
van de ideologieën, het in zichzelf keren van
sociale groepen en van individuen, zijn
zovele problemen waarvan, klaar en
duidelijk, de verantwoordelijkheid bij de
mensheid ligt, en op een min of meer
gedeelde wijze, bij een groot deel van haar
vertegenwoordigers, bij sommigen meer dan
bij anderen, weinig of veel, op zekere manier
bij allen.
Desondanks blijven sommige waarnemers
overtuigd dat de rijkdommen die onze
planeet ter beschikking stelt, toelaten dat
een aangenamere samenleving tot stand
komt. Er bestaan plaatselijke entiteiten die
min of meer onafhankelijk zijn en die als
voorbeeld kunnen dienen voor wat
realiseerbaar is. De media, zelf
gepolariseerd door winstbejag, zijn helaas
wat dit betreft eerder gierig met de
desbetreffende informatie, voor de simpele
en goede reden dat het publiek eerder
geïnteresseerd is in schandalen dan in de
sereniteit.
De boodschap van hoop, waarvan SERVIO
zeker niet de exclusiviteit bezit, maar die zij

met anderen deelt, is dat de ware reden van
de hiervoor vermelde problemen, haar
oorzaak vindt in een gebrek aan
plichtsgevoel, van verantwoordelijkheid, van
ethiek, van open staan voor anderen, bij
ieder leider die, op gelijk welk niveau, een
verantwoordelijkheid draagt, van de
eenvoudige persoon als familiehoofd en
bekleder van een beroep, tot de meest hoog
geplaatste in de hiërarchie van de politieke,
sociale of economische macht.
De vereniging heeft inderdaad in haar
statuten het bevorderen van een
verantwoord burgerschap bij haar leden, en
in de samenleving in het algemeen, als doel
ingeschreven. Deze term vat de hiervoor
vermelde tekortkomingen samen. De
bewustwording over deze problematiek
noodzaakt een geheel van acties die het
onderwerp moeten uitmaken van concrete
plannen.
Om deze bewustwording bij haar leden te
bevorderen, heeft SERVIO haar laatste
vergadering van de Raad van Bestuur in het
Memoriaal van Breendonk georganiseerd.
Dit instituut, lid van SERVIO, illustreert door
zijn actie naar wens het doel van de
vereniging.
Het ontvangt inderdaad jaarlijks om en bij
honderdduizend jongeren om hen, enerzijds,
de gruwel van de kampen te leren kennen,
maar anderzijds de grootheid en het
voorbeeld van zovelen die er geïnterneerd
waren, hetzij er overleefden, hetzij er hun
leven lieten.
Het is in deze geest dat SERVIO haar
volledige medewerking wil verlenen aan de
plaatselijke overheid en aan al haar leden
verenigingen, om aan de veelvuldig
geplande manifestaties, niet alleen in het
kader van de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog, maar ook in het vooruitzicht
van de Blijde Intredens van onze vorsten in
de provincies, het beste imago van hun
organisatoren te geven en om hierdoor
getuigenis te geven van hun gehechtheid
aan het land en zijn tradities.
Het is namelijk hiervoor dat zij die de
provinciale vertegenwoordiging van de
vereniging hebben aanvaard, zich zullen
inzetten.

Vaandeldragers Verbroedering
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Jean-Luc Lengelé
Président - Voorzitter

Kwartier Cdt Panquin – Warande, 3 – 3080 Tervuren – Tél : 02/767 01 84

Concert SERVIO 2013
We will remember them…
We zijn al volop bezig met de voorbereiding van het
derde concert 11 november. Na de overweldigende
lofbetuigingen van vorig jaar hebben we het volste
vertrouwen dat het een succes zal worden. Maar
hoe kunnen we het succes van vorig jaar
evenaren? Dit leek ons bij aanvang een moeilijke
opgave! Maar na enig denkwerk en creativiteit zijn
we overtuigd dat het weer een spetterde activiteit
gaat worden!
Alles gaan we nog niet alles verklappen, maar een
deel van de sluier wordt hier alvast opgelicht.
Enkele ingrediënten blijven behouden en we blijven
trouw aan onze lange-termijn-planning. We hebben
immers beslist dat we hulde wilden brengen aan al
onze leden van onze vereniging. Zo brachten we in
2011 hulde aan de strijders van WO I, WO II en de
buitenlandse operaties. Vorig jaar stond de militaire
inzet in het Afrikaanse continent in de kijker. Dit
jaar vieren we de 60e verjaardag van de
wapenstilstand van de Koreaanse Oorlog, in 2014
herinneren we 100 jaar geleden het begin van de
Grote Oorlog om in 2015 de 70e verjaardag van de
bevrijding van de kampen te vieren. De locatie en
de datum blijven ook behouden: 11 november om
16 uur in het Conservatorium van Brussel. En
uiteraard een militaire muziekkapel!
En toch zal het weer totaal anders zijn. Met de
Koninklijke muziekkapel van de Gidsen gingen we
voor klassiek en stijlvol.
Met de Koninklijke
muziekkapel van de Marine met het koor van de
Europese Gemeenschap en een Afrikaans koor
gingen we voor swing en dynamiek. En hoe gaan
we het thema van de Koreaanse oorlog in de kijker
zetten?
Met fierheid kondigen we aan dat we dit jaar de eer
en het genoegen hebben de “United States Air
Forces in Europe Band” te mogen verwelkomen.
En iedereen weet dat die jongens thuis zijn in het
beste van de Amerikaanse muziek die te horen was
op Broadway of de filmmuziek uit Hollywood of de
geluiden van een New Orleans Dixieland of Big
Band jazz. Maar ook lichte opera, ouvertures,
marsen en opmerkelijke vocale en instrumentale
solisten zorgen voor een onvergetelijk show.
Bovendien hebben we nog verassingen, maar die
moet u zelf komen ontdekken op 11 november!
Doe u en ons een plezier en schrijf VANDAAG al in!
Uitstel is afstel, zegt het spreekwoord, en we

wagen ons natuurlijk weer aan een financieel
avontuur… Maar we hebben er alle vertrouwen in
dat we weer op onze leden mogen rekenen! De
prijs is onveranderd gebleven: 35 € voor de
parterre, 25 € op de verdiepingen.
Alle
verenigingen kunnen ook het project steunen door
een gift te doen via dezelfde rekening met de
vermelding “gift”.

Concrete informatie:
Concert van de “United States Air Forces in
Europe Band” op 11 november om 16.00 uur.
Thema: 60e verjaardag van de wapenstilstand
van de Koreaanse Oorlog.
Locatie: Koninklijk conservatorium, 30
Regentschapstraat te 1000 Brussel.
Prijs parterres en loges 1e verdiep: 35,00 € per
persoon. Loges 2e verdiep 25,00 € per persoon.
De inschrijvingen worden vanaf heden geopend
en kan enkel gebeuren door storing van het
betreffende bedrag op rekening IBAN / BE64
000097946152 - BIC BPOTBEB1 van SERVIO
met referentie concert + naam en adres of gift.
Ik hoop van harte jullie te mogen begroeten op
het 3e concert SERVIO!
Herbart BEYERS
Events Coordinator

Blijde Intrede van onze Vorsten in de provincies
In de hoofdstad van elke provincie, ontmoeten Koning Philippe en Koningin Mathilde de provinciale overheden en de
burgemeesters van de gemeenten van de provincie.
Volgens het Paleis voorziet het programma van de Blijde Intrede eveneens, op verzoek van de Vorst en de Koningin, een bezoek
met sociaal, cultureel of economisch karakter, een werklunch, gewijd aan twee themaʼs die voor de provincie prioritair zijn, en een
feestelijke wandeling om de bevolking te ontmoeten.
De Blijde Intreden zijn op vrijdag 6 september in Leuven (Vlaams Brabant) begonnen. Waals Brabant (Waver) werd op dinsdag
10 september bezocht, gevolgd door Henegouwen (Bergen) op dinsdag 17, en Limburg (Hasselt) op dinsdag 24. Het meest
delicaat bezoek is dat van de provincie Antwerpen (Antwerpen) op vrijdag 27 september…dag van het Feest van de Federatie
Wallonië-Brussel.
Op woensdag 2 oktober, krijgt de Hoofdstad van Wallonië (provincie Namen) de eer. Vervolgens is het de beurt aan de provincie
Luik, op vrijdag 11, deze van de provincie Oost-Vlaanderen (Gent) op woensdag 16, Luxemburg (Aarlen), op vrijdag 18, en van
de Duitstalige Gemeenschap (Eupen) op woensdag 23, vooraleer af te sluiten met de provincie West-Vlaanderen (Brugge) op
vrijdag 25.

Martelaarsplein - 1000 Brussel
Zaterdag 28 september 2013 om 15u
183ste VERJAARDAG VAN DE BELGISCHE ONAFHANKELIJKHEID
Zoals elk jaar, zal de herdenking van de Septembergevechten, georganiseerd door de Stad
Brussel en de vzw Pro Belgica, met de medewerking van de Vrijwilligers van 1830, plaatsvinden op
het Martelaarsplein in Brussel.
Dit jaar, op zaterdag 28 september.
Het Martelaarsplein is een begraafplaats waar 467 vrijwilligers die sneuvelden tijdens de
gevechten, een laatste rustplaats vinden.
Wij nodigen de leden van alle vaderlandslievende verenigingen uit op deze plechtigheid en
wensen een talrijke aanwezigheid van vaandeldragers.
De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Koning werd aangevraagd, zoals de vorige jaren.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

PROGRAMMA
Congreskolom - Martelaarsplein - Grote Markt
13 u 30 De deelnemers verzamelen aan de Congreskolom
13 u 45 Eerbetoon aan de Onbekende Soldaat door de Vrijwilligers van 1830 en Pro Belgica
14 u Vertrek van de stoet naar het borstbeeld van Koning Boudewijn, gevolgd door een hommage
aan Koning Boudewijn
14 u 00 Tweede verzamelpunt aan het beeld van Koning Boudewijn
op het plein voor de Kathedraal van Sint- Michiel en Sint-Goedele.
14 u 20 Vertrek van de stoet richting Martelaarsplein

15 u 00 Plechtigheid aan het Patriamonument - neerleggen van bloemen
15 u 45 Vertrek van de stoet richting Grote Markt
16 u 30 Slotparade van de Vrijwilligers van 1830 - Brabançonne - Ontbinding
17 u 00 Receptie op het Stadhuis aangeboden aan de deelnemers door de Stad Brussel

De rubriek van de veteranen
Ongeveer drie jaar geleden zag de Nationale
Federatie van Veteranen het daglicht. Deze
werd gesticht door vijf verenigingen waarvan
de leden veteranen waren volgens de zin van
de wet van 10 april 2003 en het Koninklijk
Besluit van 12 oktober 2006. Dit Koninklijk
Besluit bepaalde de operaties waaraan de
leden van het departement van Defensie
moesten aan deel genomen hebben om
aanspraak te kunnen maken aan de eretitel
van veteraan.
Waarom werd deze titel bedacht? Sinds
ettelijke jaren nemen militairen deel aan
zendingen en opdrachten in het buitenland of
aan langdurige verblijven in het kader van
technische steun aan bepaalde landen, in
overeenstemming met beslissingen van de
Belgische Regering.
Voor de militaire overheid leek het logisch om
aan deze militairen, die hiernaar vroegen, een
bijzondere eretitel toe te kennen. Het woord
veteraan werd hiervoor gekozen.
Anderzijds zal, door de onverbiddelijke
verdwijning van de oud-strijders van de oorlog
40-45, gevolgd door deze van de Koreaanse
oorlog, een belangrijke leemte ontstaan in de
instandhouding en het doorgeven van de
Herinnering aan de jonge generaties.
In afwachting van een toekomstig “statuut van
de veteranen” dat uitgewerkt en aanvaard
moet worden (een eerste document, gedateerd
van augustus 2006, heeft nog geen praktische
gevolgen gekregen), heeft de laatste drie jaar,
de FNV-NFV tijdens de defilés van 21 juli en 11
november, de oud-strijders vervangen.
Op 21 juli 2013 defileerden de veteranen fier
voor hun nieuwe Koning Philippe. Het
detachement van de veteranen dat, opgesplitst
in twee groepen die de vaandels van de

provincies omkaderden, volgde het
detachement van de oorlogsvrijwilligers van
Korea dat, ter gelegenheid van de 60ste
verjaring van het einde van de
vijandelijkheden, een speciaal eerbetoon
mocht ontvangen. Deze twee detachementen
werden door de samengeperste menigte op
het Paleizenplein overweldigend toegejuicht.
Indien de veteranen op een dag willen
genieten van de materiele voordelen die aan
de oud-strijders werden toegekend, moeten zij
een homogeen geheel vormen en er voor
zorgen dat ze zichtbaar zijn.
H e t d e fi l é v a n 2 1 j u l i g e e f t h e n d i e
gelegenheid. Hun aanwezigheid heeft
trouwens een waardevolle voorbeeldfunctie
door de verbintenis die ze zijn aangegaan, niet
zonder gevaar, om de vrede in de wereld te
bewaren en te herstellen, in samenwerking met
anderen, en hun steun te verlenen aan de
ontwikkeling van jonge naties.

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 ½ bladzijde) of sympathiserend sponsor (400,00 € ¼
bladzijde).
De aanvragen, begeleid met het logo van de firma zijn per mail voor 1 oktober 2013 in te dienen op

