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Edito: «2013: nieuw vertrekpunt voor onze beweging »
Ondanks de tijdsspanne die ons scheidt van
de laatste grote conflicten waarbij onze
strijdkrachten werden ingezet, telt – dankzij
de langere levensverwachtingen – onze
gemeenschap van oud-strijders, politieke
gevangenen, oorlogsslachtoffers en veteranen
toch nog steeds meer dan 100.000 leden.
Deze gemeenschap is nog steeds levendig,
want ze wordt gevoed door de veteranen die binnen het kader van de Europese Unie,
NAVO en de Verenigde Naties – deelnemen
aan de verschillende operaties voor het
behoud en het herstellen van de vrede in de
wereld. Al hebben zij in België niet het
monopolie van deze operaties, toch blijven
zij er een zeer belangrijk onderdeel van,
waarbij een gemeenschappelijke actiegeest
en respect voor de waarden heerst, gebaseerd
op achtenswaardige tradities, zelfs al is het in
een steeds evoluerend kader.
Deze gemeenschap, in de breedste zin van
het woord, breidt zich verder uit dan in het
hierboven vermelde geheel. Inderdaad, er
zijn – in alle rangen van de maatschappij –
zeer nauwe banden tussen haar leden et een
publiek dat er om meerdere redenen mee
verweven is. Men moet in feite rekening
houden met het aandeel van de bevolking
tijdens de moeilijke omstandigheden die de
inzet van de gewapende strijdkrachten
hebben genoodzaakt tijdens de twee
wereldoorlogen, hetgeen nog steeds in het
collectieve geheugen leeft.
Er zijn de familiale banden met de
overledenen of nog aanwezige leden van de
gemeenschap waarvan sprake. Daarvan
getuigen de talrijke vragen, gesteld door
ettelijke medeburgers, in verband met hun
(voor)ouders waarvan zij het spoor
opzoeken, of voor wie zij een herkenning of
het behoud van de herinnering vragen;
evenals de geschiedkundige opzoekingen die
een omvangrijke litteratuur genereren. Er
bestaat een interesse voor de actuele acties
uitgevoerd door hen die door het land
uitgestuurd en gestationeerd worden buiten
onze landsgrenzen.
Onze beweging heeft de ambitie haar
solidariteit te betuigen met het brede geheel
en haar verdiende plaats binnen de
maatschappij te doen erkennen door solidair
de waarden te promoten die ze respecteert en
waaraan ze gehecht is. Deze waarden werden
al dikwijls besproken in onze publicaties
onder de noemer “verantwoorde burgerzin”.
Het is binnen dit kader dat het programma
van onze beweging voor het jaar 2013 wordt

opgesteld. De elementen ervan zullen het
onderwerp vormen van de publicaties die
men zal terugvinden op onze internet website
<http://www.funacv.be>.
De grote samenkomst van 15 september
2010 te Peutie was voor ons een openbaring
van het potentieel aan solidariteit binnen
onze beweging. Hieraan moet, zonder dralen,
gevolg gegeven worden.
Men overweegt voor 2013 om voor onze
vereniging een regionale structuur te
scheppen, gebaseerd op de provincies die, in
de praktijk, het verlengde vormen van de
plaatselijke gemeenschappelijke initiatieven.
Deze structuur heeft ook het voordeel om,
aan de leden van de gemeenschap, een
perspectief te bieden voor alles waaraan ze
waarde hechten: souvenirs, archieven,
kentekens, herinneringsplaatsen, en dit door
de aangesloten verenigingen – die dikwijls te
zeer op zichzelf teruggetrokken zijn – bij
elkaar te brengen. Men weet maar al te goed
hoezeer het overdrijven van het
identiteitsgevoel de noodzakelijke rust en de
sereniteit van de geest verhindert bij de
opbouw van een aangename samenleving.
Het ongecontroleerd nationalisme is, binnen
Europa, de voedingsbodem voor
tegenstellingen die er niet voor terugdeinzen
om geweld te gebruiken en die, onder andere
gesternten, zich concretiseren door middel
van een vernietigende stammenmentaliteit.
Moge het NEFOSV in deze omstandigheden
een factor van samenhorigheid en eenheid
wezen.

Herdenking van de eerste Wereldoorlog
Herdenking 14-18
De regering heeft beslist om, in 2014, van de
herdenking aan de eerste wereldoorlog een nationale
manifestatie te maken.
Talrijke lokale Oud-strijders instanties hebben,
zonder ertoe uitgenodigd te zijn geweest, reeds
initiatieven ondernomen in deze richting.
Het NEFOSV heeft aan de nationale
Commissaris Paul Breyne zijn medewerking
voorgesteld bij de voorbereiding van deze huldiging.
Meer bepaald zou een bijdrage tot het bewustmaken en
de deelname van de jeugd ten zeerste worden
geapprecieerd.
Teneinde de medewerking te promoten zou het
NEFOSV graag, via een mailtje gericht aan
<info@nefosv.be>, op de hoogte worden gehouden van
de lokale initiatieven waarbij leden van de oud-strijders
gemeenschap bij deze hulde worden betrokken.
Het NEFOSV wenst dat de herdenking
fundamenteel gericht wordt enerzijds op de wil om
dergelijke drama’s, die helaas nog steeds bepaalde
gebieden op onze wereld niet sparen, te verhinderen en
anderzijds, om de mentaliteit te wijzigen naar de
beginselen van een verantwoorde burgerzin. Het zou
betreurenswaardig zijn indien de herdenkingen
gebaseerd zouden worden op enggeestige politiek en
economische doeleinden terwijl ze integendeel de
solidariteit en de opening naar de andere zou kunnen
promoten, ten voordele van iedereen.
Dat de herdenking gedeeltelijk een nationaal
Belgisch tintje heeft is niet zonder betekenis want het is
wel als Belg dat onze medeburgers hebben gevochten,
niet alleen in 14-18, maar ook opnieuw in 40-45, zelfs
al was dat in samenwerking met onze geallieerden.

België beschikte toen over haar eigen statuut en stond
in voor haar eigen veiligheid en verdedigde haar eigen
vrijheden.
Ons land stelt alles in het werk om, binnen de
actuele context waarbij de Europese structuur bestemd
is, de naties te overstijgen niet enkel ten gunste van
Europa, maar tevens voor de wereldvrede. Daarvan
geniet uiteraard ook het land zelf, vermits het deel
uitmaakt van Europa.
Het voorbeeld van onze oud-strijders is echter
op heden nog steeds van toepassing, niet enkel voor de
leden van de krijgsmacht, maar wel voor iedereen,
zeker als hun verantwoordelijkheden groter zijn.
Historici betreuren niet zonder reden het verlies aan
burgerzin, als eerste oorzaak voor de teloorgang van de
beschavingen, veel meer nog dan de agressie onder
andere vormen. De burgerzin, of in een bredere context
de verantwoorde vorm ervan, staat in schril contrast
met de terugplooiing op zich, met het alomaanwezig
individualisme, met de uitsluiting van mensen, op basis
van hun eigen natuur of van het verschil. De weg voor
de actie van onze beweging, het NEFOSV, is dus
helemaal afgebakend.

Samen om het imago van onze gemeenschap te promoten
Uw vereniging, het NEFOSV,. is op zoek naar
medewerkers voor de volgende werkzaamheden:

tweetalig, vooral wat het bijhouden van onze
Internetsite betreft.

- updaten van onze Internetsite
- lid worden van een redactie comité

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 website op het adres
<info@nefosv.be>

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 zijn liefst

Bij onze leden
HULDE AAN HET LEGER VAN 1940 EN AAN ZIJN
OPPERBEVELHEBBER
26 MEI 2013
73 ste Verjaardag van de Veldtocht van 1940
De hulde plechtigheid der oud-strijders aan het Leger van 1940 en aan zijn
Opperbevelhebber Koning Leopold III, ingericht door het Comité ʻLEIE-LYSʼ
in opdracht van de Rad van Beheer van de vzw ʻKoninklijk Verbond
Veteranen Koning Leopold IIIʼ, zal doorgaan te Kortrijk op zondag 26 mei
2013 om 10.30 uur.
Deze plechtigheid wordt ingericht met de steun van de stad Kortrijk en van
de provincie West-Vlaanderen.
Zoals ieder jaar wordt door de inrichters de medewerking gevraagd van
Defensie: een militaire muziekkapel en een gewapend detachement met
standaard.
BLOEMENHULDE OP DE GROTE MARKT
Optocht naar de Broelkaai.Om 10.00 uur leggen de inrichters bloemen neer
aan het oorlogsmonument op de Grote Markt.
De inrichters zouden graag alle vaandeldragers zien deelnemen aan deze
bloemenhulde en ook aan de optocht naar de Broelkaai.
VERZAMELING op de BROELKAAI vóór het MUSEUM
• De groeperingen van de oud-strijders en de vaderlandslievende
verenigingen verzamelen aan de Broelkaai vanaf 10 uur, en stellen zich op,
vóór het Museum, volgens de richtlijnen van de ʻordedienstʼ in volgende
orde:
• 1: Verbroedering Ardense Jagers, 2: VOV, 3. NSB, 4: Strijders 40-45,
5: Oorlogsvrijwilligers,
6. Veteranen Koning Leopold III, 7. Veteranen
Koning Albert I, 8: Koninklijke Federatie der Militairen in het Buitenland,
9.:Nationale Vereniging der Veteranen, 10: ANPCV,
11: Vaderlandslievende verenigingen.
• 10.20 uur: Vertrek van de optocht naar het Nationaal Leiemonument.
OPSTELLING AAN HET NATIONAAL LEIEMONUMENT
• DE VAANDELS
De FEDERALE VLAGGEN stellen zich op aan weerszijden van de voet van
het Monument (op vertoon van de daartoe afgeleverde kaart). De vaandels
(driekleurige Belgische) van de oud-strijders verenigingen en
Vaderlandslievende maatschappijen nemen plaats achter de ringmuur
(zitplaatsen).
• DEELNEMERS EN BEGELEIDERS
Alle uitgenodigde oud-strijders verenigingen en vaderlandslievende
maatschappijen nemen plaats in de voor hen voorbehouden zone (op de
rechterzijde van het monument) die door de ordedienst zal worden
aangeduid. In principe wordt iedere deelnemer een zitplaats toegewezen.
Oud-strijders die niet mee opstappen in de stoet worden verzocht de stoet
op te wachten op het voetpad op de brug over de Leie om toegang te krijgen
tot de voorbehouden zone.
• PARKING
Autocars: zal door de politie of de ordedienst worden meegedeeld
PLECHTIGHEID AAN HET NATIONAAL LEIEMONUMENT
PROGRAMMA
10.40 u - Einde van de opstelling.
11.00 u - Aankomst van de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning
11.05 u - Reflecties: teksten en muziek
11.20 u - Toespraken door de Nationale Voorzitter en vertegenwoordiger van
de overheid
11.35 u - Bloemenhulde door de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning
11.40 u - Bloemenhulde door de Nationale Voorzitter, de Autoriteiten en alle
verenigingen.
12.05 u - Opstelling voor het einddefilé.
12.15 u - Einddefilé
12.30 u - Vertrek van de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning
12.35 u - Einde van de plechtigheid.
• BLOEMENHULDE
Verenigingen die bloemen wensen neer te leggen dienen dit te melden aan
de voorzitter Comité LEIE-LYS, Steenbakkersstraat 47, 8500 Kortrijk, tegen

ten laatste 5 mei aanstaande.Gelieve
te
vermelden: naam van de
vereniging, evenals naam en functie van wie de bloemen zal neerleggen.
Bloemen af te geven bij de tribune tegen 10 uur, voorzien van een kaartje
met de naam van de vereniging.
• DEFILE VAN DE OUD-STRIJDERS
De opstelling voor het defilé begint na de bloemenhulde: de ordedienst
geeft de nodige richtlijnen. Het is wenselijk dat iedere groepering een
verantwoordelijke zou aanduiden om de ordedienst te helpen. De oudstrijders van ʼ40 wensen dat het defilé ordevol, zo perfect mogelijk en in de
grootste waardigheid zou verlopen.
• ONTBINDING

Het defilé eindigt op 250 meter van het Monument. De deelnemers
aan het defilé begeven zich naar hun car of wagen

________________________________________________

I.M.C. JEUGDZEILKAMP 2013
• Het Internationaal Jeugdzeilkamp van de Internationale
Maritieme Confederatie ( I.M.C) wordt dit jaar in Duitsland
georganiseerd door de Duitse Marinebond (D.M.B.)
• Van maandag 22 tot woensdag 31 juli 2013
• Voor jongeren tussen 15 en 18 jaar. Zeilervaring is niet
nodig.
De enige vereiste is kunnen zwemmen.
• De deelnemende landen zijn: België, Duitsland, Frankrijk,
Groot Britannië, Nederland, Italië en Oostenrijk.
Maximum 6 jongeren per land.
• Het verblijf en de maaltijden zijn in de Marinekazerne
• Marineunteroffizierschule Plön (nabij Kiel)
Ruhleben 30, D – 24306 Plön
• Het zeilen gebeurt op de “Plöner See “ in SchleswigHolstein
er zijn ook andere activiteiten en uitstappen in de omgeving.

• Kosten all-in 250,00 Euro. Inschrijven tot 31
april 2013.
• Inschrijven via de Nationale Vereniging
Oudgedienden Zeemacht
Info: Maryse Van Bussel
GSM 0477485871
Ludo Verhulst
verhulst.ludo@telenet.be t
el.03.2342569

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 volgend adres
<info@nefosv.be>.

Getuigenissen
De Ontsnapten van de Oorlog 40-45
Ere Luitenant-Kolonel E.Genot
…Een ontsnapte uit de oorlog is vaak iemand die zonder geld, zonder papieren, zijn biezen pakt en via het eerste open raam de vrijheid
kiest om het gevangenkamp te ontvluchten en de strijd te hervatten..
(G.Rens et W. Deheusch).

Het waren zij die de capitulatie niet aanvaardden, de strijd wilden voortzetten door naar Engeland of naar Belgisch Kongo te vluchten. Daags
na de 18-daagse veldtocht deinsden zij niet terug voor de grootste risico’s en de eindeloze administratieve beslommeringen bij hun aankomst op
Britse bodem.
Luidens de in 1985 beschikbare inlichtingen vernemen we dat in totaal 4927 personen het Kruis der Ontsnapten opgespeld kregen.

Wie zijn dit ?
...De eersten deden dit al vanuit het omsingelde Duinkerke, anderen van op de kust van de Atlantische Oceaan of de Middellandse Zee, terwijl
de vijand hen op de hielen zat. Anderen konden, via Zwitserland, Noord-Afrika, Zweden, de Duitsers ontvluchten.
... Krijgsgevangenen hebben Duitsland doorkruist, de Siegfried-lijn overschreden en België bereikt. Hun volgende doel was Spanje. Daarvoor
moesten ze door de bezette zone, over de Demarcatie-lijn en doorheen het Frankrijk van Vichy, en nog over de Pyreneeën, om in Gibraltar te
komen. Veelal werden ze door de Spaanse politie onderschept en in het nare concentratiekamp van Miranda opgesloten. Sommigen verbleven
er meer dan een jaar, voordat het hen toegelaten werd Engeland of Belgisch Congo te vervoegen.
... Bij hun tocht doorheen het Frankrijk van Vichy werden sommigen door de Franse politie aangehouden. Ze werden in interneringskampen
opgesloten. Andermaal hebben ze die ontvlucht om hun weg naar Spanje verder te zetten.
... Andere krijgsgevangenen konden uit de kampen van Oost-Pruisen naar Rusland vluchten. Na te zijn geïnterneerd en lang door de Sovjets te
zijn ondervraagd, hebben ze, langs Spitsbergen om, Engeland kunnen vervoegen.
... Anderen, leden van de Weerstand, die gewaar werden dat ze gingen aangehouden worden, hebben de lange weg naar Londen genomen.
... Sommigen hebben de vrijheid “gestolen” door middel van een anoniem vliegtuig. Stoutmoedige mariniers kozen het ruime sop vanuit
Bretagne.
... Ook burgers, enkele onder hen van met moeite 16 jaar, hebben het avontuur gewaagd. Sommigen, na het Frankrijk van Vichy te hebben
doorkruist en om aan de internering te ontsnappen, waren verplicht zich bij het Vreemdelingenlegioen aan te sluiten. Na te hebben
deelgenomen aan gevechten in het Nabije-Oosten werden ze door de Belgen in Londen gerecupereerd. De meest klassieke wijze bestond in de
overschrijding van de Somme, de Saône en de Pyreneeën om Spanje te bereiken. Dit land heeft gewacht tot in 1943 om de Conventie van Den
Haag toe te passen, waarbij Oorlogsontsnapten het privilege genieten niet te worden verward met daders van “gemeen recht”.
Al deze personen sloten aan bij de Brigade Piron, de “Special Intelligence Service”, de “Special Operations Executive” (SOE), de Royal Air
Force, de Royal Navy, de Parachutisten SAS, de Commando’s of de “Force Publique” in Kongo.
Onder hen zijn er officieren, onder-officieren, soldaten of burgers... allen gedreven door ditzelfde heilig vuur : deelnemen aan de gevechten tot
aan de nederlaag van nazi-Duitsland.
Sommigen beleefden heldendaden, vol risico’s. Dank zij hun moed en hun “baraka” konden ze hun leven veilig stellen... nog anderen schoten
er het leven bij in.
Als gevangene in een “oflag”, een “stalag”, een “Kommando”, een gevangenis, een kamp, in een bezet land, tussen bewaakte grenzen,
hoeveel zijn er in geslaagd ? Men heeft nooit de gefaalden kunnen tellen... Ze werden gefusilleerd ! (G.Rens et W. Deheusch).
Allen citeren zou onmogelijk zijn. We verkozen enkele voorbeelden.
Generaal Baron Jules Bastin, ontsnapte uit de twee oorlogen. Kan op 29 mei 1940 vanuit De Panne naar Engeland vluchten. Hij wordt
teruggestuurd naar Frankrijk. Bij de capitulatie van dit land keert hij terug naar België. Hij neemt deel aan de vorming van de eerste
clandestiene militaire eenheden en wordt aangesteld tot chef van het Geheim Leger. Na twee tragische arrestaties wordt hij gedeporteerd naar
Esterwegen en Gross-Rosen. Van uitputting zal hij er in 1944 overlijden.
Generaal Baron Georges Danloy, artillerie-luitenant. Bij de capitulatie kan hij vanuit Oostende, aan boord van een stoomboot, Engeland
vervoegen. Aldaar in Temby hergroeperen de Belgen. Hierop gaat hij naar Frankrijk, waar eenheden zich, echter tevergeefs, trachten te
reorganiseren. Na een overtocht van de Middellandse Zee en via Gibraltar komt hij een tweede maal in Temby.
In 1942 zal hij er de de 4e Troep van het 10e Inter-geallieerd Commando oprichten. Hij zal deze eenheid commanderen in Italië, op het eiland
Vis, op Walcheren en in Duitsland.
Adjudant-chef Charles Vijt, als krijgsgevangene in Duitsland werkt hij op een boerderij. Hij neemt de vlucht, gaat doorheen Duitsland,
België, Frankrijk. Komt aan in Miranda, vooraleer Belgisch Kongo te bereiken. Met de “Force Publique” neemt hij deel aan de strijd in NoordAfrika. Nadien vervoegt hij het Eskadron Parachutisten SAS om deel te nemen aan de veldtocht in de Ardennen, Nederland en Duitsland.
Soldaat Jules Regner, gevangene in Stalag IA in Oost-Pruisen. Neemt oostwaarts de vlucht, zonder kaart noch kompas, richting de Russische
grens. Meteen geïnterneerd, wordt hij er geruime tijd door politiemannen van de GPU ondervraagd. Tenslotte zal hij via Spitsbergen in
Engeland aankomen. Hij neemt dienst bij de SAS Parachutisten en zal tweemaal onder het bevel van een andere ontsnapte, Kapitein Gilbert
Kirschen, in Frankrijk en in Nederland gedropt worden.
Raymond Holvoet, agent-parachutist, van bij zijn terugkeer uit zending neemt hij dienst bij het Escadron Parachutisten SAS. Hij wordt
achtereenvolgens gedropt nabij Bourges en in het noordoosten van Nederland. Door de vijand gevangen genomen, doet hij een poging tot
ontsnappen. Hierbij wordt hij echter gewond en ondergebracht in de gevangenis van Zwolle. Hij wordt langsheen de IJssel gefusilleerd.

En de Agent-parachutist, Luitenant Jean Cassart. Hij wordt gedropt in België om er de Weerstand te organiseren. Hij wordt verraden en op
het ogenblik dat een “Lysander” hem in de Ardennen komt oppikken, wordt hij gevangen genomen. Enige tijd later wordt hij terug
aangehouden.
In Berlijn wordt hij ter dood veroordeeld. Onder het voorwendsel naar het toilet te moeten, kan hij ontsnappen. Hij doorkruist Duitsland,
verblijft enige tijd in België en, één jaar later, is hij terug in Engeland. Hij vervoegt het Eskadron SAS Parachutisten. Enige tijd vóór de
bevrijding wordt hij in de Ardennen gedropt. Nogmaals gevangen genomen, kan hij alweer ontsnappen.
Het lang heroïsch verhaal van Generaal Geneesheer Graaf Albert Guérisse wordt verteld door Vincent Vrome in het boek “L’Histoire de
Pat O’Leary”, met een voorwoord door Pierre Mac Orlan.
Er was ook de ontsnapping van Padre Jourdain, geparachuteerd in 1941... om voeling te nemen met de bedoelingen van de Belgische
geestelijkheid. Eenmaal zijn zending volbracht, komt hij, via de Spaanse vluchtroute, terug in Engeland. Hij wordt aalmoezenier van het SAS
Parachutisten Eskadron en neemt deel aan al de operaties.
We zouden nog andere ontsnappingen kunnen aanhalen : Baron J. Block, Luitenant Meny (gesneuveld in Walcheren), Majoor Vliegenier
H. Marchal, Generaal Robert Tabary, Majoor Legrand, Eerste-stuurmannen Victor Billiet en de Cartier de Marchienne, Kolonel
Dedeken, Jean Timmerman, André Wendelen (driemaal gedropt boven bezet België), Jacques Philippart (RAF-piloot), Jean de SélysLongchamps (RAF-piloot, die het Gestapo-gebouw op de Louisalaan te Brussel mitrailleerde), Adjudant-chef R. Schils, Adjudant
R.Dellacheriede, agenten-parachutisten, waarvan de namen van de in operatie gesneuvelden, gefusilleerden of onthoofden op een
gedenkplaat, Kasteleinstraat te Brussel, prijken, de talrijke gevallen SAS Parachutisten en Commando’s, waarvan de namen eveneens op
dezelfde gedenkplaat voorkomen.
In dit artikel mogen we niet nalaten de belangrijke rol te vermelden die de leden van de Ontsnappingslijn “Comète” vervuld hebben. Door
hen werden talrijke ontsnappingen van in België neergehaalde piloten, naar Spanje georganiseerd. Onder hen zijn er – waaronder Andrée De
Jongh – die de vluchtenden tot in Spanje vergezelden.
Al deze ontsnapten verdienen onze bewondering, voor hun vaderlandsliefde, hun durf, hun moed en hun wil om de strijd verder te zetten.
Voor de bevrijding van België hebben ze een zware tol betaald. Velen hebben het geluk niet gehad deze gebeurtenis te mogen beleven.
Van de 1170 leden van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië, die in operaties of in geheime opdrachten tussen 1940 en 1945

NEFOSV krijgt een nieuw gewaad: het wordt SERVIO
• Op de Algemene vergadering van de vereniging werden, op 19 februari 2013, belangrijke beslissingen
genomen. De vereniging heet voortaan SERVIO, wat beter haar ambities verwoordt dan de ietwat
raadselachtige benaming NEFOSV.
• De vereniging krijgt een meer effectieve structuur door de aanstelling van provinciale vertegenwoordigers.
Door een bestendig contact van de provinciale vertegenwoordigers met de militaire commando's van de
provincies versterkt de vereniging haar imago bij Defensie, verzekert zij haar voortbestaan en vormt zij een
onthaal structuur voor de huidige en toekomstige veteranen.
• De vereniging treedt resoluut op in een samenwerking met de in plaats gestelde nationale instanties voor
de herdenking van de eerste wereldoorlog.
• Met het oog op een nog meer uitgesproken verbetering van het imago van de gemeenschap der oudstrijders, politieke gevangenen, oorlogsslachtoffers, geassocieerden en veteranen in het land, is de
vereniging begonnen met het opstellen van een protocol vade-mecum dat de organisatoren en deelnemers
aan allerlei manifestaties, waarbij haar leden betrokken zijn, een antwoord moeten vinden op de vragen die
zich stellen om waardig op te treden en zodoende, hun gemeenschap eervol te vertegenwoordigen.
• De vereniging zet haar inspanning voort om het concert op 11 november traditiegetrouw te maken.
• De vereniging heeft Divisie admiraal Jacques Rosiers als nieuwe voorzitter verkozen. Hem wordt in deze
nieuwe functie, die zich toevoegt aan tal van anderen die hij thans uitoefent, veel succes gewenst.

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>

