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Beste vrienden en vriendinnen,   
Corona stond er borg voor dat we in 2020 amper en tot nu toe in 2021 geen 

activiteiten, die naam waardig mochten/konden organiseren. Met 2 of 4 

aan tafel, 1,5 m van elkaar, verplaatsingen met een mondmasker op, 

begroetingen met mondmasker op en vanop 1,5 m afstand, neen, dat is in 

de verre verte niet wat wij zoeken en waar we naar uitzien. Het spreekt 

voor zich dat we in deze omstandigheden geen activiteiten hebben trachten 

te organiseren. Spijtig maar het was niet anders. Ik schrijf bewust was, want 

het einde van de tunnel is in zicht. De waarschuwingen voor een derde 

uitbraak ingevolge de Delta-variant zijn dan wel niet mis te verstaan, maar 

voor het overige is er niets dan positief nieuws, dalende cijfers op bijna alle 

vlakken, versoepelingen van maatregelen aan de lopende band en laatst, 

maar niet in het minst, al onze leden hebben of zullen weldra hun 2de 

coronaprik ontvangen. Hoog tijd dus om onze activiteiten aan te 

zwengelen, niet overhaast maar toch met de blik vooruit.  
In juli en augustus zijn er nog te veel hindernissen en onzekerheden, 

vandaar we als bestuur gekozen hebben voor de herstart in september met 

een bezoek aan de stroopfabriek in Borgloon, gevolgd door een bezoek aan 

de Brandweer in Genk in oktober en we sluiten het jaar af met de 

traditionele bowling in december.   
Tussendoor, komt in november het topevenement van het jaar, de viering 

van ons 45-jarig bestaan. Een viering die, noodgedwongen met een jaar 

vertraging gebeurt, maar zo zijn er nog dingen, denken we maar aan Euro 

2020 en de Olympische spelen van 2020. Waar, het is niet duidelijk of de 

deuren van de club Astrid weer zullen geopend worden, wanneer en hoe 

deze viering zal gebeuren vernemen jullie ten gepaste tijde.   
Over de activiteiten van september en oktober vinden jullie verder in dit 

NB meer informatie en zoals steeds, schrijf jullie tijdig in.  
Tot slot wens ik jullie te bedanken voor jullie trouw. Jullie bleven lid, 

ondanks het feit dat jullie wisten dat er maar weinig kans was dat er 

activiteiten zouden mogen/kunnen georganiseerd worden, proficiat.  Het 

bestuur beseft maar al te goed dat we jullie in 2020 en 2021 maar weinig 

konden bieden maar dit zal gecompenseerd worden door extra 

inspanningen, drukken van de kostprijzen, bij de komende activiteiten. 
Zonnige groetjes, een fijne zomer en tot weldra,  

                                         Benny Croes                                              

Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren - Kring Limburg  

K.V.O.O. – S.R.O.R.  

Koninklijke Vereniging van   

Oprustgestelde Officieren -  

Limburg  

redactie@kvoolimburg.be  

BE17 9731 8482 2521  

Jaargang 46- nummer Juli  Srt: Lambert SWENNEN, Poststraat 17, 3960 Bree, Tf: 089-86.74.28   
Jul- Aug 2021  VU: Michel THIELENS,  H. Consciencelaan 1/107, 8660 De Panne,  Tf:0479-26.96.28  
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1.Aanwezigheden: behalve onze verontschuldigde Michel Thielens is iedereen aanwezig  

2.Goedkeuring verslag van vorige vergadering op 21 Sep 2020: geen opmerkingen  

3.Inkomende post: nihil  

4. Kasverslag door Leon: om evidente redenen waren er weinig transacties op onze rekening. Wegens           

enkele courante betalingen ging de kas lichtjes achteruit.  

  Nieuwe regels Argenta : we moeten voortaan per maand € 3,95 voor de rekening betalen, in                        

ruil krijgen we enkele faciliteiten  

Korpsbanket 2021: Leon onderzoekt waar en wanneer het korpsbanket zou kunnen doorgaan en                           

met welke beperkingen. Er zal geen korpsbanket doorgaan zolang we met vier personen aan                        

één tafel moeten plaatsnemen, de 1,5 m tussenafstand gehandhaafd blijft en het                        

mondmasker verplicht blijft  

5.Ziekenboeg/ Overlijdens: 

 Jean Reinquin heeft een paar ernstige operaties ondergaan.   

 Onze chefredacteur Michel Thielens kende zichts-/oog-problemen  

We hebben helaas afscheid moeten nemen van  

In 2020: Sybille Hinoul, Danny De Keyzer & Jetje Panis, Marie-Louise Hermans, Yvonne Neys,  

Denise Vanden Berghe, André Van Holle 

In 2021: Rafaël Claes, Marcel Corthouts, Frans Buelens, Henri Wynants en Jef Leroy 

    

6.Evaluatie voorbije activiteiten: nihil  

7.Geplande activiteiten in functie van de progressie/regressie van Corona:  

Mogelijke activiteiten 2021:  

o Jaarlijkse "braai": gezien de coronabeperkingen werd beslist deze niet te laten doorgaan  
o September: stroopfabriek in Borgloon  
o Oktober: brandweer in Genk  
o November: korpsbanket met viering 45jaar bestaan.  
o December: bowling te Diepenbeek  
o Begin februari 2022: nieuwjaarsreceptie plus algemene vergadering  

8.Nieuws van KVOO-nationaal   ( voorzitter )   

a. Er komen nieuwe statuten en een nieuwe structuur op het nationale niveau.        

De VZW nationaal zal gevormd worden door de kringen die bestaan uit de leden.  

b. Het totale aantal leden daalt voortdurend, nu zelfs minder dan 800  
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c. Er moet gesleuteld worden aan het financiële plaatje. Bij wet is een budget in boni of in          

evenwicht opgelegd, m.a.w. op jaarbasis moeten de inkomsten de uitgaven dekken. Een verhoging 

van de aan nationaal af te dragen lidgelden is niet aan de orde en ook niet wenselijk. Derhalve zullen 

de kosten verminderd of verschoven worden.  
    Enkele grote kosten:  

 Huur van een permanent lokaal in de KMS ruim 2000 euro , en zal mogelijk oplopen naar € 3000  

2023; 

 De kosten van de Raad van Bestuur (vooral verplaatsingsonkosten (ruim € 2000) en de uitgaven 

voor het IB (ruim € 3000)  

d. Er wordt gestreefd naar een universeel aan nationaal af te dragen lidgeld, geldig voor alle leden  

e. In het kader van de afbouw van het patrimonium overweegt KVOO-nationaal, binnen het bij wet         

toegestane kader, de kringen te steunen bij hun organisaties. De uitvoeringsmodaliteiten zullen        

weldra bepaald worden.  

f. Onze voorzitter blijft ook nationaal voorzitter tot de Algemene Vergadering van 2022  

9. Redactioneel nieuws: de volgende NB zal verschijnen begin juli  

10. Eigen website: nihil  

11. Gegevens secretaris aantal leden:  

    2019: 98 effectieven en 20 dames  

    2020: 95 effectieven en 20 dames  

    2021: 92 effectieven en 17 dames  

Volgende vergadering:.01 Sep 2021 om 10u30 in Zwartberg vliegclub  

           Lambert Swennen, secretaris  

 

“The Magnificent seven” 



 

 pag. 4  

 

  

        

   
 

       

 



 

 pag. 5  

  

  

 

Namens onze kring bieden wij de families onze innige deelneming aan. 
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       Heren,  

In mijn zoektocht naar gegevens over onze pensioenen bij de pensioendienst werd ik van het kastje 

naar de muur gestuurd. Het is al een hele opgave om contact te krijgen met de voortdurende herhaling: "de 

wachttijd is zeer lang" en als je dan toch na langdurig wachten binnen geraakt krijg je meestal als 

antwoord: "ik ken daar niets van, ik zal je door verbinden met een collega" die dan juist hetzelfde zegt. Gisteren 

werd ik warempel zelf opgebeld door een pensioenambtenaar die blijkbaar onze gesprekken van op 

afstand gevolgd had en die persoon heeft mij een hoop teksten/brochures bezorgd waarin ik het antwoord 

op mijn vragen kon terugvinden. Nochtans durf ik het niet aan om aan de hand daarvan berekeningen te 

maken, daarvoor moet je al echt in deze materie thuis zijn. Bijgevolg heb ik in Par 3 alleen algemene 

procedures aangegeven zonder in detail te gaan.  

                Lambert Swennen, secretaris  

Vergoedings-, rust-  en overlevingspensioenen.  

Dit artikel is in extenso verschenen in het tijdschrift van N.I.V.L. voor de invaliden van leger en rijkswacht, 

eerste kwartaal van 2021. Ik kreeg de toelating van de voorzitter H. De Laet om bepaalde items over te nemen 

voor onze nieuwsbrief met de uitdrukkelijke vermelding dat N.I.V.L. niet verantwoordelijk kan gesteld 

worden voor eventuele onjuistheden. Ik heb er alleen voor ons relevante gegevens uitgehaald. Par 3 is eigen 

onderzoek.   

1. Vergoedingspensioen:  

de vergoedingspensioenen zijn in uitvoering van een wetsontwerp van 18 juni 2018 volgens 

de Federale Pensioendienst ( F.P.D. ) gespaard van inhoudingen: het netto bedrag is gelijk aan 

het brutobedrag. N.V.I.L. waakt over de toepassing.  

 

2. Onze pensioenen:  

 

a. ons pensioen volgt de evolutie van de index van de consumptieprijzen en wordt                         

automatisch verhoogd met 2 % bruto als de spilindex overschreden wordt.  

b. perequatie ( alleen voor ambtenaren ): ons pensioen volgt de evolutie van de 

bezoldigingen van de actieve ambtenaren. Dit gebeurt automatisch in januari om de 

twee onpare jaren. Het kan zijn dat de verhoging nihil is.  

c. de inhoudingen zijn afhankelijk van de gezinssituatie en de hoogte van het pensioen:  

i. ziekte en invaliditeitsverzekering ( ZIV ): de ZIV-bijdrage dient voor de 

financiering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en bedraagt voor ons 

3,55 % van het brutobedrag. Ze vervangt de mutualiteitsbijdrage niet en geeft 

dus geen recht op terugbetaling van gezondheidszorgen  

ii. solidariteitsbijdrage: dit is een progressieve sociale inhouding tussen de 0 en 2 

%.  Er vanuit gaande dat iedereen van ons minstens een bruto-pensioen heeft 

van  € 2961.56 voor alleenstaanden en 3387.96 euro voor gezinnen betalen wij 

allemaal 2 %. Is het pensioen toch lager dan daalt ook de bijdrage.  Om het 

percentage te bepalen wordt ook rekening gehouden met bijkomende                                 

pensioenen.  
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iii. de begrafenisvergoeding: elke maand wordt 0,5 % ingehouden, alleen  van het 

bruto rustpensioen, om de begrafenisvergoeding te financieren. Het maximum 

van de uitkering is vastgelegd op € 2801,11 (dd 01/01/2020). De vergoeding 

gaat in de eerste plaats naar de huwelijkspartner op voorwaarde dat het 

echtpaar nog gehuwd was of officieel samenwoonde. Als er geen 

huwelijkspartner is gaat de vergoeding naar de erfgenamen in rechte lijn: 

ouders, kinderen, kleinkinderen. Zijn er geen erfgenamen dan komt iedereen in 

aanmerking die kan bewijzen dat hij/zij de begrafeniskosten betaald heeft.  

De begrafenisvergoeding gebeurt automatisch via de overlijdensaangifte en 

hoeft dus niet aangevraagd te worden. 

iv. bedrijfsvoorheffing: wordt ingehouden op alle belastbare uitkeringen als 

voorschot op de personenbelasting. Het bedrag hangt af van het belastbaar 

bedrag van de uitkering, van het aantal kinderen ten laste en de gezinssituatie.  

v. andere mogelijke inhoudingen: een deel van het pensioen kan worden 

ingehouden om openstaande schulden te betalen (bijvoorbeeld 

alimentatiegeld), om ten onrechte geïnde pensioenen terug te betalen of als er 

een openstaande rekening staat bij een instelling van de sociale zekerheid.  

 

3. Het overlevingspensioen: 

 

a. de langstlevende partner heeft zelf geen rustpensioen: het toegekend bedrag is een 

aparte en complexe berekening en er kan geen vast percentage op geplakt worden. 

Afgaande op concrete gevallen mogen we er wel van uitgaan dat het 

overlevingspensioen schommelt rond de 75% van het laatste netto pensioen van de 

overledene.  

b. de langstlevende partner heeft wel een eigen rustpensioen: er bestaat een maximum 

voor de optelsom van het eigen rustpensioen en het overlevingspensioen van de 

overledene. Wanneer de cumulatie van de twee een limiet overschrijdt, wordt van het 

overlevingspensioen van de overledene zoveel ingehouden tot men op dit maximum 

terugvalt, het kan zelfs volledig ontnomen worden (zie voorbeeld hieronder). 

Anderzijds bestaat er ook een minimum: als de overlevende minder                   

rustpensioen heeft dan dit minimum wordt het aangevuld met het 

overlevingspensioen van de overledene tot deze onder-limiet bereikt wordt. Er 

bestaan berekeningen van deze maxima en minima maar voorlopig durf ik het niet 

aan, in de doolhof van gegevens, indexcijfers en -getallen, deze op papier te zetten. Ik 

wil jullie niet opzadelen met verkeerde cijfers.  

 

Een concreet voorbeeld: ik ken een gepensioneerd echtpaar waarvan de man overlijdt. Hij had 

als ex-leerkracht een rustpensioen van € 1650, evenveel als zijn overlevende echtgenote die in 

de zorgsector actief was. De vrouw krijgt nog haar eigen rustpensioen maar van het 

overlevingspensioen van haar man krijgt ze niets meer.  

  

P.S.: Zie ook bij “voor U en door U “ een kleine interessante mail ons toegestuurd           

door JP DECHESNE over dit onderwerp.  
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   Donderdag 16 september 2021  

       Fruitbelevingscentrum en Stroopfabriek - Borgloon 

 Het verhaal van de stroopfabriek begon in 1879 en             

evolueerde al vlug naar een industriële activiteit in zover dat in 

de eerste helft van de 20e eeuw Borgloon hét middelpunt werd 

van de stroopfabricatie.                                                                            

 Maar de bloei bleef niet duren. De vraag naar stroop nam 

geleidelijk af. Einde jaren 80 was de situatie was echter niet 

langer houdbaar en dus werden alle stroopstookactiviteiten 

stopgezet. Een deel van de stroopfabriek, met inbegrip van de 

technische installaties, werd in 1999 beschermd als monument. 

Het stadsbestuur van Borgloon kocht de stoomstroopfabriek 

aan om verder verval te voorkomen. In 2006- 2007 volgde de Monumentenstrijd op tv-zender Canvas. De 

Loonse stroopfabriek werd de trotse winnaar van deze strijd. Er werden snel plannen gemaakt om de 

site te restaureren. Het grootste deel van de restauratie ging van start in februari 2017. Na een intense 

periode van ingrijpende werken kan de bezoeker kennis met de gerestaureerde stroopfabriek en het 

fruitbelevingscentrum.  

Programma  

----------------  

10u20             :  Aankomst op locatie : Stationsplein, 8, Borgloon  

10u30-12u00  : Rondleiding met gids  

12u00-12u00u : Einde bezoek en Mov naar brasserie Konak, 11, Tongerse Stwg, Borgloon voor de lunch  

                                                                                                    

Menu 

Soep, Varkenshaasje met verse groenten,                                                

spekjes en kroketten,   ijs met vers fruit 

  

                                                             

 

Deelname  

--------------  

Maximum ( !! ) 25 personen; Valutadatum van betaling arbitreert de tijdsorde van inschrijving           

Bedrag: 30,00 Euro op KVOO Rek nr BE17 9731 8482 2521 . Afsluiting : 08 september 2021  

Deze prijs omvat: inkom stroopfabriek - bijdrage gids – 3 gangen menu (dranken voor eigen rekening )  

                                                                                                              Projectbeheer : Willy Verghote  

  

  

Uitnodigingen   
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    Donderdag 14 oktober  

                              Brandweerzone Oost-Limburg  

  

In 2004, werd beslist dat de Belgische brandweer 

hervormd moest worden. Deze hervorming moest 

moest zorgen voor een betere samenwerking tussen 

de brandweerkorpsen en een betere dienstverlening 

voor de burger.  

In 2007 werd een wet gepubliceerd die de krijtlijnen 

van de brandweerhervorming                              

uiteenzette.  

                                                                 
  

Drie grote principes vormden de basis van deze kaderwet: (*)  

1) de burger heeft recht heeft op de snelste adequate hulp  

2) elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen eenzelfde bijdrage         

3) een schaalvergroting van de brandweerkorpsen is noodzakelijk.  

  

De brandweerhervorming werd stapsgewijs ingevoerd.  

Sinds 2015 als uiteindelijke officiële startdatum en telt België 34 hulpverleningszones (of 

brandweerzones), De commandant Zone Oost-Limburg is Majoor Knaepen, een gewezen KMS- officier 

van de 136 Prom Polytechniek .  

  

Programma  

--------------  

10u20:  Aankomst en onthaal in de installaties van de Zone Oost-Limburg / C-Mine 50 Genk  

10u30-12u00  Briefing m b t organisatie-opdrachten-werking  

                        Rondleiding voor bezichtiging van allerlei materiaal  

12u00-12u04 Mov naar Restorante Coppola, Guillaume Lambertlaan, 95, Genk  

Senior Antonio, chef-kok, getuigt van culinair vakmanschap met groot respect voor de 

authentieke eigenheid van de Siciliaanse keuken.  

Hij presenteert zijn menu : “ Cappriccio Siciliano “  

– Minestrone naar aloude traditie  

– Zeevruchten Pizza Gourmand , exclusiviteit van het huis  

– Sorbet  

  

Deelname wordt gesteld op een maximum van 24 personen. Prijs 30 Euro pp. (Excl dranken) 

Inschrijving afgesloten op 06 oktober. Bankrek. BE17 9731 8482 2521  

  

                   (Projectbeheer : Willy Verghote)  

  

(*) Info geput uit Google    
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                                  Door Covid 19 hebben er geen activiteiten meer  

plaatsgevonden sinds vorige nieuwsbrief. Dus…….  Nihil  

 

 

  

Graag wil ik jullie aandacht vestigen op het boek "De Duinen der gefusilleerden". 

Hoe de nazi’s in het geheim tweehonderd slachtoffers begroeven in Hechtel. Een 

verhaal over verzet, moed en opoffering maar ook over collaboratie en verraad.  

Zie meer info hieronder en commentaren in bijlage.   (Boek: 320 blz - paperback - 2021)  

Met vriendelijke groet en hou het veilig,  

Geert 

 

Jaarlijks organiseert de Verbroedering van Verzetsgroeperingen Limburg (V.V.L.) een 

plechtigheid op de zogenoemde Duitse geheime begraafplaats te Hechtel.   

Tussen 24 januari 1942 en 15 juli 1944 begraaft de Duitse bezetter heimelijk 203 

personen in het Gemeentebos te Hechtel, gelegen op een uithoek van het militaire ‘Kamp 

van Beverlo’. Na de bevrijding worden 182 slachtoffers geïdentificeerd.  

Een van onze medewerkers, Maurice Thysen, heeft gedurende verschillende jaren 

opzoekingswerk verricht betreffende deze begraafplaats met annex executieoord te Hechtel.   

Aanvankelijk, vanaf januari 1942 tot einde 1942, is de Duitse geheime begraafplaats te Hechtel de enige ‘officiële’ 

plaats in bezet België waar de nazi’s hun slachtoffers heimelijk ter aarde bestellen. Dat verklaart de aanwezigheid in  

Limburgse bodem van 50 Brabanders, 27 Oost-Vlamingen en 5 West-Vlamingen, 19 Antwerpenaars en 6  

Luxemburgers; 13 inwoners van de provincie Henegouwen; 4 uit de provincie Namen en meer dan 30 Luikenaars.  

Eind 1942 - begin 1943 neemt von Falkenhausen zes bijkomende geheime begraafplaatsen in gebruik: de citadel te  

Luik, de Nationale Schietbaan te Schaarbeek, het Kamp van Brasschaat, het munitiedepot in Oostakker nabij Gent, 

Le Charnier de la Serna te Jumet nabij Charleroi, de Kazerne Onderluitenant Thibaut te Flawinne bij Namur. Vanaf 

dat ogenblik begraaft de bezetter in Hechtel nog uitsluitend personen die in de provincie Limburg sneuvelen of er 

gefusilleerd worden.   

                                                          

  

VOOR U ….DOOR U.   

Op deze pagina kan   interessante   informatie doorgegeven worden aan de  
andere leden. Enkele leden hebben beloofd militair getinte boeken voor ons  
te screenen, anderen een hobby - artikel te schrijven   of   i nfo te verspreiden,  
zoals mooie en interessante websites.   De artikels zullen steeds afg esloten  
orden met de initialen van de schrijver.   Het is zeker niet de bedoeling een  
polemiek te starten of iemand te kwetsen.   
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Het boek van onze medewerker Maurice Thysen heeft als titel “De Duinen der gefusilleerden. Hoe de nazi’s in het 

geheim tweehonderd slachtoffers begroeven in Hechtel.” Het is uitgegeven bij Mammoet, imprint van uitgeverij 

EPO; en in de boekhandel te koop voor € 29,90.  

U kan het boek ook via de VVL bestellen. U stort 25 euro op het rekeningnummer BE 91 9733 6065 0276  t.a.v. 

V.V.L. met vermelding ‘boek’.   

Museumshops, verenigingen, vriendenkringen of personen die minstens vijf exemplaren van het boek bestellen, storten 

22 euro per gewenst boek.   

U stuurt onderstaande strook terug naar victor.geerdens@telenet.be  

Victor Geerdens, Rechtestraat 50, 3582 Koersel (Beringen).  

Na ontvangst van het gestorte bedrag, bezorgen wij U het boek of de boeken.  Met 

vriendelijke groeten,  

Victor Geerdens                                                     Marc Kenens ere 

luitenant-kolonel                                                 secretaris van de V.V.L.  

voorzitter van de V.V.L.    
 

 

  

 
  

Ridder Georges de Menten de Horne is geboren in Brussel, op 3 mei 1913. In mei 1940 is hij reserve-onderluitenant bij 

het 1ste Regiment van de Gidsen.   

Na de capitulatie van 28 mei wordt hij gevangengenomen door de Duitsers en dit tot augustus 1940. Hij vlucht via 

Zwitserland en Frankrijk naar Algerije. Hij wordt in februari 1941 aangehouden door de Fransen maar vlucht in augustus 

1941 met zes metgezellen naar Gibraltar om in oktober Engeland te bereiken.  

mailto:victor.geerdens@telenet.be
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In 1943 behaalt hij zijn brevet van navigator (Royal Air Force, R.A.F.) en vervoegt het 550th Bomber Squadron op 

25/11/43, uitgerust met Lancaster toestellen.   

Hij sneuvelt –killed in action– in de nacht van 1 op 2 januari 1944, in Whaplode Drove (Spalding), Lincolnshire, bij een 

crashlanding na de terugvlucht van zijn 27ste oorlogsmissie, deze laatste boven Berlijn.   

Zijn lichaam is overgebracht van Brookwood Military Cemetery naar het kerkhof van Melveren, op 25 okt. 1949.  

Bij de R.A.F. was hij bekleedt met de graad van flying officer, wat gelijk is aan “luitenant”. 

Ridders de Menten de Horne 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Éric , zijn broer, is door de krijgsraad van de Luftwaffe ter    

doodveroordeeld op 5 mei 1943 en gef usilleerd als lid    

van het verzet op 20 oktober 1943.   

Avro Lancaster Mark I   –     bemaningsleden 7   

4  Rolls Royce Merlin motoren, 1.460 Pk elk  –     
Snelheid: 459 km./u  –   Vliegbereik: 2.556 km.   –      

10  machinegeweren van 7.7 mm   
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Armand, de vader was oorlogsvrijwilliger 1914-1918. Begin maart 1944 liet hij voor zijn twee zonen een lijkdienst 

opdragen in de kerk van Melveren, een dienst die door een massa volk werd bijgewoond. Er is ook gezegd dat de 

Brabançonne op de achtergrond gespeeld werd. De Gestapo arresteerde daarop Armand, pastoor Vrancken en orgelist 

Henri Noblesse. Zij werden overgebracht naar de gevangenis van Merksem. Enkele maanden later werden ze bevrijd.  

Armand was door die gevangenschap echter zodanig verzwakt dat hij overleed in 1946.  

Zo is de familie uitgestorven.  

Op de gedenkplaat, vastgeschroefd op de muur aan de ingang van het stadspark, wordt de familie herdacht.   

De datum van overlijden van vader Armand staat op de gedenkplaat vermeld als 1946, maar op de doodsprentjes staat 

1947. Zeer waarschijnlijk is 1946 correct.  

  

Muurschilderij…   

In het kader van opwaardering van buurten is een graffiti aangebracht waar eertijds een benzinestation stond, op het 

plein Ridders de Menten de Horne. Georges de Menten de Horne kijkt ons aan. Op zijn borst zien we de chest wing van 

zijn functie: navigator met een letter “O” voor observer.  Waarom geen “N” van navigator?   

Uitleg van Gordon Leith, Librarian-Archive, Library & Research Department  RAF museum–The Collection Enquiry 

Team van R.A.F.  museum London:  

“Vóór 1942 waren de “O”-bemanningsleden bevoegd als navigator én bomb-aimer. Vanaf 1942 waren er meer 

viermotorige bommenwerpers ingezet, zoals de Avro Lancaster.   

De taak van de “O” werd ingewikkelder en moest verdeeld worden in twee: één navigator en één bomb-aimer; twee 

functies, voor twee officieren. Om dat er  meer plaats was in de grotere vliegtuigen was dat geen probleem.  

Om ze te onderscheiden verdween de “O”-chest wing om plaats te maken voor twee nieuwe chest wings: één met “N” voor 

navigator en één met “B” voor bomb-aimer”.  

Maar air force spirit is nu eenmaal zo: veel “O”-observers    

konden zich daar niet bij neerleggen en waren van mening dat 

hun “O” meer waarde had, dan de nieuwe “N” of “B”. Ze lieten 

dus die “O”-vleugel op hun borst staan, dè! Zo konden ze aan de 

nieuwelingen “N” en “B” laten zien dat zij ervaring hadden en 

dat ze al boven Duitsland vlogen als die jongen nog op de school 

banken zaten.  

  

Toch is dit eigenaardig, want Georges is gebrevetteerd navigator in 1943, toen die “O”-chest wing al afgeschaft was.   

Gordon Leith beantwoord mijn opmerking: “waarschijnlijk te wijten aan een te grote stock “O”-chest wings”. Nieuwe 

maken kostte veel geld (goud– en zilverdraden, borduren ….) en de prioriteiten lagen elders. Om het fijne te kennen, is 

het noodzakelijk te weten waar en wanneer hij juist zijn navigator brevet behaald heeft. Canada of Engeland, dat gaf 

toen ook een verschil bij het toekennen van een “O” of “N” chest wing. Tot nu toe heb ik geen antwoord.  Oorlogsheld 

en StreetArt-iesten  
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Het portret op de muur is in spiegelbeeld. De vleugel moet op de linker borst staan. 

Maar zoals de schilder Rik Leën zegt, dat is een bewuste keuze, om Georges niet 

naar de zijmuur te laten kijken heb ik de foto omgekeerd.  

Rik Leën is de portrettist (°Sint-Truiden, 1986). Artiestennaam was toen “SCAR”, 

te lezen onder het portret. Vliegtuigschilder is Ben Onkelinx (°Sint-Truiden, 1974). 

Artiestennaam was toen Haste Jungle Tactics & DK (de crews), te lezen onder het 

vliegtuig.   

Beiden hebben hun Street art achter gelaten.   

De tekening is Ingehuldigd op 9 mei 2005 (dag vóór 60ste verjaardag “V-Day”) door Erik Jamar, projectleider, Jeugd 

Dienst Sint-Truiden. Hij stond ook in voor het tekenen van de boom en het geweer.   

Een appelboom verwijst naar wijsheid, geschiedenis die oud-strijders aan de jonge generaties doorgeven. De graffiti 

of Street Art, is uitgevoerd met spuitbussen. Respectvol geschilderd, met vermelding van “40-45”, “RAF” en “VOOR 

ONZE HELDEN”.   

De twee jonge mannen (toen 31 en 19) wisten niet veel van de gebeurtenissen. Ze gingen informatie opzoeken bij 

o.a. Histor Center Sint-Truiden Air Base, waar hen alles verteld is over Georges de Menten de Horne en de 

“spookvlieger”. Ben is zelf uit pure interesse meer gaan zoeken.  

Dat de graffiti in slechte staat is, verbaast Ben niet en daarbij zegt hij: “ik denk dat toen niemand dacht dat het 

benzine station er nog zo lang zou staan. Ik denk dat dit op zich erger is dan een graffiti die aan het aftakelen is”. 

Wijze woorden!  

  

Updating: het pand is verkocht (januari 2021) en zal gesloopt worden. Een bouwplan moet ingediend worden door de 

koper binnen het jaar.  

Good bye and thank you Georges!   

Zestien jaar lang heb je gewaakt op onze zo duurbetaalde vrijheden. Het was een fantastisch eerbetoon aan jou inzet voor 

de vrijheid.  

Het zou fijn zijn dat de bouwondernemer de (gerestaureerde?) graffiti zou inlassen in zijn project! Die vraag heb ik al 

gelanceerd    

  

Foto’s: Steven Volckaerts (Titel foto)  – Wikipédia / Internet  – Dany Schoebrechts –    

               Histor Center ST Air Base              Jean-Pierre Dechesne   

“Wie was wie in Sint-Truiden“, W. Driesen,   

     K. Stevaux – Stad Sint-Truiden, 2011  
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Van: Jean-Pierre Dechesne [mailto:Dechesne.jp@skynet.be]   

Verzonden: donderdag 4 maart 2021 11:38  
Aan: Jean-Pierre Dechesne  
Onderwerp: Pensioen - ex-Mil  

Hello à tous,    dag iedereen,  

Il arrive parfois qu’on nous –anciens militaires– contacte pour nous demander des infos sur une carrière militaire, 

demande de pension.  

La  procédure à suivre est très bien expliquée dans le lien ci-dessous :   « Ça va tout seul »   

Extrait de la matricule | La Défense (mil.be)   

Soms wordt er ons –ex-militair–  iets gevraagd over pensioenen, loopbaan etc.  De te 

volgen procedure is zeer goed uitgelegd ii de link hieronder.   “Het gaat van zelf” 

https://www.mil.be/nl/extra-info-en-diensten/stamboekuittreksel/  

Greatings,  

  

  

  

Goede morgen,  

Ik ben geen racist maar dit de inhoud van dit artikel benadert de werkelijkheid. Misschien voor een volgende 

nieuwsbrief.  

Nog een fijne dag,   Leon  

  

  

Politieman  

  

              Je bent politieman.   

              Je wandelt in een afgelegen straat met je vrouw en kinderen.  

           Plots verschijnt er een gevaarlijk individu voor je met een mes.  

          Hij kijkt je recht in de ogen en brult dat hij je geld wil, terwijl hij jou en je gezin                   

 bedreigt met zijn gigantisch mes.  

           Jij hebt je dienstpistool bij je en je bent toevallig de beste schutter van je korps.  

https://www.mil.be/fr/infos-et-services-supplementaires/extrait-de-la-matricule/
https://www.mil.be/fr/infos-et-services-supplementaires/extrait-de-la-matricule/
https://www.mil.be/nl/extra-info-en-diensten/stamboekuittreksel/
https://www.mil.be/nl/extra-info-en-diensten/stamboekuittreksel/
https://www.mil.be/nl/extra-info-en-diensten/stamboekuittreksel/
https://www.mil.be/nl/extra-info-en-diensten/stamboekuittreksel/
https://www.mil.be/nl/extra-info-en-diensten/stamboekuittreksel/
https://www.mil.be/nl/extra-info-en-diensten/stamboekuittreksel/
https://www.mil.be/nl/extra-info-en-diensten/stamboekuittreksel/
https://www.mil.be/nl/extra-info-en-diensten/stamboekuittreksel/
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           Je hebt slechts enkele seconden om na te denken en te reageren voordat hij aanvalt.  

  

               Wat doe je?  

                                In Australië:  

                                    Actie                                  

      PANG!  

                                In Amerika:  

                                     Actie  

                                     PANG PANG PANG PANG PANG PANG PANG!!  

                                     Herladen  

                                     PANG PANG PANG PANG PANG PANG PANG!!  

                                     Click click click click!  

                                In Belgie :  

 Vooraleer over te gaan tot actie eerst een diepgaand onderzoek 

uitvoeren:  

o Is het mes toevallig geen plastiek namaak-mes?  

o Verkiest de aanvaller te spreken in het Arabisch, Turks, 

Duits, Engels, Frans of het Nederlands?  

o Is hij toevallig geen vreemdeling die goed geïntegreerd is 

maar eventjes een kleine misstap doet?  

o Is hij een nieuwe immigrant die niet goed weet hoe hij de 

politie moet benaderen?  

o Is het een gevangene op proefverlof die nog steeds slecht 

gere-integreerd is in onze maatschappij?  

o Gaat dit geval niet aangemerkt worden door de media als een 

racistische actie?  

  

Actie: Ik zal hem dan maar eerst vriendelijk vragen zijn wapen 

neer te leggen en als hij niet reageert op mijn herhaald en zeer 

vriendelijk verzoek, dan schiet ik hem neer.  

  

  

          DE GEVOLGEN:  

 In Australië: een eenvoudig proces-verbaal; een verdachte is namelijk 

altijd fout.  

     

 In Amerika: een verslagje door middel van een standaard 

invulformuliertje van één bladzijde, felicitaties en de zaak is gesloten.  

  

 In België: proces-verbaal met alle mogelijke en onmogelijke 

motivaties waarom je hebt geschoten en of dat wel nodig was;                              

alsook:  

o Verslag aan de korpschef.  

o Verslag aan de Burgemeester.  

o Verslag aan de Fed. Pol.  

o Verslag aan de Algemene Inspectie.  

o Inbeslagneming van je wapen.  

o Tuchtonderzoek.  

o Verschijnen voor de onderzoeksrechter.  

o Verschijnen voor de rechtbank als verdachte.  
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o Klacht tegen je met burgerlijke partijstelling door de familie.  

o Klacht met burgerlijke partijstelling door het Centrum voor        

o Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (hij bleek 

een illegale vreemdeling te zijn).  

o Veroordeling wegens doodslag.  

o Oneervol ontslag.  

o Jarenlang trauma...  

o Je moet zien dat je geen procedurefouten hebt begaan!!!  

o Is de verjaring niet ingetreden?  

o Had je geen voorkennis?  

o Moest je daar wel zijn? Kon je niet onder begeleiding gaan 

wandelen?  

o Gaf je geen aanleiding tot diefstal door met je handtas te 

onbedekt te lopen?  

o Heb je niet te uitdagend racistisch gekeken?   

o En ook je middenvinger opgestoken misschien?  

o Je was toch niet te westers gekleed?  

 

o Heb je wel Jef Vermassen gecontacteerd?  

  

 

Noot van de redactie: Dit is een doordenker.  

 

Neem bovenstaand artikel met een grote korrel zout en ga niet dramatiseren, a.u.b. 

   

              

  
  

   
Rij je met ons mee?  

Op onderstaande site is het alsof je plaatsneemt in een auto en door enkele wereldsteden rijdt. 

Ondertussen kan je luisteren naar wat muziek, typisch van dat land! Zo kan je een glimp 
opvangen van Amsterdam, Barcelona, Buenos Aires, Tel Aviv, Zurich en zoveel meer.  
De website is in het Engels, maar heel gebruiksvriendelijk. In de rechterkolom klik je op de 

stad naar keuze en voilà, het rondritje is begonnen!  
  

https://www.driveandlisten.herokuapp.com             

   Leuke   

               websites    


