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Aan alle leden gepensioneerden

van en voor gepensioneerden
Marcel De Loof

P.054.17

28 september 2017

Beste gepensioneerden en weduwen van de politiediensten,
van de Rijkswacht en van de geïntegreerde politie.
Het is ongelooflijk hoe snel de tijd voorbij gaat. Soms ben ik van mezelf verwonderd dat ik reeds een ruime
gepensioneerdenleeftijd verworven heb.
Mijn legerdienst en mijn eerste stappen in de rijkswacht zijn zo heldere beelden in het geheugen alsof 1967 pas
verleden jaar op de kalender stond.
Die tekst is me ingegeven omdat ik
een ledenlijst van 1938 van de
toenmalige “verbroedering”, de
eerste voorloper van het NSPV,
tussen mijn archief vond. Er waren
95 leden in die afdeling. Iedereen
was lid. Het was 1938, 4 jaar na het
planten van de wortel van onze
vakvereniging.
De lijst mooi met de hand geschreven, staat in fel contrast met het
hedendaagse ledenbestand in de Romboutsstraat in Zaventem.
De bestuursleden waren overwegend gepensioneerden.
Het lidgeld was toen 10 frank per jaar.
Wat nu onmogelijk is, was toen nog mogelijk. Pen en inktpot of te
velde was het een anilinepotlood. Bij felle regen liep de tekst tot
onleesbare vlekken ineen. Een gewoon grafietpotlood was dan nog het
beste.
Een fles wijn voor jaarlijks banket koste toen 12 frank. Ik vond ook de
rekening van 100 kg patatten, prei, waterkers, melk, enz. voor het banket. De kok uit de keuken van de
rijkswacht maakte daarmee de lekkerste gerechten … voor het jaarlijks banket ter gelegenheid van het feest van
de rijkswacht. Het was toen 1938….
Maar naast de ledenlijst was er toen ook nog de lijst van “beschermleden” waarvan men soms een reuzebedrag
van 300 frank mocht inboeken.
Met deze nostalgische mijmeringen wil ik enkel dat voor ogen houden, dat men vroeger met minder, veel meer
kon doen. En dat deden onze voorgangers van het NSPV, …. in 1938 ….
Met die beperkte mogelijkheden van 1938 zou men zeker geen 10de dag van de gepensioneerden kunnen
organiseren anno 2017…
Marcel
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OPSPORINGEN VERZOCHT
In de vorige uitgave hadden wij onder deze rubriek informatie gevraagd over een VRT-show, uitgezonden in
1973.
Het ging hem voornamelijk over de dansnummers opgevoerd door de Antwerpse Mobiele Brigade.
De reactie was een succes te noemen. Menig bruikbare informatie werd ons toegestuurd.

Het is belangrijk om te weten dat ze toen begeleid werden door ene mevrouw Van Der Gucht, geen onbekende
en ex-danseres van de Koninklijke Opera.
De VRT-medewerkster heeft me laten weten dat ze met genoegen heeft kunnen vaststellen dat een nieuwe
uitzending in een programma mogelijk werd gemaakt. Indien er een uitzending komt, zal ze ons dit laten weten.
Mochten er toch nog interessante gegevens boven water komen, kan men nog steeds terecht bij de VRTmedewerkster Babett Manalo.
Redactie - Liefhebbers (voor VRT) |Brusselsesteenweg 38 • 9090 Melle| GSM: +32 (0)486 10 68 39.

UITNODIGING

Nazareth – Edemolen

Donderdag 5 oktober 2017 - Nationale Herdenking plaats te Nazareth Edemolen
Op 7 oktober 1914, hebben een handvol
rijkswachters er samen met vrijwilligers een
gevecht geleverd tegen de oprukkende Duitsers.
Kapitein Fremault en verschillende rijkswachters
sneuvelden.
Jaarlijks werd op 7 oktober deze veel betekenende
gevechten door de Rijkswacht herdacht en brachten
ze er hulde aan hun gesneuvelde wapenbroeders.
Voor de rijkswachters was dit een dag extra verlof.
Weet je het nog?

Programma
14.30 uur:
15.00 uur:
15.30 uur:
16.00 uur:
17.00 uur:

Bloemenhulde aan het gedenkteken aan
de kerk Nazareth
Aanvang bloemenhulde monument
Kapitein Fremaut te Nazareth Edemolen.
Aanvang Bloemenhulde monument
Kapitein Fremaut aan de Edemolen.
Eucharistieviering in de dekenale kerk
van Nazareth met het koor Pandore.
Receptie feestzaal gemeentehuis.
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“10de Dag voor gepensioneerden”
Op dinsdag 17 oktober 2017 in de Salons Mantovani
te Oudenaarde, Doorn 1 – 9700 Oudenaarde.

Wij nodigen u graag uit naar de Salons Mantovani, in een reeds door ons gekende prachtige
omgeving van Oudenaarde. Stad aan de Schelde, met zijn brouwerijen en zijn wandtapijten,
gelegen aan de rand van de Vlaamse Ardennen. Wij willen onze gepensioneerden in een gezellige
sfeer bijeenbrengen om er met elkaar te kunnen praten en herinneringen op te halen. Tijdens de
academische zitting zal men officieel te horen krijgen waar we staan met onze pensioenen en wat
de toekomst op dat gebied zal brengen. In de namiddag genieten wij van een passieve of minder
passieve ontspanning na een oerdegelijk gezellig etentje.

Wij beloven u een dag om nooit te vergeten, enig in zijn soort!!!
DEELNAME IN DE KOSTEN

Dinsdag 17 oktober
2017

Gepensioneerde leden NSPV en hun partner: 50,00 €/pers.
Gepensioneerde NIET-leden (kostprijs):
56,00 €/pers.

VERVOER per autobus:

Gepensioneerde Leden NSPV en hun partner: GRATIS

Gepensioneerde NIET-leden:

€ 15,00

INSCHRIJVING
Te betalen vóór 08/10/17
op rekeningnummer van het
NSPV:
Nr. BE31 3630 3288 4555
BBRUBEBB
(ENKEL OP DIT NUMMER!!!)

Verplichte vermelding:
•
•

Bijkomende
informatie betreffende
de
opstapplaatsen worden u kenbaar gemaakt.
Wie betaald heeft is ingeschreven

10 dag van de
gepensioneerden

“Dag Gepensioneerden 2017”,
uw NAAM, uw tel./GSM Nr.
(Voor eventueel wijziging vertrek)

PROGRAMMA:
10.30 uur:
11.00 uur:
11.45 uur:
12.15 uur:
14.15 uur:
17.30 uur:

Verwelkoming met koffie en versnaperingen.
Academische zitting met gastspreker.
Aperitief – achtergrondmuziek.
Gezamenlijk middagmaal
Amusementsoptreden
Einde en wel thuis!
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10 Dag van de
Gepensioneerden
de

Gelieve hierna de gewijzigde informatie te vinden betreffende de opstapplaatsen en
uurregeling in uw provincie. Voor eventuele mededelingen of vragen kan men terecht
bij de contactpersonen binnen uw provincie.
WEST VLAANDEREN
OPSTAPPLAATSEN
Bus 1 (Gino-tours)
Vertrek Brugge (Zandstraat – Politie):
Roeselare Rond punt Graankaai bedrijf JB motorsports):
Aankomst OUDENAARDE (Montovani):
Vertrek OUDENAARDE:
Aankomst Roeselare:
Aankomst Brugge:

08.15 uur
09.00 uur
10.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
19.45 uur

Bus 2 (Gino-tours)
Vertrek Ieper (Station):
Kortrijk (Opstapplaats Carpoolparking oprit E 17):
Aankomst OUDENAARDE (Montovani):
Vertrek OUDENAARDE/
Aankomst Kortrijk:
Aankomst Ieper:
CONTACTPERSONEN
1ste Bus vertrekkend uit Brugge:
2de Bus vertrekkend uit Ieper:

Beydts, Willy
Verschaeve, Marc
Evens, Geert

08.30 uur
09.15 uur
10.00 uur
18.00 uur
18.45 uur
19.30 uur
GSM: 0478/342713
GSM: 0498/939574 of
GSM: 0479/494178

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
OPSTAPPLAATSEN

Door José werden alle opstapplaatsen geregeld. Voor informatie kan je steeds terecht bij
José DEWEERDT, telefoonnummer: 0477 44 92 39!
OOST VLAANDEREN
OPSTAPPLAATSEN
Gezien de provincie geen bussen inlegt werden dan toch nog twee opstapplaatsen voorzien:
Aalter rond punt Lostraat tegenover de Colruyt:
tussen 09.15 uur en 09.30 uur (bus W VL)
Waasmunster afrit E17 Patotterijstraat Parking, na afrit aan linker kant: 09.30 uur (bus ANTW)
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CONTACTPERSONEN:
Jean DE RIDDER:
Ivan VAN DE VEIRE:

GSM 0498 65 75 70
GSM 0486 06 34 34

Alle ingeschrevenen die de wens geuit hebben op te zullen stappen in WAASMUNSTER, dienen
kenbaar gemaakt te worden aan:
Luc CHRISTIAENSEN
GSM 0496 64 36 88
Tel. 03/ 828 31 07
Leden van de afdeling Gent of zij die wensen op te stappen in AALTER, dienen zich te wenden tot:
Ivan VAN DE VEIRE
GSM 0486 06 34 34
LIMBURG

De ingeschreven leden zullen telefonisch of per E-Mail geïnformeerd worden
betreffende hun opstapplaatsen. Wij zullen alles in het werk stellen zodat iedereen in
Oudenaarde kan komen.
CONTACTPERSONEN

Jan BOON
Pino REALE

GSM 0475 91 33 72
GSM 0486 86 86 96
TEL. 014 31 60 40

Daarom vragen wij uitdrukkelijk bij inschrijving uw contactadres te laten kennen.
VLAAMS BRABANT:
GEZIEN ER VOOR DIE DAG BUSSEN ZIJN INGELEGD DOOR DE AFDELINGEN EN DE DEELNEMERS ZOVEEL
MOGELIJK PER AFDELING WORDEN SAMENGEZET, MOET U EEN VAN VOLGENDE PERSONEN
CONTACTEREN (Aantal plaatsen in de bus!!!!):

Voor ASSE:
Voor LEUVEN:
Voor ZAVENTEM:

Jean CARLIER:
Jan BOON:
Jan BOON:

Tel: 054/58 91 66
GSM: 0475/91 33 72
GSM: 0475/91 33 72

GSM: 0478/34 72 95

Beste gepensioneerden,
Wij hopen, net als andere jaren, u allen terug te zien op 17 oktober te Oudenaarde.
Wij voorzien de gelegenheid tot het stellen van vragen, zowel over de
gepensioneerdenwerking in het algemeen, over COVER en over het NSPV.
Tevens zorgen wij voor een aangename dag, met weerzien van oud-collega’s, en een
aangename namiddag.

Marcel De Loof
Voorzitter sector gepensioneerden (N)

