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NIEUWSBRIEF Nr. 3/18

Aan alle leden gepensioneerden

van en voor gepensioneerden
Marcel De Loof

P.054.18

15 september 2018

Beste gepensioneerden en weduwen van de
politiediensten,
van de Rijkswacht en van de geïntegreerde politie.
September en oktober zijn zowat de drukste maanden van
het jaar. Vooral september is kenmerkend bij onze
gepensioneerden voor het nemen van vakantie en het
boeken van reizen. Misschien hebben ze wel gelijk: een
INHOUD
zomer die maar niet wil wijken en de voordelige prijzen er
1. Voorwoord Marcel D.L.
maar bij nemen. De vakantieoorden zijn minder bevolkt en
de afwezigheid van kinderen en jeugd maken het ook wat
2. Last Post 15 oktober 18.
rustiger in de traditionele vakantieoorden.
3. Ontstaan Last Post te
Het verenigingsleven is reeds terug op gang gekomen en
Ieper.
men begint reeds met de voorbereiding van de activiteiten
4. Herdenking Gevecht
voor het jaar 2019.
aan de Edemolen te
De voorbije warme en verschroeiende zomer heeft zowel
Nazareth.
onze groenten- als siertuin tot een “half woestijn”
5. 75 jaar gevechten op 7
herschapen. Ook daarin wordt nu werk gespendeerd om
oktober 1914.
deze tot een groene oase te herstellen, nog voor herfst en
6. Slag bij Edemolen
winter hun intrede doen.
herdacht op 7 okt. 1989.
En verder houden en genieten wij van de rust die ons op
pensioen zijn, ons schenkt.
7. 11de dag
gepensioneerden.
Voor onze nog actieve collega’s en vooral zij die reeds hun
pensioenleeftijd aan hun carrière-einder zien opduiken, gaat
8. Langemark en Ieper.
het er minder rustig aan toe.
Ons statuut (politiestatuut) is volledig weg geëbd en
omgevormd tot een doodgewoon ambtenarenstatuut.
Kon het nog slechter voor onze collega’s? Ja het kon nog slechter. Had de regering geen
tegenstand ondervonden van het middenveld en vooral van het NSPV was er zeker nog veel meer
afgeknabbeld en was er geen NAVAP tot stand gekomen.
Marcel

UITNODIGING

LAST POST op 15 oktober 2018
Op 16 oktober 18 gaat de 11de “dag voor de gepensioneerden” door te LANGEMARK.
Wie Ieper en Langemark zegt en dat in het jaar 2018, moet onverwijld denken aan de
wapenstilstand honderd jaar geleden.
Daaraan gekoppeld doet het ons eveneens denken aan de
duizenden gesneuvelden die daar in de Westhoek
gevallen zijn.
Het NSPV heeft zich ter die gelegenheid laten
registreren om op 15 oktober18, deel te nemen aan de
plechtigheid van de Last Post aan de Menenpoort te
Ieper.
Wij waren dan ook heel tevreden de bevestiging van
deelname te mogen ontvangen.
Wij zullen er tevens bloemen neerleggen onder de naam
“NSPV – Gepensioneerden – Oudgedienden Rijkswacht
en Politie”
Misschien is het voor onze gepensioneerden die dan in de streek overnachten of diegenen die niet
van ver moeten komen een gelegenheid om die plechtigheid bij te wonen. In elk geval zul je dan
daar zeker bekende oud-collega’s tegenkomen.

Het ontstaan van de Last Post onder de Menenpoort in Ieper
De dagelijkse Last Post onder de Menenpoort ontstond in 1928. Sinds 2 juli 1928 is de ceremonie
onafgebroken opgevoerd, behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is de Last Post-ceremonie in Ieper door Belgen bedacht
en georganiseerd. De organisatie is in handen van een lokale Ieperse vereniging "Last Post Association"
(Inderdaad een Engelse naam).
Alles begon met de opening van het monument van de Menenpoort op 24 juli 1927. Bij die plechtigheid,
die werd bijgewoond door onder meer koning Albert I en de Britse veldmaarschalk Lord Plumer, werd
voor het eerst de Last Post gespeeld.
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Met één grote uitzondering is de dagelijkse ceremonie sinds 1 mei 1929 nooit meer onderbroken.
Namelijk tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog werd het dagelijks opvoeren van de
Last Post onderbroken tot na de bevrijding van Ieper door Poolse troepen op 6 september 1944.

UITNODIGING
Herdenkingsplechtigheid Gevecht aan de Edemolen te Nazareth
Traditiegetrouw richten het gemeentebestuur van Nazareth en het Koninklijk Fonds voor Sociale
Solidariteit vzw – Comité 7 oktober, een herdenkingsplechtigheid in aan het monument Edemolen te
Nazareth.
De plechtigheid waarop u wordt uitgenodigd, gaat door op donderdag 4 oktober 2018.

Programma
14.30 uur:
15.00 uur:

16.00 uur:
17.00 uur:

Bloemenhulde aan gedenkplaat kerk Nazareth.
Herdenking en bloemenhulde aan monument Edemolen, georganiseerd door het Comité 7
oktober. Toespraak door de heer Burgemeester van Nazareth; de heer Marc De
Mesmaecker; de heer Herman Fransen en de heer voorzitter Gil-Laurent Bourdoux.
Kerkelijke plechtigheid in de dekenale kerk van Nazareth met koor Pandore.
Receptie in het cultureel centrum De Zwaan te Nazareth, aangeboden door het
gemeentebestuur van Nazareth en door het Koninklijk Fonds voor Sociale Solidariteit bij
de Politiediensten vzw. (Tot 18.30 uur)

Gelieve uw aanwezigheid te melden vóór 28 september18

Uit ons archief

75 jaar na de gevechten op 7 oktober 1914 te Nazareth
De tijd staat niet stil.
In ons archief zat een foto met tekst over de plechtigheid in 1989. Dat was toen ter gelegenheid van 75
jaar na de gevechten van de rijkswacht te Nazareth.
Misschien is het voor de ene oubollige nostalgie, voor de andere roept dit prachtige herinneringen op.
7 oktober was ook wel iets bijzonders bij de rijkswacht. Het was een verlofdag.
Op 7 oktober of daar rond, werden er in de verschillende afdelingen van onze vereniging (toen nog
NSRP) de “fasten” gehouden. Niemand ontbrak op deze feesten. Ook de herdenkingsplechtigheid te
Nazareth kende een grote toeloop van gendarmen.
Oubollig of prachtige herinneringen?
Ik zelf heb op 7 oktober 1968, rijkswacht oud-strijders 14-18 zien defileren. Die gepensioneerde rijkswachters
hadden toen mijn leeftijd nu. Ik zag ze hun mantel en regenjas open trekken om hun opgespelde eretekens op hun
vest te kunnen tonen. Dat waren dan de mannen die werkelijk maanden en jaren aan de IJzer diensten hadden
uitgevoerd. Mannen die hun kameraden zagen sneuvelen.
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“11de Dag voor gepensioneerden”
Op dinsdag 16 oktober 2018 in Munchenhof , Markt 43, 8920 Langemark.
Ingang voor Munchenhof via parking, Boezingestraat 45a.
Met het organiseren van 11de dag van de Gepensioneerden” willen wij onze oorspronkelijke doelstellingen in ere houden.
Wij willen onze gepensioneerden van Lanaken tot De Panne en Knokke in een gezellige sfeer bijeenbrengen om er met
elkaar te kunnen praten en herinneringen op te halen. Tijdens de academische zitting zal men ook iets 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 op zijn West-Vlaams. Tevens stellen wij het
feest open voor iedereen. Wij beloven u een aangename dag!!!

DEELNAME IN DE KOSTEN
Gepensioneerde
leden NSPV
en hun
partner:
50,00 €/pers.
Dinsdag
16
oktober
Gepensioneerde NIET-leden (kostprijs):
56,00 €/pers.
VERVOER
2018 per autobus:
Gepensioneerde Leden NSPV en partner:
Gepensioneerde NIET-leden:

GRATIS
15,00 €/pers.

Opstapplaatsen
Antwerpen bus 1: (Mark Sels reisbegeleider – 03/664 09 46 of 0484/73 59 89)

Antwerpen Brasschaat, Hemelakkers Wilrijk, Valaar, Boomsesteenweg
Turnhout Bus 2: (Pino Reale reisleider – 0486 86 86 96)
Mol, parking Alma eventueel vertrekplaats kan ook Leopoldsburg zijn bij
gegadigde deelnemers - Geel, parking Alma - Turnhout, parking Carrefour.
Oost Vlaanderen inzet 2 bussen (Ivan Van de Veire (0486 06 34 34) en
Roger Cockhuyt (0486 06 34 34) reisleiders)
St Niklaas hotel Serwir Kon Astridlaan 57 - Dendermonde parking De
Bruynkaai aan de Noordlaan - Aalst Texacostation Geraardbergsesteenweg
1 omgeving E40 - Oudenaarde bus parking Smallendam Eke N60 parking Makro ter hoogte van benzinepompen
Gentbrugge carpool parking onder de brug E17 Land van Rodelaan Mariakerke parking sporthal Bourgoyen Driepikkelstraat - Aalter
Europalaan parking gemeentehuis.
Brussel Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams Brabant Regio Leuven –
Tienen inzet 1 bus ( Jose Deweerdt (0477 44 92 39) en
Jan Boon (0475 91 33 72) reisleiders)
Brussel Hoofdstedelijk Gewest – josé Zetel NSPV - Kazernes Geruzet
Vlaams Brabant José en Jan
Tielt Winge Parking Gouden Kruispunt - LEUVEN Kessel Lo Afrit E314
Carpool Parking. Pajottenland Kleine bus
(Jean Carlier (054 58 91 66 of 0478 34 72 95) reisleider )
ASSE Oud Rijkswacht gebouw - LENNIK Oude Rijkswacht kazerne
Sporthal - Galmaarden gemeenteplaats aan Kerk.
Limburg
Voorziet eigen vervoer naar gelang het aantal deelnemers (Jean Pierre)
West-Vlaanderen: eigen vervoer!
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Te betalen vóór
08/10/2018
op rekeningnummer
van het NSPV:
BE31-3630-3288-4555
(ENKEL OP DIT NUMMER!!!)

Verplichte vermelding:

Dgp 2018, uw NAAM,
uw tel. /GSM Nr.
(Voor eventueel wijziging
vertrekuren)
PROGRAMMA:

10.30 uur: Verwelkoming
met koffie en
versnaperingen
11.00 uur: Academische
zitting met
gastspreker.
11.45 uur: Aperitief –
achtergrondmuziek.
12.15 uur: Gezamenlijk
middagmaal
14.15 uur: Amusementsoptreden
17.00 uur: Belegde
broodjes
17.30 uur: terug naar huis.

11de dag van de gepensioneerden op 16 oktober 2018.
Toeval op niet, maar onze jaarlijkse dag van de
gepensioneerden gaat dit jaar door in de Westhoek op
enkele kilometers van Ieper. Ieper dat in het
middelpunt staat van de “Grooten oorlog” Tevens zijn
we op die dag nog amper 26 dag van 11 november. Het
hoeft niet meer gezegd of geschreven te worden,
iedereen weet het: 100 jaar geleden werd de
wapenstilstand getekend.
Daarom heeft het NSPV het initiatief genomen om ter
die gelegenheid op 15 oktober 2018 deel te nemen aan
de bloemenhulde aan de Menenpoort te Ieper.
Stel dat je zal deelnemen aan de 11de dag van de
gepensioneerden, en daarbij op 15 oktober aanwezig
zal zijn aan de Menenpoort te Ieper voor het bijwonen
van de Last Post en bloemenhulde NSPV, dan kan ik je
aanraden te overnachten in de omgeving.
Het is misschien een enige gelegenheid om de Last
Post bij te wonen en misschien gekoppeld aan een
bezoek aan de gekende
begraafplaatsen te Langemark.
Om het even wat je zal bezoeken, je
komt steevast oud-collega’s tegen.
Duitse Militaire Begraafplaats
Het 'Deutscher Soldatenfriedhof' in
Langemark is bijzonder aangrijpend
door de kracht van de eenvoud.
Achter de monumentale poort van
roze zandsteen liggen ruim 44.000
soldaten begraven, van wie bijna
25.000 in een massagraf. Ze
sneuvelden in oktober en november
1914 tijdens herhaalde aanvallen in
de Eerste Slag bij Ieper.
Door het grote aantal studenten onder deze
vrijwilligers kreeg de begraafplaats de naam
'Studentenfriedhof.
De onthaalsite vormt de toegangspoort tot de
begraafplaats en stelt het leven van de soldaten
gedurende de eerste oorlogsmaanden voor. Het verhaal
van de wegtrekkende bevolking en de verschrikking

van de eerste gasaanval wordt gelinkt aan het ontstaan
en de evolutie van de begraafplaats.
Canadian Memorial
De reusachtige Canadese soldaat staat symbool voor de
gruwelijke chemische oorlog die hier in LangemarkPoelkapelle voor het eerst woedde. Hij staat met
gebogen hoofd gericht naar de plaats vanwaar op 22
april 1915 de chloorgaswolk kwam aandrijven.
Poelcapelle British Cemetery
Rijen witte grafstenen getuigen van de gruwelijke
oorlog met duizenden slachtoffers. Deze begraafplaats
is de derde grootste Commonwealth site in de streek en
ontstond na de oorlog door een concentratie van
verspreide graven. Nu liggen er 7.478 slachtoffers uit
de Eerste Wereldoorlog en 1 uit de Tweede
Wereldoorlog.
Ieperboog.
Van oktober 1914 tot oktober 1918 bevond het
slagveld zich op luttele kilometers van het centrum van
Ieper. De loopgraven lagen
van noord naar zuid in een
boog rond Ieper. In die
fameuze Ieperboog of
Ypres Salient werden maar
liefst vijf bloedige
veldslagen uitgevochten.
Ook later in de oorlog
bleek de Ypres Salient een
experimenteel slagveld te
zijn: hier werd in juli 1915
voor de eerste keer een
vlammenwerper ingezet.
In juli 1917 is het de beurt
aan het verschrikkelijke
mosterdgas, ook wel ‘Ieperiet' genoemd.
In de loopgraven en in het niemandsland rond de stad
sneuvelden ongeveer een half miljoen mensen tussen
1914 en 1918. Onder hen niet alleen Duitsers, Fransen,
Britten en Belgen maar ook Marokkanen, Algerijnen,
Tunesiërs, Senegalezen, Canadezen, Australiërs,
Nieuw-Zeelanders, Zuid-Afrikanen, Chinezen, Indiërs,
Jamaicanen en nog vele andere nationaliteiten.

Wedden dat je er een prachtige driedaagse zal van maken??? Tot dan in Langemark!!!
Bron: eigen documentatie en fotomateriaal – BS - weliswaar - museum RW te Brussel – Info Gent – programma 1999 en 2005-toeristische dienst
Ieper en Langemark

Marcel De Loof
Voorzitter sector gepensioneerden (N)
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