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Beste gepensioneerden en weduwen van de
politiediensten, van de Rijkswacht en van de
geïntegreerde politie.
Onze “NIEUWSBRIEF, van en voor de gepensioneerden
1.20” dateert al van vóór het coronatijdperk.
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Voorwoord Marcel D.L
Opsporingen verzocht.
Geschiedenis Rijkswacht
Wolvertem.
Gepensioneerden en
kunst.
Onbelast bijverdienen.
Vakantiegeld.
Begrafenisvergoeding –
uitvaartverzekering.
Plechtigheden afgeschaft
- maar nooit vergeten.

Wij zijn nu in staat van isolement, zoals dat heet.
Wij gepensioneerden volgen strikt de regels, houden afstand,
wassen meermaals de handen, wijstaan in de rij, houden 2
meter afstand, en wachten geduldig ons beurt af om onze
boodschappen te doen.
Kortom: we doen ons best. Wij houden ons aan de opgelegde
regels.

Alleen als wij de “coronaprogramma’s” op TV bekijken,
maken wij ons nogal eens nijdig, over de uitspraken van de
ene of andere twijfelende politicus, en vragen ons af: wat als
er nog iets ergers op ons afkomt?
Wij maken ons hopelijk ongegrond zorgen. Of misschien
8.
niet?
Schijnbaar maken Jongeren zich daar minder zorgen over. Ze
zijn kwik en bewegelijk en hangen van niemand af.
Bejaarden zijn soms minder mobiel, zijn afhankelijk van anderen en staan zwak in een dergelijke
rampperiode. Wij stellen ons vragen. Is ons land, is Europa voldoende voorbereid op rampen die
onvermijdelijk op ons afkomen?
Een halve eeuw geleden probeerde men toen het sterker wordende anti-militairisme en het
daardoor tanende imago van defensie op te krikken door een wel doordachte slogan: “Bereid de
oorlog voor om de vrede te bewaren”.
- Inderdaad: men moet geen leger oprichten en trainen wanneer het land door vijandelijke
troepen onder de voet gelopen is.
- Het aanleggen van voorraden drinkwater moet niet gebeuren in tijden van droogte.
- Een degelijk afwateringssysteem moet men niet aanleggen bij overstromingen, of watersnood.
- Het is zinloos en trouwens veel te laat, om een brandbeveiliging in een gebouw aan te brengen
als het dak door brand reeds aan het instorten is.
- Zich voorbereiden op een terroristische aanslag, als zich een aanslag voordoet is vernietigend.
5.
6.
7.

Waarschijnlijk heeft men nu lessen getrokken en hebben wij kunnen lezen in de kranten dat men zich
zal voorbereiden op een tweede en zelfs een derde corona-aanval, die er schijnt aan te komen.
Een vingerwijzing naar degene die de touwtjes in handen hebben: Wees alert en hou de lamp
brandende!
Een welgemeende dank moet van ons uitgaan, naar al wie zich nu ten dienste stelt in de zorgsector.
Klinieken en verzorgingstehuizen, veiligheidsdiensten en politie, worden nu bemand door “Damiaans”
Hen bedanken met handgeklap en muziek is mooi, maar is dat voldoende? Misschien moet de regering
hen ook een ereteken toekennen zoals bij onze militairen die een aantal maanden in een oorlogsgebied
vertoefden?
Hoe zal het leven eruitzien na het coronatijdperk?
Een vraag van vele mensen, maar waarop men geen sluitend antwoord op heeft.
Veel zal afhangen van onze ingesteldheid. Laat ons eerst deze epidemie tot een goed einde brengen!!!
Hou je goed en laat de corona-pletwals niet over u lopen!!!
Marcel

2. “OPSPORINGEN VERZOCHT”
WAAR IS DE AFDELINGSVLAG VAN TONGEREN ?
Wie kan informatie verschaffen over deze vlag
van de vroegere afdeling TONGEREN???
Kort na de éénmaking van de politiediensten en het
creëren van een nieuw logo voor het NSPV heeft de
afdeling TONGEREN zeer vlug na datum hun
afdelingsvlag vernieuwd.
Deze vlag schijnt nu onvindbaar te zijn.
Onlangs vroegen nabestaanden om met de vlag op
de begrafenis van hun geliefde afgestorvene
aanwezig te zijn. Het Brussels Hoofdstedelijk
gewest heeft Limburg gedepanneerd.
Een vlag van een vereniging, een legereenheid of
bijvoorbeeld muziekmaatschappijen is niet hetzelfde
als een dundoekvlag of wimpel die gebruikt wordt bij
syndicale acties zoals syndicale betogingen.
Een verenigingsvlag is een erkenning en herkenning en
uithangbord van de vereniging.
Vlaggen van oud-strijdersverenigingen dragen de
jaartallen van de oorlogen. Bijvoorbeeld 1914 – 1918
verwijzend naar de eerste wereldoorlog waar haar
leden een belangrijke rol speelden.
Gezien onze vakbond ontstaan is uit een oud-strijdersvereniging van rijkswachters droeg ze in de vorige
eeuw uitdrukkelijk deze kentekens.
Toen de fusie tussen het Nationaal Syndicaat van de Belgische Politie met het NSRP een feit was kon de
granaat van de rijkswacht uiteraard niet meer gebruikt worden. Gezien de vlag ook de geschiedenis van de
vereniging die ze vertegenwoordigd moet dragen waren de drie logo’s van de drie voornaamste
politiediensten een betere optie geweest in plaats van het verouderde NSPV-logo van 1998.

HONGAARSE POLITIESCHOOL OP BEZOEK.
In 2001 kwam de Hongaarse Politieschool op bezoek.
In de nieuwsbrief van en voor de gepensioneerden 1/20 werd onder de hoofding
“opsporingen verzocht” gevraag om foto’s of herinneringen te laten kennen nopens dat
bezoek.
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Het werd een overvol programma met op7 mei 2001 bezoek aan Brugge; op dinsdag 8 mei Ieper,
Diksmuide; Langemark en omstreken. Op woensdag 9 mei was Gent aan de beurt met bezoek aan het
historisch Centrum Gent Sint-Baafs, Gravenkasteel en Patershol, en om te eindigen met een kleine
competitie ciné-tir.
Het bezoek had plaats van 6 tot 12 mei 2001. Een merkwaardig bezoek als men weet dat de wonden
van de Sovjetinvloeden bij deze leerling-politieofficieren nog niet helemaal geheeld waren.
Een gids te vinden in de toepasselijke taal was niet zo simpel. Hongaars was niet voorhanden.
Russisch zou mogelijk geweest zijn als ze die taal niet zouden geweigerd hebben. (begrijpelijk)
Uiteindelijk werd de oplossing gevonden. Een Hongaarse politieman sprak Engels. Een Engelstalige
Gids was er wel in Gent.

De volledige Hongaarse delegatie – De Leden werden trouwens rond gevoerd met de bussen van de Federale Politie.

Het Hongaarse bezoek aan Brugge!

gemakkelijk voor mij. Ik hoefde maar mijn
toeristische-gids-kaartjes-geheugensteuntje aan
hem voor te lezen, en hij toeterde alles in het
Hongaars door.
Bon, eerste halte: Wandeling van
Minnewaterpark naar het Begijnhof. Als een
bende overjaarse schooljongens liepen we
tussen reguliere toeristen, schoolkinderen en
autochtone Bruggelingen het Begijnhof door.
Via de kleinere straatjes naar OL Vrouwkerk
voor de bewondering van Michelangelo’s piëta.
Mondjes vielen open. Via Markt (Belfort) en
Burg (Bloedkapel) bereikten we tegen 11.00 uur
onze eerste stopplaats: De voormalige brouwerij
’t Hamerken in de Langestraat. Haha een
brouwerij! Dat wil toch zeggen een
bierbrouwerij hé? stamelde mijn Engelse
vertaler. Tuurlijk mister. We werden verwacht
voor een kleine rondleiding en een uitgebreide
proefpauze.
De Hongaarse gids vertaalde correct want ik zag
de ogen beginnen te glanzen en een dorstige

Op 7 mei 2001 kwamen de Hongaarse collega’s
een bezoek brengen aan Brugge. Wie ze precies
uitnodigde of waarom en voor welke
gelegenheid is me ontgaan doch het kwam
alleszins uit syndicale Rijkswacht hoek. Daar ik
als mandataris van het toenmalige NSRP(*)
woonachtig en werkzaam was in Brugge, lag het
voor de hand dat ik dat akkefietje voor mijn
rekening zou nemen.
Zogezegd zo gedaan ! Een programma
klaarstomen was in enkele dagen gefikst. Het
sprak voor zich dat de kosten zo laag mogelijk
dienden te worden gehouden.
Die zevende mei stond ik hen op te wachten aan
de rotonde van de afrit E 40 te Loppem. Ze
kwamen namelijk van Westende waar ze
verbleven. Een eerste ontnuchtering was dat
slechts één van hen een profijtig mondje Engels
sprak. Alles wat ik zei in het Engels moest die
vertaler naar het Hongaars vertalen. Dat was
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glimlach vormde zich op hun lippen. Ik weet
niet meer of ze veel geluisterd hebben tijdens de
rondleiding, maar eens de tapkraan “open” ging
kon de dag al niet meer stuk. Brouwerij
’t Hamerken (De Gouden Boom) heeft die dag
vermoedelijk zijn jaarrecord bierproeven met
liters geklopt want het bleef niet bij “justekes
nippen” aan één glas. Neen. Het gouden vocht
– in drie verschillende sterktes – vloeide
overvloedig door de Hongaarse droge kelen. Ze
zijn dat blijkbaar ginds ook gewoon en
geneerden zich niet. Hoe zou je zelf zijn! Tot
overmaat van chance kregen ze van de eigenaar
(Mr Vanneste) nog een geschenk! Goed
geraden: een presentje van 3 flesjes in een
kartonnen doos. Dit zou ’s avonds geleverd
worden op de bus.
Van al dat ge-apéritief kregen we honger.
Daarvoor werd doorgestapt (allez: geslenterd)
naar de refter van het gerechtshof Brugge waar
voor een warme maaltijd werd gezorgd.
Om 14 uur hadden we een afspraak met de
bootjes voor een reievaart. Nu kende ik de
stuurman van het ons toegewezen reiebootje en
bekwam dat mijn 35 Magyaren en één bootje
konden plaatsnemen. Nu weet ik niet of je de
breedte kent van de zitplaatsjes op zulk een
bootje? Als ik u vertel dat ze gemaakt zijn in de
grootorde van Japanse “poepkes” weet ge het.
Mijn Magyaren waren op die plaats te
vergelijken met zware achterhespen! Weet ook
dat de bootjes maar 30 man (formaat
Japannerkes) mogen vervoeren. 35 Hongaarse
Brabantse volbloeden zag de stuurman niet
zitten. Maar ja, voor een goede vriend doe je
nog een “efforke” niewaar. Het bootje zakte

dieper en dieper en het water steeg gevaarlijk
dicht tegen de rand… Enfin ze vertrokken. Na
een goed halfuur zouden ze terug zijn. Pas na
drie kwartier kwam ons gezelschap de bocht
uitgedraaid en legde aan. De stuurman rood
aangelopen. “Dat heb ik nu nog nooit geweten,
dat ik halverwege ergens moest aanleggen
omdat de heren dringend moesten plassen!” ‘k
Heb wijselijk gezwegen van onze passage in ’t
Hamerken…
Via een vervolg van de wandeling in centrum
Brugge met Jeruzalemkerk stapten we tegen 16
u binnen in de St-Jorisgilde, Handbooggilde.
We keken er onze ogen uit naar de stalen bogen,
de trofeeën, de historische kledij enz. Onze
relatie met deze gilde zorgde ervoor dat er ook
kon geschoten worden met de stalen boog naar
een doel. Geen liggende wip maar een doel in
klei.
’t Was ne keer geen vuurwapen maar een
middeleeuws wapen. Ja dat kenden ze wel van
hun geschiedenisboeken maar geen had dit ooit
in ’t echt gezien noch ermee geschoten.
Tot slot… werd de bar geopend en ons
gezelschap kon in een authentiek, rustiek en
stijlvolle taveerne de dag waardig afsluiten…
De bus wachtte hen enkele straten verder op en
met blij gemoed werd de terugweg naar hun
verblijfplaats aangevat. ’s Anderendaags
wachtte hen een ander toeristische attractie. Ik
hoop dat ze er evenveel leute en plezier aan
beleefd hebben.
Freddy Vervaet
(*) Nationaal syndicaat van het
Rijkswachtpersoneel.

3. GESCHIEDENIS RIJKSWACHTBRIGADE WOLVERTEM
In de vorige uitgave was er sprake van de “De geschiedenis van de rijkswachtbrigade Wolvertem”
Het boek zou in druk zijn, maar men wacht nog steeds op het juiste aantal inschrijvingen.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via E-mail hermanfransen43@hotmail.com

4. GEPENSIONEERDEN EN KUNST
Wie denkt dat onze gepensioneerden passieve 60-plussers zijn hebben het mis. Je kan niet geloven
hoe actief onze leden wel zijn. Velen hebben de weg gevonden naar het verenigingsleven, staan ten
dienste van sportverenigingen, maken deel uit van seniorenraden, zelfs gedreven politiekers en
titularissen van schepenambten en zelfs burgemeesters steken de kop op, in de gepensioneerde
politie en rijkswachters.
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Alle denkbare vormen van kunst wordt er beoefend binnen onze rangen.
Er wordt door onze leden wel eens rechtstreeks of onrechtstreeks gevraagd om foto’s en andere
kunstvormen te publiceren, wat we ook graag doen.
Veel voorkomende kunstvormen is muziek en zingen in een koor. in allerlei vormen. , .

Ons lid, Hilda Van Ghendt
weduwe Robert Bodequin
(brigadecommandant o.r.) was
gedreven in de kunst van het
aquarelleren.
“Bomen des levens: lente zomer
herfst en winter op onze aardbol“
was één van haar werken.
Hilda overleed op 21 maart 2020
en was 92 jaar.

Het ros Beyaert doet zijn ronde.
Iemand van de streek van
Dender en schelde heeft zeker
de torens van Dendermonde
herkend.
Mooi werk ons toegestuurd
door Roland Grijp.
Roland was jarenlang secretaris
District Dendermonde en
eveneens secretaris van het
NSRP van de afdeling
Dendermonde.

5. ONBELAST BIJVERDIENEN: TERUG NAAR AF !!!.
Vraag: Hoe kan men op pensioen zijnde, officieel onbelast bijverdienen?
Antwoord:
In de vorige uitgave hebben wij dit onderwerp behandeld. Het antwoord blijft geldig tot 31 december
2020 voor hen die van dat dat systeem gebruik maken. (zie erratum)
Antwoord:
Met pensioen zijnde kan men bijverdienen door eender welke vorm van uitgeoefend beroep als je maar de
limieten niet overschrijdt. Bijverdienen zonder dat men er belasting op moet betalen is (was) nu ook
mogelijk geworden, maar onder strikte voorwaarden.
Er zijn drie mogelijkheden in overweging te nemen: Onbelast bijverdienen; Flexi-job of zelfstandig
bijberoep.
Bij gepensioneerden ligt de limiet van maximum bij verdienen op 6417.00 euro per jaar, zowel bij onbelast
bijverdienen als bij flexi-jobs.
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Onbelast bijverdienen.
Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag sinds 15 juli 2018 onder bepaalde voorwaarden tot 6.130
euro per jaar bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen.
Erratum
ONBEPERKT BIJVERDIENEN EN ONBELAST BIJVERDIENEN.
Tussen het schrijven van dit artikel en vandaag is er schijnbaar al veel veranderd.
In het zomerakkoord van 2018 kwam de wet, betreffende het onbelast bijverdienen tot stand. Dat was
wel gelimiteerd tot het huidige geïndexeerde bedrag van 6.340 euro per jaar.
Op 23 april 2020 heeft het Grondwettelijk hof deze wet vernietigd.
Voorlopig blijft het systeem wel nog overeind voor prestaties die tot eind dit jaar worden
uitgevoerd. Men zal het arrest bekijken en…..?
Die wet was van in het begin omstreden. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de wet in strijd was met
de rechten van werknemers en werkgevers door ongelijkheid-beginselen.
Tegenkantingen kwamen er van beroepsorganisaties en vakbonden. In 2019 stelde men vast dat er voor
meer dan 30 miljoen euro onbelast werd bijverdiend.

3. VAKANTIE GELD
Vraag: Ik ben 61 jaar. Als gepensioneerd
politieman, meen ik recht te hebben op
vakantiegeld. Wanneer wordt dat
uitbetaald?

gelijkaardige uitkeringen uit binnenof buitenland bedragen samen maximaal
2.350,35 EUR bruto voor de maand mei;
• Uw pensioen werd niet verminderd
omdat u te veel bijverdiende of omdat u
een vervangingsinkomen had.

Antwoord:
Aan de hand van de veelvuldige terugkerende
en steeds maar stijgend in aantal vragen
betreffende het vakantiegeld van ambtenaren,
Kunnen wij stellen dat men als ambtenaar
hunkert om een graantje mee te pikken. Men
spiegelt zich naar de gepensioneerde
werknemers die zonder enige limiet
vakantiegeld ontvangen.
Ook de aankondigingen dat het vakantiegeld
voor gepensioneerde ambtenaren zal uitbetaald
worden samen met het pensioen van de maand
mei 2020 creëert frustraties. En daar wringt het
schoentje: slechts een klein aantal
gepensioneerde ambtenaren ontvangen
vakantiegeld.
Voorwaarden: U heeft recht op het
vakantiegeld als u, op 1mei van het
kalenderjaar, voldoet aan volgende
voorwaarden:
• U bent minstens 60 jaar;
• Uw rustpensioen als ambtenaar en

Ontvangt u een overlevingspensioen? Dan
heeft u recht op gewoon vakantiegeld als u op
1 mei van het lopende jaar voldoet aan de
volgende voorwaarden:
• U bent minstens 45 jaar bereikt, behalve
wanneer u een blijvende ongeschiktheid
van 66 % aantoont of u een kind ten laste
heeft dat recht geeft op kinderbijslag;
• U bent niet hertrouwd;
• Uw overlevingspensioen als ambtenaar
en eventuele andere pensioenen en
gelijkaardige uitkeringen uit binnen- of
buitenland bedragen samen maximaal
1.880,28 EUR bruto voor de maand mei;
• Uw pensioen werd niet verminderd
omdat u te veel bijverdiende, of omdat u
een vervangingsinkomen had.

-

Onder bepaalde voorwaarden heeft een wees
eveneens recht op vakantiegeld.

eventuele andere pensioenen en
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Titularissen van een overgangsuitkering
ontvangen geen vakantiegeld.

-

Wanneer het pensioen of overlevingspensioen te
klein is wordt een bijslag vakantiegeld
toegekend.

BEDRAG VAKANTIE GELD - AMBTENAREN (2)
Vraag: Een 2de vraag betreffende het
vakantiegeld¨: Hoeveel vakantiegeld krijg ik.
Antwoord:
Wanneer men minder pensioen heeft dan
2.350,35 euro dan ontvangt u in de maand mei
automatisch vakantiegeld bij uw rust- of
overlevingspensioen. Indien het bedrag van het
pensioen of gecumuleerde pensioenbedragen
hoger is dan 2.350,35 ontvang je geen
vakantiegeld.
Ik wil u echt niet ontmoedigen, maar meestal is
er geen vakantiegeld voor een doorsnee
ambtenaar.
Let wel op: kijk niet naar je maandelijks netto
pensioenbedrag. Daarvan werden reeds de
sociale en de fiscale inhoudingen afgetrokken.

Wanneer men naast zijn ambtenarenpensioen
ook nog een werknemerspensioen ontvangt, zal
je daarvan vakantiegeld worden toegekend. Bij
kleinere bedragen van het werknemerspensioen
kan het ook gebeuren dat dit verdeeld wordt
over de 12 maanden van het jaar.
Het vakantiegeld die toegekend wordt bij onze
leden zal men enkel vinden bij de kleinere
overlevingspensioenen en de pensioenen van
hen die op latere leeftijd als ambtenaar
(statutair) werd tewerkgesteld.
Goed om weten, maar niet om voeding te geven aan
afgunst, geven wij u hierbij de bedragen.
Gepensioneerde werknemers ontvangen een vast
bedrag aan vakantiegeld.
Het bedrag hangt af van het type pensioen:
Gezinspensioen:
1.080,16 EUR (index 147,31)
Alleenstaande:
864,13 EUR (index 147,31)
Overlevingspensioen: 864,13 EUR (index 147,31)

Vakantiegeld voor een ambtenaar bedraagt (bruto
geïndexeerd bedrag)
Als alleenstaande
270,86 EUR
Aan gezinsbedrag
361,15 EUR
Overlevingspensioen
270,86 EUR

4. BEGRAFENISVERGOEDING - UITVAARTVERZEKERING ?
Vraag: wat als ik kom te overlijden: hoeveel bedraagt de begrafenisvergoeding? Heeft mijn
huwelijkspartner recht op een dergelijke begrafenisvergoeding? Is het nuttig een
uitvaartverzekering af te sluiten?
Antwoord:
Tijdens het corona-isolement werden me meermaals dergelijke vragen gesteld.
Ik ben er zeker van, dat dit het resultaat is van de vreselijke virusbedreiging. Een virus die
schijnbaar niemand ontziet!!!
Een ambtenaar, of beter de nabestaanden van een gepensioneerde ambtenaar genieten een
begrafenisvergoeding bij overlijden. Het moet aanzien worden als een tegemoetkoming voor de
begrafeniskosten. Bij de gepensioneerde ambtenaren wordt momenteel 0,50% van het pensioen ingehouden.
Ik denk dat voor ambtenaren en vooral voor de gepensioneerde politiemensen en rijkswachters deze
begrafenisvergoeding samen met vergoedingen van de hulpkassen die de vroegere rijkswacht rijk was, in
een ruime tegemoetkoming voorziet in de begrafenisonkosten.
Meestal is een uitvaartverzekering op naam van de gepensioneerde politie- of rijkswachter overbodig.
Natuurlijk dient men over de volledige loopbaan regelmatig het lidgeld betaald te hebben.
Een begrafenisplechtigheid, met alles daarop en daaraan kost een hele boel geld. De meeste facturen die ik
onder ogen kreeg waren boven, zelfs soms ver boven die 5.000 euro. Er zijn er natuurlijk bij die amper
3.500 euro overschrijden.
Daarom maken wij een berekening van de tegemoetkomingen van de FPD en de verschillende kassen die de
rijkswacht destijds rijk was.
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Begrafenisvergoeding FPD (bruto geïndexeerd maandelijks pensioen) maximum:
OVBPOL (indien volwaardig lid)
FSSPol (indien volwaardig lid)
NSPV (volgens jaren lidmaatschap)

2.800,00
1.500.00
500.00
260,00

Indien alle voorwaarden voldaan zijn is dit een bedrag van boven de 5.000 euro.
Om op de vraag betreffende de uitvaartverzekering zal ik niet antwoorden. Met de hulp van bovenstaande
berekening dient u zelf te beslissen.
Belangrijk: Rekening houden met de leeftijd. (hoe ouder hoe hoger de te betalen premie)
Voor de partner, niet ambtenaar is er normaal geen begrafenisvergoeding voorzien. Een dergelijke
begrafenisvergoeding voor werknemers en uitbetaald via de mutualiteit, werd enkele jaren geleden
afgeschaft.

5. PLECHTIGHEDEN AFGESCHAFT - MAAR NIET VERGETEN
Op zondag 10 mei 2020 zou te op het Executieoord Oostakker Rieme de jaarlijkse
plechtigheid worden gehouden. Op zaterdag 23 mei 2020 zou te Assenede aan de gedenkplaat
van Leopold De Geyter eveneens een plechtigheid plaats vinden.
Om begrijpelijke Corona-redenen werden beide eerbetuigingen afgeschaft.
Wij zullen echter onze collega’s, door de Nazi-Duitsers ter dood gebracht.
Albert POPPE, wachtmeester bij de rijkswacht te Gent, maar
afgedeeld in de brigade Maldegem en Fernand
BOUCKENAERE Brigadecommandant te Aalst, en werden
door de bezetter aangehouden. Na vreselijk folteringen
werden ze respectievelijk op 26 augustus 1943 en 24
augustus 1944 terechtgesteld.
Leopold DE GEYTER was rijkswachter te Assenede en
tevens lid van de weerstand.
Hij werd op aangehouden
door de Nazi’s en naar het
vreselijke concentratiekamp
FLOSSENBURG gebracht
waar hij op 21/03/1945
overleed.
Wij hebben de plicht hen te
herdenken.
Alleen al binnen de provincie
Oost-Vlaanderen werden er tijdens de oorlogsjaren een tiental
Rijkswachters door de Nazi-Duitsers aangehouden en ter dood
gebracht, hetzij door executie met een vuurpeloton, hetzij als
weggevoerden naar verschillende concentratiekampen, waar ze door
ontbering, slagen en ongeziene vreselijkheden om het leven
gekomen zijn.
Hopelijk zal na het corona-tijdperk de draad terug opgenomen
worden en zullen in de komende jaren de plechtigheden hun normaal beloop kennen.
Ondertussen zijn er gesprekken gestart met andere vaderlandslievende verenigingen (FSSPol) om
die herdenkingen te coördineren zodanig dat niemand vergeten wordt. Alleen op die manier worden
dergelijke herdenkingen in de toekomst bestendigd.
Bron: B.S.; Weliswaar; Zakboekje Pol. Statuut; eigen documentatie; Programma Oostakker Rieme, en de FPD;
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