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EERSTE DECENNIUM !

Ons 11de viert feest. Het is inderdaad 
precies 10 jaar geleden (3 februari 
2005) dat, op initiatief van toenmalig 
burgemeester, thans gouverneur, 
Herman  Reynders, beslist werd een 
vereniging op te richten met als doel 
de militaire geschiedenis van Hasselt 
als garnizoensstad weer in beeld te 
brengen en te bewaren. Welke naam 
kon er dan ook beter worden uitge-
kozen dan deze van het roemrijkste 
regiment dat in Hasselt was geka-
zerneerd. Over de viering van deze 
heuglijke verjaardag, met o.m. een 
fototentoonstelling, leest u elders in 
deze nieuwsbrief meer. 
Trouwens, van herdenkingen gespro-
ken: de plechtigheden rond 100 jaar 
“Groote Oorlog” zouden ons bijna doen 
vergeten dat er ook nog een Tweede 
Wereldoorlog was die van 1940 tot 1945 
gevoerd werd door het onmenselijke 
Naziregime dat, samen met de andere 
Asmogendheden, met ongekende 
wreedheid toesloeg en noch militai-
ren, noch verzetshelden, noch burgers 
spaarde. Op 8 mei was het precies 70 
jaar geleden dat deze gruwel eindigde 
en Ons 11de nam uiteraard deel aan de 
plechtigheden voor de herdenking van 
de Bevrijding, evenals trouwens aan de 
plechtigheden ter nagedachtenis van 
Koning Albert I (17 februari) en deze te 
Merkem (12 april).
Op 9 april had de 7de “Mars van het 
11de Linie” plaats en op 23 maart werd 
Ons 11de ontvangen op het Kabinet 
van de Heer Minister van Landsverde-
diging Vandeput, rasechte Hasselaar, 
aan wie een prachtige luchtfoto werd 
overhandigd van de (toen nog vol-
ledige) Kolonel Dussartkazerne, die 
voortaan zijn bureau zal sieren. Ook 
over deze beide gebeurtenissen leest 
u meer elders in deze nieuwsbrief.
Ik wil besluiten met u allen een zonover-
goten, ontspannende en aangename 
vakantie toe te wensen en ik hoop 
uiteraard u allen behouden en wel 
terug te zien in onze garnizoensstad.

Luk Oliestelder
Voorzitter

We vertelden het u reeds in onze vorige 
nieuwsbrief: we plannen een fototen-
toonstelling over het garnizoen Hasselt 
en dit ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van onze vereniging.
Met de volgende thema’s willen we jullie 
graag verrassen : 
•	 korte geschiedenis van het 11de Linie 

en de artilleriebataljons;
•	 het uitgangsleven in de garnizoensstad 

Hasselt en de soldatenkring CMK ;
•	 het vliegveld Kiewit;
•	 militaire muziek;
•	 bijzondere plekjes;
•	 de marketentster;
•	 het vaandel van het regiment;
•	 Ons 11de 1O jaar vereniging;
•	 En andere verrassingen

Foto’s en prentkaarten zijn nog steeds 
welkom. Graag een seintje aan Willy 
Theunis op het nummer  0474 56 91 45.

Onze tentoonstelling gaat door in het 
Stadsmus in de Guido Gezellestraat 
van zaterdag 28 november tot en met 
donderdag 24 december 2O15.

Alvast noteren… op vrijdagavond 27 
november plechtige opening met 21 
kanonschoten en een receptie.

EN…misschien wil ons Stadsbestuur 
ook wel een “Saluut”-schot lossen en 
ons uitnodigen voor een viering op het 
Stadhuis. Wij proberen !!! niet geschoten 
is altijd…mis.

2OO5-2O15 ONS 11DE 1O JAAR.

Het is nog vroeg, maar we laten jullie 
alvast weten dat Ons 11de weer aanwezig 
zal zijn op de Hasseltse Jeneverfeesten 
in oktober. De details van de plaats en 
omkadering zijn vandaag de dag nog 
niet gekend. Dat neemt niet weg dat 

je dit heuglijke nieuws al in je agenda 
kan plannen.  Als we jouw e-mailadres 
hebben, kunnen we je tijdig laten weten 
waar je ons kan vinden. 
Dus kruis het weekend van 17 en 18 
oktober 2015 nu al aan op je kalender. 

JENEVERFEESTEN 2015

IN MEMORIAM

Op 28 april 2015 is op 60-jarige leeftijd 
onze goede vriend en gewaardeerd 
medelid van onze vereniging de heer  
Willy Houbrechts na een slepende 
ziekte overleden.
Het bestuur van Ons 11de biedt 
de familie en naasten zijn innige 
deelneming aan.
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DOELSTELLINGEN EN STATUTEN VAN ONS 11DE

Op vraag van enkele leden geven we in 
dit artikel een overzicht van de doelstel-
lingen en statuten en reglementen van 
onze vereniging. We beperken ons tot 
een samenvatting omdat de officiële 
statuten 12 bladzijden omvatten en we 
hebben onvoldoende ruimte in onze 
nieuwsbrief om ze hier volledig weer te 
geven. Aan ieder die het wenst sturen 
we met plezier een volledige kopie per 
e-mail. 

Ons 11de heeft twee doelstellingen: 
enerzijds het verleden en de militaire 
geschiedenis bewaken en kenbaar ma-
ken, ook aan de jongeren, en anderzijds 
streven we ernaar om de vaderlands-
lievende Hasselaren samen te brengen 
en de aanwezigheid van de militairen 
in Hasselt onder de aandacht brengen.

Het bijwonen van herdenkingsplechtighe-
den, vooral deze waarbij de gesneuvelden 
van het 11de Linie herdacht worden, 
wordt aangemoedigd.

De officiële zetel van Ons 11de is: p/a 
Polus Henri: Eksterlaan 16 – 3500 Hasselt

De leden: Iedere persoon die wenst 
deel te nemen aan de activiteiten van 
Ons 11de kan zich aansluiten door het 
kopen van een lidkaart. Elk lid ontvangt 2 
nieuwsbrieven per jaar, kan gratis of aan 
sterk gereduceerd ledentarief deelnemen 
aan de activiteiten van Ons 11de zoals 
wandelingen, fietstochten, tentoonstel-
lingen enz.. Hij of zij heeft recht op op 
een lidkaart op naam na betaling van zijn 
lidgeld en op een gunstiger prijs bij de 
aankoop van waren die de vereniging 
aanbiedt. Een lid kan verzocht worden 
om mee te werken aan de organisatie 
van activiteiten van de vereniging. Deze 
medewerking zal altijd gebeuren op 
vrijwillige basis en gebaseerd zijn op de 
specifieke kennis van het betrokken lid.

Naast de gewone leden hebben we 
ook sympathisanten en ereleden. Een 
sympathisant van is elke persoon die de 
vereniging sympathie toedraagt maar 
die niet wil deelnemen aan het organi-
seren van de activiteiten maar wel een 
financiële bijdrage wil doen. De hoogte 
van de bijdrage is vrijwillig, de som is te 
bepalen door de sympathisant zelf. Hij 
of zij zal 2 maal per jaar de nieuwsbrief 
van Ons 11de ontvangen. Het bestuur 
kan ook personen die een waardevolle 
en bijzondere bijdrage aan de vereniging 
hebben geleverd het erelidmaatschap 

van Ons 11de toekennen. De ereleden 
betalen geen lidmaatschapsbijdrage 
maar krijgen dez11devoordelen als de 
gewone leden. 

Het bestuur van Ons 11de heeft de vol-
ledige bevoegdheid over het bepalen van 
de activiteiten van de vereniging en over 
het beheer van zijn middelen en leden. 
Het bestaat nu uit (maximum) 11 leden, 
symbolisch verwijzend naar het 11de 
Linie. Enkel bij overlijden, ontslagname 
of bij wangedrag van een bestuurslid zal 
een nieuw kandidaat-lid voor opname 
in het bestuur worden voorgedragen. 
Ontslag in geval van wangedrag dient 
unaniem door het voltallige bestuur te 
worden genomen. Het bestuur komt 
samen zoveel als nodig. Normaal is dat 
ongeveer om de 2 maanden of vaker 
volgens noodzaak als er meer uitgebreide 
activiteiten gepland worden.

Beleidsbeslissingen worden bij voorkeur 
met consensus genomen doch bij verschil 
van mening kan er tot stemming worden 
overgegaan. De beslissing zal bij gewone 
meerderheid worden genomen. Bij een 
gelijk aantal stemmen zal de stem van 
de voorzitter beslissend zijn.
Binnen het bestuur zijn er de volgende 
mandaten: een voorzitter; een ondervoor-
zitter; een secretaris; een penningmeester 
en gewone bestuursleden. De duur van 
de mandaten is onbepaald, maar dient 
jaarlijks door het bestuur bevestigd te 
worden.

De bevoegdheden en taken van de 
mandatarissen worden in de volgende 
paragrafen beschreven. Voor de beknopt-
heid gaan we ze hier niet opsommen, 
maar zoals al vermeld: aan ieder die het 
wenst bezorgen we de volledige tekst.
De inkomsten van de vereniging bestaan 
uit de lidgelden, aangevuld met eventuele 
toelagen van de stad Hasselt, andere 
overheden of verenigingen, sponsoring, 
giften, legaten, schenkingen … Het 
bedrag van het jaarlijkse lidgeld wordt 
jaarlijks door het bestuur vastgelegd.

De betalingen van de onkosten aan de 
leden of van aankopen door het bestuur, 
gebeuren door de penningmeester aan 
de hand van een onkostennota of van 
een overeenstemmende factuur. De 
financiële transacties gebeuren via de 
financiële rekening van de vereniging. 
Voor vaker wederkerende uitgaven zoals 
tussenkomsten bij plechtigheden, over-
lijden, huwelijken, geboorten en andere 

familiale gebeurtenissen zal een richtcijfer 
tijdens de bestuursvergadering worden 
bepaald of in samenspraak tussen de 
voorzitter en de penningmeester worden 
vastgesteld. Alleen de penningmeester 
en de voorzitter mogen de mandataris-
sen van de financiële rekeningen zijn.

Tot ontbinding van Ons 11de kan enkel 
worden overgegaan bij beslissing van 
het bestuur. Hiervoor is een bijzondere 
meerderheid van minstens ¾ van de 
stemmen vereist. Ontbinding is mogelijk 
in geval van verwatering van de vereni-
ging bij gebrek aan leden (bv. wanneer 
het bestuur uit minder dan 6 leden zou 
bestaan en geen aanvulling mogelijk is) 
of bij gebrek aan financiële middelen om 
een verdere werking te kunnen realiseren.

Het vermogen van Ons 11de is een ge-
meenschappelijk vermogen dat toebehoort 
aan de leden. Geen enkel individueel 
lid kan bijgevolg een eigendomsrecht 
laten gelden op de bezittingen van 
de vereniging. Bij ontbinding zal het 
patrimonium overgemaakt worden aan 
de stad Hasselt of aan een vereniging 
die de z11dedoeleinden nastreeft en zal 
het bestuur de modaliteiten bepalen 
i.v.m. de bestemming van de gelden 
en goederen met een minimum van ¾ 
van de stemmen. Waren en voorwerpen 
in het bezit van de vereniging zullen 
openbaar verkocht worden onder de 
leden van Ons 11de; in geen enkel geval 
mogen waren en voorwerpen gratis aan 
individuen worden weggeschonken. Na 
afsluiten van de boekhouding en nazicht 
door het bestuur van Ons 11de stellen 
de voorzitter en de penningmeester een 
voorstel van verdeling van het vermogen 
op. Bij aanvaarding van het voorstel 
door tenminste ¾ van het bestuur zul-
len de vastgelegde bedragen door de 
penningmeester overgeschreven wor-
den op de financiële rekening van de 
begunstigden. Zodra het saldo van de 
financiële rekening gestort is, vragen de 
voorzitter en de penningmeester aan 
het bankagentschap om de rekeningen 
af te sluiten.

In de volledige versie volgen dan nog 
bijlagen met de huidige samenstelling 
van het bestuur en een modelverslag 
van de bestuursvergadering.
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De jaarlijkse mars van het 11de Linie, die 
op 9 april jl. plaatsvond, heeft records 
geslagen. Liefst 700 burgers en een 
60-tal militairen legden met succes de 
trajecten van respectievelijk 43 en 32 
kilometer af. Onder een stralende zon 
vertrokken de geoefende wandelaars 
goedgemutst vanaf het Centrum voor 
Basisopleiding te Leopoldsburg. Eindpunt 
van de beide afstanden was Hasselt, 
thuisbasis van ons 11de Linie.
Het was al een stuk in de namiddag 
toen de deelnemers één na één via de 
mooi uitgestippelde routes doorheen 
Beringen en Heusden-Zolder in de 

Hoebanxkazerne (Topsportschool KA 
II) arriveerden. Er waren onderweg rust-
pauzes in Stal (Koersel-Beringen), ‘De 
Vierseleer’ Viversel (Heusden-Zolder), 
‘Manège Meylandtridders’ Ubbersel 
(Heusden-Zolder) en Ontmoetingscen-
trum Stokrooie (Hasselt).

Parallel met de klassieke wandelingen 
werden vanuit het Ontmoetingscentrum 
van Stokrooie korte wandelingen van 
8 – 12 en 20 km uitgestippeld.
Tegelijkertijd werd er in Hasselt twee 
keer een geleide stadswandeling geor-
ganiseerd. Deze boeiende trips werden 

deskundig geleid door gids en 11de 
Liniefan bij uitstek Willy Theunis. De 
deelnemers waren enthousiast want Willy 
wist op een uiterst vlotte manier de ene 
anekdote te koppelen aan het andere 
interessante weetje over het militaire 
verleden van onze garnizoensstad. 
De zesde editie van de mars van het 
11de Linie was zonder meer een succes 
over de hele lijn. Deze puike organisatie 
is een evenement, opgezet en letterlijk 
in goede banen geleid door wandelclub 
‘De Dragonders’. Zonder hun ervaring en 
kennis van het parcours zou een dergelijke 
mars niet langer kunnen plaatsvinden. 
We danken dan ook alle organisaties die dit 
mooie project hebben mogelijk gemaakt. 
Naast ‘De Dragonders’ en ons 11de Linie 
zijn dat het Militair Provinciecommando 
Limburg, Topsportschool Hasselt KA II 
en het Militair Opleidingscentrum CBOS 
te Leopoldsburg. 

Volgend jaar heeft de zevende editie van 
onze  mars plaats op 21 april.

RECORDOPKOMST VOOR 6DE EDITIE ‘MARS VAN HET 11DE LINIE’

OP BEZOEK BIJ DE MINISTER

BEZOEK AAN HET FORT EBEN-EMAEL OP ZONDAG 14 JUNI 2015

Op zondag 14 juni trokken we met Ons 
11de ten strijde naar Eben-Emael. Ob-
jectief was het bezoek aan het fort ter 
plaatse. 20 enthousiaste (bestuurs)-leden 
namen deel aan deze geslaagde uitstap. 
De goede en ervaren gids legde alle 
wetenswaardigheden en geheimen van 
het fort bloot. Een trip door het verleden 
langsheen de wallen, slaapvertrekken, 
radiokamer... Traditioneel werd de wijze 
man dan ook aan het einde van zijn 
rondleiding op gepaste wijze bedankt. 
Een flesje De Piot. Schol! En jawel, de 
afwezigen hadden deze keer meer dan 
ongelijk. Het was een prachtuitstap. 
Misschien volgt ooit een herkansing...
wie weet?

Maandag 23 maart was een hoogdag 
voor Ons 11de. Zonder liegen kunnen 
we vertellen dat we waren uitgenodigd 
op het kabinet van onze Minister van 
Defensie Steven Vandeput. Een eer die 
niet veel verenigingen te beurt valt. We 
hadden dan ook een zeer goede pasmunt 
voor een audiëntie van dit kaliber. Een 
fotokader met een fantastisch zicht op 
de Kolonel Dusartkazerne in 1923. De 
minister had deze foto bij een bezoek aan 
de Jeneverfeesten opgemerkt aan onze 

stand. Hij popelde om er zijn kabinet in 
Brussel mee te verfraaien. We werden 
als eregasten voortreffelijk onthaald 
door Bert Lambrechts, privé-secretaris 
van de minister. Na een introronde met 
drankjes, versnaperingen en een boei-
end gesprek met de gastheren, kregen 
we de kans om met eigen ogen te zien, 
waar de fotokader zijn plaats zal krijgen. 
Een uniek moment in onze geschiedenis. 
Dank aan onze minister en zijn secretaris 
voor de hartelijke ontvangst.
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Redactie Ons 11de

Teksten
René Lambrechts
Luk Oliestelder
Henri Polus

Aimé Raymaekers
Willy Theunis
Frank Vanstreels

Lay-out
Luk Oliestelder

Contactadres
Eksterlaan 16
3500 Hasselt
info@ons11de.be
www.ons11de.be

Op 7 september 1944 kon Hasselt na 4 
lange jaren bezetting zijn vrijheid terug 
vieren. Delen van het 113th en 125th 
Cavalery Regiment (toegevoegd aan de 
2nd Armored Divisie) reden zonder veel 
slag of stoot de stad in. Een paar degen 
later, op 13 september werd er een ver-
kenning eenheid van het 67th Armored 
Regiment (zware tanks), uitgestuurd om 
de Genkersteenweg te observeren vanop 
de Trichterheidestraat. Kapitein Harold D. 
Smith had de leiding van de groep, die 
verder nog uit 12 verkenners en 3 medic’s 
bestond. Zij kregen vuurkracht van het 
702de tank destroyers. In het verslag 
van die dag (after action report) staat 
dat de groep langs een klein zwembad 
gekomen was tot aan een vuilnisbelt 

met een treinspoor. Zij volgenden een 
zwarte asseweg om zo aan het kanaal 
uit te komen. In de weide die voor hen 
lag, stonden metershoge hooimijten, die 
vormden een potentieel gevaar voor de 
verkenners. Nog maar net aangekomen 
werden de Amerikanen direct onder 
vuur genomen door de vijand die zich 
ingegraven had en onzichtbaar bleef. 

Kapitein Smith en zijn chauffeur werden 
al eerste neergeschoten. Zij werden 
dadelijk naar de ambulance gebracht, 
voor Smith kwam alle hulp te laat, hij 
werd recht in het hart getroffen. De 
verkenners werden vastgepind in de 
weide. Later kwam Sergeant Feathers 
die de leiding had van de 12 verken-

ners, met alle mannen terug, behalve 
Soldaat Chambers, die lag nog boven 
aan een bergje. Sergeant Huffman, die 
nu de leiding had, de Medic Clyde W. 
Madison en Sergeant Asbell, sprongen 
in een jeep en gingen Chambers zoeken. 
Toen ze hen vonden lag hij in een putje 
met zij hersenen weggeschoten. Huffman 
zei dat ze hem niet konden achterlaten. 
Bij het terugtrekken is Soldaat Madison 
ook nog geraakt en later aan zijn ver-
wondingen overleden. Bij dit kort maar 
zeer hevig treffen op de Trichterheide 
kwamen Smith, Chambers en Madison 
om het leven.

In 2004 werd er door toenmalig burge-
meester Herman Reynders een monu-
mentje onthuld in de Sasputvoogdijstraat 
ter hoogte van drukkerij Leën. 

Op 7 September 2014, exact 70 jaar 
na de bevrijding werd het beeldje in 
samenwerking met de Stad Hasselt en 
Ons 11de, verplaatst richting kanaal . Het 
monumentje kreeg op het grasveldje aan 
het kanaal een betere rustplaats. 
  
Een veteraan van de 2nd Armored, die 
de bevrijding van Hasselt 70 jaar eerder 
had meegemaakt, legde er ook op 7 
september 2014, een bloemenkrans neer 
uit respect voor zijn gevallen kameraden.  

SEPTEMBER ’44 … TRICHTERHEIDE

Plechtigheid einde Wereldoorlog 
II en bevrijding der kampen.

Op vrijdag 8 mei 2O15 werd het 7O-jarige 
einde van WO II en de bevrijding van de 
kampen herdacht.  Deze dag wordt ook  
V-dag genoemd.
Met ondersteuning van onze vereniging 
werd deelgenomen aan de plechtighe-
den en aan de bloemenhulde aan het 
Provinciaal monument voor Oorlogs-
slachtoffers op het Kolonel Dusartplein.
Een afvaardiging van Ons 11dewas 
eveneens aanwezig aan het Nationaal 
monument voor Oorlogsvrijwilligers op 
het Vrijwilligersplein en dit samen met 
nog 7 kranige 90-plussers, vrijwilligers 
1944. Dit verdient ons respect.

Het verleden herdenken…
Merkem 17 april 1918.

Op zondag 19 april 2O15 werd de  slag 
van Merkem voor de 97ste keer herdacht.

De slag om Merkem werd gestreden 
tussen Belgische en Duitse troepen op 
17 april 1918. 
Inzet was de herovering van het dorp 
Merkem door de Belgen.
 Na 4-jaar stellingenoorlog was dit één 
van de eerste Belgische offensieven 
waarbij de loopgraven door onze sol-
daten verlaten werden. 
Het 11de Linieregiment, samen met de 
Linieregimenten, 9, 12, 13 en 14 en het 
1ste Regiment Jagers te voet, kon na 

een heldhaftige strijd de aanval in een 
overwinning omzetten.

Traditiegetrouw was Ons 11demet een 
delegatie en ons vaandel op deze plech-
tigheid en bloemenhulde aanwezig.


