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EN NU VERDER !

Met deze nieuwsbrief, de 9de in de 
reeks, sluiten wij het jubileumjaar van 
ons 1ste decennium af. Het was een 
feestjaar vol activiteiten en vieringen:  
Mars van het 11de , Jeneverfeesten, 
30.000ste Last Post, ledenuitstap naar 
het Fort van Eben-Emael, deelname aan 
plechtigheden en herdenkingen. Voor 
zover ze in het tweede semester van dit 
jaar plaatshadden vindt u er verder in dit 
nummer meer bijzonderheden over.
Hoogtepunten waren voorzeker de ont-
vangst op het Stadhuis door het Stads-
bestuur en onze fototentoonstelling 
in het Stadsmus. Ook hierover leest u 
meer elders in dit nummer.
Was er reden om te vieren? O ja! Ons 
11de groeide uit van een bescheiden 
groepje enthousiaste stichters naar een 
echte vereniging die lidkaart nr. 150 
mag uitschrijven. Is dit een reden om 
achterom te kijken? O ja! Wij mogen im-
mers fier terugblikken op onze verwe-
zenlijkingen van de voorbije 10 jaar. 

Is dit een reden om op onze lauweren 
te rusten? O neen! Stilstaan is achteruit-
gaan en net zoals het glorierijke Regi-
ment waarvan wij fier de naam dragen 
staat dat niet in ons woordenboek. Onze 
bestuursleden zitten nog boordevol 
energie en bruisende initiatieven die en-
kel nog op concrete afwerking wachten. 
Zekerheden voor volgend jaar zijn alvast 
reeds de 7de Mars van het 11de Linie op 
21 april 2016,  een voordracht door de 
Heer Frank Vanstreels, lid van Ons 11de,  
over Hasselt in WO II, een ledenuitstap 
en de Jeneverfeesten. Over deze en alle 
andere initiatieven zal u als lid uiteraard 
tijdig worden geïnformeerd.

Op de drempel van de jaarwende wens 
ik u en allen die u dierbaar zijn van harte 
een gezond, gelukkig, vreugdevol en 
voorspoedig 2016 toe. Moge het een 
positief jaar worden zonder oorlogs-
geweld of terreur, een jaar vol begrip 
voor onze medemensen in de hoop dat 
ons voorbeeld door hen zal worden ge-
volgd.

Luk Oliestelder
Voorzitter

Lidgeld 2016
We naderen het nieuwe jaar en het is 
dus weer tijd voor uw jaarlijkse bijdra-
ge. We zijn helaas verplicht het lidgeld 
te verhogen tot 8€. Uw lidkaart en een 
overschrijvingsformulier stuurden we 
mee. Wij hopen uw bijdrage zo snel 
mogelijk te mogen ontvangen.

Prijs van de Piot
Wegens de stevige verhoging van de 
accijns op alcohol moeten we ook de 
prijs van onze huisjenever ‘De Piot‘ ver-
hogen. Vanaf 1 januari 2016 bedraagt 
deze 16€ voor leden van Ons 11de en 
18€ voor niet-leden.

HIER ZIJN DE NIEUWE LIDKAARTEN !

Noteer nu al in je agenda. Op woens-
dag 23 maart 2016 geeft Frank 
Vanstreels een lezing ‘Bombardemen-
ten op Hasselt tussen 1940 en 1944’. 
Hij vertelt de verhalen van deze peri-
ode uit de geschiedenis van Hasselt tij-
dens WO II. Plaats en  uur van afspraak: 
Brandweerkazerne, polyvalente zaal 
om 20 uur.

LEZING:
‘BOMBARDEMENTEN OP
HASSELT IN 1940-1944’

MARS VAN HET 11DE LINIE

Op 21 april 2016 zal de ‘Mars van het 
11de Linie’ plaatsvinden. Al voor de 7de 
keer werken Ons 11de, Defensie, wsv 
Dragonders en CBOS Noord (militair 
opleidingscentrum in Leopoldsburg), 
samen aan dit evenement. In 2016 zul-
len de lange afstanden (34 en 43 km) 
aankomen in Kuringen. De lokale wan-
delingen (5,8 en 12 km) vertrekken van-
uit en komen aan in Stokrooi. 

alle info: www.walkinginbelgium.be/de-
wandelkalender/details/tocht/24992

2016

€8

€16
€18
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HET GEHEIM LEGER IN LIMBURG TIJDENS WO2

De voornaamste bron van dit verhaal is het 
boek:”Het Geheim Leger 1940-1944”, samenge-
steld o.l.v. de heer Henri Bernard, Professor Eme-
ritus aan de Koninklijke Militaire School.

WO I en WO II
Tijdens de Eerste Wereldoorlog voert 
het 11de Linieregiment een eervolle 
campagne. Door het heldhaftige op-
treden van haar manschappen, in meer-
dere bloedige veldslagen, verwerft het 
11de Linie het recht om de volgende 
citaten op het regimentsvaandel te 
vermelden: ‘Veldtocht 1914 -1918’ en 
‘Luik, Antwerpen, Diksmuiden, IJzer, 
Merckem, Stadenberg, De Leie’. 

De campagne van het 11de Linie tij-
dens de tweede wereldoorlog is een 
heel ander verhaal. In mei 1940 werd 
het Belgische Leger totaal overrom-
peld door de Duitse Blitzkrieg. Tijdens 
de 18-daagse veldtocht werd er door 
het gehele Belgische leger amper 
slag geleverd. Het was een opeenvol-
ging van voortdurend terugtrekken en 
herontplooien op defensieve stellin-
gen, tot de uiteindelijke capitulatie op 
28 mei 1940. Het 11de Linieregiment 
en haar ontdubbelings-regimenten* 
hadden nauwelijks de kans gekregen 
een schot af te vuren op de vijand.
Na hun terugkeer uit krijgsgevangen-
schap besloot een aantal dappere 
mannen van het 11de Linie om zich 
niet zonder meer neer te leggen bij die 
nederlaag, maar om zich te verzetten 
tegen de bezetter. Dit zou uiteindelijk 
leiden tot de vorming van de grootste 
en de best georganiseerde verzetsbe-
weging van de provincie Limburg. De 
officiële benaming van de beweging 
op het ogenblik van de bevrijding was: 
‘Geheim Leger’, maar ze werd door 
de Limburgers meestal ‘Lambrechts-
beweging’ of ‘Belgisch Nationale Be-
weging’ genoemd. Deze benamingen 
zijn een juiste, weliswaar erg verkorte 
weergave van het leven van de bewe-
ging.

Het volledige verhaal van het Geheim 
Leger in onze provincie zullen we u in 
deze en in een aantal volgende uitga-
ven van deze nieuwsbrief brengen.

Het ‘Geheim Leger’   
Het Limburgs Verzet van 1944 vond zijn 
oorsprong in het strijdend Limburg van 
1940. Het 11de Linieregiment, met zijn 
oude Limburgse traditie, en het 20ste 
Linie, leverden aan het Geheim Leger 
van Limburg zijn chef, zijn kaders, een 
deel van zijn manschappen en een ze-
kere militaire vakkundigheid. 

Maar in zijn uiteindelijke samenstelling 
was het Geheim Leger van Limburg 
ook de geordende verzameling van 
talrijke bewegingen, groepen en clubs, 
die als paddenstoelen uit de grond re-
zen en die van oppositie voeren over-
gingen naar ‘actieve weerstand’. 

Na de nederlaag zag de toekomst er in 
1940 en 1941 somber uit. Verzetsstrij-
ders, bereid om de vrijheid te herove-
ren? Die waren er nog niet! Wel waren 
er enkelingen en groepen, die wegens 
hun verleden en hun Belgische gevoe-
lens, zich aangedreven voelden tot het 
weigeren van de ‘Nieuwe Orde’.

Begin 1941 brachten enkele Hasseltse 
patriotten, oudstrijders van de Eer-
ste Wereldoorlog, het eerste nummer 
uit van een clandestiene Limburgse 
krant: de ‘Vrije Vaderlanders’. De re-
dacteurs, uitgevers en verspreiders 
van deze clandestiene krant waren 
een handjevol mensen rondom Victor 
Coppens, bureauchef bij de RTT, Raoul 
Polus, groothandelaar in verf en Carlo 
Moens, ingenieur. Deze mannen had-
den al voor de aanvang van de vijande-
lijkheden partij gekozen: Moens werk-
te voor het ‘Tweede Franse Bureau’ 

en Coppens en Polus voor de Britse 
‘Intelligence Service’. Hun doel was 
het moreel en de vaderlandsliefde van 
de bevolking op peil te houden en de 
verderfelijke theorieën van de Nieuwe 
Orde te bestrijden. Na zeven nummers 
stopten ze in december 1941, bij ge-
brek aan middelen, met het uitgeven 
van het blad.

In Sint-Truiden groepeerden enkele 
jonge royalisten zich rond Paul Nysten, 
een student in de farmacie, en richtten 
een afdeling van de ‘Nationale Konink-

Embleem van het Geheim Leger

Naoorlogse affiche voor Vrije Vaderlanders

Nummer van de ‘Vrije Vaderlanders’. Het werd 
gedrukt op een eenvoudige stencil en de op-
maak was weinig professioneel.

*Ontdubbelingsregiment: Bij de mobilisatie van 
september 1939 werden uit elk actief regiment 
telkens drie bijkomende regimenten opgericht. 
Bij deze ontdubbeling bestond de meerderheid 
van de manschappen uit reservisten en weder-
opgeroepenen. Daaraan werd een kleine kern 
van leidinggevende beroepsmilitairen toege-
voegd die werd overgeheveld van het oorspron-
kelijke regiment naar het nieuwe regiment. Voor 
het 11de Linie waren het 20ste, het 41ste en het 
61ste Linie de ontdubbelingsregimenten.
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lijke Beweging’ (NKB) op. Hun doel-
stelling was: de uitbreiding van de uit-
voerende macht onder leiding van de 
koning, de eliminatie van de partijpoli-
tiek en van het parlementair stelsel, die 
zij verantwoordelijk achtten voor het 
debacle van mei 1940. Jonge NKB-ers 
verspreidden vlugschriften waarin zij 
Engeland en de RAF huldigden en het 
VNV op de korrel namen. Zij beklad-
den de gevels van de huizen van colla-
borateurs en legden bloemen neer bij 
de monumenten van de gesneuvelden.
Hasselt bood hetzelfde spektakel van 
jeugdige agitatie. Onder de jongeren 
waren vele bewonderaars van de Britse 
Eerste Minister Winston Churchill, die 
zich vastberaden tegen de Nazi’s bleef 
verzetten. De overwinning van de RAF 
in de Slag om Engeland wakkerde het 
enthousiasme van de jongeren nog 
meer aan. Op verschillende plaatsen 
in Limburg doken ‘Churchill Clubs’ op, 
ondermeer in het atheneum van Has-
selt. 
 
Winston Churchill

Jonge Hasselaren van het Nationaal 
Legioen (NL) en leden van de ‘Churchill 
Clubs’ tartten de bezetter openlijk en 
daagden hem uit door jonge VNV-ers 
af te tuigen, de ramen van collabora-
teurs in te gooien met een baksteen 
gewikkeld in een tricolore lint en door 
de graven van neergehaalde Engelse 
piloten met bloemen te versieren. 

Deze kwajongensstreken werkten de 
‘Feldgendarmerie’ danig op de zenu-
wen en in september 1941 volgden 
de eerste aanhoudingen. De eersten 
die in Limburg aangehouden wer-
den waren Joseph Hick, René Froyen,  
Camille Swinnen, Robert Masset,  
Lucien Grieten en Paul Nysten. Toen 
zij na enkele weken of maanden weer 
werden vrijgelaten, waren zij zo trots 
op hun avontuur dat zij slechts dachten 
aan recidiveren.

De naïeve moed van deze jongeren 
vormde een voorbeeld voor de vol-
wassenen en in Hasselt traden zij in 
de voetsporen van de jeugd, wel met 
meer bedachtzaamheid en voorzich-
tigheid. Twee bewegingen rezen uit de 
grond: de Belgische Nationale Bewe-
ging (BNB) en het Belgisch Legioen.

Belgische Nationale Beweging
en het Belgisch Legioen
In het voorjaar van 1941 richt majoor 
Coppenolle, bevelhebber van de Lim-
burgse Rijkswacht, een afdeling van 
het Belgisch Legioen op. Hij ronselt 
mensen in de kringen van de franco-
fone Hasseltse en vaderlandslievende 
bourgeoisie en neemt ondermeer con-
tact op met de uitgevers van de ‘Vrije 
Vaderlanders’.

Zijn voornaamste doelstelling is echter 
niet om verzet te plegen tegen de be-
zetter, maar om de orde te bewaren na 
het vertrek van de Duitse troepen. Dit 
hoeft wat meer uitleg en moet in de 
context van algemene oorlogssituatie 
in de lente van 1941 worden geplaatst. 
De weerstandsgedachte, die een jaar 
later zo vanzelfsprekend zou worden, 
had toen haar weg nog niet gevon-
den. Elk verzet leek zelfs nutteloos in 
een tijd waarin iedereen verwachtte 
dat de Duitsers zich spontaan zouden 
terugtrekken eens dat zij een com-
promisverdrag met de Britten zouden 
hebben gesloten. Men dacht dat Hit-
ler vrede wenste na het falen van zijn 
invasieplannen tegen Groot-Brittannië. 
Majoor Coppenolle maakte een heel 
plan op, waarin het Belgisch Legioen 
de rol van hulptroepen voor de Rijks-
wacht werd toebedeeld, om de orde 
te handhaven en de leiding over te 
nemen in de provincie na de aftocht 
van de Duitsers. Maar Churchill wei-
gerde de hypocriete vredesvoorstellen 
van Hitler en deze plannen konden de 
vuilbak in. Op 2 augustus 1941 wordt 
majoor Coppenolle overgeplaatst naar 
Brussel en hij vertrouwt de leiding van 
het Belgisch Legioen toe aan Raoul 
Polus. Deze laatste slaagde er nooit 
in de beweging een ernstige basis te 
geven. De sociale basis waarop de le-
den aangeworven werden, namelijk de 
Hasseltse francofone bourgeoisie, was 
te beperkt. In de loop van 1942 zal het 
Hasseltse BL opgenomen worden in de 
BNB.

Einde 1941 richtte de jonge tandarts 
Robert Lefèbvre, zoon van de kapel-

meester van het 11de Linie, in Hasselt 
een afdeling van de Belgische Nationa-
le Beweging (BNB) op. Lefèbvre stond 
in nauw contact met Camille Joset de 
leider van de BNB. Hij rekruteerde zijn 
eerste leden in militaire kringen. Zijn 
adjunct was luitenant Kalmès, gewezen 
compagniecommandant van het 20ste 
Linie.

Lefèbvre startte met het uitbouwen 
van een gestructureerde organisatie 
over gans Limburg. De provincie werd 
verdeeld in zeven sectoren: Hasselt, 
Neerpelt, Maaseik, Leopoldsburg, Wa-
terschei, Sint-Truiden en Tongeren. De 
chefs van deze sectoren waren onder-
officieren, die zich met een kleine staf 
omringden en brigadeleiders rekru-
teerden. Elke brigadeleider wierf 10 
sectiechefs aan, die op hun beurt elk 
9 man rekruteerden. Een brigade be-
stond dus uit 101 man.

 In 1941, noch in 1942, zou het aantal 
manschappen overeenstemmen met 
deze theoretische slagorde. Tijdens de 
eerste maanden van het bestaan van 
de BNB onderscheidde haar program-
ma zich in niets van dat van de andere 
oppositiebewegingen. Zij had de orde-
handhaving als doel. De strijdkrachten, 
die zij op de been bracht, waren be-
stemd om een politieke leemte op te 
vullen en anarchie te vermijden. Haar 
acties waren dus nog niet gericht te-
gen de bezetter en had niets clandes-
tiens.

Na de inval op 22 juni 1941 van Nazi-
Duitsland in de Sovjet-Unie en na de 
aanval van Japan op Pearl Harbor in 
december ‘41 kwam de ganse wereld 
in een totale oorlog terecht. Een com-
promis werd onmogelijk: de oorlog 
werd werd een kwestie van overwin-
nen of verdwijnen. Door het radicale 
en primordiale karakter van de inzet 
wordt al de rest gerelativeerd, of het 
nu gaat om het toekomstig regime van 
België of om de ontvoogding van het 
Vlaamse volk. De bewegingen die we 
hierboven beschreven evolueerden, 
of zij het wilden of niet, van wat eerst 
vaderlandslievende oppositie was naar 
patriottische weerstand.

We brengen graag een vervolg op deze geschie-
denis van het Geheim Leger in Limburg tijdens 
WO2, in een van onze volgende nieuwsbrieven.
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In de loop van 2015 was Ons 11de met 
een delegatie en waar mogelijk met 
vaandel vertegenwoordigd op ver-
scheiden plechtigheden en herdenkin-
gen.

Ons 11de nam deel aan:

•	 Op 19 april aan de herdenking van 
de Slag van Merkem. 

•	 Op 8 mei aan de herdenkings-
plechtigheid voor het einde van 
WO II aan het Provinciaal Oorlogs-
monument te Hasselt

•	 Op 17 juni aan de herdenking van 
de bevrijdingsactie door het Ver-
zet tijdens WO II in de gevangenis 
van Hasselt die plaats vond op 10 
juni 1944.

•	 Op 17 juli aan de festiviteiten ter 
gelegenheid van de bevrijding van 
Hasselt

•	 Op 21 juli aan de plechtigheden 
ter gelegenheid van de nationale 
feestdag

•	 Op 25 september aan de herden-
kingsplechtigheid voor de gesneu-
velden van het 11de Linie op de 
begraafplaats van Veltem-Beisem

•	 Op 10 november aan de herden-
kingsplechtigheid voor de gesneu-
velde oud-leraars en oud-leerlin-
gen in het Koninklijk Atheneum van 
Hasselt

•	 Op 11 november aan de plechtig-
heden te Hasselt ter gelegenheid 
van wapenstilstand WO I

•	 Op 15 november aan de plechtig-
heden te Hasselt ter gelegenheid 
van Koningsdag.

Dank aan de sponsors

Wij wensen hier ook onze dank uit 
te spreken aan onze leden Johnny  
Verhelst en Francis Slegers die ieder 
een bloemenkrans op naam van Ons 
11de schonken om neer te leggen aan 
de monumenten van de gesneuvelden.

ONS 11DE OP PLECHTIGHEDEN EN HERDENKINGEN

De slag van Wespelaar
Na de val van Luik en Namen (begin 
augustus 1914) trok het Belgische 
leger zich terug aan de Gete, met 
de bekende ‘slag der Zilveren hel-
men’ in Halen en hevige gevechten 
in Grimde en Orsmaal. De terug-
tocht van ons leger, naar de ves-
tingstad Antwerpen was een feit 
met andermaal hevige gevechten 
in Aarschot en Leuven.

Om het Franse legers te helpen, 
in de strijd tegen de Duitsers nabij 
Bergen, deed een deel van ons le-
ger een eerste uitval uit Antwerpen 
van 24 tot 26 augustus 1914 tussen 
Wolvertem en Diest. Regimenten 
rukten op naar Grimbergen, Zemst, 
Meise en de Dijle tot Tildonk. De 
Duitse opmars kon gestopt wor-
den. Er volgt een tweede uitval in 
september 1914. Van 9 tot 13 sep-
tember vochten onze jongens zich 
een weg richting Rotselaar, Wespe-
laar en Aarschot.

Bij de ‘Slag om Wespelaar’ werd 
door het 11de Linieregiment held-
haftig strijd geleverd ten koste van 
vele gekwetsten en gesneuvelden. 
Het Belgische leger moest Antwer-
pen echter prijsgeven. Het leger 
trok zich terug achter de IJzer. Voor 
de soldaten die het tot dan gered 
hadden begon een 4 jaar durende 
stellingenoorlog en een leven in 
erbarmelijke omstandigheden met 
ziekte, honger en kou.
Ter herinnering aan de Slag van 
Wespelaar werd voor het 11de Li-
nie een monument opgericht te 
Wespelaar,  een deelgemeente van 
Haacht.

Na de oorlog, in 1919, werden de 
vele lichamen van de gesneuvel-
den herbegraven op de Militaire 
begraafplaats van Veltem-Beisem. 
Jaarlijks neemt een afvaardiging 
van Ons Elfde deel aan de plechtig-
heden. Dit jaar brachten we hulde 
aan de slachtoffers te Wespelaar 
(19 september 1915) en te Veltem-
Beisem (26 september 1915). Bloe-
menkransen werden neergelegd.

Herdenking ‘Slag van Merkem’ - Houthulst

Plechtigheid Veltem-Beisem 2015

Plechtigheid 11 november 2015

Plechtigheid 11 november 2015
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Op 9 juli 2O15 werd de 3O.OOOste 
Last Post geblazen onder de Menen-
poort te Ieper. Ter ere van deze ge-
beurtenis werd door acteur Wim Op-
brouck en verschillende organisaties 
een ‘Ode aan de Ode’ georganiseerd.

Op 9 juli werd een groots evenement 
georganiseerd dat plaats vond in ver-
schillende brandweerkazernes en an-
dere locaties over de hele wereld. De 
VRT volgde dit evenement wereldwijd.

Wanneer de Last post geblazen werd, 
een eerbetoon aan alle gesneuvelden 
van Wereldoorlog I, door de klaroenen 
van de brandweer van Ieper, werd in 
alle brandweerkazernes, waar ook, het 
even stil gemaakt en een tekst voorge-

lezen met een ‘Ode’ aan de klaroenbla-
zers die al 3O.OOO maal hun ode heb-
ben gebracht aan de gesneuvelden. 

Er werd tevens een ode gebracht aan 
de wereldwijde solidariteit onder de 
brandweerlieden. Een eenvoudig ge-
baar en een ingetogen moment op 
een bijzondere locatie:de brandweer-
kazerne.

Ook Ons 11de verleende haar me-
dewerking aan de plechtigheid in de 
brandweerkazerne te Hasselt. Een klei-
ne tentoonstelling en informatiehoek 
werden gerealiseerd met aandacht 
voor het Hasseltse 11de Linieregiment 
voor, tijdens en na Wereldoorlog I.

ODE AAN DE ODE

Op 17 juli dit jaar werd de bevrijding 
van de stad Hasselt (WO II) feestelijk 
herdacht. Dit gebeurde in samen-
werking met de Patton Drivers en de  
Muziekkapel van de Luchtmacht.

Onder een stralende hemel werd het 
een heerlijke dag om nooit te ver-
geten. Deze startte met een korte 
ceremonie aan het provinciaal oor-
logsmonument, waar o.a. onze on-
dervoorzitter, Willy Theunis, een toe-
spraak hield. Een de static show van 
‘Hell on Wheels’ was het prachtige 
decor. De Patton Drivers zorgden voor 
heel wat spektakel door in colonne 
met hun voertuigen van het Kolonel  
Dusartplein via de drukke Demerstraat 
naar de Grote Markt te trekken. Daar 
volgde een bevrijdingsceremonie. Het 
bevrijdingsfeest werd afgesloten met 
een bevrijdingsbal met  muziek uit de 
oorlogsjaren, door de Koninklijke Mu-
ziekkapel van de Luchtmacht. 

BEVRIJDINGSFEESTEN 17 JULI 2015

Deze bevrijdingsfeesten kwamen er op initiatief van de heer Frank Vanstreels, lid van Ons 11de en 
auteur van ondermeer het boek ‘Bombardementen op Hasselt en Kuringen’. Hij werkt momenteel 
aan  een nieuw boek over de stad Hasselt tijdens WO2.

Op woensdag 23 maart  2016 zal Frank hierover, als gastspreker van Ons 11de, een lezing houden 
in de zaal van de brandweerkazerne. Om 20 uur starthij zijn verhaal in de polyvalente zaal.
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Gouden ereteken van de
Rederijkerskamer voor
Aimé Raymaekers en Jos Pierco
Op zaterdag 21 maart 2015 vierde 
de Koninklijke Rederijkerskamer ‘De 
Roode Roos’ Hasselt een dubbel feest: 
haar 515-jarig bestaan (gesticht in 
1500) en de 500ste verjaring van haar 
erkenning als gewapende Kamer door 
de Prins-bisschop van Luik en de Graaf 
van Loon (1515).

Bij die gelegenheid werd zij ontvan-
gen op het Stahuis te Hasselt door het  
College van Burgemeester en Schepe-
nen en werden er aan verdienstelijke 
leden eretekens uitgereikt.

Twee van onze gewaardeerde leden 
werden gehuldigd voor 50 jaar of meer 
lidmaatschap en ontvingen het gouden 
ereteken van de Koninklijk Rederijkers-
kamer en het gouden stadsereteken.

Het zijn bestuurslid Aimé Raymaekers, 
Gewezen Prins-Voorzitter en thans Ere-
voorzitter van de Kamer, en ons lid Jos 
Pierco, vaandrig van de Kamer. Op de 
foto zien we beide jubilarissen samen 
met huidig Prins-Voorzitter Christian 
Libert. Hartelijk proficiat aan onze ge-
lauwerde leden

ERETEKENS VOOR LEDEN VAN ONS 11DE

Gouden medaille van verdienste 
voor Johnny Verhelst
De heer Johnny Verhelst, de Nestor 
van onze vereniging, geboren op 9 mei 
1922 maakte tijdens WO II als oorlogs-
vrijwilliger deel uit van het 19de batal-
jon Fuseliers van de 15de Brigade-La 
Resistance. 
Na de oorlog bleef hij actief lid van de 
Koninklijke Vereniging der Oud-strij-
ders, de laatste 25 jaar was hij  voor-
zitter van de Verbroedering Limburg 
afdeling Hasselt 4O-45.
Op de nationale algemene vergade-
ring van het KVOV werd hem voor het 
uitoefenen van deze functie de gou-
den medaille van verdienste verleend.
Ons 11de is er zeer trots op dat een lid 
van onze vereniging een dergelijke er-
kenning krijgt. Je moet het maar doen 
op een leeftijd van 93 jaar.

Medaille van verdienste voor Jan Berger
Als blijk van erkentelijkheid voor de buitengewone diensten aan het Bel-
gisch Leger bewezen mocht ons gewaardeerd bestuurslid en Ere-Kapitein-
Commandant Jan Berger uit handen van de Limburgse Provinciecomman-
dant, Kol Vl Steyaert, de eervolle onderscheiding ‘Medaille van Verdienste’ 
ontvangen.

Ereteken van de stad Hasselt voor
William De Wilde
Voor zijn jarenlange inzet in het bestuur 
van verschillende oudstrijders- en va-
derlandslievende verenigingen, waar-
onder het Eenheidsfront van de stad 
Hasselt, werd aan ons gewaardeerd lid 
de heer William De Wilde het Ereteken 
van de Stad Hasselt toegekend.

Verscheidene leden en bestuursleden 
van Ons 11de werden dit jaar eervol 
onderscheiden. Een overzicht:
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Ons 11de heeft ook dit jaar een mooie 
tentoonstelling over  Hasselt als garni-
zoensstad georganiseerd in het Stads-
mus. 
Op vrijdag 27 november werd de ten-
toonstelling, in aanwezigheid van  ver-
schillende autoriteiten en talrijke leden 
van onze vereniging, plechtig geopend 
door de heer Schepen Gerald Cort-
houts .

In zijn toespraak feliciteerde schepen 
Corthouts Ons 11de met deze ten-
toonstelling en prees hij ons als een 
vereniging  ‘die niet bij de pakken blijft 
zitten’ en dat wij met onze vele initia-
tieven een ‘ware aanwinst zijn voor het 
Hasseltse verenigingsleven’.

Na het ceremoniële gedeelte volgde 
een gezellige receptie aangeboden 
door het stadsbestuur waarbij onze 
onvolprezen jenever ‘De Piot’ natuur-
lijk niet ontbrak.

Je kan nog tot en met zondag 3 januari 
2016 een bezoekje brengen aan onze ten-
toonstelling. Aarzel dus niet om even langs 
te lopen in Het Stadsmus.

TENTOONSTELLING ‘HASSELT GARNIZOENSSTAD’

De publicatie ‘Het Belgische leger 
in de Grote Oorlog. Uniformen en 
uitrusting’ van Verlag Militaria, is 
het referentiewerk over de uitrus-
ting van de Belgische soldaat in 
1914-1918.

Aanbod: 89€ voor alle bestellin-
gen of aankopen tot 31 december 
2015. Vanaf 1 januari 2016 is de 
verkoopprijs 99€.

Verkoop vanaf 17 december 2015 
in de museumshop van het Konink-
lijk Museum van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis 
Je kan een exemplaar ook bestel-
len door naam en adres te sturen 
naar patrick.van.nieuwenborgh@klm-
mra.be. 

PAS VERSCHENEN!

COLOFON
Teksten
René Lambrechts
Francis Slegers
Aimé Raymaekers
Willy Theunis

Lay-out
Luk Oliestelder

Contactadres
Eksterlaan 16
3500 Hasselt
info@ons11de.be
www.ons11de.be
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Op zaterdag 24 oktober 2015 werd Ons 
11de bij gelegenheid van zijn 10-jarig 
bestaan feestelijk ontvangen op het 
Stadhuis van Hasselt. Daarbij werd 
er een receptie werd aangeboden 
door het stadsbestuur, verteenwoor-
digd door de schepenen Mondelaers,  
Corthouts en Froidmont. Alle leden 
van Ons 11de werden uitgenodigd en 
de talrijke opkomst was hartverwar-
mend.

Bij afwezigheid van onze voorzit-
ter, die helaas door ziekte niet op 
deze viering kon aanwezig zijn, wer-
den de honneurs waargenomen 
door onze ondervoorzitter Willy  
Theunis. In zijn toespraak gaf hij een 
overzicht van het ontstaan, de doel-
stellingen en van de realisaties van Ons 
11de, dat inmiddels uitgroeide van een 
vriendenkring tot een heuse vereni-
ging van bijna 150 leden. We kunnen in 
deze 10 jaren al op een mooi palmares 
terugblikken, gaande van tentoonstel-

lingen, publicaties, lezingen, uitstap-
pen, deelnames aan officiële plechtig-
heden, een halfjaarlijkse nieuwsbrief, 
een eigen jeneverlabel en een eigen 
vaandel van het 11de Linieregiment.
Willy bedankte al diegenen die mee-
gewerkt hebben aan het succes van 
onze vereniging met een speciaal 
woordje van dank aan ondermeer het 
bestuur van de stad Hasselt, het pro-
vinciecommando, de brandweer, het 
KTA, het Stadsmus en de wandelclub 
de Dragonders voor hun medewerking 
en het ter beschikking stellen van hun 
lokalen gedurende al die jaren.

Maar er waren in die 10 jaren niet en-
kel vreugdevolle gebeurtenissen maar 
ook droevige momenten. We verloren 
tot ons aller droefenis door overlij-
den twee goede vrienden en pioniers 
van Ons 11de : mevrouw Georgette  
Schepers en de heer Ribert Leysen.

Tot slot richtte de ondervoorzitter een 

zeer gewaardeerd dankwoord aan de 
bestuursleden van Ons 11de  voor hun 
jarenlange vrijwillige inzet met een 
speciaal eresaluut. 

In zijn antwoord op deze mooie toe-
spraak bedankte en feliciteerde sche-
pen Corthouts, Ons 11de hartelijk voor 
zijn inspanningen en realisaties en 
wenste onze vereniging een mooie en 
succesrijke toekomst.

En dan was het tijd voor de receptie 
waar, en hoe kon het anders, onze ei-
gen onovertrefbare jenever ‘De Piot’ 
rijkelijk vloeide.

ONS 11DE VIERDE ZIJN 10-JARIG BESTAAN


