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Ook op de herdenking van 2011 was de delegatie van SFB opnieuw trouw op post.
De weergoden twijfelden, dus werd het een afwisseling van nat en droog, gelukkig hadden de droge perioden 
een overwicht en werd het alsnog een prachtige namiddag.

Nadat alle deelnemers en bezoekers hun plaatsen hadden ingenomen, kwam al snel de verwelkoming door 
Dhr Casteels JP, nog altijd de drijvende kracht achter het “Vella Comite”.
In de schaduw van een Willy’s Jeep, één der best gekende Old-timers uit WOII, volgden lezingen, 
bloemneerleggingen elkaar perfect op.  Ook de gemeente Bornem deed via schepen Boeykens haar bijdrage 
aan de huldiging van de gesneuvelden.

De tonen van de trompet bleven krachtig nagalmen tussen de bomen omheen het monument en brachten zo 
een stille en ingetogen sfeer onder de aanwezigen. 

Het mag gezegd,  langzaam maar zeker groeit deze herdenking elk jaar opnieuw. Het “Vella Comité” heeft 
gedurende de vele jaren van herdenking dan ook een trouwe schare deelnemers opgebouwd, een schare waar 
SFB graag deel van uit maakt.

Gliderherdenking Mariekerke 2011



Klaprozen bloeien op Vlaanderens velden,

tussen de kruisen, rij aan rij,
van ons die liggen, zij aan zij.

De zang van leeuweriken in de lucht,

Amper hoorbaar door het krijgsgeschut.

Een gedeelte van het gedicht In Flanders 
Fields voorgelezen tijdens de SFB-
Bunkerroute, een wandeling die in medewerking met de gemeente Bornem werd 

uitgewerkt.  Deze voorstelling ging door in het kader van de Fortennacht 2012 en dit met de  samenwerking 
van de toeristische dienst van Bornem.

Een donkere dreef, een bewolkte nacht, een volle maan, een lichtspel van 
weerlicht….in de verte lichtjes, duistere bunkers… 

Een betere omkadering voor deze 
wandeling kon men niet vinden. Van 
bunker tot bunker ging het, onder 
deskundige gidsing.

Verhalen over WO I ……
En dit terwijl in de hemel oorlog werd 
gevoerd.
De goden waren ons gunstig, het bleef 
bij weerlicht.

Voel je de spanning die in de lucht hing…. Voel je de verwachtingen die 
weeral hoog gespannen stonden ….. Een Fakkeltocht….
En nadien een kom oorlogssoep ….

De opkomst was groot. En de gegadigden van de tocht waren content. Ze vonden het geslaagd. 
Hoewel we heel gestresseerd waren. We wisten niet wat ons te wachten stond. Ging het weer meevallen ? 
Ze voorspelden immers zware onweders. 

Was het concept goed ? 
Buiten het Bengaals vuur dat niet wilde lukken en de fakkels die toch niet zo handig waren, denken we dat 
het een geslaagde missie was. 
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Voorstelling Bunkerroute 2011



We remember the dead. We 
don’t forget the living.

Met deze leuze in ons achterhoofd 
neemt het SFB dit jaar voor het 
e e r s t  d e e l  a a n  d e  
Wapens t i l t s tandvie r ing  in  
Bornem.

Voor de eerste keer werd de 
viering door de gemeente Bornem tot een serene stoet en 
plechtigheid met wandeling georganiseerd.

Twee groepen 
geïnteresseerden 
kwamen samen in het 
Fort voor een korte 
wandeling naar de bunkers, keerden terug naar het Fort waar 
ze nog een kleine rondleiding kregen. De belangstelling was 
groot, de interesse navenant. 

De gidsen vertelden ons dat de interesse van de inwoners van 
Bornem groter wordt naarmate de 14-18 viering dichter 

komt. Blijkbaar is de geschiedenis van het Fort van Bornem een onontgonnen gebied en dient dus verder 
uitgewerkt en behandeld te worden. De mensen vragen en vragen en tonen grote blijk van interesse.

Van het Fort vertrok iedereen naar het kerkhof van Bornem waar de heer Burgemeester en de pastoor van 
Bornem een integere speech gaven. Er was een paravertegenwoordiging aanwezig, het Muziek van Bornem 
en natuurlijk wijzelve.

3/4

11 November Herdenking 2011



De omgeving was werkelijk 11 november. Kaarslicht, fakkels, 
chrysanten en een mooi monument voor de oorlogsslachtoffers. 
Een mooiere omkadering bestaat niet.

De fakkeltocht naar het Stadhuis verliep ook in alle kalmte en 
rust. 
Daar aangekomen werden bloemenkransen neergelegd en kreeg 
iedereen aanwezig een welgesmaakte tas thee of chocomelk 
aangeboden.

Het SFB engageert zich om, indien mogelijk en uitgenodigd, volgend jaar weer van de partij te zullen zijn.

Voorafgaand aan 11 November hadden 
we verspreid over een ganse week een 
aantal schoolklassen op bezoek.
Onder begeleiding van een gids 
bezochten ze zowel een bunker tegenover 
het fort alsook het fort zelf. 
Hierbij kregen ze een uitgebreide 

geschiedkundige uitleg. Om deze nog meer kracht bij te zetten hadden de mensen van SFB in de 
voormalige doucheruimte een diorama WOI opgesteld. De scene uit een hospitaal met verpleegster en 
gewonde soldaat werden door de studenten uitermate gesmaakt. 

Scholieren 
herdenken 11 

November  
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Vrijwilligers, het zijn en blijven een gegeerde doch bedreigde 
groep binnen de werking van een vzw. Om deze voor ons zeer 
begeerde groep alvast te vrijwaren inzake veiligheid, hebben 
wij ondertussen het statuut van vrijwilligersorganisatie kunnen 
bedingen bij de provincie Oost-Vlaanderen. Concreet betekend 
dit dat wij, voor zij die zich geroepen voelen ons in harde arbeid 
bij te staan, vanaf heden gratis een volledig verzekeringspakket 
ter beschikking hebben.  Interesse : contacteer de stuurgroep.
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