Het woord is aan de Voorzitter.
Na de eerste twee nummers van De Klaroen, en met het zomerseizoen

in het verschiet, is het aangewezen even een blik te
werpen op de werking gedurende het afgelopen jaar dat in
het teken stond van de eeuwfeestviering van onze
maatschappij.
Over het algemeen genomen mag gezegd dat het een vruchtbaar
jaar is geworden dank zij de samenwerking, de inzet en de
vaste wil dit jubileumgebeuren te laten slagen, wat mijns
inziens ook het geval is geweest.
Zo kunnen we ons verheugen op het feit dat De Klaroen tot stand is
gekomen als verwezenlijking van een sinds lang gekoesterde droom. Dit
tijdschrift is zeer goed onthaald geworden bij de leden en
gewaardeerd ook om de interessante inhoud ervan en de
presentatie.
Ook de maandelijkse ledenvergaderingen kenden een ruime bijval on
niet het minst om de leerrijke spreekbeurten, meestal met
diaprojectie, die hoogst geprezen worden.
Als afwisseling waren enkele dagreisjes voorzien. Ook deze
ontspanning uitstapjes naar bezienswaardigheden kenden een flink
sukses evenals de tussendoor- namiddagen—samenkomsten waar
gezelschapsspelen aan de beurt komen en dit na een gezamenlijk
demokratisch middagmaal al dan niet gevolgd van een lekker
vieruurtje. We zijn toch allemaal gepensioneerd, of niet som?
En als toppunt van het jaar was er het eeuwfeest waarvan de viering
vlekkeloos en helemaal volgens plan is verlopen. Jammer van het weer
dat effenaf slecht was, met zeer veel regen wat echter niet belette
dat met de Stads— harmonie op kop, de bloemenhulde aan de vier
oorlogsmonumenten naar behoren is verlopen.
De plechtige jubileum mis door kanunnik-deken Loncke opgedragen , op
voortreffelijke manier opgeluisterd door het koor van het stedelijk
muziekconservatorium en de merkwaardige gelegenheids homilie van deken
Loncke dienen zeker vermeld.
Volgden dan de receptie en het zeer fijne banket in het Thermen
hotel, waarover iedereen het trouwens eens was, ook over de bediening
die zeer goed was.
Kortom, alles verliep er in een aangename sfeer bij een passende
muzikale omlijsting door een orkestje dat later in de namiddag dan
nog flink ten dans speelde- En of er gedanst werd.
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Samen net de eeuwfeestviering heeft onze maatschappij zich ook nog
accoord verklaard om de 'Dag van de Ex-Onderofficier " te organiseren.
Een betere gelegenheid als deze kon niet gedroomd worden. Er werd dan ook
werk van gemaakt met het samenstellen van een tentoonstelling onder het
motto " Kunst door de Onderofficier ". Deze expositie die helemaal in
het teken stond van de dag van de Ex-Onderofficier, bevatte een
uitgebreide verzameling van kunstwerken allerhande door onderofficieren
gecreëerd. Benevens enkele archiefstukken waren tevens heel wat
medailles en penningen ten toon gesteld die in de honderd achter de rug
liggende jaren werden gemaakt ter gelegenheid van zekere mijlpalen in de
werking van de Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren hier ter
stede. Deze bijzondere tentoonstelling die maar liefst over vier dagen
liep kende, een zeer degelijke belangstelling ook vanwege de plaatselijk
overheid.
Om aan dit honderdjarig jubileum van onze maatschappij een "blijvende
herinnering te verbinden, werd benevens de uitgifte van een
gedenkpenning een brochure uitgegeven met de historiek over de
maatschappij sinds haar ontstaan in 1887 en die daarenboven eveneens oen
chronologie van de oostendse geschiedenis bevat.
Dit alles werd verwezenlijkt door de totale en onvoorwaardelijke inzet
waarvan de leden van het bestuur, en dan speciaal deze van het
kerncomitee, blijk hebben gegeven, waarvoor ik ze andermaal hartelijk
wens te danken.
En tenslotte wil ik dit praatje besluiten met aan al onze trouwe leden
een aangename en zonnige vakantie toe te wensen.
O .D.
VERKIEZING VAN DE BEHEERRAAD.
Op de jaarlijkse statutaire ledenvergadering van 18 October 1987
is het bestuur gedeeltelijk herkiesbaar.
Volgende leden van de beheerraad zijn uittredend on herkiesbaar :
- DEFOOR Octaaf
- PINTELON Fernand
- PUYSTIENS Frans

(voorzitter)
(penningmeester)
( materiaalmeester)

De heer DEHAEMERS Theodore heeft zijn kandidatuur voor de raad
van beheer reeds gesteld en vervult sinds April 87 een functie van
commissaris. Hij moet door de vergadering bevestigd worden.
De beheerraad heeft dringend nieuwe kandidaten nodig om de ploeg
volledig te naken. wij doen een warme oproep aan alle effectieve
leden zich kandidaat te stellen voor de bestuursploeg !
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EVEN UW AANDACHT VOOR ONZE TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN
Om redenen van organisatorische aard gaat het
,voorheen,aangekondigd, bezoek aan de scheepswerf te Rupelmonde niet
door.
Het Bestuur heeft echter de eer en het genoegen U uit te nodigen op
ie volgende activiteit.
8.Op zondag 20 september 1907 om 15 uur
in het lokaal " DE BRIEKE "
- Woord van de voorzitter
- Verslag en mededelingen
- Bingo en koffietafel
Ook het voor oktober aangekondigde optreden van een vocaal en
instrumentaal ensemble gaat niet door.De groep is namelijk uit
elkaar gegaan.Het wordt nu uitzien voor een gelijkaardige groep.Voor
oktober ziet het programma er dan ook als volgt uit .
9. Op zondag 18 october 1987 om 13 uur
in het lokaal "DE BRIEKE "
- Woord van de voorzitter
- Algemene Statutaire vergadering met gedeeltelijke verkiezing van
het bestuur.
- DIAVOORSTELLING : " 12 MAANDEN AAN DE ZUIDPOOL"
Toen voor enkele jaren een Belgische expeditie naar de Zuidpool trok
voor een reeks waarnemingen was daar ook een onderofficier
technicien bij namelijk Eerste Meester Chef Scheepselectricien
Richard Fouquet.Richard,op dit ogenblik Ex-collega lijk wij allen,
vergast ons deze namiddag op de beelden van deze voor ons ongekende
einders.In overvloeiing met de gepaste commentaar.
-Koffietafel en tombola.
HISTORIEK VAN DE VERENIGING en CRONOLOGIE VAN DE OOSTENDSE GESCHIEDENIS.
Van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereniging zijn
ons nog enkele brochures overgebleven.Zoals U wellicht weet ,of
misschien toch niet,bevat deze brochure een tekst betreffende de
historiek van onze vereniging alsook een cronologie van de Oostendse
geschiedenis. Deze brochure is te verkrijgen bij de secretaris of de
penningmeester voor de prijs van 50(vijftig)francs.Warm aanbevolen.
de secretaris
DE GESCHIEDENIS VAN DE " BURG VOGELSANG "
Reeds duizende Belgen zijn als militair in de loop van de jaren in
contact gekomen met het bekende "Kamp Vogelsang ".
Dit kamp ligt in een enig mooi natuurschoon.Een oeroude en woeste
natuuromgeving.Met enorme dalingen en steigingen,enig mooi en een
streling voor het oog.In de zomer is het er snikheet en in de winter
steenkoud, nog een brok ongerepte natuur.
De afdaling van het kamp naar de schietstand aan het meer,is
s'winters, voor de tanks een halsbrekende rit die men enkel door
ervaren bemanningen laat uitvoeren.
Ook de ritten Hullenbusch-Vogelsang,waar de voertuigen van de trein
gelost worden, of Kallgemund-Vogelsang zijn niet zonder gevaar in de
winterperiode.
Sneeuwruimers worden dan ook dag en nacht ingezet om de banen vrij
te houden.Maar als natuurgebied is het een onvergetelijk
aandenken.Zeker een van de mooiste streken in Duitsland.
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En nu de geschiedenis van het kamp zelf.
De ordensburg VOGELSANG, nu een Belgisch oefenkamp, ligt in de
nabijheid van Duits-Belgische grens aan de Urftsee in de NORDEIFEL.
DE NS ORDENSBURGEN
In het tweede jaar na de regeringsovername door de Führer en
stichter van het nationaal-socialisme , Adolf HITLER , gaf deze aan
zijn Stabsleiter , Dr. Robert LEY , de opdracht om de burcht
VOGELSANG te bouwen .
De architect Clemens KLOTZ werd aangeduid om de plannen van het
gebouw te maken. De 15de maart 1934 werd de eerste spade aarde uit
de grond gehaald . Op 22 september 1934 gebeurde dan de plechtige
legging van de grondsteen door Dr. LEY .Op 24 april 1936 ( ter
gelegenheid wan de verjaardag van HITLER op 20 april) wijdde de
Führer in Krössinsee de drie Ordensburgen in .
In KRÖSSINSEE en SONTHOFEN evenals in VOGELSANG werden de
belangrijkste gebouwen die men voor de opleiding nodig had in een
recordtijd van twee jaar opgericht. De totale bouwtijd van VOGELSANG
werd destijds weliswaar reeds op tenminste tien jaar geschat en de
bouwsom op 250 miljoen Mark.
DE OORLOGSJAREN 1939-1945
In september 1939 werden de jonkers van dze Ordensburg VOGELSANG
voorloping terug naar huis gestuurd.
VOGELSANG kwam op 18.09.1939 onder de bevelvoering van
Hauptambtleiter Pg. Otto GÖHDES , burgkommanddant in Krössinsee.
In de jaren 1941 - 1944 waren er in de Ordensburg VOGELSANG 3
AdolfHITLER-scholen ondergebracht ( Adolf-HITLER-school FRANKEN,
MOSELLAND en WESTMARK ) met in totaal 250 leerlingen tussen 8 en 18
jaar oud. In 1942 werd het gemeenschapshuis voor vrouwelijk
personeel omgevormd tot een " tehuis voor toekomstige moeders" .
Deze werden naar hier geëvacueerd uit het nabije EIFEL-gebied en het
RHEINLAND.
Tussen 1940 en 1944 bezocht Hermann GÖRlNG dikwijls de Ordensburg
VOGELSANG
waar
hij
einde
1944
zijn
―Messerschmittstafflen"
gestationeerd had ter ondersteuning van de "Von-Rundstedt-Offensive"
.
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In die tijd diende da Ordensburg ook als Duits oorlogslazaret.
Einde 1944 ( november en december ) werd de driehoek Urfttalsperre •
VOGELSANG – WOLLSEIFEN door de Engelse RAF ( Royal Air Forces )
gebombardeerd
Bij deze luchtaanvallen werden in de Ordensburq VOGELSANG de grote
conferentiezaal van het hoofdgebouw , de rechtervleugel van de
Adlerhof ( het deel waar de woning van de Burgkommandant zich
bevond) en 2 kameraadschapshuizen helemaal vernield.
Ongeveer 20% van de andere gebouwen werd gedeeltelijk beschadigd .
Op 4 februari 1945 werd VOGELSANG bezet door het 1ste bataljon van
het 47ste infanterieregiment - 9de US-divisie (Kommandant Generaal
BRADLEY, Stafchef Luitenant-Kolonel WESTM0RELAND) . De aanval op de
Ordensburg VOGELSANG gelukte verrassend zonder groot bloedvergieten.
De Amerikanen hadden hun hoofdkwartier tot 12 februari 1945 in
VQGELSANG.
DE BEZETTING VAN DE ENGELSEN 1946 - 1950
In juni 1946 besloten de Engelsen van de Burg VOGELSANG een militair
oefenterrein te maken . Zij maakten aanspraak op het recht het
gebied rond de burcht tot op 6.354 ha uit te breiden . Hier kwam het
ook tot dp ontruiming van WOLLSEIFEN , Op de 2de zondag van augustus
1946 kwam het definitieve bevel dat het dorp op zondag l september
1946 moest ontruimd zijn . De bewoners van WOLLSEIFEM werden na de
omliggende dorpen geëvacueerd . De Engelsen bouwden de gebouwen van
de Burg die gedeeltelijk door bomaanvallen vernield werden terug op
tussen 1946 en 1950,,
Op het door de Engelsen opnieuw aangelegde oefenterrein werden er
9 schiet- en oefenplaatsen voor de infanterie ingericht .
DE BELGISCHE PERIODE
Op 1 april 1950 nemen de Belgische militairen de leiding van het
kamp over van de Engelsen . Zij " erven " 4500 ha terrein binnen de
tegenwoordige grenzen van het kamp en 1800 ha ( ten zuiden van
DREIBORN en ten westen van SCHLEIDEN) waar alleer oefeningen op de
wegen en niet beplante terreinen toegelaten waren . Vanaf dit
ogenblik wordt VOGELSANG het trainingskamp van het 1ste Belgische
Korps DUITSLAND.
T.DEHAEMERS
Uit ―CHAPSKA‖ eenheidsblad 4 Regiment Lansiers
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Ontscheping te Oostende in 1914
Na het drama te Serajevo en de daarop volgende onstuitbare
escalatie van de gebeurtenissen,werd het iedereen duidelijk dat
deze algemene spanning zich ging opwerken tot een hoogtepunt een
onvermijdelijke oorlog»
Na het vormen van de diverse allianties, en het uitlokken van wege
Duitsland van de eerste grensincidenten met Frankrijk en de daarop
volgende Oorlogsverklaring van Duitsland aan Frankrijk,was dit het
begin van de 1ste.Wereld Oorlog.
Ha een persoonlijke en uitdrukkelijke wens (Ultimatum ) van de
Duitse Keizer 'WILHELM II aan de Koning der Belgen ALBERT I,om een
vrije doorgang te verlenen op het Belgisch Grondgebied van het
oprukkend duitse leger in hun aanval tegen Frankrijk en dit aan de
grens met België, zo werd ook ons land gekonfronteerd met deze
oorlog.
Onze Koning ALBERT I,na een grondig overleg met alle belgische
militaire instanties.legde dit ultimatum naast zich neer en onze
troepen snelden naar de grens met Duitsland om ons grondgebied
tegen het oprukkend Duits - Oostenrijks leger te beschermen.
Bloedige gevechten vonden plaats tegen deze aanstormende overmacht
in de streken van de forten en de versterkingen van Luik en Namen.
Deze laatste stad doorstond een reeks beschietingen van het
Oostenrijkse leger dat duurde van 4 tot en met 25 augustus 1914.
Na dit heldhaftig verweer,was het garnizoen van Namen genoodzaakt
de stad te evacueren en zich terug te trekken naar de franse
grens, ze werden vervolgens doorgestuurd naar de kuststad Calais.
Van hier uit werd dit garnizoen ingescheept en getransporteerd
naar de haven van Oostende.
De ontscheping van het resterend garnizoen en hun bewapening
gebeurde te Oostende op 2 en 3 september 1914« Deze schepen lagen
gemeerd in het 2de dok aan het Oud Station te Oostende.
Vanuit Oostende vertrokken deze legereenheid en nog verschillende
terugtrekkende troepen naar Hieuwpoort, waar men hoopte de
oprukkende duitse divisies een halt te kunnen toe roepen.
Om deze heldhaftige troepen in hun strijd te Namen en de
doorstane bombardementen in deze stad en tevens de latere
ontschepening te Oostende te herdenken en te vereeuwigen,werd de
hieronder beschreven en afgebeelde medalje geslagen.
Ze werd aan alle resterende manschappen van het garnizoen van
Namen geschonken ter herdenking van deze gebeurtenissen.
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1914 MEDALJE IN BRONS Ø 70 mm
R/ NAMUR BRAVE LES OBUS AUTRICHIENS
4 - 2 5 AOUT 1914

Staande vrouw links gericht in het midden
van het veld en omringd door 2 naakt zittende
vrouwen.
Op de achtergrond een brug en fort,
P.THEUNIS
V/

... SA GARNISON DEBARQUE A OSTENDE
2 - 3 SEPTEMBRE 1914

Links een staande soldaat naar rechts kijkend.
Rechts een zittende soldaat kijkend naar links
naar een troep ontschepende soldaten.
Op de achtergrond de toren van het Oud Station.
P.THEUNIS

-
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LIETARD Edwin
Wapenplein, 14 B/3
8400 OOSTENDE
Tel. 059/70.57.04

BEWEGINGSLEER BIJ HET OUDER WORDEN

Jullie herinneren zich nog de uitstekende gesprekstonde die onze
secretaris,de heer Raymond Van Loocke voor ons bracht in april ll. Wij
dachten het nuttig de, door hem gedemonstreerde oefeningen op een
rijtje te zetten en ze U op een permanente wijze onder ogen te
brengen. Op die manier kunt U ze in de beslotenheid van een eigen
ruimte weer even inoefenen.
J.B.D.
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W i j noteerden voor U uit VOX 04 militair weekblad. Uitgegeven door SID.

35Oth Squadron — 45th Anniversary
(12 Nov '41 - 12 Nov '86)
Na de Duitse overwinning
in 'mei 1940 weigerden veei
Belgische piloten zien neer
te leggen bij de nederlaag
en de wapenstilstand. Zij
verkozen naar Engeland te
vluchten en van daaruit de
strijd voort te zetten Sommigen onder hen namen reeds
in de zomer van 1940 in de
RAF deel aan de gevechten.
Na de “Slag om Engeland”
kwamen nog meer Belgische
piloten in de Engelse
smaldelen terecht.
Als gevolg van akkoorden
tussen de Britse overheid en
de Belgische regering in
ballingschap werden begin
1941 pogingen ondernomen
om
onze
landgenoten
binnen de nationale eenheden te hergroeperen. Op die
manier werden op 11
februari en 27 augustus
1941 respectievelijk het
609de en het 131ste
Smaldeel uitgebreid met een
Belgische flight.
Op 15 juli 1941 beloofde
Air Marshal Sir Sholto
Douglas een smaldeel op te
richten dat uit Belgische
piloten en mecaniciens zou
bestaan
«voor
wier
rekrutering
we
een
inspanning zullen moeten
doen» (sic).
Op 1 november 1941
bracht het Air Ministry er
ons telefonisch van op de
hoogte dat men beslist had
op 12 november het Belgisch Smaldeel in het leven
te roepen dat het nummer
350 zou dragen en in Vailey
(Wales) gestationeerd zou
worden.
Kol Wouters, onze militaire
luchtvaartattaché. stelde een
lijst op van 39 piloten (in
smaldelen of in de OTU) die
er deel van zouden kunnen
uitmaken, en stelde Sqn/Ldr
(Squadron Leader) LeRoy du
Vivier voor als commandant
van het smaldeel.
De Britse autoriteiten aanvaardden
zijn
voorstel
echter niet en het 350ste
Smaldeel werd uiteindelijk
op 12 november 1941 te
Vailey (Wales) opgericht op
basis van de Belgische flight

van het 131ste. De eerste
commandant
was
de
Engelsman
Sqn/Ldr
Thompson. Aanvankelijk gebruikte het smaldeel de
Spitfire IIa en droeg het als
RAF-code de letters MN Op
22 december 1941 werd het
smaldeel in Vailey operatio-

1942 één van de mooiste
bladzijden
uit
zijn
geschiedenis.
Onder leiding van Sqn/Ldr
Désiré Guillaume, eerste
Belgische CO (commanding
officer). nam het vier
opdrachten
voor
zijn
rekening en nam het deel
aan de grote strijd, waarbij

neel verklaard en op 11
februai 1942 werd het
officieel ingehuldigd in
Northolt. waar het uit de
handen van minister Gutt de
pas in Engeland belandde
«Standaard van de Militaire

het ondanks de technisch
minder efficiënte Spitfire V,
de Duitse jagers wist te
trotseren. Bij deze operatie
haalde het smaldeel zeven
vliegtuigen neer (zes FW
190-toestellen en één JU 88);
één
vliegtuig
werd

Luchtvaart» ontving.

vermoedelijk
neergehaald
(een FW 190) en twaalf
vliegtuigen
werden
beschadigd (elf FW 190toestellen en één DO 217).
Het smaldeel verloor hierbij
slechts één toestel waarvan
de piloot, P/O (pilot officer)
H.
Marchal,
werd

Vanaf dat ogenblik nam
het deel aan alle geallieerde
luchtoperaties, waarbij het
zich
vaak
kon
onderscheiden. Zo schreef
het tijdens de operatie
«Jubilee» op 10 augustus

.
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gevangengenomen.
Omwille
van
deze
prestatie werd het 350ste
Smaldeel op 27 oktober
eervol vermeld op de
dagrder van het Leger door
de
minister
van
Landsverdediging.
Later heeft het smaldeel
nog deelgenomen aan de
landing in Normandië, de
herovering van Europa, de
bevrijding
van
het
Vaderland, de slag om de
Ardennen, de invasie in
Duitsland...
Tijdens
de
Tweede
Wereldoorlog heeft het
smaldeel 66 vliegtuigen
vernietigd waaronder 36 FW
190- en 8 Me 109-toestellen,
17 vliegtuigen vermoedelijk
neergehaald (waaronder 3
FW 190- en 4 Me 109toestellen), 36 vliegtuigen
beschadigd (waaronder 26
FW 190- en 4 Me 109toestellen). en 6 V1 bommen
(Fi
103)
neergehaald.
Daarnaast heeft het tijdens
grondaanvallen
tal
van
vrachtwagens,
tanks,
locomotieven,
wagons,
lichters, aanhangwagens en
olietankers vernietigd.
Op 2 mei 1945 behaalde
het smaldeel zijn laatste
overwinning. Vier Spitfires
haalden in de sector van
Hohn een Arado Ar 234
straaljager van de Luftwaffe
neer.
Op 7 mei 1945, toen de
oorlog officieel beëindigd
was, bevond het smaldeel
zich samen met de 122ste
Wing van de bezettingstroepen in Fassberg. Daarna
vestigde het zich te Husum
(juni) en te Wunstorf (juli).
Op 19 juli deed het zijn
triomfantelijke intrede in
België, meer bepaald in
Melsbroek. Nadien vertrok
het weer naar Duitsland,
deze keer als bezetter, eerst
naar Wunstorf, en vanaf 29
november
1945
naar
Fassberg, waar het zich op
15 oktober 1946 uit de RAF
terugtrok.
7942:
CO
Guillaume

Een afgesloten hoofdstuk...
Op 24 oktober 1946 keerde
het 350ste Smadeel definitief
naar België terug en vestigde
net zich te Beauvechain. waar
het nu nog verblijft.
in vredestijd neemt het
binnen de NAVO deel aan de
verdediging van West-Europa.
in de loop der jaren is het
smaldeei steeds met nieuw
materieel uitgerust. Op 25 juli
1949 nam het de Meteor F-4,
de eerste jet van onze nieuwe
Luchtmacht, in gebruik. Op 9
mei 1951 werd het als eerste
bedacht met een Meteor F-8.
als beloning voor de eerste
plaats, die het in 1950 met de
algemene titelstrijd met
andere
smaldelen

behaalde. Op 1 april 1957
nam het voor korte tijd de
HunterF-4 in gebruik . Op mei
1958 bezat het al de CF-100
“Canuck” en werd zo het
eerste jagersmaldeel Alle
Weer. Op 18 apr 1963 kreeg
het de eerste F-104G. Het
behield de «Starfigter» tot 10
april 1981 (datum van de
laatste vlucht van dit toestei
te Beauvechain).
Op 1 januari 1982 werd het
smaldeel
operationeel
verklaard met de F-16 A.
Tijdens de 45 jaar van zijn
bestaan heeft het smaldeel
zowat 412 piloten en
navigators gekend. Jammer
genoeg werden 23 piloten
gedood bij opdrachten tijdens
de Tweede Wereldoorlog. en
kwamen 21 piloten en navigators
om
tijdens
oefenvluchten.

De vijftien piloten die nu
ste
het 350 smaldeel
vormen blijven niettemin
gehecht aan het roemrijk
verleden en de waardige
dragers van «hun» leuze
«BELGAE GALLORUM
FORTÏSSIMI».
Ter gelegenheid van de
verjaardag werd op woensdag
12 november 1986 te
Beauvechain
een
grote
bijeenkomst
georganiseerd
van alle oudgedienden. Ook
de collega-jagers van het
350ste
Smaldeel
waren
aanwezig : een FGR-2 uit
Wildenrath. een F-4F uit
Wittmundhaven. twee F-16Ajagers uit Leeuwarden, een
Amerikaanse F-15 uit Soesterberg en twee F-1-toestellen
uit Reims. Er waren ook een
paar opmerkelijke
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genodigden aanwezig: twee
F-104'G-Starfighter toestellen
uit Memmingen en een Hawk
uit Vailey
Om het belang van deze
gebeurtenis te onderstrepen
prijkt het insigne van hei
350ste Smaldeel voortaan op
rode achtergrond op het
richtingsroer van één van zijn
vliegtuigen en werden de
vleugels van Ambiorix op de
romp van het toestel aangebracht.
Bovendien
heeft
het
smaldeel
een
herdenkingsalbum met een
historisch
overzicht
uitgegeven dat geïllustreerd is
met
talrijke
foto's
en
anekdotes.
Tekst en foto's: 350 Smd

K.OVBOO

IN MEMORIAM
LidNr

NAAM & Vornaam

13.818
12.096
13.246
27.635
11.498
11.189
10.652
17.707
13.700
25.853
11.949
17.485
11.992

MOULIN Maurice
STAMPER Marcel
VAN DEN BRANDE Jean
MASIJN Maurice
DE PRETER Florent
SCHRAENEN Jacques
MASSART Polydore
MICHIELS André
VAN BOXELAER Edward
STANS Hendrik
MALCHAIRE Julien
RAES René
COUEZ Henri

Jaar van
geb. - overl
°1915 - †1986
°1914 - †1986
°1900 - †1986
°1905 - †1986
°1896 - †1986
°1904 - †1986
°1901 - †1986
°1921 - †1986
°1909 - †1986
°1943 - †1986
°1903 - †1986
°1920 - †1986
°1905 - †1986

FOTOCOPIEHUIS

DESNERCK D
Torhoutsteenweg 196
8400 OOSTENDE
Tel. 059/50 31 46

FOTOCOPIES
AAN DE
GOEDKOOPSTE PRIJZEN
-12-

Sectie
Nr
790
290
190
390
690
790
390
690
290
509
001
190
690

