Het woord is aan de Voorzitter.
Hopelijk hebben we allen een goede vakantie achter de rug. Terug van weg
geweest of toch maar aan onze vlaamse kust gebleven, om het even, overal
kon van tijd tot tijd toch van de zon genoten worden. Pluk de dag, daar
komt het tenslotte toch steeds op aan. En dat deden we dan ook. Best zo.
Feit is dat we weer paraat zijn om een nieuw werkjaar te beginnen.
Verder in dit blad herinneren we aan de activiteiten en samenkomsten die
tot einde december gepland zijn. Onze trouwe leden zullen er andermaal aan
houden deel te nemen aan alles wat we organiseren in de loop van dit nieuwe
activiteitenjaar. We zijn er u alvast dankbaar om.
Oh ja, nog even dit : de effectieve leden die zich wensen kandidaat te
stellen voor eventuele toetreding tot het bestuur van de maatschappij
worden vriendelijk verzocht er de secretaris of de voorzitter voer 01
Oktober 87 van op de hoogte te brengen per gewoon schrijven.
O.D.
-o-o-o-o-oToespraak van de voorzitter op de opening van de
tentoonstelling "Kunst door de Onderofficier" op 23 mei 87,
georganiseerd ter gelegenheid van de "Dag van de ExOnderofficier 1987" en van de viering van het honderdjarig
bestaan van onze "Koninklijke Mlaatschappij van ExOnderofficieren."
In naam van de Kon. Mij. van Ex-Onderofficieren, heb ik de eer en het
genoegen u zeer hartelijk welkom te heten dames en heren, met een bijzonder woord van dank om hun zeer gewaardeerde aanwezigheid aan :
Fregatkapitein Lavaert, vertegenwoordiger van de Minister van Landsverdediging, van de Provinciecommandant en van de Plaatscommandant. De
heren burgemeester Goekint en schepen Bourgois. Zeer eerwaarde heer
Kanunnik-deken Loncke.
De heer R; Moors, Algemeen voorzitter van de Nationale Federatie van
maatschappijen van Ex-onderofficieren.
De confraters voorzitters en afgevaardigden van oud-strijdersmaatschappijen.
En u allen dames en heren die naar deze wel uitzonderlijke tentoonstelling
bent gekomen om naast archiefstukken, jubileumopenningen en andere
dokumenten, zeker het creatief kunstwerk van enkele onderofficieren te
bewonderen.
Doch vooraleer daar iets verder op in te gaan, willen we een dankbare
hulde brengen aan de nagedachtenis van Koning Leopold de tweede onder
wiens regering, over gans het land, tal van verenigingen van ex-onderofficieren werden gesticht, waarvoor hij grote belangstelling betoonde en
dit telkens bezegelde met aan elke nieuw gestichtte maatschappij hun
eerste vaandel te schenken.(Bloemen werden neergelegd bij het borstbeeld
van Koning Leopold II.)
Meteen gaan onze gedachten ook naar onze voorgangers die door hun inzet,
ons nu in de gelegenheid hebben gesteld het honderdjarig jubileum van de
vereniging te kunnen vieren.
Dames en Heren. Als aanloop tot de eeuwfeestviering van onze Kon. van ExOnderofficieren die morgen plaats heeft, vonden wij het gepast een kleine
tentoonstelling te houden ten gerieve van deze onderofficieren die in een
of andere discipline, kunst beoefenen. Het was de bedoeling aan hen, die
wellicht niet zo vaak de gelegenheid hebben hen werk in het openbaar te
laten bewonderen, de kans te geven dit nu maar eens wel te doen. -En een
beter moment kon beslist niet gekozen worden. Inderdaad, samen met de
viering van ons honderd jaar bestaan, hebben we gemeend ook de organisatie
van de "Dag van de Ex-Onderofficier" te verzorgen. Dit gaf ons trouwens
meteen de gelegenheid het geheel van deze bescheiden tentoonstelling in
het teken te stellen van die "Dag van de Ex-Onderofficieren".
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Dat het initiatief onmiddellijk een degelijk sukses heeft
gekend, hoeft geen betoog. Niet minder dan 17 exposanten hebben
zich." bereid verklaard met hun werk eraan deel te nemen. En of ze
gelijk hebben gehad. Ik ben geen kunstkritikus, ver van daar,
doch ik kan best wat mooi is onderscheiden van wat het niet is,
en naar mijn gevoel hebben deze mensen, als kunstbeoefenaars,
flink werk geleverd, en in elk van hun producties getracht een
ziel te steken, waarin ze, mijns inziens althans, best gelukt
zijn.
Hopelijk zal het experiment van vandaag voor hen een stimulans wezen om te
volharden en te blijven streven naar steeds maar nog beter. Hoe dan ook.
Dames en Heren; hebben wij met deze schuchtere poging getracht in de lijn te
blijven van een der basisgedachten bij de stichting van onze maatschappij
nu honderd jaar terug : steun en bescherming verlenen in alle omstandigheden
van het leven, alle gewezen onderofficieren van het gewest verenigen in een
menslievende en vaderlandslievende gemeenschap, en in de mate van het
mogelijke, zich nuttig maken voor de onder officieren in actieve dienst.
Het lag trouwens reeds geruime tijd in onze bedoeling om met dit initiatief
enkele ex-onderofficieren eventjes in het daglicht te stellen en te
feliciteren om de kunstzinnige manier waarop zij hun vrije tijd weten te
benutten, daar waar velen roet die vrije tijd geen weg weten. En dat gaat zo
maar niet louter om wat kleuren schakeren, klei hout of glas bewerken, zult
u zelf reeds hebben vastgesteld* Wie nu die onderofficieren zijn, en wat ze
hebben ten toon gesteld kunt u vernemen dames en heren, aan de hand van de
katalogussen die her en der ter beschikking liggen.
De Raad van Bestuur van de Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficier en
van Oostende en de Nationale Federatie, danken de exposanten om hun
medewerking en als aandenken aan deze heugelijke dag wensen wij ieder van
hen, naast een kunstboek, ook de gouden penning te schenken die speciaal
ter gelegedheid van het jubileum van de Koninklijke Maatschappij van ExOnderofficieren Oostende, werd geslagen. Het zijn : ANECA Fernand - BLOMME
Laurent - BRUNEAU Jean - CLYNCKEMAILLIE Roger -DEFER Nicolaas - FOUQUET
Richard - LANGASKEN5 Marcel - LAVA Fernand -LESAGE Freddy - MOERMAN Rik RONDAS Jos - SCHOONJANS Victor - VAN DAELE Ulrich - VAN LOOCKE Roger VERLEURE Uilly - VERBRUGGHE Fernand• CORDEMANS René.
En tenslotte wens ik nog even een woord van dank te richten aan Zeer
Eerwaarde Heer Kannunik Deken Loncke, om de bereidwilligheid waarmede hij
ons de beschikking over deze zaal heeft toegezegd. Verder ook de Stad
Oostende, om de panelen die we in bruikleen kregen, en de BBL on de
uitstalkasten. Dank aan allen die geholpen hebben, samen met enkele onzer
bestuursleden, bij het opstellen van de tentoonstelling en dan wel heel
speciaal confrater Jan Dreesen die de leiding van dit jubileum gebeuren op
zich heeft genomen. Een heel speciale dank aan de heer Eddy Van Haverbeke
die vandaag, zoals trouwens bij alle grote aangelegenheden, ons weer zijn
hoogst gewaardeerde medewerking heeft wensen te verlenen.
En u allen Dames en Heren, dank ik om uw aandacht, en nu verleen ik het woord
aan de heer René Moors, de algemene Voorzitter van de Nationale Federatie
van Maatschappijen van Ex-onderofficieren, voor de opening
van deze expositie.
—o—o—o—o—o—
Onze penningmeester verlaat de bestuursploeg
Na vele jaren zorg te hebben gedragen voor de fondsen van onze
maatschappij heeft penningmeester, de heer Fernand Pintelon, de
wens uitgedrukt, zijn mandaat ter beschikking te stellen bij de
volgende verkiezingen. De voorzitter en de leden van het bestuur
betreuren deze beslissing maar eerbiedigen de wens van de heer
Pintelon. Onze beste dank aan Fernand voor de vele jaren van
toewijding en zorg die hij, steeds onbaatzuchtig, aan onze
maatschappij heeft betoond.
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EEUWFEESTVIERING
Als aandenken aan deze heugelijke feestdag reikt Burgemeester
Goekint de Gouden Ereplaket van de stad Oostende uit aan de
maatschappij.

"Kunst door de Dnderofficieren"»
Algemeen
zicht
op
de
tentoonstelling
van
kunstwereken
Onderofficieren gehouden ter gelegenheid van de Dag van de
onderofficier, op 23 -24 en 25 Wei 1987, in de zaal "El Mar".
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van
Ex-

Feest van het Vorstenhuis 22 nov 87
De raad van bestuur heeft de eer en het genoegen U ter kennis te
brengen dat ons jaarlijks banket ter gelegenheid van het Feest van
het Vorsthuis, zal doorgaan op Zondag 22 November 1987, om 1230u in
het Thermae Palace Hotel te Oostende.
Vooraf gaat een Eucharistieviering door in de St. Petrus- en
Pauluskerk, opgedragen door Z.E.H. Kannunik-Deken Loncke voor onze
overledenen. Programma :
1130u. : Eucharistieviering in de St. Petrus- en Pauluskerk.
1230u. : Onthaal der genodigden en leden in het Thermae Palace Hotel.
Aperitief. I315u. : Banket met volgend menu :
- Assiette Nordique (Noorse schotel)
- Lotte Dijonnaise (Staartvis zoals in Dijon)
- Crème caramel
- Moka
- 1/2 fles wijn per persoon.
Het banket wordt opgeluisterd door passende muziek en na
het
eten wordt ten dans geleid tot 1900u.
De deelname in de kosten werd vastgelegd op 1100fr per persoon,
gelieve te storten op onze P.C.R. nr. 000-0146912-54, Elizabethlaan
32' 8400 Oostende, veer 10 November 1987. Men mag ook inschrijven op
onze ledenvergaderingen van 20 September en 18 October 87.
-o—o—o—o—o—
Een mooie opname van de
tentoonstelling "Kunst door
de Onderofficier" in de zaal
"El Mar". Het borstbeeld van
Leopold II, de koning die erg
begaan was met de
onderofficieren van zijn
leger.
Bij de opening van de
tentoonstelling legde onze
voorzitter, 0. Defoor,
bloemen neer voor het mooie
beeld.

Lidgelden 1988 : de raad van
bestuur heeft beslist geen
verhoging van de lidgelden
1988 toe te passen. Leden en
weduwen : 250fr
Sympathisanten
: 275fr. De
lidgelden kunnen gestort
worden op P.C.R. 000-014691254,
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Onze Activiteiten.
Het bestuur heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen op de volgende
activiteiten van 1987.
8. Zondag 20 September 1987 om I500u in "De Brieke" : zie "De Klaroen"
nr. 3/87.
9. Zondag 18 October 1987 om I500u in "De Brieke" :
- Woord van de voorzitter.
- Verslag van de vorige vergadering.
- Mededelingen.
- Algemene statutaire vergadering met gedeeltelijke verkiezing
van het bestuur. Hierover meer in "Het u/oord van de secretaris".
- Spreekbeurt met diavoorstelling "12 maanden aan de Zuidpool".
Deze conferentie wordt u gebracht door Eerste Meester Chef (o.r.)
Richard Foucquet die de reis naar de Zuidpool meemaakte met een schip
van de Belgische Zeemacht.
- Koffietafel en tombola.
10. Zondag 15 November 1987 om 1500u in "De Brieke11 :
- Woord van de voorzitter.
- Verslag van de vorige vergadering.
- Mededelingen en laatste richtlijnen in verband met het jaarlijks
banket van 22 November 87.
- Spreekbeurt met diavoorstelling door de h. Goossens : "De ont
dekking van de Filippijnen".
- Koffietafel en tombola.
11. Zondag 22 November 1987 : jaarlijks banket, viering van het feest
van ons Vorstenhuis.
12. Zondag 20 December 1987 om I500u in "De Brieke" :
- Woord van de voorzitter.
- Verslag van de vorige vergadering.
- Mededelingen.
- Spreekbeurt door onze ceremoniemeester, de heer J.B. Dreesen :
"Volksweerkunde aan onze Kust".
- Koffietafel en tombola.
-o-o-o-o-o-oHet woord van de secretaris.
1. Verkiezingen voor de raad van bestuur op 18 October 87 :
Op de algemene statutaire vergadering van dit jaar, zijn volgende leden
van het bestuur uittredend en herkiesbaar :
DEFOOR
Octaaf
(voorzitter)
PUYSTIENS
Frans
(materiaalmeester).
Werd in het bestuur opgenomen tijdens het werkjaar en moet door de
algemene vergadering bevestigd worden :
DEHAEMERS
Theodore (commissaris).
Heeft ontslag genomen en is niet herkiesbaar :
PINTELON
Fernand
(penningmeester).
Kandidaturen voor het bestuur zijn zeer welkom en worden ingewacht op het
secretariaat : R; Van Loocke, 124 Taboralaan, Oostende.
2. Adresveranderingen.
Het komt meer en meer voor dat "De Klaroen* en soms andere briefwisseling, ons teruggestuurd wordt door de posterijen, met de vermelding
"onbekend" of "woont niet meer op dit adres". Graag de medewerking van
iedereen om dit te voorkomen. Laat ons zo vlug mogelijk uw eventuele
adresverandering of het nummer van uw bus kennen, het bespaart veel
nutteloos werk.
3. Brochures en penningen van het Eeuwfeest.
Ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan werden penningen geslagen en
brochures gedrukt. Enkele van deze zijn nog beschikbaar en kunnen bekomen
worden tegen de volgende prijzen :
Penningen : 500 - 400 - 350fr
Brochures : 50fr.
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DE BEVRIJDING VAN OOSTENDE 8 SEPTEMBER 1944

Na 4 lange oorlogsjaren, met alle denkbare ellende en de
vele tekorten, door de duitse bezettingstroepen van onze
stad, begon de Oostendse bevolking en alle vluchtelingen
die in onze badstad verbleven naar de komende en
langverwachte bevrijding uit te zien.
Op 7 september 1944. in de morgen waren de Canadese
bevrijdingstroepen reeds
onze stad genaderd tot
in
Nieuwpoort.
De bevrijding van Oostende en vooral van zijn haven v/aren
voor de geallieerden van strategisch belang, dit in het
vooruitzicht van de bevoorrading van haar oprukkende
troepen.
In de namiddag van de 7de September had het 12th. MANITOBA
DRAGOONS,de voorhoede van het 2de Canadees Corps, onze
badstad reeds in het vizier.
In de late namiddag werd door de terugtrekkende Duitse
troepen de maritieme installaties in onze haven opgeblazen
en ook nog verschillende gebouwen, dit bracht grote
verwoestingen aan Oostende teweeg..
De Manitobadragoons trokken bij het vallen van de avond
onze stad binnen, de bevolking werd aangeraden voor de
mogelijke achterblijvers in hun huizen te verschuilen tot
de volgende morgen.
Eindelijk was de bevolking verlost van de bezetters en
konden onze bevrijders met de nodige vreugde ontvangen
worden.
In de loop van de voormiddag kwamen de rest van de
infanterietroepen van het 2de Canadees Corps te Oostende
aan.
De zelfde namiddag werden reeds de nodige herstellingswerken uitgevoerd aan de verwoeste haven en de bruggen.
De volgende dag trokken deze troepen op naar Brugge en zo
verder tot gans het westen was bevrijd van het duitse juk.
In Juni 1945 kwamen de troepen van het 12th.Manitoba
Dragoons op de terugweg te Oostende aan. Dit was het
ogenblik voor een ontvangst met open armen, alle mogelijke
hospitaliteit werd hun aangeboden dit als het bewijs van
dank van de Oostendse bevolking voor hun bevrijding.
Ter deze gelegenheid werd de hieronder beschreven medalje
geslagen en aan de legerleiding van de Canadese troepen
geschonken als een blijvende dankbetuiging.
1944
MEDALJE IN VERGULD BRONS Ø 50 mm
R/
OOSTENDE
Stadswapen van Oostende boven de boeg van boot.
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V/

een tekst in 5 lijnen:
THE TOWN OF OSTEND / TO ITS LIBERATORS /
OP THE XIIth. MANITOBA / DRAGOONS /
SEPTEMBER THE 8th. 1944
( De stad Oostende tot zijn bevrijders
van het 12de Manitoba Dragoons
8 September 1944 )

LIETARD Edwin
Wapenplein, 14 B/3
8400
OOSTENDE

Tel. 059/70.57.04
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De 'new look'-Rijkswacht
Eerste bilan van de modernisering op
initiatief van M. de Donnea
In dienststelling van dienstplichtigen

Het effectief
Om haar verschillende opdrachten uit
r
te voe en, beschikt de Rijkswacht op dit
ogenblik (1 april 1987) over 675 officieren en 14,565 onderofficieren van het
operationeel korps.
Zij worden bijgestaan door 43 officieren en 491 onderofficieren van de
andere krijgsmachtdelen.

Op het ogenblik dat de eerste voor de
Rijkswacht aangewezen dienstplichtigen
in dienst treden in de territoriale eenheden en dus in rechtstreeks contact treden
met het publiek, leek het mij belangrijk u
enkele bijkomende gegevens terzake te
verstrekken.
Op 23 mei 1986 besliste de Regering
jaarlijks 400 dienstplichtigen aan te wijzen
voor de Rijkswacht. Deze beslissing werd
bekrachtigd bij de wet van 4 maart 1987.

Het materieel
Zij beschikt over bijna 4.000 voertuigen, die jaarlijks zo'n 60 miljoen kilometers afleggen.
Ongeveer 6.800 vaste, mobiele of
draagbare radioposten verzekeren de
verbindingen.

Om hun dienst bij de Rijkswacht te
kunnen uitoefenen moeten de dienstplichtigen voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- vrijwilliger zijn,
- houder zijn van een diploma van het
lager secundair onderwijs (of
gelijkgesteld),
- dezelfde medische geschiktheden be
zitten als de onderofficieren van de
Rijkswacht,
- voldoen aan psychologische,
psychomotorische en fysieke tests en aan
een interview,
- over onontbeerlijke morele hoedanig
heden beschikken,
- de leeftijd van ten volle 18 jaar bereikt
hebben op het einde van de opleiding,
- voorrang voor inlijving wordt
toegestaan aan houders van een
burgerlijk rijbewijs.
De dienstplichtigen ontvangen een
vorming van drie maanden.
Tijdens de eerste maand wordt een
militair basisonderricht verstrekt in een
van de opleidingscentra van het leger, in
Turnhout of in Saive naargelang het taalstelsel.

Begroting
De begroting van de Rijkswacht voor
1986 bedroeg 18,978 miljoen frank. Voor
1987 werden in het wetsontwerp betreffende de rijkswachtbegroting voor een
bedrag van 19.754 miljoen frank kredieten ingeschreven, verdeeld in 73%
personeelskosten. 20% werkingskosten
en 7 % investeringen. Dit betekent een
ver hoging van 4% tegenover de
begroting voor 1986. (...)

Het personeel
De uitvoering van administratieve en
logistieke taken door andere personeelsleden dan die van het operationeel
korps, heeft nog geen definitieve oplossing gevonden, waardoor nog steeds
een duizendtal rijkswachters van het operationeel korps aangewezen blijven voor
de uitvoering van administratieve en logistieke taken en hierdoor een feitelijk
personeelstekort in de operationele eenheden blijft bestaan. (...)

Deze initiële fase wordt gevolgd door
een vorming van twee maanden, gericht
op hun taken en opdrachten bij de Rijkswacht. Deze specifieke vorming wordt
gegeven in een mobiele groep van de
Rijkswacht te Gent of te Charleroi, nogmaals naargelang het taalstelsel.
De dienstplichtigen die de vorming
van drie maanden met vrucht hebben
beëindigd worden aangewezen voor een
district
of
een
provinciale
verkeerseenheid. Zij worden dus over
het ganse grondgebied verspreid,
hetgeen hen in de mate van het
mogelijke toelaat thuis te overnachten.

Rekrutering
Bepaalde fysieke rekruteringstests
werden versoepeld vanaf 1 januari, onder meer de tests die voor de vrouwen
discriminerend waren.
Dit zou normaal een verhoging moeten
meebrengen van het aantal kandidaten
die in deze proeven slagen. (...)
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De opdrachten en bevoegdheden van
de dienstplichtigen werden met zorg bepaald. Hun rol bestaat erin de rijkswachters bij te staan bij hun dagelijkse opdrachten. Zij kunnen in geen geval daden stellen van gerechtelijke politie. Een
procedure is evenwel aan de gang om
hen de bevoegdheid toe te kennen van
bevoegd agent inzake wegverkeer. (...)

Beveiligingsmateriaal
Na wijziging van de prototypes van de
kogelvrije vesten werden vanaf 15 januari 1987 opnieuw tests uitgevoerd. Deze
gaven voldoening voor de vesten voor
gewoon gebruik.
Ik heb dan in april van dit jaar 3.500
vesten besteld voor een bedrag van ongeveer 160 miljoen BF. (...)
De kogelvrije vest die ik de eer heb U
hier voor te stellen is bestemd om het
bovenlichaam te beschermen, waarbij
de drager ervan een goede mobiliteit
wordt verzekerd.
De basisvest, met een gewicht van
ongeveer zes kilogram, is samengesteld
uit een omhulsel dat toelaat het individueel wapen van de rijkswachter (pistool,
matrak,...) en zijn uitrusting (handboeien,
radiotoestel, ...) te dragen. Bovendien
bestaat ze uit een beschermingsmatras,
samengesteld uit een aanzienlijk aantal
lagen aramidevezels bestemd om projectielen tegen te houden en het schokeffect ervan te verminderen, evenals een
plaat uit licht metaal om de vitale organen
te beschermen.
Het beschermingsniveau van deze
vest kan verhoogd worden door toevoeging van keramiekplaten ter hoogte van
de borst, de rug en de onderbuik.
Er werd eveneens beslist elk personeelslid uit te rusten met een open pistooltas teneinde hem toe te laten de nodige technieken toe te passen, eigen aan
het snelschieten. (...)

Bewapening
Op het vlak van de bewapening werd
in 1986 een belangrijke inspanning geleverd, waardoor het mogelijk werd de
7.65 mm-pistolen volledig door 9 mmpistolen te vervangen en de uitrusting
inzake machinepistolen en FAL-geweren
in aanzienlijke mate op te drijven. In 1986
kon tevens worden overgegaan tot de
aankoop van 2.400 Riot-guns.
De begroting 1987 zal het mogelijk
maken één rijkswachter op twee van een
machinepistool te voorzien en het uitrustingsprogramma van de FAL-geweren
voort te zetten.
Uit economische overwegingen is de
Rijkswacht in 1986 overgegaan tot de
aankoop van ondergekalibreerde ge^
weerlopen (.22 Long Rifle), teneinde te
kunnen vuren met goedkopere munitie
dan dewelke momenteel gebruikt wordt.
SU Voertuigen
Een groot gedeelte van de investeringskredieten voor 1986 werd aangewend om de modernisering van het voertuigenpark van de Rijkswacht te versnellen.
. Zo werden er, behoudens 12 nieuwe
sproeiwagens, in 1986 bestellingen geplaatst voor 190 nieuwe motoren en 95
interceptievoertuigen voor de provinciale
verkeerseenheden, 450 patrouillevoertuigen en 359 camionettes voor de territoriale eenheden. (...)

Links het nieuwe uniform dat de 400 miliciens-rijkswachters zullen dragen (kleur gelijkend op die van
de Luchtmacht met zwarte in plaats van rode
labels zoals die van de rijkswachters, en een
verschillende stormband).
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K.OVBOO

IN MEMORIAM

LidNr NAAM & Vornaam
70.603
11.113
15.380
61497
11.796
11.173
11.829
11.210
61 .329
11.226
23.721
14:431
14.067
15.889
13.276
16.543
70.489
10.934
13.069
15.732

Jaar van
Sectie
geb. - overl Nr

GEORGE-SHORE Allda
FADEUR Francls
MEES Lodewijk
DENIS4NDEL (Mme)
VERSLEGERS Michel
TAOUES Jean
HARRAY Atbort
VAN GILBERGEN Alfons
GILLON-TIHANGE Julie
SAOUIN Victor
DE PAIRE Guy
VERSTRAETEN Léopold
JACOBS Jan
PAUWELS Jozef
NEUS Raymond
PIETTE Albert
COLLETTE-RASIER Aldegonde
GRAULUS Philibert
ROELS Joseph
BRISON Maurice

°1903- f1987
°1909-t1987
"1921 -f1987
°1 904 -tl 987
°1910- f1987
°1 904 -f1987
°1909-f1967
1907 -f1986
"1903 -f1987
"1907 -f1987
°1928- f1987
°1913-f1987
°1919- f1987
"1929 -f 1987
°1 908 -f 1987
"1915 -f1987
"1925 -f1987
"1895 -f1987
°1903- f1987
°1932-f1987

FOTOCOPIEHUIS

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

FOTOCOPIES
AAN DE
GOEDKOOPSTE PRIJZEN
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290
990
490
990
790
990
790
490
990
690
190
190
290
290
390
790
790
490
490
420

