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Het woord is aan de Voorzitter.
Zoals de meeste leden reeds op de hoogte zijn , is het enige tijd geleden , dat
onze voorzitter de heer OCTAAF DEFOOR de wens uitgedrukt had om de leiding van de
vereniging over te dragen; en dit aan een jonger element .
Daar ik mij kandidaat stelde , werd er in de laatste bestuursvergadering
beslist dat ik , ANDRE BAROEN , het voorzitterschap zou overnemen vanaf 1 januari
1989 .
Mijn eerste daad in deze functie is dan ook hulde te brengen aan mijn
voorganger de heer OCTAAF DEFOOR . Hij die sedert 1972 als bestuurslid en sedert
1981 als voorzitter onafgebroken in de bres stond om de vereniging van Oostende
tot een waardige Koninklijke Maatschappij van de federatie op te bouwen . Wij,
alle leden en sympathisanten, wensen hem het beste voor de toekomst en danken hem
voor hetgeen hij gepresteerd heeft voor onze Maatschappij. Ik persoonlijk hoop nog
te mogen genieten van zijn hulp in het vervullen van mijn nieuwe opdracht .
Beste vrienden , gezien onze vereniging op volle toeren draait en goed
georganiseerd blijkt , zie ik geen enkele reden om veranderingen aan te brengen .
Mijn hoofdbekommernis zal dan ook zijn , in de voetsporen van mijn voorganger te
treden . Ik reken dan ook op de medewerking van al onze leden.
In

het

vooruitzicht

van

de

naderende

eindejaarsfeesten,

neem

ik

nu

de

gelegenheid te baat om U allen een zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar te
wensen . Mogen wij in 1989 veel gezellige uurtjes onder elkaar doorbrengen .
Onze ontspanningsnamiddagen
Naast de maandelijkse ledenvergaderingen , houden veel van ons eraan onze
periodieke ontspanningsnamiddagen in het Koninginnehof bij te wonen .
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Deze bestaan uit een lekker etentje aan een demokratische prijs met
daarna enkele uurtjes ontspanning.
Voor de maanden januari tot en met april 1989 werden volgende datums nu
reeds vastgelegd, dit telkens op een maandag vanaf 1230u. Gelieve deze
datums te willen noteren in uw agenda :
09 januari 1989
30 januari 1989
20 februari 1989
13 maart 1989
03 april 1989
24 april 1989
Voor deelname zullen de leden en sympathisanten zich tijdig in verbinding stellen met onze past-president 0. Defoor, telefoon : 70 58 13,

- o-o-o-o-o-o-o-onze Maandelijkse Ledenvergaderingen in "Het Koninqinnehof".
Zoals er reeds werd medegedeeld, zullen onze ledenvergaderingen
vanaf januari 1989, plaats grijpen op de 2de donderdag van elke maand
om 1430u., in "Het Koninginnehof". Afwijkingen zullen tijdig bekend
gemaakt worden.
Het programma voor de eerste drie maanden is als volgt :
1. Donderdag 12 januari 1989 om 1430u.
- Woord van de voorzitter.
- Verslag en mededelingen.
- Koffietafel, eventueel ook tombola aangezien de gastspreker slechts
omstreeks 1545u kan aanwezig zijn.
- Voordracht met kwis door de h. R. Desnerck : "Het Oostends".
2. Donderdag 09 februari 1969 om 1430u.
- Woord van de voorzitter.
- Verslag en mededelingen.
- Voordracht door de h. De Leger"De Belgische kust en het eiland
- Koffietafel en tombola.
Walcheren."
3.
-

Donderdag 09 maart 1989 om I430uj jaarlijkse statutaire vergadering,
Woord van de voorzitter.
Verslag en mededelingen, verkiezing/herkiezing van een gedeelte
Bingo.
van net bestuur.
Koffietafel en tombola.
- o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Promotie 1e Sergeant Gaspard LEMOUCHE.
De nieuwe promotie van kandidaat-onderofficieren 88-89 heeft als
peetvader de 1e Sergeant Gaspard LEMOUCHE gekozen.
Vrijwilliger tijdens de oorlog 40-45, keuronderofficier van het
Regiment Parachutisten, maakte 1e Sergeant G. Lemouche deel uit van de
compagnie "A", bataljon KOREA.
Tijdens het grote Chinese offensief van april 1951 en de omsingeling van
Belgisch Bataljon, vond hij de dood tijdens een patrouille aan de brug
over de rivier "IMJIN".
Het doopfeest van de promotie in de School voor onderofficieren te
Zedelgem, heeft plaats gehad op vrijdag 07 OCT 88.
Spijtig, wij waren niet uitgenodigd en dus niet vertegenwoordigd.
-o-o-o-o-o-o-o-o--o—
Generaal-majoor o.r. EVERARD : "Gij zijt zo jong als uw hoop en zo oud als
uw twijfel. De jeugd, dat zijn de jaren die wij nog te leven hebben.”
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Onze spreker van 12 januari 1989 : Roland DESNERCK.
De h. Roland Desnerck ( 13.07.38 ) is de zoon van mijlen Gaston
Desnerck, de onlangs overleden conservator en stichter van het gekende
nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke. Zijn "Oostends Woordenboek"
(1972) is een merk waarvoor niemand minder dan Karel Jonckheere het
woord vooraf schreef.
Samen met vader Gaston, die hem ook met het woordenboek geholpen had,
publiceerde hij in 1974 en 1976 een tweedelig werk "Vlaamse Visserij en
Vissersvaartuigen". Toen schreef Walter Debrock : "Voor de geschiedenis
van onze Vlaamse visserij betekent dit werk een rijke bijdrage, waarop
verder kan gebouwd worden".
Roland Desnerck bouwde verder en in 1986 verscheen van hem het zeer
gekende werk,"De Oostendse Visserij".
Op donderdag 12 januari spreekt de heer Desnerck ons over de "taal"
van de oostendenaar : "Het Oostends". Mits over voldoende tijd te beschikken wordt de conferentie afgesloten met een kwis. Een aangename
namiddag in het verschiet !
o-o-o-o-o-o-o-o-oTussen Europa en de N.A.V.D. : de Westeuropese Unie (WEU).
De WEU werd in het leven geroepen op 17 maart 1948 door het Verdrag
van Brussel, dat werd ondertekend door België, Frankrijk, Luxemburg,
Groot-Brittannie en Nederland. Het werd in 1954 door de Akkoorden van
Parijs uitgebreid tot de Bondsrepubliek en Italië. Zij maakte de herbewapening van Duitsland en Italië mogelijk, evenals de Frans - Duitse
toenadering door een oplossing voor het Sarrevraagstuk te verschaffen.
Sinds 1984 hebben de Ministers van Defensie van de landen van de WEU
zitting naast hun collega's van Buitenlandse Zaken; hetzelfde
parallellisme is van toepassing in de ondergeschikte organen.
De ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken van de zeven
landen hebben in het "Platform on European Security Interests" (Programma in zake Europese Veiligheidsbelangen), dat op 27 october 1987 in
Den Haag aangenomen werd, hun gehechtheid aan het Bondgenootschap
eveneens opnieuw bevestigd, dat wil zeggen :
- aan zijn veiligheidsbeleid dat steunt op defensie en détente
- aan zijn defensieconcept, namelijk de afschrikking
- aan zijn strategie van het gepaste antwoord (flexible response)
- aan de aanwezigheid van Amerikaanse conventionele en nucleaire middelen.
Zij bevestigen hierin eveneens het specifieke karakter van de verantwoordelijkheden en belangen op het vlak van defensie, van wapenbeheersing en van de Oost - West dialoog.
Tenslotte zullen de huidige onderhandelingen met Spanje en Portugal
op korte termijn de toetreding van deze landen tot de Westeuropese Unie
mogelijk maken.
(VOX nr. 30 van 22 september 1988.)
o-o-o-o-o-o-o-o-o-oNieuws uit de Bestuursrangen.
Wij hebben onze vaandeldrager verloren. Onze trouwe Christopher HINDE
is overleden op 12 November 1988. Velen onder ons hebben zijn uitvaart
bijgewoond op vrijdag 18 November in de St. Janskerk. Wij zullen hem
missen. Nogmaals onze innige deelneming aan Mevr. Hinde-Declercq en
familie.
Wij durven hopen dat Edward Vermeylen als vaandeldrager onze betreurde Chris zal opvolgen.
Op 18 November 88 heeft Maurits Desaever zijn kandidatuur schriftelijk gesteld voor ons bestuur. Hartelijk welkom Maurits ! Op 07 DEC
zien wij mekaar aan de bestuurstafel in "De Drie Sleutels".
Fernand Cuypers bracht ons opnieuw een prachtig brasserieconcert op
02 december 88 met zijn puike Stadsharmonie !
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Een praatje met Voorzitter Octaaf DEFOOR
Eindelijk is nu ook voor mij het ogenblik aangebroken om afstand te doen
als voorzitter van onze zeer mooie en dynamische maatschappij.
Inderdaad, op het einde van het jaar wens ik het voorzitterschap over te
dragen aan één-generatie-jonger-element, dat, ik ben ervan overtuigd, met
bekwaamheid, ijver en scherpzinnigheid, deze taak zal vervullen. U kent hem
reeds geruime tijd, het gaat om confrater André BAROEN, die onlangs tot ons
bestuur toetrad.
Dames en heren we leven in een dermate snel evolueerende tijd dat, wat
gisteren gangbaar was, vandaag reeds riskeert voorbijgestreefd te zijn.
Omwille van deze situatie en om er op een afdoende, doch zeer goed overwogen
manier de trend ervan in het oog te houden, is tijdige verjonging van de
beleidsverantwoordelijken, ook in onze maatschappij, van niet te ontkennen
belang.
Velen onder u weten dat dit steeds mijn stokpaardje is geweest. Ook voor
mijzelf was dat zo, wat ik herhaaldelijk aan mijn achtbare voorganger
Deryckere vertelde toen hij mij maar steeds als zijn opvolger wenste. Hij had
er echter geen gehoor voor en stond erop dat ik de leiding overnam.
Ondertussen was ik niet blijven stilzitten en had ik onze confrater A.
Vercarre, het jongste lid in het bestuur (55j), kunnen overhalen het
voorzitterschap op zich te nemen, wat hij aanvaardde. Doch het heeft niet
mogen zijn, hij stierf vóór de aanstelling kon gebeuren.
En als het dan zo is dat jongeren aanwerven niet altijd makkelijk is, zijn
wij er in de laatste jaren toch best in geslaagd enkele jonge elementen te
motiveren en in het bestuur opgenomen, waar ze flink werk leveren, waarvoor ik
ze hier even in het daglicht wil stellen en feliciteren om hun gewaardeerde
inzet.
Hoe men nu kan aansluiten bij onze Koninklijke Maatschappij van Exonderofficieren verneemt u verder in dit blad.
En op de drempel van de jaarwisseling wens ik u en uw familie een zalig en
aangenaam Kerstfeest en voor 1989 een jaar vol vreugde, een flinke gezondheid
en prettige ontspanningssamenkomsten onder ware vrienden.
O.D.
-O-O-O-0-0-0-OHebt U even de tijd ?
Inlichtingen en bulletin voor aansluiting bij onze Maatschappij.
Bij de meer dan 100jaar oude Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren, Oostende, sluit men zich spontaan, vrij en ongedwongen
aan,als effectief of sympathiserend lid.
Zijn effectief lid zij die als onderofficier bij Landmacht, Luchtmacht,
Zeemacht, Rijkswacht of Medische Dienst van het leger hebben gediend, 't zij
als beroepsmilitair of dienstplichtige. Terwijl alwie begaan is met onze
Maatschappij en haar beleid en activiteiten op prijs stelt, kan als
sympathiserend lid toetreden.
Het lidmaatschap voor 1989 bedraagt :
- 250fr voor effectieve leden,
- 275fr voor sympathiserende leden.
Iedereen ontvangt dan regelmatig, gratis, ons tijdschrift " De Klaroen ",
dat om de 3 maanden verschijnt en alle nodige inlichtingen bevat omtrent
datgene wat in de volgende trimester in de vereniging plaatsvindt, met
bovendien ook nog interessante artikelen over alles en nog wat.

5.
Wij durven rekenen op de welwillendheid en de inzet wan al onze
trouwe leden opdat zij in hun familie, vriendenkring of omgeving, met
die mensen zouden willen praten die vatbaar zijn om deel uit te maken
van onze grote en mooie familie. Let wel : eventuele aansluiting moet
ongedwongen gebeuren, zonder enige druk uit te oefenen.
Hierbij zult u een model van aansluiting willen vinden dat kan
uitgeknipt worden en na zorgvuldig ingevuld, aan ons secretariaat
dient toegestuurd, of overhandigd aan één onzer bestuursleden. Veel
sukses !
_
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX - ONDEROFFICIEREN van de Krijgsmacht.
Afdeling OOSTENDE.

Oostende ……………

Gesticht op 14 november 1887.
AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP.

Ik, ondergetekende ....................................... ,
( voornamen ) .................................
geboren te ........................... op ...............
vraag toegelaten te worden als lid van de vereniging.
Adres : ..............................
Militaire stand ( x ) : B.0.0.
: Toegevoegd onderofficier
: Tijdelijk onderofficier
: Dienstplichtig onderofficier
Graad : ......................
Stamnummer : .................
Krijgsmachtafdeling : .................................
In geval van aanvaarding onderwerp ik mij aan de statuten van de
vereniging.
Handtekening van twee
introducerende leden,

Handtekening,

Naam van de echtgenote ( x ) ...............................
Weduwe van ( x )
..............................
Toegelaten in zitting van ......................
Visa van de voorzitter ..........................
penningmeester ..................................
( x ) : Schrappen wat niet past.
Te sturen aan : R. Van Loocke 124 Taboralaan, 8400 Oostende
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In het Belgisch Staatsblad van
18 december verscheen het K.
B. van 10 december 1987
betreffende het statuut van de
reserveonder-officieren. In 13
hoofdstukken wordt de integrale
tekst weergegeven. Hier volgen
de belangrijkste punten in
verband met de toelating en de
bevordering in graad.
Vooraleer men benoemd kan
worden als reserveonderofficier,
moet men aan een aantal
basisvereisten voldoen. Zo mag
men niet ouder zijn dan 35 jaar en
moet men een opleidingscyclus
voor kandidaat-reserveonderofficier
met succes doorgemaakt hebben.
Ook dient men de lichamelijke,
karakteriële
en
professionele
kwalificaties te bezitten die nodig
zijn om de functies van onderofficier uit te oefenen.
Dienstplichtigen
kunnen
aangeworven worden als kandidaatreserveonderofficier t.g.v. hun
verschijning op het Rekru-teringsen Selectiecentrum ofwel in de
loop van hun dienst-plichttermijn.
Men moet in dit verband een
diploma van het lager middelbaar
onderwijs bezitten, de morele
hoedanigheden noodzakelijk voor
de bevelvoering hebben, slagen in
de psychotechnische proeven en
voldoen aan een medisch onderzoek. De dienst-plichtigen kunnen ook ambts-halve aangeduid
worden om de opleidingscursus te
volgen.
Eveneens beroeps- en
aanvullingsofficieren die ontslag uit het
ambt narnen of die op pensioen
gesteld worden, kunnen toegelaten worden met de graad die ze
bezitten en met hun anciënniteit in
die graad.
Voor de tijdelijke onderofficie-ren
van de drie Machten en van de
'Medische Dienst of de hulp-onderofficieren van de Lucht-macht, bestaat eveneens de mogelijkheid
om verder te dienen in het reservekader.
Eenmaal benoemd kan de reserveonderofficier in graad bevorderd worden mits naleving van
de gestelde voorwaarden.
Deze bevordering hangt uiteraard af van de behoeften van de
mobilisatie. Zo kunnen de reserveonderofficieren pas tot de
hogere graad bevorderd worden nadat de beroepsonderofficieren van
hun
ambtengroep
met dezelfde anciënniteit in de graad van sergeant en
met een normale loopbaan inzake
bevordering tot deze graad zijn
bevorderd.

De integrale tekst van dit K.B. 2424
van 10 december 19S7 verscheen
in het Belgisch Staatsblad Nr 244
van 1987 en kan bekomen worden
op schriftelijke aanvraag bij SID

Een echocardiograaf in het
militair hospitaal van Brussel
In
het
Militair
Hospitaal
van
Brussel
werd
de
Doppler
kleurenechocardiograaf
officieel
voorgesteld. Onder deze stugge benaming gaat echter
een toestel schuil dat niet meer weg te denken is
uit elke cardiologische afdeling die zichzelf respec-teert.
“CAN DO”

In 1951 werd het
Belgisch
Bataljon
in Korea, ingedeeld
bij de U.S. IIIe
Infanterie Divisie.
Deze grote eenheid
van de Amerikaanse
landstrijdkrachten,
heeft een roemrijk
verleden. De leuze
van de IIIe Inf.,
op al haar voertuigen aangebracht,
is "CAN DO" (Wij)
"kunnen het"
Padre Vanderghoten,
onze
aalmoezenier,
vond dat onze eenheid niet minderwaardig was en na
enkele dagen stond
op zijn jeep zijn
leuze "Belgians can
do too".
(R.V.L.)
"PONTONMUZIEK"
De stad Namen is de
peterstad van onze
M909 Bovesse en de
bemanning werd uitgenodigd
na
het
zeer
gewaardeerde
werk in de "Golf".
Zo heeft het muziek
van de Zeemacht een
wat eigenaardig pro
menadeconcert
gegeven op een ponton
op de Maas, voor de
gelegenheid gebouwd
door de Genieschool
van Jambes.
(VOX) .

De echografie van het hart is
een relatief recente techniek, die
dateert van een twintigtal jaar terug. Ze laat het onder-zoek van de
hartholten toe door middel van ultra-geluidsgolven.
Deze ultrafrequente geluidsgolven worden uitgezonden door
één of meer kristallen en gericht
op verschillende hart-structuren
die ze op hun beurt weerkaatsen.
Het uitzendend kristal wordt
aldus
ontvanger
van
de
gereflecteerde ultrasone golven.
De
vertraging
die
hierbij
optreedt afhankelijk van de
frequentie, laat toe om een beeld
te reconstrueren van de ontmoete
hartstructuren
en
om
hun
bewegingen in de tijd te kunnen
volgen.
De bidimensionele werkwijze
biedt aldus een volledig overzicht
van een sector van de doorkruiste
hartkamers. Het is bijgevolg mogelijk om elke fase van de samentrekking en de ontspanning van
het hart, evenals de bewegingen
van de kleppen, in «real time»
waar te nemen.
De «Doppler» (1) maakt eveneens gebruik van ultrasone golven en heeft als hoofddoel de
bloedstroom binnenin het hart te
analyseren. Het toestel licht ons in
over de volgorde, de richting en
de snelheid waarmee het bloed
doorheen de kleppen en de verschillende hartkamers stroomt.
De
Doppler
kleurenechocardiograaf, de laatste aanwinst
van het Militair Hospitaal, is de
recentste perfectionnering betreffende deze materie. De
bloedstromen worden er voorgesteld in verschillende kleuren
afhankelijk van de .richting en
de homogeniteit van de ontlede
stroom. Op die manier wordt een
snelle en preciese diagnose
mogelijk
van
elke
klepaandoening of af wijk ing
in de bloedstroom.
Het
feit
dat
echocardiografie een niet-invasief onderzoek is, biedt het voordeel dat
er geen enkele interventie door
middel van een catheter (2)
vereist is. Het is dus volkomen
ongevaarlijk
en
kan
zelfs
uitgevoerd worden aan het : bed
van de patiënt.
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Dankzij de kleurenechocardiografie kan men elke onregelmatigheid in verband met de hartkleppen opsporen en analyseren.
Het zelfde geldt voor de intracardiale
shunts (3). Dit toe-stel vormt
momenteel
het
on-misbare
instrument van de mo-derne
cardioloog en verschaft hem niet
alleen
een
diagnoseen
evaluatiemiddel maar tevens een
instrument ter follow-up van een
groot aantal hartaandoeningen.
Militair gebruik van de
echocardiograaf.
Het belang van dit toestel situeert zich bij de specifieke taak van
de militaire cardioloog. Hij dient
zich immers bezig te houden met
talrijke
geschiktheidsexper-tises.
Van de 42.875 dienst-plichtigen
van de lichting 1986, hebben er
2.287 een cardiolo-gisch onderzoek
moeten onder-gaan (dit is 5,3%).
Zijn advies inzake de geschiktheid
voor de dienst moet dan ook onbetwistbaar zijn. Dit brengt bijgevolg
met zich mee dat hij zich moet kunnen beroepen op een diagnose die
getuigt van een voldoende precisie, vermits zijn mening in vele
gevallen doorslag gevend is.
De militaire cardioloog dient bovendien te beschikken over spitstechnologie. De chef van de
dienst cardiologie in het Militair
Hospitaal van Brussel, Med LtKol
Deroy, merkt op dat zijn dienst ini
1987 bijvoorbeeld, 6.151 consultaties en hospitalisaties tesamen
registreerde, waarvan een derde
een echocardiografie vereiste.

1 Doppler ; naam
van de Oosten
rijkse geleerde
die het naar hem
genoemde effect
ontdekte.
2 Catheter : buis
(gummi of metaal
tot aftapping van
lichaamsvochten.

Intracardiale shunt : kortsluiting in de
bloedcirculatie,
veroorzaakt
door
een
abnormale opening tussen twee hartkamers.
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De Ex-onderofficieren vierden het feest van de Dynastie.
De Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende, vierde traditiegetrouw, het feest van de
Dynastie op 19 november 1988.
Deze oudste vaderlandslievende vereniging van Oostende, vierde
tevens haar 102-jarig bestaan. De maatschappij werd opgericht in 1887,
met vaandel en erkend door Koning Leopold II. Het is en blijft een
vereniging niet zoals vele anderen.
Dit gezellig vriendenfeest werd met veel luister gevierd in het mooi
kader van het "Koninginnehof" te Oostende.
Bij het binnenkomen kreeg ieder dame een "corsage" aangeboden door
twee lieftallige dames.
Op de receptie aangeboden door de vereniging, verwelkomde en dankte
onze aktieve voorzitter Octaaf DEFOOR alle aanwezigen. Onze dynamische
secretaris Raymond VAN LOOCKE, las vervolgens voor de micro volgende
tekst : Aan zijne Majesteit Koning BOUDEWIJN
Sire,
De voorzitter, het bestuur en de leden van de Koninklijke
Maatschappij der Ex-onderofficieren van het Belgisch Leger,
afdeling Oostende, verenigd op hun jaarlijks banket ter
gelegenheid van de viering van het feest van ons Vorstenhuis,
bieden U en de Koningin, hun beste wensen aan. Hierbij wensen
zij uiting te geven van hun onwankelbare gehechtheid aan het
vorstenhuis en aan het verenigd België. De voorzitter, het
bestuur en de leden van de vereniging, blijven Sire, van uwe
Majesteiten, de trouwste en meest eerbiedige dienaars.
(getekend)
De voorzitter.
0. Defoor.
Dit postogram werd ter deze gelegenheid als hulde en onwankelbare
gehechtheid, aan ons Vorstenhuis gestuurd.
Na lezing hiervan werd het glas omhoog geheven, een heildronk met
een "Leve de Koning" werd door alle aanwezigen op krachtige toon uitgebracht.
Na deze bijzonder hartelijke aangeboden receptie, werden alle aanwezigen vriendelijk uitgenodigd om hun aangeduide plaats aan. de mooi
versierde tafels, in te nemen. Wanneer ieder op zijn/haar plaats was,
weerklonk het Vaderlandslied, gespeeld door het orkest "The Love
Stars". Enkel het "gekwaak" van de vele .parkeenden in de vijvers,
verstoorden de stilte van dit moment. Na deze korte plechtige
ingetogenheid, wenste de voorzitter ons een gezellig samenzijn en
smakelijk eten.
De tafels, ieder voorzien voor acht mensen, waren mooi versierd.
Dank zij ons ere-lid, de h. E. VAN HAVERBEKE, was er voor ieder deelnemer een prachtige, driekleurige menukaart, met volgende tekst :
- KONINKLIJKE FEDERATIE DER EX-ONDEROFFICIEREN van het Belgisch
Leger, Sectie Oostende.
Banket opgediend ter gelegenheid van het feest van het
Vorstenhuis en het 102 jaar bestaan van de sectie.
Koninginnehof, zaterdag 19 november 1988.
Na het opdienen van de geurige, lekkere roomsoep, hield de
voorzitter zijn toespraak en stelde de aanwezige burgerlijke en
militaire personaliteiten voor :
- Burgemeester J. GOEKINT en mevrouw
- Kapitein-ter-Zee G. KNOCKAERT en mevrouw
- Erevoorzitter, de h. Schepen J. CHRISTIAENS
- Voorzitter VOSVAMO de h. J. TAVERNIER en mevrouw
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- 1 meester Chef E. VAN HAVERBEKE, hoofdredacteur NEPTUNUS
en mevrouw
- Adjudant Chef J. MOERMAN, opperadjudant van de Onderofficierschool te Zedelgem en mevrouw
- Oppermeester F. VOLBRECHT, hoofdwapenmeester van de Marinebasis Oostende en mevrouw.
Ook afgevaardigden van verschillende secties uit het land waren vertegenwoordigd;
- Ex-onderofficieren Brussel : 6
Gent
: 2
Kortrijk:2.
De sectie Tongeren had zich laten verontschuldigen.
Vermeldenswaardig is dat de sectie Oostende nog drie oudstrijders
van de oorlog 1914-18 onder zijn leden heeft. Alleen de h. H. DUTRON
was aanwezig. Hij werd door alle aanwezigen warm toegejuigd !
De voorzitter was ook bijzonder gelukkig te kunnen aankondigen dat
hij, vanaf 01 januari 89, het roer van de vereniging in handen van de
nieuwe voorzitter, de h. A. BAROEN, zal overdragen. Zo kan hij eindelijk met pensioen gaan ! Maar, zo voegde hij eraan toe : "zonder aan de
maatschappij vaandelvlucht te doen".
Tijdens en tussen dit verzorgd feestmaal, onder de vrolijke klanken van
het orkest, was de dansvloer steeds druk bezet. Een tombola met mooie en
waardevolle prijzen, kende eveneens een groot succes. Het eten was zeer
smakelijk en in overvloed. Het mag als een van de beste feestmaaltijden van
de laatste jaren aanzien worden. Ook de bediening en de dienst waren
perfect, het personeel verdient een pluim ! Mevrouw COBBAERT, uitbaatster
van het "Koninginnehof", kreeg een verdiende, mooie bloementuil van onze
voorzitter. Zij werd warm toegejuigd.
Deze mooie namiddag werd op een zeer gezellige wijze, rond 1800u.,
besloten in een goede kameraadschappelijke geest.
Het bestuur was dan ook zeer tevreden en voldaan met het succes van
deze viering. Alle leden mogen fier zijn over de Koninklijke Maatschappij
der Ex-onderofficieren van Oostende !
F P
— O-O-O-O-O-O-O-O-O-O —
Eucharistieviering van 20 november 88.
Daags na ons banket kwamen we terug bijeen in de St. Petrus- en
Pauluskerk, om 1130u, voor de Eucharistieviering ter nagedachtenis
van onze overleden leden en sympathisanten.
De plaatscommandant, KTZ G. Knockaert, Schepen-erevoorzitter J.
Christiaens, VOSVAMO-voorzitter J. Tavernier en verschillende voorzitters en bestuursleden van de vaderlandslievende verenigingen van
Oostende, waren tegenwoordig. Vaandeldrager E. Vermeylen zag zich omringd door een tiental vaandels van de VOSVAMO.
Kanunnik-deken J. Loncke was de celebrant van deze eucharistieviering
en sprak een zeer treffende homilie uit waarin de onderofficieren zich
terugvonden.
Twee klaroenen van de Koninklijke Stadsharmonie brachten ons de
"Last Post" bij de consecratie. Het einde kwam met het Vaderlandslied op het orgel van onze dekenale kerk.
— o—o—o—o—o—o—o—o— o—
- Afspraak donderdag 12 januari 1430u in 't "Koninginnehof". -

9.
Een woordje nopens het verder Jaarprogramma '89.
In dit nummer kan men onze activiteiten voor de eerste trimester van
1989 vinden. De drie eerste maanden van het jaar staan dus vast.
Voor de rest van het jaar voorziet het bestuur het volgende :
- April 89 : de heer Walter DEBROCK komt spreken over "Het Beleg van
Oostende van 1706".
- Mei 89 : optreden van de dansgroep "De Zeepaardjes" in de onder
officiersmess van de marinekazerne ; een "reprise" wegens het
succes van het eerste optreden in maart 88.
- Juni 89 : een dagbezoek aan het militair kamp van Beverlo/Leopoldsburg met een geleid bezoek aan het Militair Museum (oud militair
hospitaal).
- September 89 : voordracht door de heer Eddy VAN HAVERBEKE met
als onderwerp "Familiekunde".
- October 89 : voordracht door de heer Jan DREESEN ; het onder
werp zal later medegedeeld worden.
- November 89 : voordracht "Outboard Marine" door de heer André
BAROEN.
- December 89 : nog later te bepalen.
Ziedaar een kort overzicht van het jaarprogramma 89 waaraan nog
wijzigingen kunnen aangebracht worden. Het bestuur blijft steeds open
voor alle suggesties van de leden en sympathisanten. Vooral wat betreft
het bezoek aan het Militair Kamp van Leopoldsburg hadden wij graag
gehoord hoe u erover denkt, alvorens- definitieve stappen te nemen, bij
de plaatscommandant van Leopoldsburg.
-O—O—O—O-O-O—O—O—ODe Rijdende Artillerie van de Landmacht.
Bij de oprichting van de eerste batterijen artillerie door Frederik
de Grote in 1759 werd de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid van een
bliksemsnelle opstelling van de batterijen. De stukbedienaars reden
daarom allen te paard achter de kanonnen !
De eerste Belgische batterij Rijdende Artillerie heeft haar vuurdoop
ondergaan tijdens de historische veldslag bij Waterloo in 1815, waar
zij een deel van de Nationale Garde verpletterde. In 1939 ontstaat uit
het inmiddels gemotoriseerde Artillerieregiment van het Cavaleriekorps
het 17de Artillerieregiment. Tijdens W.O. II onderscheidde het 17 RA
zich te Turnhout-Retie en te Denderschelde, waar de vijand verhinderd
werd de Dender te bereiken.
Na de oorlog wordt het 17 RA opnieuw opgericht in Aachen en in 1956
vindt het zijn definitieve standplaats in het Kamp Majoor SBH Legrand
te Altenrath.
De reiger in het wapenschild van het 17 RA herinnert aan het gevecht
te Reigersvliet, nabij Diksmuide op 06 maart 1918. De spreuk "Versage
ni" is een zinspeling op de volharding en het uithoudingsvermogen, terwijl de gekruiste kanonnen, de koningskroon en het hoefijzer reeds voor
W.O.II in het kenteken van de rijdende artillerie prijkten. Het hoefijzer brengt misschien geluk voor het 17 RA !
(VOX nr. 37 - NOV 88).
—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—
Statutaire Vergadering van de K.M. van Ex-onderofficieren, Oostende,
op donderdag 09 maart 1989, om 1430u, in het "Koninginnehof".

10.
HET BESTUUR VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE.
BARDEN André

Tel. 70 89 22

H. Conscience plein 1

8400 Oostende

DEFOOR Octaaf

Tel. 70 58 13

H. Hartlaan 2

8400 Oostende

VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124

Tel. 32 32 07
8400 Oostende

Ondervoorzitter
Secretaris

DEHAEMERS Theo
Nieuwlandstraat 21

Tel. 50 86 56
8400 Oostende

Penningmeester

PUYSTIENS Frans
Derbylaan 1

Tel. 32 28 34
8401 Bredene

Materiaalmeester

THEYS

Tel. 32 27 92
8400 Oostende

Bestuurslid

CUYPERS Fernand
Kaaistraat 17

Tel. 70 23 70
8400 Oostende

Bestuurslid

MARCHAND Raoul
Groenendijkstraat 161

Tel. 32 14 84
8401 Bredene

Bestuurslid

VERMEYLEN Eduard
Verenigingstraat 104

Tel. 70 94 09
8400 Oostende

Vaandeldrager

DESAEVER Maurits H.
Serruyslaan 74/8

Tel. 50 33 41
8400 Oostende

Bestuurslid

Lodewijk

Voorhavenlaan

Voorzitter

Past-President
Voorzitter-ter-Ere
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