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Nationaal Feest.
Op 21 juli 1989 was onze vereniging vertegenwoordigd met vaandel
op de plechtigheid hier ter stede ter gelegenheid van onze Nationale
Feestdag. Na de optocht met bloemenhulde aan het gedenkteken van
Koning Leopold I werd het Te Deum bijgewoond in de St.Pieter,f&
Pauluskerk. Nadien volgde een receptie op het stadhuis.
Trofee uitreiking in de school voor kandidaat O/Officieren te Zedelgem.
Op 15 juni ontvangt onze vereniging een uitnodiging vanwege
Luitenant-Kolonel SOMERS, commandant van de school N°2 voor
onderofficieren Kazerne Kapitein Stevens gelegen Diksmuidse Heirweg
N° 6 te 8210 Zedelgem, om het schoolfeest op 26 juli bij te wonen.
Sedert verleden jaar is het een gewoonte geworden dat onze Kon. My.
van Ex-O/Off, afdeling Oostende op dergelijke plechtigheid een
trofee overhandigt aan de beste sportman van het schooljaar.
Op 26 juli rond 14.00 u. vertrekken de voorzitter en bestuursleden
(F.Cuypers en E. Vermeylen) met dames richting Zedelgem.In
tegenstelling met verleden jaar mochten wij die dag terugblikken op
mooi weer gedurende de ganse plechtigheid.
Om 15.00 u. begint de militaire ceremonie. De schoolpelotons
voorafgegaan door de muziekkapel van de zeemacht nemen hun plaats in
op het sportplein.
Na de troepenschouwing en de toespraak door de schoolcommandant was
de eedaflegging aan de beurt voor enkele kandidaat onderofficieren.
Prijzen werden vervolgens uitgereikt aan verdienstelijke
onderrichters en aan laureaten die zich in een der schoolvakken
wisten te onderscheiden.Deze prijzen werden geschonken door
militaire en burgelijke personaliteiten.
Het was de laureaat Sgt. DAMIAENS FRANK die de trofee van de beste
sportman van het schooljaar 1988-89, in ontvangst mocht nemen uit de
handen van onze voorzitter van de Koninklijke Maatschappij van Exonderofficieren afdeling Oostende.
Deze trofee stelt een snelheidsloper voor geplaatst op marmeren
voetstuk en met volgend opschrift :
" Sgt. KBOO
2 S O O Sportman v/h jaar 1988-89 Zedelgem
Gesch. door Kon. My. Ex-O/Off, v/h Belg. Leger
DAMIAENS FRANK ”
Na afloop van de prijsuitdeling defileerden de troepen.
Er volgde dan nog een carrousel van de muziekkapel van de Zeemacht.
Het programma liep ten einde in het Kwartier met een drildemonstratie olv. De Korpsadjudantchef MOERMAN,
en dit onder luid
handgeklap van de aanwezigen.
Een receptie volgde voor alle genodigden.
Bij het verlaten van de Kazerne hadden wij nog het genoegen de
sportofficier Kapitein Nijs te ontmoeten.
E.v. 0ntspanningsnamiddag : maandag 9 october 89, 1230u,

"Koniginnehof"

E.v. Ledenvergadering : donderdag 12 october 89, 1430u,

"Koninginnehof'

2.
Even uw Aandacht voor onze Activiteiten.
1 . Ledenvergaderingen.
- Donderdag 14 september 1989, om 1430u in "Het Koninginnehof”,
voordracht met lichtbeelden "Outboard Marine Belgium", door onze
voorzitter André BAROEN.
- Donderdag 12 october 1989, om 1430u, in "Het Koninginnehof",
spreekbeurt door onze confrater Eddy VAN HAVERBEKE : "Stamboomonderzoek" .
- Donderdag 9 november 1989, om I430u, in "Het Koninginnehof",
voordracht met videofilm "Van Koren tot Brood", door de heer
Guido BERNARD.
- Donderdag 14 december 1989, om 1430u, in "Het Koninginnehof",
spreekbeurt door confrater J.-B. DREESEN : "Rendez-vous met Jos
Ghysen, Henrich Böll, Simon Carmiggelt en Godfried Bomans".
2. Feest van de Dynastie.
- Ons traditioneel feest, viering van het feest van de Dynastie,
gaat dit jaar door op zaterdag 18 november. Om 1D55u is er
Eucharistieviering in de dekenale S.S. Petrus en Pauluskerk. De
deken der stad Oostende Z.E.H. Loncke is de celebrant en vooraf
wordt ons nieuw vaandel ingewijd.
- Het jaarlijks banket volgt op de kerkdienst met samenkomst voor
het aperitief en heildronk op Z.M. de Koning, om 1230u in ons
lokaal "Het Koninginnehof". Om 1300u wordt aan tafel gegaan.
- Het banket wordt opgeluisterd door passende muziek en er wordt
ten dans geleid. Er is ook een grote tombola voorzien en het
einde van het feest is om 1900u.
- Voor inschrijving zie verder in het tijdschrift.
3. De Ontspanninqsnamiddagen in ons lokaal.
- Het succes van deze namiddagen gaat nog steeds in stijgende
lijn, (vraag het maar aan past-president O.Defoor). Samen komst
is altijd om 1230u en om 1300u wordt aan tafel gegaan. Deelname
in de kosten blijft 300fr voor een steeds verzorgd middagmaal.
Vooraf inschrijven bij confrater O.Defoor is noodzakelijk : tel.
(059) 70 58 13.
- Gelieve de volgende datums in uw agenda te noteren :
9 october 89 - 30 october 89 - 20 november 89 - 11 december 89
15 januari 90 en 29 januari 90. Kom ook eens af !
-o-o-o—o-oNuttige Adressen.
Voorzitter A. Baroen, H. Conscienceplein, 1, 8400 Oostende. Telefoon
: (059) 70 89 22.
Secretaris R. Van Loocke, Taboralaan, 124, 8400 Oostende.
Telefoon : (059) 32 32 07.
Penningmeester T. Dehaemers, Nieuwlandstraat, 21, 8400 Oostende.
Telefoon : (059) 50 86 56.
Rekeningnummer voor alle betalingen : 000-0146912-54.
Materiaalmeester F. Puystiens, Derbylaan, 1, 8401 Bredene. Telefoon
: (059) 32 28 34.
Past-President 0. Defoor, H. Hartlaan, 2, 8400 Oostende. Telefoon :
(059) 70 58 13.
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Een beetje Geschiedenis.
Onze Nationale Zeevaartlijn OOSTENDE - DOVER (vervolg).
Met het oog op een soepelere commerciële exploitatie werd sedert 1
november 1971 de exploitatie van onze nationale zeevaart lijnen,
toevertrouwd aan de Belgische Regie voor Maritiem Transport,
opgericht bij de wet van 1 juli 1971. In hetzelfde jaar werd een
samenwerkingsakkoord gesloten tussen de scheepvaartlijnen die door
de Britse Spoorwegen, de Belgische Regie voor Maritiem Transport, de
Franse Spoorwegen en de Stoomvaartmaatschappij Zeeland,
geëxploiteerd werden.
Van 1968 tot 1973 uas er ook een dienst op Harwich en van 1972
tot 1984 verzorgde de R.M.T. ook een dagelijkse carferryverbinding tussen Oostende en Folkestone.
In de periode 1973-1978 werd de R.M.T.-vloot uitgebreid met 5
polyvalente schepen van het roll-on/roll-off type, voorzien van heken boegdeur en beweegbare autodekken : de Prins Philippe, de Prince
Laurent, de Prinses Maria-Esmeralda, de Princesse Marie-Christine en
de Prins Albert. Deze schepen hebben het grote voordeel dat ze
gelijktijdig treinreizigers, personenwagens en vrachtwagens kunnen
vervoeren. Ze zijn voorzien van de laatste nieuwigheden wat comfort
en veiligheid betreft, bovendien zijn deze moderne schepen uitgerust
met een self-service restaurant, naast het klasieke restaurant,
ruime salons en een lift ten gerieve van minder-valide passagiers.
In 1982 werd de vloot uitgebreid met de Reine Astrid. Dit schip
heeft een grote vrachtcapaciteit : 45 vrachtwagens van 15m lengte,
met daarenboven een maximum aan comfort aan de reizigers.
Teneinde te kunnen beantwoorden aan de eisen die de gehaaste
toerist en de zakenman stelt, heeft de R.M.T. in 1981 twee jetfoils
ingezet tussen Oostende en Dover. Deze pijlsnelle vaartuigen werden
door Boeing, de bekende Amerikaanse vliegtuigconstructeur, gebouwd.
De overtocht per jetfoil duurt slechts 100 minuten. Het comfort en
de faciliteiten aan de jetfoilreizigers verleend zijn vergelijkbaar
met die waarover vliegtuigpassagiers beschikken.
Om de capaciteit van haar vloot nog meer te kunnen opvoeren en tot
een rationelere exploitatie te komen, besloot de R.M.T. om 3 van
haar MP-schepen te "jumboï-seren". Deze originele operatie bestaat
erin dat deze schepen horizontaal doorgesneden worden, waarna een
bijkomende garagedek tussen gevoegd wordt. De Prinses MariaEsmeralda, de Princesse Marie-Christine en de Prins Albert werden
aldus gejumboïseerd. Na deze geslaagde ingreep in de periode 19851986 is de capaciteit van deze drie schepen opgevoerd tot 1400
passagiers en 374 wagens of 68 vrachtwagens.
Thans gaat de R.M.T. scheep onder de commerciële vlag van P & O
European Ferries. Zodoende maakt de Oostende-Dover verbinding
deel uit van de grootste en best uitgeruste kanaalvloot.
De R.M.T. beschikt over een effectief van ongeveer 1800 man, tewerkgesteld aan boord van de varende eenheden, in de werkhuizen, op
de kaden en in de administratie. Ze leent varend personeel uit aan
het Bestuur van het Zeewezen en de Binnenvaart, waarvan ze zich na
de oprichtingswet van 1971, heeft afgescheiden.
De R.M.T. bevat een vijftal directies die zich inlaten met het
werven van kliënteel en de verkoop van reizen (Handelsdirektie), het
leveren van varensklare schepen (Direktie Materieel), het ter
beshikking stellen van de vereiste mankracht (Direktie Personeel),
het uitvoeren van de geprogrammeerde overtochten (Direktie
Productie) en het voeren van een financieel beheer (Direktie
Financiën). Deze direkties scharen zich om de Staf waarvan een
directeur-generaal het hoofd is. Een centrum voor
Informatieverwerking is werkzaam voor alle direkties.
De exploitatie van de restaurants op de schepen is toevertrouwd
aan de "Compagnie Internationale des Wagons Lits et du Tourisme. De Bank
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Brussel Lambert (B.B.L.) houdt ten gerieve van de passagiers de
wisselkantoren open.
Aangezien de zeevaartlijn Oostende-Dover een schakel vormt in het
internationaal spoorwegverkeer tussen Groot-Brittannië en het
Vasteland, ligt het voor de hand dat de R.M.T. zowel met de Britse
Spoorwegen als met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen,
nauw samenwerkt. Daarenboven is de Regie aangewezen voor de verkoop van
haar reizen op de medewerking van reisbureau's in binnen-en buitenland.
Hetzelfde zeetraject moet ook aanzien worden als een verbindingsstuk
tussen de E5-autoweg en het autowegennet in Groot-Brittannië .
De R.M.T. is onderworpen aan de wet van 16.3.1954 betreffende de
controle op sommige instellingen van openbaar nut. Ze wordt bij toepassing van die wet gerangschikt onder categorie A wat o.m. betekent dat
ze ertoe gehouden is, jaarlijks de begroting en de rekening aan het
parlement voor te leggen voor goedkeuring. Het Rekenhof oefent toezicht
uit op de financiële verrichtingen.
De Zeevaartroutes gevolgd door de Schepen van de G. - D. lijn.
Naargelang van de weersomstandigheden en de getijstanden kan, op
bevel van de commandant van het schip, bij vertrek uit Oostende, de
binnenroute of de buitenroute gekozen worden,
1. Binnenroute.
De binnenroute is gelegen tussen de talrijke zandbanken védr de
Vlaamse en de Franse kust. Bij het volgen van deze route hebben
de passagiers een mooi uitzicht op de duinen die hier en daar
onderbroken worden door badplaatsen en vissershavens zoals
Middelkerke, Westende, Nieuwpoort, Koksijde en De Panne. Verder
voert deze route het schip langs de Zuydcote-pas waar het de
Frans-Belgische grens overschrijdt. Iets verder ligt Duinkerke,
één der grootste franse havens. Enkele mijlen verder vaart het
schip door het Nauw van Kales waar zich ook het licht-schip DYCK
bevindt. Dit nauw is het drukst bevaren gedeelte van het Kanaal.
De duinen langsheen deze route beschermen het schip tegen de hoge
zeegang, veroorzaakt door de stormwinden uit de zuidelijke- en
noordelijke sectoren. De afstand afgelegd over de binnenroute is
iets korter dan over de andere, maar door de geringe diepte van
bepaalde gebieden zoals bijvb. de Zuydcote-pas, kan er niet zo
snel gevaren worden als in volle zee. De meterologische
omstandigheden zoals weer, getijstanden en stroomrichtingen zijn
dus de enige redenen waarom de commandant voorrang geeft aan de
binnenroute.
2. Buitenroute.
Vertrekkend uit Oostende vaart het schip de Binnenstroombank aan
bakboord voorbij en vervolgt zijn weg rond de Buitenstroom-bank,
gelegen op 2,2 zeemijl van het staketsel. Het schip vaart verder
westwaarts, voorbij natuurlijke hindernissen zoals de
Kwintebank, de Buiten-Ratel, Ruytingen en Sandettie. Op ongeveer 2
mijl (2,7km) van het lichtschip DYCK vaart het schip recht op
Dover af, waar het 50 minuten later aankomt. Deze route werd
getrokken overeenkomstig de aanbevelingen van de I.M.C.O. Deze
gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties is verantwoordelijk voor de maritieme veiligheid en de doeltreffendheid
van de zeevaart. Het doel van haar aanbevelingen is een ordelijk
verloop van het verkeer mogelijk maken en de aanvaringsrisico's
verminderen, dit vooral in de streken waar het verkeer druk is,
zoals bijvoorbeeld op het Kanaal en specifiek dan in het Nauw
van Kales.
F.P.
-o-o-o-o-o-o-o-

HET OOSTENDS KULTUREEL PASPORT.
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Kent u het Oostends Kultureel Paspoort al ?
Deze pas die door de Oostendse Kulturele Raad wordt uitgegeven,
biedt tal van voordelen in het kulturele leven van Oostende. U krijgt
met name op vertoon van uu paspoort redukties, rangverhoging en zelfs
gratis toegang op de manifestaties van de verenigingen van onze stad. U
hebt de keuze uit vormende avonden, hobbyaktiviteiten, spektakel, enz.
Ook het stadsbestuur verleent zijn medewerking, in de vorm van
reduktie in de stedelijke musea, het Ensorhuis, het Aquqrium. Daarnaast
geniet u een vermindering op de toegangsprijs van het Provinciaal
Museum voor Moderne Kunst, in het Casino-Kursaal en in de zalen van het
Rialto-Kwintet.
De kaart vertoont veel gelijkenissen met de alombekende Jeugdkaart en
is eveneens een kalenderjaar geldig.
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u altijd terecht in "Den
Aanklap", Leffingestraat 85, 84DO Oostende - tel. 059/50.99.72. Het is
ook op dit adres dat u de kaart, voor 100fr., kunt aanschaffen.
Het Oostends Kultureel Paspoort, een must voor wie het hele jaar door
van onze kultuur wil genieten !
—o-o-o—o— o-o—o—
LONDEN (2).
Met een hedendaagse oppervlakte van zowat 1.500km² is het allemaal
begonnen met de gebieden "City en Westminster" en de kronkelende
begrenzing van de Theems. Door de eeuwen heen is de stad gaan groeien
naar de vele dorpen rondom. Sedert de 2de wereldoorlog is het ook gaan
groeien in de hoogte !
De dichtheid wordt veel verzacht door de vele parken, de squares en
de commons : Hyde Park - Regents Park - Bloomsbury Square - St. James
Square - Wimbledon Common - Hampstead Heath, om er maar enkele te
noemen. Zij zijn er vooral gekomen na het Grote Vuur van 1666. Zij
maken van Londen een "andere" hoofdstad.
Ooit werd deze stad beschreven als "een verzameling dorpen", door
een van Engeland's grootste schrijvers, William Wordsworth. Hiermee
werden Soho - Bloomsbury - Hampstead - Highgate - Greenwich - Chelsea
Richmond - Chiswick - Croydon - Wimbledon - Acton - Islington - Fulham
Hammersmith en nog veel andere bedoeld.
De beroemde "Square MiIe" (vierkante mijl), in de City, is het
originele Londinium : het deel met St. Paul's - Bank of England -Royal
Exchange - Mansion House. Nu is "Greater London" zo groot dat, door de
warmte-afgave van de verwarming der gebouwen, er een
temperatuursverhoging van 2 a 3 graden bereikt wordt tegenover het
omliggende platteland !
De "Great Fire" in 1666 kostte het leven aan slechts 4 mensen, maar
13.000 gebouwen werden vernield. De brand begon op 2 september door
overhitting in een bakkersoven in Pudding Lane. Het was de eerste grote
gelegenheid om van Londen een meer geordende, open stad te maken.
Beroemde architecten van die tijd zoals Sir Christopher Wren en John
Nash, herbouwden de stad volgens urbanisatieplannen waaraan iedereen
zich diende te houden. Alle gebouwen werden vanaf toen in steen opgetrokken. Voor het eerst werden herenhuizen rond squares gebouwd, dank
zij hogergenoemde architecten. Toen werd ook St. Paul's Cathedral gebouwd, de mooiste verwezenlijking van Sir Christopher Wren. Het is de
begraafplaats van o.a. Nelson en Wellington.
Was het Grote Vuur een grauwe zegen voor het toekomstig Londen, dan
was de grote "Blitz" van 1940 de zwarte.
.
('t vervolgt) R.U.L.
—o—o—o—o—c—o—o—

Luchtmacht Slankt Af !
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Via de krant "H.L.N." van 12 juli 89 vernemen wij dat onze Luchtmacht gaat afslanken. Tegen het jaar 2000 zal het aantal vliegtuigen
van 144 tot 120 teruggebracht worden. Het aantal toestellen per
smaldeel van 18 naar 15.
Er is geen sprake van het sluiten v an vliegbases, zoals geruchten
het willen. De Luchtmacht uil de huidige 8 smaldelen handhaven binnen
de organisatie van 4 wings, verdeeld over evenveel vliegbases.
De voorgenomen verhuis van de Elementaire Vliegschool uit Goetsenhoven naar Koksijde zal ve rmoedelijk ook niet doorgevoerd worden ge zien de enorme kosten die hieraan verbonden zijn. Te Koksijde zou een
complete infrastructuur moeten opgericht worden. De Luchtmacht zou
Goetsenhoven niet sluiten en ook niet overdragen aan de Landmacht.
De 15de Wing van Melsbroek zal drastisch afgeslankt worden. De
transportvliegtuigen HS748 en de verbindingsvliegtuigen Swearingen
Metro zouden buiten dienst gesteld worden. Het lot van de twee
troepentransportvliegtuigen Boeing 727 en de twee regerings -Falcons
blijft onduidelijk.
Voorts wil men 20 van de 60 Mirages moderniseren om de veiligheid
van de piloot te verbeteren, wat wil zeggen dat men ze tot het jaar
2005 in de lucht wil houden. De Mirage 5BR -toestellen, die gebruikt
worden voor verkenning, zullen niet wor den gemoderniseerd. Zij kunnen
tot 1995 in dienst blijven maar daarna zal met de NATO moeten worden
gepraat over deze verkenningstaak.
Ook de 27 lesvliegtuigen Siai-Marchetti SF-260M van de Elementaire
Vliegschool te Goetsenhoven zouden tot in de 21ste eeu w moeten meegaan. Zeven zouden moeten bijgekocht worden om verliezen van de voor bije jaren weg te werken.
De Luchtmacht zou heel spoedig maatregelen treffen om het afvloei en van piloten naar de burgersector te remmen. Dat zou gebeuren door
een geheel van maatregelen, die bevorderingskansen, loopbaanpremies
en financiële vergoedingen zou omvatten om op te tornen tegen de zware
concurrentie van de burgersector. Sedert kort moet de Luchtmacht zo'n
15 piloten per jaar vervangen, die de dienst verlaten na afl oop van
hun dienstverbintenis. Die maatregelen zouden 105 miljoen fr. kosten.
- o- o- o- o- o- o- o- o—
NATO - Normen
De training van onze Krijgsmacht (Land -, Lucht- en Zeemacht),
bleef vorig jaar ver beneden de gestelde NATO-normen, l/oor de
toekomst ziet | het er nog slechter uit. Steeds wordt op defensie
gesnoeid met alle gevolgen van dien. Hierna volgen de door de NATO
gestelde eisen en de manier waarop hieraan wordt beantwoord in de
drie strijdmachten.
Bij de Landmacht werden per soldaat in 1988, 45 tr ainingsdagen
voor operaties uitgevoerd. De NATO -norm bedraagt 60.
Onze piloten van de Luchtmacht haalden 172 vlieguren, de NATO
vraagt er 240 !
Ter zee haalt de Zeemacht evenmin de normen. De alliantie schrijft
108 dagen op zee voor de helft van de vloot voor. De gemiddelde
zeeman vertoefde slechts 63 a 77 dagen op zee, naargelang het type
schip.
Hoelang kan men de schijn nog redden ?
-o-o-o-o-o-o-
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Logistieke eenheden van de
4e Pantserinffanteriebrigade in
Van 8 tot 10 mei was de streek ten
zuiden van Paderborn het toneel van
een
FTX
(Field
Training
Exercice) van de 4e
Pantserinfanteriebrigade. Het was een _ logistieke oefening die de naam «Busy Bee» (bezige bij) meekreeg.
De 4e Compagnie Materieel uit Werl en de 4e Compagnie Ravitaillering en Transport uit Soest werden er
getraind op militair vlak. Dat hield in dat beide compagnies een alarmkantonnement moesten bezetten, instaan
voor hun eigen omtrekverdediging en de nodige maatregelen moesten treffen bij een «NBC-aanvaJ».

Korpsjournaal - l juni 1989

Naar Namibië.
Dp 22 augustus 89
zijn 30 Belgische
rijkswachters en
mannen van de M.P.
naar Namibië vertrokken.
Zij zullen er in
opdracht van de
UNO, de verkiezingen helpen in de
juiste banen leiden.
Tegen 1 april 90
worden zij terug in
België verwacht .

De logistieke compagnies voerden de
opdrachten voor hun klanten gewoon
verder uit vanop de plaats waar ze
voor de oefening waren ontplooid.
Zo verzorgde de 4e Cie Rav Tpt
bijvoorbeeld de voedsel-verdeling te
velde voor de verschillende kwartieren
van Soest. Ook de klanten die niet
deelnamen aan de FTX kwamen hun
voedsel afhalen in het terrein, in
plaats van in het kwartier Adam, zoals
ze dat anders doen.
Ook voor de 4e Cie Materieel was er
werk aan de winkel toen een M.A.N.
6-tonner op een smal bosweggetje in de
modder wegzakte en een M 62
depannagewagen daar zelf in de
problemen
kwam.
Een
tweede
depannagewagen
en
heel
wat
stielkennis kwamen eraan te pas.

Soldaat-milicien Gijsbrechts was pas
twee dagen in zijn eenheid te Soest
aangekomen :«Je slaapt niet elke nacht
in een schuurwaar de wind door de
kieren naar binnenkomt. Dat was even
wennen. En over dag een uur in volle
zon de wacht optrekken met mijn
NBC-uitrusting aan had ik ook nog
nooit gedaan. Maar het maakt deel
uit van de oefening». Voor een oudere
plaatselijke
omwoner
was
het
duidelijk niet de eerste keer dat hij
dergelijke oefeningen zag : «Van
maneuvers als deze hebben we geen
last. Er wordt weinig of niets
beschadigd. Op dat vlak hebben de
Belgen hier trouwens een vrij goede
reputatie».
. , (hv; fo to 's : p f)

Een Nieuw Vaandel !
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Ja, het is zover. Wij hebben een nieuw vaandel ! Het werd hoog
tijd, vraag het maar aan vaandrig Edward (Julien) Vermeylen. Hij
kwam steeds meer teneergedrukt terug van de plechtigheden waar hij
onze maatschappij vertegenwoordigde met ons vaandel. Tot hij op een
bestuursvergadering verkondigde dat onze vlag zowat in de meest
slechte staat verkeerde van alle op een plechtigheid (ik weet niet
meer dewelke), tegenwoordige vlaggen. Dadelijk werd het een punt op
de agenda van de vergadering en er werd beslist van de nodige informatie te nemen met het oog op reparatie of vervanging. De man die
ons vorig vaandel heeft gemaakt, ere-burgemeester A. Claeys van
Bredene, heeft deze activiteit gestaakt. Prijsoffertes voor herstelling waren steeds aan de hoge kant. Uiteindelijk werd beslist bij
algemeenheid van stemmen tot aankoop van een nieuwe vlag, waarbij
een brugse firma het beste aanbod deed. Het kost ons uiteindelijk
27.000fr, wat redelijk is, geloof ons vrij ! Toch is zo'n som gelijk
aan het lidgeld van 108 leden ! Wij hebben, na rijp overleg, beslist
om een oproep te doen aan alle leden, weduwen en sympathisanten, om
elk naar eigen kunnen, een bijdrage te storten. Een lijst zal in de
schoot van het bestuur aangelegd worden, "Steunlijst Nieuw Vaandel"
geheten. Alleen de namen van de schenkers zullen verschijnen in ons
tijdschrift "De Klaroen", niet het geschonken bedrag. Het is natuurlijk zo,dat, het totale bedrag en de tussentotalen,wel zullen ter
kennis gebracht worden. Elke tegemoetkoming, ieder volgens eigen
beurs, is zeer welkom. Wij hopen in dit nummer reeds de namen van de
eersten te publiceren. Dank bij voorbaat !
- o – o – o – o – o – o — o Steunlijst Nieuw Vaandel. (1)
Alle leden van de raad van bestuur hebben een bijdrage gestort. Het
voorbeeld komt van waar het moet komen, zo hoort het.
-o-o-o-o-o-o-o-

9.
Medalje HOUBAERT Marcel.
De heer Marcel, Benedikt, Cornelis HOUBAERT zag het
levenslicht te Deurne op 30 mei 1910 en is er eveneens overleden
op 54 jarige leeftijd op 29 juni 1964.
Hij was gehuwd met juffrouw Gilbert, Victoria VAN ELSLANDER, geboren te Hooglede op 29 oktober 1911.
Hij was kapper van beroep en woonachtig Noordstraat 10, te Veurne.
Hij deed zijn militaire dienst bij de 2de Cie van het 3de
Linieregiment, gekazerneerd te Oostende.
Bij de jaarlijkse Nationale Schietwedstrijden van het
Belgisch leger in 1930, behaalde Marcel Houbaert de 1ste
prijs.
Ter gelegenheid van deze overwinning werd hem een zilveren
medalje geschonken om deze gebeurtenis te herdenken. De hieronder
beschreven en afgebeelde medalje is deze die werd geschonken aan de
heer Marcel HOUBAERT.
1930 MEDALJE IN ZILVER 0 35 mm Vaste ring
R/ In het midden een kroon, 2 gekruiste geweren en een granaat.
Bovenaan en onderaan een tekst in 2 lijnen :
ARMEE BELGE / CONCOURS DE TIR
BELGISCH LEGER / SCHIETPRIJSKAMPEN.
V/ 2 lauwertakken in een kransvorm met middenin een tekst in
4 lijnen :
1e PRIJS 1930 / M. HOUBAERT / II CO. / 3 L.R.

LIETARD Edwin
Wapenplein, 14 B/3
8400

OOSTENDE

Tel. 059/70.57.04

-o-o-o—o—o-o-o—o—
Parlementaire Vraag.
Vraag van de heer GHESQUIERE, senator, aan de heer COEME,
minister van Landsverdediging, i.v.m. het Besparingsplan en de
gevolgen voor de Zeemacht.
Antwoord : Het besparingsplan Charlier bevat 3 maatregelen die
de Zeemacht betreffen :
- de sluiting van de basis van KALLOO
- de beperking van de modernisering van de fregatten
- de modificatie van de status van de mijnenbestrijdingsvaartuigen,
In Oostende worden er geen eenheden ontbonden.
De zeemacht zal haar mijnenbestrijdingscapaciteit behouden door
de verderzetting van het tripartitemijnenjagersprogramma en de
studie betreffende de toekomstige mijnenvegers.
De modernisatie van de fregatten zal beperkt blijven tot het
strikte minimum om hen tot het einde van hun leven operationeel te
houden. De regering heeft beslist om een muziek per Macht te
behouden. De muziekkapel van de Zeemacht wordt dus behouden. De
Mess (?) te Oostende wordt niet gesloten.
De bijdrage van de Zeemacht tot het besparingsplan wordt geraamd
op 2,2 miljard BF investeringskredieten en jaarlijks op 35 miljoen
werkingskredieten.
-o-o-o-o-o-o-

10.
HET

VAANDEL

Er zijn verschillende soorten vaandels, de banier, de vaan, het
vaandel, de wimpel en de standaard.
Banier : Het oorspronkelijk veldteken voor vorsten en hoge edelen. De
banier was vierkant in tegenstelling tot de vaan en de wimpel.
Het vaandel/standaard waarom de krijgslieden zich scharen
tevelde.
Vaan
: vlag door minder aanzienlijke ridders gedragen en in 1 of 2
punten uitlopend.
Vaandel: 1.Aan een stok gedragen doek met de kleuren of emblemen
van een land, een vereniging, enz.
2.Veldteken door de infanterie gedragen in vierkante
vorm en met het rijkswapen erop; in tegenstelling met
de standaard van de cavalerie.
Wimpel : lange smalle vaan te land, veelal als versiering boven de
vlag gevoerd. Als
scheepsvaan in 2 punten uitlopend en ge
hesen op de grote
mast van oorlogsschepen in de kleuren
van de vlag.
Standaard: 1.Vaandel der cavalerie van klein formaat dat aan een korte
stok wordt gevoerd.
2.Vlag gevoerd door een vorst of vorstin en de leden van het
koninklijk huis.
3.Marinestandaard door de eskader of divisiecommandant
op zijn vlaggeschip gevoerd; vierkante, driehoekig uit
gesneden vlag .
De standaard is kleiner van afmetingen dan het vaandel.
Reeds lang voor onze tijdrekening was het vaandel een begrip en zien we
op oude schilderijen, grote vaandels met goud en edelstenen bewerkt, dit
ten teken van waardigheid.
Ieder volk, natie, groep of vereniging heeft zijn symbolen in het
vaandel aangebracht. Vlaggen van verenigingen hebben meestal met de
kleuren, ook voorwerpen en teksten in de vlag geweven. Dit met betrekking tot, de aktiviteit en de beweegreden der vereniging.
Het vaandel moeten wij om al deze redenen eerbied bewijzen.
Theo.
-o- o- o- o- o- o- o—

Uit NEPTUNUS.

Veel van onze leden weten dat oud-bestuurslid J.B. DREESEN, medewerker is van het maritiem tijdschrift NEPTUNUS. Onze Jan brengt er om
de 2 maanden de populaire rubriek "Woorden uit de Zeemanskist". In het
nummer 221 van juli 1989, verschijnt de 100ste bijdrage van deze exonderofficier van de Zeemacht.
De raad van beheer van NEPTUNUS is aan deze gebeurtenis niet voorbijgegaan en in een voorwoord brengt Fregatkapitein R. VAN RANSBEEK,
directeur Neptunus, hulde aan J.B.D. In naam van alle lezers, alle
medewerkers, de redactie en de rest van de Zeemacht, feliciteert hij
de "jubilaristaalvirtuoos". "Woorden uit de Zeemanskist" verscheen
voor het eerst 21 jaar geleden in nr. 5 van de 15de jaargang. Geen
enkel rubriek heeft, in de geschiedenis van het tijdschrift NEPTUNUS,
zolang stand gehouden, aldus Van Ransbeek. Wij hopen dat hij nog
jaren in zijn "kist" zal blijven onderduiken om er taalparels uit op
te halen, schrijft de directeur.
De Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren, afdeling Oostende, sluit zich aan bij Fregatkapitein Van Ransbeek, om ons lid Jan
DREESEN, een hartelijke PROFICIAT te wensen !
•o-o-o-o-o-o-

11.

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN

Oostende,

EX-ONDEROFFICIEREN
van de KRIJGSMACHT
OOSTENDE
Gesticht in 1887
Postrekening 000-0146912-54

Briefwisseling

secretariaat

124 taboralaan
8400 Oostende.
059) 32 32 07
AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP.
Ik, ondergetekende......................................
voornamen .....................................
geboren te ............................ op .................
vraag toegelaten te worden als lid van de vereniging.
Naam van de echtgenote ( o ) ...............................
Weduwe van ( o ) ..........................................

Adres : .............................
Militaire stand ( o )

:
:
:
:

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.
Toegelaten in zitting van
Handtekening van de
2 introducerende
leden.

.............................

De penningmeester ...........
De voorzitter ...............
( o ) : Schrappen wat niet past.

12.

Feest van de Dynastie. Banket.
Zoals reeds gemeld gaat ons jaarlijks banket, t.g.v. het feest
van ons Vorstenhuis, door op zaterdag 18 november 1989. Samenkomst om 1230u., dus na de Eucharistieviering, in ons lokaal "Het
Koninginnehof", Maria-Hendrikapark te Oostende.
Wij brengen samen met de genodigden de toast aan Z.M. de
Koning en gaan om I300u aan tafel.
Het menu ziet eruit als volgt :
- Schotel van gerookte vis
- Minestrone
- Gemarineerd varkensvlees met appeltjes en rozijnen
- Dame blanche
- Koffie
- 1 glas uitte en 1 glas rode wijn.
Dit alles, aperitief inbegrepen, wordt u aangeboden tegen
de democratische prijs van B50fr/per persoon.
Betalingen en inschrijvingen morden vanaf nu ingewacht bij de
penningmeester. U moogt betalen op de vergaderingen of storten op
onze rekening nr. : 000-0146912-54 K.M. van Ex-onderofficieren
van Oostende, 21 Nieuwlandstraat, 8400 Oostende.
Gelieve bij inschrijving steeds het aantal dames te vermelden.
De uiterste datum voor inschrijving is vastgesteld op 10 november
1989.
Het banket wordt voorafgegaan door een eucharistieviering in de
St. Petrus en Pauluskerk ter nagedachtenis van onze overleden leden
en sympathisanten. Celebrant is Z.E.H, kanunnik-deken J. LONCKE.
Vooraf wordt ons nieuw vaandel gezegend. Ter dezer gelegenheid zal
onze ere-voorzitter, 1ste schepen van Oostende, de heer J. Christiaens
het peterschap aanvaarden, schepen van cultuur mevr. E. Vercruyssen
bereidwillig het meterschap op zich neemt. Wij hopen dat al onze
leden en sympathisanten zullen aanwezig zijn.
-o-o-o-o-o-oPersbericht.
Wij vernemen, via de pers, de aanstelling tot voorzitter van de
W.I.T.A.B., van schepen der stad Oostende J. CHRISTIAENS, onze erevoorzitter .
Het is de eerste maal dat een oostendenaar tot voorzitter van de
W.I.T.A.B. wordt gekozen. Deze instelling is de Westvlaamse voor
Technisch Advies en Bijstand voor Ruimtelijke Ordening. Onze
gelukwensen |l|
—o-o-o-o-o—
Pensionering
De moeilijkste periode in een huwelijk is voor sommige echtparen
het moment dat de man wordt gepensioneerd. Huwelijksproblemen die
ziekten veroorzaken komen op grote schaal voor nadat de echtgenoot
is gestopt met werken. De problemen beginnen meestal als de echtlieden
niet voorbereid zijn om veel meer tijd met elkaar door te brengen.
Begeleiding en advies is dikwijls noodzakelijk, zelfs voor mensen
die al vele jaren getrouwd zijn. De mate waarin een gepensioneerde
alternatieven weet te vinden voor de veranderingen in zijn leven, is
bepalend voor de rest van zijn vrije jaren en zijn huwelijk.
-o-o-o-o-o-o—

