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Het woord is aan de voorzitter.

1.

Waarde confraters, beste vrienden.
Wij honen dat deze uitgave N° 2/90 van ons tijdschrift " DE KLAROEN " U
allen in de beste gezondheid mag toekomen. Het bestuur van onze
Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren blijft .steeds actief OD
post om u allen te dienen. Het is voor ons verheugend vast te stellen
dat onze maandelijkse ledenvergaderingen verlopen in een uiterst
vriendelijk en ontspannen sfeer en dat meer en meer leden hieraan
deelnemen.
Zoals men ziet in dit tijdschrift is het volledig jaarprogramma reeds
gekend, dit dank zij de personen en instanties die bereidwillig waren
hun steun te verlenen aan onze vereniging .
In de maand februari op 12/02/90 werden wij getroffen door het
overlijden van een graag gezien lid van onze vereniging de Heer ALBERT
DEBRUYNE. Wij nemen deel in de diepe rouw die de families treft.
ooooooocoooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo
Even uw aandacht
Graag herinneren wij onze leden aan nog enkele belangrijke
gebeurtenissen in het leven van ons Belgisch Vorstenhuis :
Z.M. Koning BCUDEWIJN I viert dit jaar 1990 zijn 60st. verjaardag.
Boudewijn, Leopold, Albert, Karel, Axel, Maria, Gustaaf, Graaf van
Henegouwen, werd geboren ot> 7 september 1930 in het kasteel
Stuyvenberg, als tweede kind van Prins Leopold en Prinses Astrid.
Koning BOUDEWIJN en Koningin FABIOLA vieren dit jaar 1990 hun 30
st. huwelijksverjaardag.
Zij traden in het huwelijk te Brussel op 15 december 1960. Het
burgerlijk huwelijk werd OD het Paleis te Brussel voltrokken, terwijl
het kerkelijk huwelijk in de Sint-Michielskathedraal ingezegend werd.
ooooooocoooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo
" LA LIGUE PATRIOTIQUE DE SOUS-OFFICIERS DE L'ARMEE BELGE " viert op
22/04/90 haar honderdjarig bestaan te Brussel.
Het programma van de afdeling Brussel van onze Federatie is als volgt :
10.00 u. : Sainte Messe en l'Eglise royale de St. Jacques sur
Coudenberg.
11.00 u. : Hommage au Soldat Inconnu- Depot de fleurs et réanimation
de la Flamme sacréé.
11.15 u. : Départ vers le Club Prince Baudouin, quartier Reine
Elisabeth Evere,
12.00 u. : Réception des Autorités - Apéritif.
13.00 u. : Installation officielle du Lieutenant-Colonel B.E.M. Guido
DENIS,
Directeur du Centre d'Histoire et des Traditions de la Gendarmerie
Royale, en qualité de Vice- Président d'Honneur de la Ligue
Patriotique.
13.15 u. : Banquet
MENU : Apéritif; Saumon fumé parni ; Consommé andalouse ;
Tournedos Rossini ; Fromages - Patisseries ; Moka
Vins blancs et rouges.
Prix Frs 990 par personne
ooooooocoooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo

2.

Wekelijkse Ledenvergaderingen in "Het Koninginnehof".
De ledenvergaderingen gaan door op de 2de donderdag wan de maand, om
1430u, tenzij anders vermeld. Er zijn geen ledenvergaderingen in de
maanden juli en augustus. Leden die moeilijkheden ondervinden om
naar het lokaal "Het Koninginnehof" in het Maria-Hendrikapark te
komen, geven een seintje aan een lid van het bestuur.
Het programma voor de e.v. drie maanden is als volgt :
1. Donderdag 12 april 1990 :
- Woord van de voorzitter.
- Verslag en mededelingen.
- Diavoordracht "De Staten aan de Golf" door de h. V. Leerman
- Koffietafel en tombola.
2. Donderdag 10 mei 1990 :
- Woord van de voorzitter.
- Verslag en mededelingen.
Posterijen" door de h. R. Nassel.
- Voordracht "De Belgische
- Koffietafel en tombola.
3. Donderdag 14 juni 1990 :
- Woord van de voorzitter.
- Verslag en mededelingen.
- Bingo.
- Koffietafel en tombola.
-o-o-o-o-o-oEn de Data van de Etentjes.
Onze etentjes met gezellig samenzijn gaan in princiepe om de 3 weken
door in ons lokaal. U wordt verwacht omstreeks 1230u. en om
1300u.gaat men aan tafel. De deelname in de kosten blijft
democratisch 300fr. Vooraf inschrijven bij voorzitter-ter-ere 0.
Defoor op de ledenvergaderingen, of telefonisch op het nummer (059)
70 58 13. Te noteren in uw agenda : 26/3 - 23/4 - 14/5 - 28/5 - 18/6
- 09/7 -30/7 - 20/8 - 10/9 - 01/10 - 22/10 - 12/11 - 03/12 - .
In "De Klaroen" hr. 1/90 werd een foutieve datum gemeld : 19/5 ;
onze verontschuldigingen hiervoor.
Wij kunnen u nu reeds melden dat de vooropgestelde datum voor ons
feest van "Koningsdag", zaterdag 17 november 1990 is.
-o-o-o-o-o-o"Het Koninginnehof" 100Jaar. !
Ons lokaal "Het Koninginnehof" viert dit jaar zijn eeuwfeest. Men
herdenkt de datum van de eerste koncessie van "La Laiterie Royale",
in 1890. Naar schijnt zijn reeds heelwat festiviteiten gepland. Het
weekblad "De Zeewacht" van 23 februari 90, brengt op bladzijde 2,
een bijdrage van de hand van Omer VILAIN, met 3 mooie oude photo's
van het "Laiterietje".
R.V.L.
-0-0-0-0-0-0Wat Nog Komen Moet.
Het programma der activiteiten na juni zal er waarschijnlijk
als volgt uitzien :
 13 SEP ,: voordracht door de erevoorz itter J. Christiaens :
"W.I.T.A.E,

11 OKT : "De Haven van Zeebrugge", film met commentaar door de
heer Lambert.
8 NOV : "De Logistieke Groepering" voordracht door Kapitein
ter Zee G. Knockaert.
- 13_DEC : spreekbeurt door confrater J-B Dreesen.
Dit programma is nog voor wijziging vatbaar.
-o-o-o-o-o-o-

3.

15 November KONINGSDAG.
Onder Leopold I herdachten de Belgen op 21 juli de aanstelling
van de Koning en op 16 december zijn geboortedag. De nationale
feesten die heden ten dage plaats vinden op 21 juli werden in die
tijd in september gevierd ter gelegenheid van de verjaardag van de
gevechten voor de onafhankelijkheid in 1830.
We schrijven 1866 wanneer Koning Leopold II beslist dat het feest
van Zijne Majesteit zou gevierd worden op 15 november, ter
gelegenheid van Sint Leopold. De toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken, M. Van den Peereboom, maakt de beslissing van de
koning bekend. Hij voegt er aan toe dat Zijne Majesteit eveneens
wenst dat men de 21ste juli verder zou herdenken als verjaardag van
de aanstelling van wijlen Koning Leopold I en dat daartegen de
troonsbestijging van de regerende vorst niet zou gevierd worden.
Na de dood van Leopold II wordt het "Feest van de Koning", zoals
het dan genoemd wordt, verschoven naar 26 november, toenmalige datum
van het feest van Sint Albert. Toenmalig ? Ja, want op 26 november
1912 overlijdt Haar Koninklijke Hoogheid de Gravin van Vlaanderen,
moeder van Koning Albert. De Koning, zwaar getroffen door dit
verlies, laat uitvaardigen dat zijn feest, vanaf 1913, opnieuw zal
verplaatst worden naar 15 november.
Na de Eerste Wereldoorlog echter, wordt het feest van de Koning
gevierd op 27 november aangezien de 15de november te dicht bij de
11de november valt. Opmerkelijk is toch wel dat deze nieuwe datum
werd gekozen onder impuls van Zijne Eminentie Kardinaal Mercier.
Sint Albert is immers een Belgische heilige en er werd gewoonweg
besloten de liturgische kalender aan te passen en Sint Albert te
verplaatsen van 26 naar 27 november.
In 1934, bij de troonsbestijging van Leopold III, wordt het
"Patroons feest van Zijne Majesteit de Koning" opnieuw gevierd op 15
november. Gedurende de afwezigheid van Koning Leopold III uit het
land wordt de benaming van het feest veranderd in "Feest van de
Dynastie", doch de datum blijft behouden. Op zijn beurt dan, in
1952, beslist onze huidig vorst, Koning Boudewijn, dat ook zijn
feest verder zou gevierd worden op 15 november, maar nu onder de
naam " Koningsdag" , met uitsluiting van elke andere benaming.
Wij,de Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren van de
stad Oostende, zullen er voortaan rekening mee houden !
(VOX nr. 34 van 9 november 1989).
- o- o- o- o- o- o- o- o- o"Gouden Mathille" voor J.B. DREESEN.
Aan onze gewezen ceremoniemeester-ondervoorzitter Jan Dreesen,
werd de "Gouden Mathille 1989" toegekend , door de Oostendse
Persclub. De Jan heeft zich zoals alle leden weten, bijzonder
verdienstelijk gemaakt in hel cultureel en verenigingsleven van
Oostende. Al 16 jaar is hij secreta: van de heemkundige kring "De
Ploate", 15 jaar penningmeester van de Spaanse vriendenkring
"Cervantes" en 12 jaar voorzitter van "De Vriend van Jan De Clercq".
Hij is ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. De
"Gouden Mathille 1989" heeft hij ontvangen tijdens het banket van de
Oostendse Persclub in het Kursaal, op 12 januari 1990
In ons nummer 4/89 hebben wij reeds gemeld dat hij gevierd is
geweest door de redactieploeg van het maritiem tijdschrift
"NEPTUNUS" , voor zijn 100ste bijdrage , "Woorden uit de
Zeemanskist" . U ziet het , beste lezer J. -B. zit nooit stil !
-o-o-o-o-o-o-o-o-

4.

Een dagje aan Boord.
Een typische dag van een matroos beschrijven, is geen gemakkelijke
taak. Er bestaan immers twee categorieën zeelui : de dagmannen en de
wachtlopers. Een dagman begint 's morgens om 7 Hr en werkt door tot
20 Hr. De dagindeling wan een wachtloper wordt gekenmerkt door een opeenvolging van arbeidsperiodes die verspreid zijn over een hele dag
("wachten" genaamd). Een wachtloper werkt, bijvoorbeeld, van 24 Hr tot
6 Hr, en van 12 Hr tot 18 Hr en van 20 Hr tot 02 Hr, terwijl hij rustperiodes gebruikt om te eten, zich te wassen en een uiltje te knappen.
Bovendien worden er verscheidene malen per dag routine-oefeningen gehouden, waaraan de hele bemanning deelneemt (zoals brandalarm, "man
over boord", "verlaat schip").
Het leven aan boord stelt hoge eisen, vooral op reglementair vlak.
Maar aan de hand van gewoontes en gebruiken onderscheidt het kennersoog
dadelijk het groentje van de ervaren zeerot. Vooraleer te kunnen
toetreden tot het grote matrozen-genootschap, moet de nieuweling die
gewoontes observeren en een periode van initiatie en beproeving doorlopen. Voelt u zich geroepen ? Dan schetsen wij voor u in enkele lijnen
de gedragscode en de proeven waaraan u zal moeten voldoen. De baard en
de pijp zijn niet langer - maar dat wist u wellicht al - onontbeerlijke
attributen. Ook hier verliezen de meest kleurrijke vogels geleidelijk
aan hun pluimen.
Aan boord van een oorlogsschip of van enig ander schip is het een
ongeschreven wet dat een matroos nooit loopt. Hij bindt zijn schoenveters goed vast en kijkt ze regelmatig na en buigt het hoofd in de
gangen. De groentjes haalt u er zo uit : ze hebben builen op het voorhoofd, scheuren in de broek ter hoogte van de knie of een gebroken
neus.
Wat de kledij betreft, is het niet raadzaam om een muts of kepie op
zee te dragen. Laat dit mooie uitrustingsstuk rustig in de kast liggen,
dan kan ermee geparadeerd worden in de aanleghavens . Bovendien is de
stock van de scheeps-QM onvoldoende groot om aan de grillen van de wind
tegemoet te komen.
Op het dek mag u roken, maar u doet er best aan uw sigarettepeuk
niet met de voet te doven. Werp het overboord, met de wind mee, wel te
verstaan. De ongelukkige slachtoffers van de zeeziekte worden verzocht
een soortgelijke gedragsregel in acht te nemen.
Een zeeman fluit niet, zelfs niet wanneer hij onder de douche staat.
Om die regel beter te begrijpen, moeten we terug naar de tijd van de
zeilschepen. Toen floten de stoere zeebonken om de wind en de storm op
te roepen. Die legende leeft nog voort onder de bemanning van sommige
eenheden. Bovendien, toen er op de oorlogsschepen nog geen intercomsystemen bestonden, werden alle bevelen gegeven met de bootsmanfluit .
De reden van het verbod sprak toen voor zich : elke vorm van verwarring
voorkomen.
Hoe kom je te weten in welke mate een pas ingescheepte nieuweling
zich. heeft aangepast aan de bemanning en haar levensstijl ? Wij bieden
u enkele testpakketten aan om die "integratiegraad" te meten.
Niveau 1 : Na verscheidene dagen op zee duikt het heimwee naar het land
op "Geen nood", beweren welingelichte en ervaren bronnen, "juist daarom
werden op zee postboeien gemeerd". En, wonder boven wonder, die
namiddag zal het schip aan één van die postboeien voorbijvaren. Haast
u, er resten u nog slechts enkele uurtjes om een brief naar huis te
schrijven. Weinig nieuwelingen zijn aan deze "klassieker" ontsnapt ;
die zorgt er steeds voor de nodige hilariteit onder de ervaren zeelui.
Niveau 2 : 22 Hr., tijd voor een kort bezoek aan de brug, de commandoen besturingspost van het schip. Bij uw aankomst wordt u vriendelijk
verzocht om de sleutels van de "steering gear" (noodstuurinrichting) te
gaan halen, "Ach", denkt u, " waarom zou ik hen geen kleine dienst
bewijzen"? Een bosje sleutels gaan halen en terugbrengen, dat is twee
keer niets. Om niet voor de rest van de reis als domoor van het schip
beschouwd te worden, stapt u resoluut en zonder bijkomende vragen op
zoek naar die sleutels. Wat u niet weet - althans nog niet - is dat die
sleutels ongeveer één meter lang zijn, elk tientallen kilo's wegen en
slechts in geval van averij gebruikt worden,

5.
Niveau 3 : Deze test is voorbehouden aan de koks aan boord. Wanneer
de commandant u meermaals vraagt om de etensresten van het
middagmaal te bewaren voor zijn poedeltje, wees dan op uw hoede. U
bent ten prooi gevallen aan test 3 : het is ten strengste verboden
dieren aan boord te brengen en te houden.
We willen en kunnen u niet alle geheimen van de initiatieritus
prijsgeven. Houd evenwel het devies van de nieuweling op zee in het
achterhoofd : "Voorzichtigheid, het hoofd koel houden en op uw hoede
blijven ..." Een verwittigd zeeman ....
(VOX nr. 8 - maart 1989.)
—o—o—o—o—o—o—o—
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De Vorming van de Onderofficier bij de Krijgsmacht (2).

Confrater M. Desaever bezorgde ons volgende bijdrage ter aanvulling
van het artikel verschenen in "De Klaroen" nr. 1/90, blz. 6.
De Technische School van de Luchtmacht te 5affraanberg .
Deze school werd opgericht te Snailwell in Engeland in 1944, als
onderdeel van de Belgian Section R.A.F. Het wapenschild van de school
draagt de leuze "Labor Omnia Vincit Inprobus" , (Arbeid Overwint Alles
en is Onvermoeibaar). De benaming was toen Technical Training School.
In 1946 werd de school overgebracht naar Saffraanberg bij St. Truiden
Door brand werd ze in 1948 volledig vernield en werd voorlopig overgebracht naar Tongeren. In 1952 terug naar Saffraanberg in volledig
nieuwe gebouwen.
Een Intermachten Afdeling werd in 1957 toegevoegd. Vanaf 1960
werden de eerste gehomologeerde diploma's A2 uitgereikt aan
onderofficieren techniekers van de Krijgsmacht.
De scholen van Zedelgem en Dinant geven eveneens een gehomologeerd
diploma A2 af aan de kandidaten van het troepenkader, t.t.z. de
onderofficieren logistiek, administratie en onderricht , doch slechts
vanaf 1975 of 1976 (?).
De onderofficieren van de Luchtmacht behorende tot het troepenkader,
krijgen na hun opleiding in de scholen voor onderofficieren van
Zedelgem en Dinant, een verdere opleiding in de 9e Wing Training te
Bevingen bij St. Truiden.
De opleiding van de onderofficieren van het technisch kader, diploma
A2 gebeurt in de Intermachten School te Saffraanberg, tot welk wapen
zij mogen behoren, (Landmacht, Luchtmacht, Zeemacht, Rijkswacht).
De kandidaat onderofficieren van het technisch kader van de Luchtmacht
niet A2, krijgen hun volledige opleiding in de Technische School van
de Luchtmacht. Deze inrichting is zeer bekend zowel in binnen- als
buitenland .
De school van Saffraanberg vormt waarschijnlijk, op jaarbasis, meer
onderofficieren dan de scholen van Dinant en Zedelgem samen
Het is nodig een duidelijk onderscheid te maken tussen de vorming
van onderofficieren van het technisch kader en deze van het
troepenkader.
M.

Desaever.

6.
Actief zijn = Is niet Oud worden !
B1ijf je actief en in beweging dan blijf je zelfstandig. Een goede
raad voor oudere mensen. Wanhoop echter niet indien je 60-plusser
bent en zittend door het leven gaat. Wordt opnieuw een actief mens,
mits akkoord van je huisarts, neem je het besluit meer beweging te
nemen.
Begin met driemaal per week 5 (vijf) minuten te oefenen. Dat is toch
niet weel gevraagd ? Voeg er elke week 3 (drie) minuten per oefenstonde aan toe tot je aan 30 minuten komt. Na 8 weken is het halfuur
trouwens reeds bereikt.
Vooral oefeningen waarbij de ademhaling meer belast wordt, zoals
fiks wandelen, zwemmen en gymnastiek met de nadruk op oefeningen
voor de rug, de heupen, de buikspieren, de knieën, de enkels en de
voeten (tenen). Hier verwijs ik graag naar het oefenprogramma
verschenen in "De Klaroen", nr. 3/87, bladzijden 8 en 9.
Zelfs hoge bloeddruk is geen beletsel om oefeningen te doen. Vraag
uw
dokter
aangepaste
oefeningen
die
uw
hypertensie
kunnen
stabiliseren,
-o-o-o-o-o-oMaakt T . V. Zwaarlijvig ?
Maakt de T.V. ons zwaarlijvig ? Niet het eigenlijke toestel bedoel
ik, wel het langdurig programma-kijken. Amerikaanse artsen stellen
dat, corpulentie, heden ten dage, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staat, met T.V. kijken. Mensen die per dag 3 uur of meer
T.V. kijken, hebben tweemaal meer kans zwaarlijvig te zijn dan deze
die maximaal 1 uur per dag kijken. Vraag is, kan het dat de eerste
groep niet zwaarlijvig geworden is door de T.V. verslaving, maar,
dat zij door hun lichaamsgewicht, meer aangetrokken zijn tot deze
zittende "activiteit",
Fysische activiteit is in elk geval een belangrijke factor in verband met overgewicht. T.V. kijken wordt een nadelige factor indien
het je aanzet tot een zittende levenswijze.
De Amerikaanse dokters L.A. Tucker en G.M. Friedman raden dan ook
aan slechts 1 uur per dag naar de T.V. te kijken om alzo fysische en
mentale inactiviteit tegen te gaan.
-o-o-o-o-o-oNieuwsberichten.
1.
Donderdag 25 januari 1990 B.R.T. radio, nieuwsberichten 0700Hr.
- De minister van defensie, de heer COEME, heeft gezegd dat onze, in
de Bondsrepubliek gelegerde troepen, naar België zullen
teruggeroepen worden.
2. Maandag 29 januari 1990, B.R.T. radio, nieuwsberichten O8OOHr.
- De minister van buitenlandse zaken, de heer EYSKENS, zegt dat de
verklaring van de heer COEME zeer voorbarig is. Trouwens, alleen
de N.A.V.O. kan met het Pact van Warschau onderhandelen om, de
kwestie van terugtrekking en vermindering van troepen uit bepaalde
landen, op punt te stellen.
3. Dinsdag 6 februari 1990, B.R.T. radio, nieuwsberichten 0700Hr.
- De minister van landsverdediging, de heer COEME, vertrekt vandaag
naar Moskou, om er te onderhandelen over c.a., de terugtrekking
van
de Belgische troepen uit de Bondsrepubliek.
4. Vrijdag 9 februari 1990, B.R.T. radio, nieuwsberichten O8OOHr.
- De heer CDEME, minister van defensie, heeft een toespraak gehouden
voor het Russisch parlement. Hij zegde dat "De Belgische troepen
kunnen slechts uit Duitsland worden teruggetrokken ,wanneer de
internationale toestand gunstig evolueert en na bepaalde
internationale overeenkomsten.
R.V.L,
99999999999

7.
Albert DEBRUYNE is niet meer.
Op 12 februari 1990 overleed in zijn woning, onze confrater en
goede vriend, Albert DEBRUYNE. Hij was 72 jaar.
Alhoewel we reeds geruime tijd op de hoogte waren van de uiteindelijke fatale afloop van zijn ziekte, kwam zijn heengaan toch nog als
een zware slag aan. Albert was een graag geziene confrater van onze
maatschappij. Zijn radde tong vol rake opmerkingen, zijn vrolijke
uitbundigheid, zijn opgewekt karakter, maakten van hem zowat de
meest opgemerkte figuur op onze samenkomsten.
Hij was Eerste-meester-chef op rust van de Zeemacht en een van de
pioniers van de Royal Navy-Belgian Section. Aangesloten bij verschillen vaderlandslievende verenigingen, zal hij in Oostende erg
gemist worden.
Albert was oud-leerling van de I.B.I.S. en als ere-lid van de
vriendenkring, steunde hij voluit het werk ten bate van de kinderen
van het Koninklijk werk. Ook hier komt zijn overlijden zwaar aan.
De uitvaartdienst greep plaats op vrijdag 16 februari 1990 en
kende een grote opkomst van de vele vrienden van Albert. Vele
confraters ware aanwezig om hem een laatste groet te brengen. Ons
bestuur was natuurlijk met het vaandel aanwezig. V.0.S.V.A.M.0. was
talrijk opgekomen met de vaandels en leden van de verschillende
maatschappijen.
Aan mevr. R. Blomme-Debruyne en de familie bieden wij langs deze
weg nogmaals onze innige deelneming aan.
Wij, Ex-onderofficieren van Oostende, zullen onze beste vriend en
confrater ALBERT blijven gedenken, maar, wij zullen hem erg missen.
R. V. L.
- o- o- o- o- o- o- oSteunlijst Nieuw Vaandel (3 ) .
Mr.& Mvr. L. Vermeersch
Mr.& Mvr. M.Van Belle
Mr. H Dutron
Mr. Mvr. F. Cuypers (2e X.)
-o-o-o-o-o-o-oBurqemeester Gaby VAN DER CRUYSSEN
Confrater Gabriel Van Der Cruyssen, burgemeester van Koekelare,
werd zopas gevierd voor 29 jaar voorzitterschap van zijn partijafdeling.
Hij is gewezen onderofficier van de Zeemacht en "zwaaide af" in de
late jaren 50 om in zaken en in de politiek te gaan. In beide werd
het een succes.
Tijdens de 5 legislaturen waarin hij aan het hoofd van zijn partij
stond, bracht hij deze 3 keer in het schepencollege. Sedert 1
januari 65 zetelt hij ononderbroken in de gemeenteraad. In die
kwarteeuw was hij twee keer eerste schepen en vanaf 1 mei 86
burgemeester, een functie dit hij trouwens nog steeds heeft.
Dat confrater G. Van Der Cruyssen het heel druk heeft staat buiten
kijf. Velen onder ons herinneren zich nog zijn puike spreekbeurt met
diaprojectie over zijn vele reizen, in 1982 geloof ik. Graag zien
wij hem terug bij ons in de toekomst.
R . V . L .
—o—o—o—o—o—oGeneesmiddelen, Alcohol en Autorijden.
Het is elk weldenkend mens bekend dat overdadige alcoholinname het
autorijden gevaarlijk maakt. Maar ook bepaalde geneesmiddelen hebben
eer negatieve invloed op het rijgedrag. We zullen ze hierna op een
rijtje zetten, maar niet na eerst enkele vuistregels te hebben
gegeven bij het gebruik van een of meer ervan:
- Geen voertuig besturen gedurende de eerste dagen dat men ze
slikt of nadat de dokter een andere dosis voorschreef.
- Zeker niet rijden als je, behalve het innemen van het betrokken
medicament, ook nog gedronken hebt. Indien je rijvaardigheid
gestoord wordt door geneesmiddelen ben je evenzeer wettelijk
strafbaar (bij eventuele ongevallen b.v.).

8.

VRIENDENKRING

OUD-LEERLINGENBOND

VAN HET KONINKLIJK WERK IBIS vzw
ONS DOEL : HULP VERLENEN AAN IBIS-JONGENS
Steun onze aktie door uw lidmaatschap 225 - 500 of 1000 fr. (ere-lidkaart)
U ontvangt gratis ons driemaandelijks contactblad IBIS-TROS
Graag bijkomende inlichtingen bij:
PUYSTIENS FRANS Derbylaan 1 8401 BREDENE Tel. 059/32 28 34
Geneesmiddelen, Alcohol en Autorijden (vervolg)
Over welke medicamenten gaat het vooral ?
- In de eerste plaats alle kalmerende en slaapverwekkende middelen,
anti-depressiva en angstwerende produkten. Het betreft onder meer
meprobamaat, barbituraten, choralhydraat, benzodiazepines
(Valium, Seresta,Temesta, enz...). Daarbij moet je erop letten
dat de inname van een slaappil 's avonds kan doorwerken tot de
volgende dag, behalve voor enkele heel kort werkende middelen.
- Indien bepaalde middelen gegeven worden om een operatie voor te
bereiden, mag gedurende 12 uur niet gereden worden. Alcohol
versterkt bijna altijd de slaapverwekkende en kalmerende werking
ervan, ook in kleine hoeveelheden!
- Antipsychotika, gegeven bij zware aandoeningen van het zenuwstelsel, diepe inzinkingen, foboeën, zelfmoordneigingen enz.,
geven vaak ernstige risico's gedurende de eerste 7 tot 14 dagen,
en soms, bijkomend zicht problemen. De bijsluiter lezen is geen
overbodige luxe en als je twijfelt, vraag het aan de arts of
apotheker.
- Eetlustremmers en"peppillen" zijn gevaarlijk omdat je de neiging
hebt risico's te nemen. (Amfetamines, diethyIpropion ,
Ponderal...).
- Zware pijnstillers werken afstompend (verdovende middelen
herkenbaar aan de dubbele rode streep, Portal e.a.) en zelfs
codeïne is verdacht, (dikwijls in hoestmiddelen).
- Middelen tegen allergie vormen ook een risico.
- Bij het begin van een behandeling tegen hoge bloeddruk
kan autorijden best vermeden worden.
- Suikerzieken moeten beducht zijn voor hypoglucemie door de
behandeling,
- Sommige oogdruppels (Atropine e.a.) geven zichtproblemen.
- Antibiotica vertragen soms de reflexen.
(Pha. Maj. R. Van Damme in MEDIC nr 6).
-o-o-o-o-o-o-

9.

10.
DE POST IN HET ALGEMEEN.
De grondbepalingen inzake de organisatie van de postdienst worden
inzonderheid vastgesteld bij de wet van 26 december 1956 op de Postdienst en de
wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van de Regie der Posterijen.
Luidens deze wetgeving heeft de Regie der Posterijen het monopolie
van de dienst der hierna vermelde briefwisseling :
- gesloten en open brieven
- briefkaarten
- aankondigingen, omzendbrieven, prospectussen, prijscouranten en kennisgevingen
allerhande als het adres van de bestemmeling erop voorkomt.
Buiten het monopolie valt o.a. de correspondentie die een
particulier voor zijn eigen dienst vervoert.
1.
2.
3.
4.

De Regie der Posterijen is belast met de volgende werkzaamheden :
werkzaamheden in verband met brievenpost
verkoop van verschillende waarden en documenten
financiële dienst
andere bewerkingen voor rekening van openbare organismen.

Hiernavolgend wil ik mij beperken tot het opsommen van de voornaamste werkzaamheden in elke categorie :
1. werkzaamheden in verband met brievenpost :
- inzamelen, vervoeren en bestellen over heel de uitgestrektheid van het Rijk
van o.a. gewone brieven, aangetekende brieven, nieuwsbladen, tijdschriften,
pakjes, taxipost, enz...
2. verkoop vari verschillende waarden en documenten :
- de verkoop en aflevering van o.a. postzegels, briefkaarten, enz...
- gewone fiskale zegels en boetezegels voor rekening van het Bestuur van de
B.T.W., Registratie en Domeinen.
- verkoop en aflevering van visverloven, enz...
3. financiële dienst :
o.a. in de postkantoren betaalbare postwissels uitgeven
geldspecien of rekening-courant in bewaring te ontvangen en de betalingen
te verrichten welke door checks en overschrijvingen op deze rekeningen
aangewezen worden.
voor rekening van de ASLK geldinlagen te ontvangen en uitkeringen te
doen, enz...
4. andere bewerkingen voor rekening van openbare organismen.
o.a. aan de douanediensten der per post ingevoerde zendingen voor te leggen en
het innen van de voor deze zendingen verschuldigde douanerechten.
Wettelijk is de Regie der Posterijen verplicht een aantal minimum
diensten te verzekeren als daar zijn :
- in elke gemeente van het Rijk wordt tenminste één bus opgesteld waarin de met
de post te verzenden correspondentie kan worden gedeponeerd.
- voor elke gemeente moet er elke dag, behalve op zondagen en wettelijke erkende
feestdagen, tenminste één lichting, één verzending en één bestelling van de
correspondentie plaats hebben.
- bij die bestelling moeten alle woningen van het Rijk , zonder uitzondering,
betrokken zijn, voor zover zij voorzien zijn van een aan de grens van de
Openbare weg op behoorlijke hoogte aangebrachte brievenbus met een opening van
voldoende grootte.
R. NASSEL.
Commercieel Afgevaardigde,
Gewestelijke Directie Brugge

11.

Meer dan Vijftig Jaar
in Dienst van Zijne
Majesteit de Koning.
Bij hun officiële verplaatsingen werden en worden onze
staatshoofden
steeds
vergezeld
door
gewapende
troepenafdelingen die tegelijk een erewacht en een
beschermend geleide vormen.
Sinds de nationale onafhankelijkheid en tot in 1938 werd, in
overeenstemming
met
het
Reglement
op
de
Garnizoensdienst, het Koninklijk Huis tijdens openbare
plechtigheden door het Leger begeleid. Deze eer viel de
Gidsen, de Lansiers en de Jagers te Paard te beurt. Kort voor
de tweede wereldoorlog, op het ogenblik van de
mechanisering van het Leger, werd de begeleiding van
onze Vorst definitief toevertrouwd aan de Rijkswacht, die
voor de uitvoering van haar opdrachten paarden behield. Het
Koninklijk Escorte trad voor het eerst naar buiten in praalkledij

te Luik op 20 mei 1939 ter gelegenheid van de inhuldiging
van de Wereldtentoonstelling door Z.M. Koning Leopold III.
Het tweede optreden vond plaats naar aanleiding van het
bezoek van de Koningin van Nederland op 23 mei 1939.
Het Escorte rijdt uit ter begeleiding van onze Vorsten bij
officiële verplaatsingen, en van buitenlandse staatshoofden
op bezoek in ons land. Enkele dagen voorde uitvoering van
een prestatie wordt een algemene repetitie georganiseerd
waarbij het scenario doorgenomen wordt. De paarden
ondergaan lawaaioefeningen en de trompetters oefenen de
militaire marsen. Alles wordt in het werk gesteld om het
Escorte vlekkeloos te laten verlopen
Ruiters en paarden: vlekkeloos!

Het Koninklijk motorrijders-escorte
Het Koninklijk Motorrijdersescorte werd opgericht in 1960 en
moet onze Vorsten in staat stellen veilige en snelle verplaatsingen te doen. Het bestaat uit negenentwintig motorrijders. Ook
zij worden gekozen uit de beste piloten van de Speciale School
en de Provinciale Verkeerseenheid Brabant.

Ruiters en paarden
De ruiters en paarden van het huidige Koninklijk Escorte worden
gekozen uit een vierhonderdtal ruiters en paarden van het Mobiel
Legioen en de Koninklijke Rijkswachtschool. Het Escorte is een
eenheid die tijdelijk wordt samengesteld om de bijzondere opdrachten,
haar opgelegd door het Hof, te vervullen. Niettemin wordt een
permanente slagorde opgesteld zodanig dat steeds dezelfde
officieren en onderofficieren er deel van uitmaken. Het spreekt
vanzelf dat er gekozen wordt uit de beste ruiters om deze eenheid
samen te stellen. In totaal bestaat het effectief uit honderd
eenendertig ruiters, reserven niet inbegrepen.

Formatie en verloop van het Escorte
De voorpijl, gevormd door drie keuronderofficieren, opent de stoet.
Wanneer de lans geveld wordt, dit is horizontaal gedragen boven de
hals van het paard, betekent dit dat er daadwerkelijk geëscorteerd
wordt. De verticale dracht van de lans daarentegen wijst op een
gewone verplaatsing.
Vervolgens komt de paukenist, op een koepaard, samen met het
trompetterskorps, waarvan de leden schimmels berijden. De
eskadronscommandant rijdt aan het hoofd van de eerste twee
pelotons, respectievelijk samengesteld uit zwarte paarden en
donkere vossen.
De standaarddrager, geflankeerd door zijn twee wachten, draagt de
Standaard van de Rijkswacht, en bevindt zich onmiddellijk voor de
wagen van de Vorst. De commandant van het Koninklijk Escorte, met
onmiddellijk achter hem twee verbindingsagente rijdt ter hoogte van
het rechterachterportier van de Koninklijke wagen. De paarden van
het derde peloton zijn lichte vossen terwijl deze van het vierde bruin
zijn; zij nemen plaats achter de laatste wagen van de officiële stoet.
Het geheel wordt afgesloten door drie keuronderofficieren, die de
achterpijl vormen.

(vox)
-o—o—o—o—o—oMEMDRIAM (K.OVBDD).
11.200
12.280
12.371
10.347
26.776

BOUFFIOUX Maurice
BRADFER Robert
HESSMANN Henri
V.COPPENOLLE Albert
VAN HAELEN Adrien

1900-1989
1916-1989
1907-1989
1900-1989
1926-1989

MOTTET Frangois 1914-1989
DANAUX Victor
1903-1989
LESCEUX Roger
1900-1989
VAN DAM Petrus 1907-1989
WILLEMME René
1911-1989

14.061
15.297
11.059
14.425
11.826

12.
Dit Jaar gaan wij naar "Het Hartje van Brabant".
Weet je nog, onze reis naar Beverlo/Leopoldsburg op 1 juni 1989 ?
Van een succes gesproken. Het was een uitstap om met volle teugen van te genieten.
Klaar voor nog zo eentje ? Ja, welnu wij gaan dit jaar, op donderdag 17 mei, met de
autocar, naar "Het Hartje van Brabant".
In de voormiddag bezoeken wij de brouwerij "De Kluis" in Hoegaarden en wonen de "Eddy
Romy Show" bij in de namiddag. Ziehier het volledig programma :
A. Vertrek aan de verschillende opstapplaatsen :
1. Canadaplein : 0730u.
4. Hoek Nwptstw. - Elizbln. : 0738u
2. Petit-Paris : 0733u.
5. Hoek Torhstw. - Elizbln. : 0740u
3. H. Hartlaan : 0735u.
6. St. Janskerk
: 0741u
B. Aankomst te Meldert (nabij Hoegaarden) om 0930u; broodje met hesp
of kaas en koffie.
C. Vertrek naar de brouwerij "De Kluis" om 1010u. Bezoek gevolgd
van bierproeven ( 2 consumpties).
D. Vertrek naar heldert voor het middagmaal om 1215u.
E. Vertrek naar de zaal "Bukenhof" te Buken om I345u.
F. Showprogramma om 1515u.
G. Aan tafel voor het avondmaal om 1800u, (brood en koffie en 4 soorts
beleg : Brabants tafelen).
H. Terugreis naar Oostende omstreeks 1900u.
Deelname in de kosten : 8OOfr. per persoon (inbegrepen zijn de reis,
drinkgeld chauffeur, licht ontbijt bij aankomst, bezoek brouwerij en
bierproeven, middagmaal, show, avondmaal en tombola).
Er zijn 50 plaatsen. Wij vragen u in te schrijven door storting van
8OOfr. p/p op onze rekening nr. 000-0146912-54 van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren, Nieuwlandstraat 21, 8400 Oostende. Gezien
het succes van onze vorige reis verwachten wij meer kandidaten dan er
plaatsen zijn, dus niet wachten met uw inschrijving.
Benevens uw storting vragen wij u ook om de onderstaande strook in te
vullen en op te sturen naar het secretariaat, 124 Taboralaan, 8400
Oostende. Dank bij voorbaat. Stortingen tegen 1 MEI ten laatste!
Ondergetekende ………………………………………………………………………………………………… zal deelnemen aan
de reis naar "Het Hartje van Brabant" met ……………………………… personen. Hij (zij)
zal (zullen) opstappen aan de volgende stopplaats .......................
(x) Hij (zij) stort (storten) heden de som van 8OOfr X……personen:…………fr,
op rekening nr. 000-0146912-54, K.M. Ex-onderofficieren, Oostende. Of :
(x) zal (zullen) betalen aan de penningmeester op de e.v. ledenvergadering,
(x) : schrappen wat niet past.
Handtekening.
N.B. : Dit is geen reis zoals u in uw brievenbus gestopt krijgt op woensdag
of donderdag!
-o-o-o-o-o-oSAMENKOMSTEN.
Kort voor de reis naar "Het Hartje van Brabant" zien we elkaar nog op
volgende datums :
- donderdag 10 mei 90 : ledenvergadering;
- maandag 14 mei 90 : gezellig samenzijn met etentje.
-o-o-o-o-o-o-

13.
Oostende,
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN

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.
Toegelaten in zitting van …………………………………………………………………………………………………
Handtekening van de 2 introducerende leden……………………
……………………
De pennigmeester………………………
De voorzitter…………………………………

14.
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 H.

Tel. 70 58 13

Hartlaan 2

8400 Oostende

Past-President
Voorzitter-ter-Ere

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

Bestuurslid

Dr E Moreaulaan 67b8

Tel. 32 27 92
8400 Oostende

CUYPERS Fernand
Kaaistraat 17

Tel. 70 23 70
8400 Oostende

Bestuurslid

MARCHAND Raoul
Groenendijkstraat161

Tel. 32 14 84
8401 Bredene

Bestuurslid

VERMEYLEN Eduard
Verenigingstraat 104

Tel. 70 94 09
8400 Oostende

Vaandeldrager

Lodewijk

Voorzitter

LIDGELDEN.

Het lidgeld blijft nog steeds vastgelegd op 250fr. Dit om
een gans jaar deel uit te maken van een 1GO-jarige
vereniging! Er zijn nog enkele achterblijvers dit jaar. Ga
eens na of je reeds in het bezit bent van je lidkaart 1990
van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van de
Krijgsmacht. Zoniet vlug storten op rekening nr. 000-014691254, Nieuwlandstraat 21, 8400 Oostende.
Tot donderdag 12 April 1990 in "Het Koninginnehof"!

