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1.

KONINGSDAG.
De jaren gaan snel voorbij en reeds is de tijd aangebroken om
ons feest van "Koningsdag" 1990 aan te kondigen.
Dit jaar vieren we feest op zaterdag 17 november. Om 1100u verwachten wij u allen in de Sint Petrus en Pauluskerk voor de eucharistieviering ter nagedachtenis van de overledenen van het Belgisch
Vorstenhuis en van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende.
Om 1230u komen wij samen in ons lokaal "Het Koninginnehof " , in
het Maria-Hendrikapark , voor het aperitief met de toast aan Z.M. de
Koning .
Vervolgens gaan wij omstreeks I300u aan tafel voor ons jaarlijks
banket .
Ziehier het menu dat voor u werd uitgekozen :
- Parmahesp met fruit
- Groenlandse tarbotfilet met zalm
en roomsaus met groentjes
- Dame blanche
- Koffie
- 2 Konsumaties.
Het banket wordt opgeluisterd door passende muziek met
gelegenheid tot dansen. Ook is een tombola voorzien met mooie
prijzen.
De deelname in de kosten werd vastgelegd op 900fr per persoon.
In deze prijs is alles inbegrepen.
Het bestuur vraagt u om talrijk in te schrijven en zo onze gehechtheid aan de Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren en
aan het Vorstenhuis te bevestigen.
Betaling en inschrijving kunnen vanaf nu worden gedaan bij het
bestuur. U kunt storten op rekening nr. 000-0146912-54 van de K.M.
Ex-onderofficieren, 21 Nieuwlandstraat , 8400 Oostende. De penningmeester zal ook betaling aanvaarden op de ledenvergaderingen. Steeds
het aantal dames melden a. u. b.
-o-o-o-o-o-oMaandelijkse Ledenvergaderingen in "Het Koninginnehof" .
Onze maandelijkse ledenvergaderingen gaan door op de 2de donderdag van de maand om 1430u in "Het Koninginnehof", MariaHendrikapark, Leden die moeilijkheden ondervinden om naar het lokaal
te komen, kunnen een seintje geven aan een lid van het bestuur. Zo
kan een oplossing gezocht worden voor diegenen voor wie het moeilijk
is, om met het openbaar vervoer, naar de vergaderingen te komen.
Het verder programma 1990 is als volgt :
1. Donderdag 11 oktober 1990 :
- Woord van de voorzitter
- Verslag en mededelingen
- Spreekbeurt "De haven van Zeebrugge" door de h. Lambert.
- Koffietafel en tombola.
2. Donderdag 8 november 1990 :
- Woord van de voorzitter
- Verslag en mededelingen
- "Onderhoud bij de Logistieke Groepering Zeemacht" door Kapitein
ter Zee G. Knockaert, commandant.
- Koffietafel en tombola.
3. Donderdag 13 december 1990 :
- Woord van "de voorzitter
- Verslag en mededelingen
- Spreekbeurt door confrater J.B. Dreesen
- Koffietafel en tombola.
-o-o-o-o-o-oEtentjes op : 01/10 - 22/10 - 12/11 - 03/12
Tel.(nieuw nummer)
:059)33 08 47.

- 07/01/91 - 28/01/91.

Programma 1991 - Ontspanningsnamiddagen met etentje
- Ledenverraderingen
- Banket

2.

Ontspanningsnamiddagen met etentje
:
OP de
maandagen
07/1 - 28/1 - 18/2 - 11/3 - 01A - 22A - 13/5 - 03/6 – 24/6 - 15/7 05/8 - 26/8 - 16/9 - 07/10 - 28/10 - 18/11
- 09/12 - 30/12.
Ledenvergaderingen: op de 2de donderdag van de maand uitgezonderd in mei 1991
10/1 – 14/2 – 14/3 – 11/4 - 16/5 - 13/6 - 12/9 - 10/10 – 14/11 12/12
Banket
:
jaarlijks feest van de Kon.
Maatschappij
Ex-onderofficieren Oostende. Op zaterdag 16 november 1991.

van

Leopold
HENNUY.
In ons vorig nummer hebben onze lezers kunnen genieten van een
korte bijdrage over onze eerste voorzitter Romain TILKENS.
Over zijn opvolger, Leopold HENIMUY is ons minder bekend.
Ziehier, zowat alles wat wij over hem weten.
Hij was voorzitter van 1889 tot 1892 en kreeg het stamnummer 2 in
het stamregister van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende. Hij woonde aan de Van Iseghemlaan nr.
80 en was sergeant-majoor bij het 8e Linieregiment (stamnummer
21508).
Na zijn ontslag uit het leger werd hij hoofdcontroleur
(speelzaal) in de kursaal van onze stad.
In januari 1892 gaf hij de voorzittershamer over aan J. LAVERGNE,
waarschijnlijk wegens gezondheidsredenen want, kort daarna is hij
overleden.
-o—o-o-o-o—oErnest TROMONT is niet meer.
Onze vriend en confrater Ernest Tromont is op 8 juni 1990
alhier overleden. Hij was sedert april 1973 trouw lid van onze
vereniging. Geboren te Sint-Gillis op 8 september 1915 kende hij
een mooie loopbaan als muzikant 1ste klas bij de Muziekkapel van
de Zeemacht. Hij werd er later bibliothecaris en was zeer gekend
in de marinekazerne Bootsman Jonsen.
Na zijn opruststelling was hij een der stichtende leden van de
Vriendenkring der Gepensioneerden van de Zeemacht.
Een afvaardiging van ons bestuur, met vaandel, was aanwezig op
de uitvaartplechtigheid op maandag 11 juni 1990.
Wij bieden langs deze weg nogmaals aan mevr.E. Tromont en
kinderen, onze innige deelneming aan. Hij blijft in onze gedachten
voortleven.
-o—o—o—o—o—oDok Sectie Tongeren in rouw.
Wij vernemen het overlijden van de heer Alphonse STAS op 8
juni90. Confrater STAS was oud-onderofficier en gewezen
penningmeester van de sectie Tongeren der Koninklijke Federatie van
Ex-onderofficieren. Wanneer de collega's van Tongeren naar Oostende
kwamen voor het bijwonen van onze feesten, dan was penningmeester
STAS steeds van de partij. Veel van onze confraters hebben hem
gekend.
Ons rouwbeklag gaat naar de beproefde familie en naar de
Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren sectie Tongeren.
-o-o-o-o-o-o-

3.
Dag van Zeerecht.
Op 20 juli 1990 werd naar aanleiding van de Nationale Feestdag te
Oostende de " Dag van de Zeemacht " gehouden.
Na de bloemenhulde aan Het monumenten van de " Royal Navy Section
Belge ", van de "Duikers-Ontmijners " en van de Zeelieden werd er een
plechtigheid gehouden op het wapenplein
De Vice-admiraal J. DE WILDE herinnerde in zijn toestpraak eraan dat
het eerste vaandel aan de Zeemacht overhandigd werd in 1946
Na de troepenschouwing werden verschillende militairen vereerd met
onderscheidingen.
Nationale Feestdag.
OP 21 juli 1990, viering van de eedaflegging door Leopold I in 1831,
was onze vereniging vertegenwoordigd met vaandel op de plechtigheid
hier ter stede ter gelegenheid van onze Nationale Feestdag.
De bloemenhulde op het Leopold I plein lokte heel wat volk op deze
zonnige dag. Bloemen werden er neergelegd door; - de burgerlijke
overheid vertegenwoordigd door burgemeester J. GOEKINT - de
militaire overheid vertegenwoordigd door de plaatscommandant K.T.Z.
G. KNOCKAERT.
- de V. O. S. V. A. M. O. , het overkoepelingsorgaan van Oudstrijders en Vaderlandslievende verenigingen vertegenwoordigd door
voorzitter G. VAN BRANTEGHEM.
De optocht naar de St. Petrus & Pauluskerk voor het Te Deum werd
voorafgegaan door de Koninklijke Harmonie.
De feestelijkheden werden afgesloten met een receptie in het
stadhuis. Ons lid Hector Dutron die op deze dag 94 jaar werd was
terug aanwezig.
Trofee uitreiking in de school voor kandidaat onderofficieren te
Zedelgem.
In de maand juni 1990 ontvangt onze vereniging een uitnodiging
vanwege Luitenant-Kolonel L. LEFEVERE, 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 een paar jaar is het de 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 vertrekken de voorzitter en bestuursleden (F. PUYSTIENS,
F. CUYPERS en S. VERMEYLEN ) met dames richting Zedelgem. Zoals
verleden jaar mochten wij terug genieten van een mooie zonnige en
warme dag.
Om 15.00 u. begint de militaire ceremonie. De schoolpelotons en de
muziekkapel van de Gidsen 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.
Verschillende zilveren palmen werden uitgereikt.
Prijzen werden vervolgens uitgereikt aan laureaten die zich in een
der schoolvakken wisten te onderscheiden. Deze prijzen werden
geschonken door militaire en burgerlijke personaliteiten.
Het was de laureaat Sgt DE VLIEGHERE CHRISTOPHE die de trofee van de
beste sportman van schooljaar 1989-90, in ontvangst mocht nemen uit
de handen van onze voorzitter van de Koninklijke Maatschappij van Exonderofficieren afd. Oostende.
Deze trofee stelt een snelheidsloper voor geplaatst op marmeren
voetstuk en met volgend opschrift :
" Sgt K.B.O O DE VLIEGHERE CHRISTOPHE - A2 / II
2 S O O Sportman v/h jaar 1989-90 Zedelgem

Geschonk. door Kon. My. Ex-OOffr v/h Belg. Leger afd. Oostende „

Na afloop van de prijsuitdeling trad de muziekkapel van de
Gidsen op onder de "leiding van Kapelmeester Kapitein NOZY.
Met veel belangstelling werden de sportdemonstraties gevolg door
het publiek. Onder de leiding van de Sportofficier van de School
Kapitein NIJS en het volledig sportkader beelden de leerlingen de
verschillende fasen van hun opleiding uit.
De drilldemonstratie onder de leiding van de Korpsadjudant
Adjudant-Chef HOPPE was prachtig om zien.
De leerlingen van het zangkoor gedirigeerd door majoor DEMEYER
bracht het publiek enkele bekende liedjes.
Het programma liep ten einde met een defilé, waarna een receptie
volgde voor de genodigden op het sportplein in de blakende zon.

4.

Onze gelukwensen aan het schoolbestuur voor een zeer geslaagd feest.
S.O.O./Zedelqem

:

Anno

1972.

Op 26 juli 1972 heeft onze vereniging voor de eerste maal, een prijs
―Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende‖, aan
een verdienstelijk leerling, uitgereikt. De foto hieronder toont de
toenmalige ondervoorzitter, confrater Albert EVERAERT (stamnr. 387),
bij de overhandiging
van
de
prijs
aan
leerling korporaal
H. ZIMMERMAN.
Voorzitter-ter-ere 0.
DEFOOR was toen ook
aanwezig. Voorzitter M.
DERYCKERE kon niet
aanwezig zijn en had
zich laten vervangen
door zijn adjuncten.
In opdracht van de
Nationale Federatie zou
op de plechtigheid een
toespraak worden
gehouden waarvan de
Franse tekst, met een
slechte Nederlandse
vertaling, aan onze
maatschappij werd toegestuurd. Hier was het
misverstand want, er
dienden geen toespraken
worden gehouden. Er was
ook slechts één
zitplaats voorzien op
de tribune voor de
Oostendse delegatie
zodat commissaris
DEFOOR op een andere
niet bezette; plaats
diende te zitten O.D.
heeft zich toen met een
verslag aan her bestuur
over dit gebrek aan
organisatie beklaagd
(F.M.-mil. weekblad van
3 augustus 1972.)
R.V.L.
N.B. :
Albert
EVERAER is overleden
op
10.8.75

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

5.
07 SEP 90 : Verjaardag van Z.M. de Koning.
Ziehier de inhoud van het postogram aan Koning BOUDELJIJIM gestuurd,
ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag, op 7 september 1990.
Sire,
De voorzitter, de raad van bestuur en de leden van de
Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht,
afdeling Oostende, wensen U veel geluk en voorspoed ter gelegenheid
van Uw 60ste verjaardag.
Zij houden eraan, U en de Koningin, nog vele gelukkige jaren
samen toe te wensen.
De
Koninklijke
Maatschappij
der
Ex-onderofficieren,
afdeling Oostende, bevestigt haar trouwe en onwankelbare
gehechtheid aan het Vorstenhuis en aan het Vaderland.
De voorzitter, het bestuur en de leden van de vereniging,
blijven Sire, van Uwe Majesteiten, de trouwste en meest eerbiedige
dienaars.
(getekend)
De voorzitter,
A. Baroen.
-o-o-o-o-o-oSpreekbeurt.
Confrater Willy KOOY heeft toegezegd om volgend jaar voor ons
een spreekbeurt te houden met als onderwerp : "Verblijf in Berlijn
met de U.S.Army in 1945".

6.

7.
Het Centrum voor Hyperbare Geneeskunde - Dr. J. Flahaut
Het Centrum voer Hyperbare Geneeskunde ( C.K.G. ) , ondergebracht in de
marinebasis van Oostende, heeft onlangs zijn 21 ste verjaardag gevierd.
Het is wijlen geneesheer majoor J. Flahaut die inzag dat de veiligheid van duikers en
de behandeling van duikongevallen slechts optimaal gegarandeerd konden worden
indien de Zeemacht over een goed uitgeruste meerpersoonsdrukkamer kon beschikken.
Zo overtuigde hij in 1968 de Belgische Zeemacht om een " caisson" van Franse makelij
aan te kopen, welke al enkele jaren in gebruik was bij de Franse marine. Het
C.E.G. , dat na het tragisch overlijden van Dr. J. Flahaut in 1972 naar hem
genoemd werd, kende in de loop der jaren een gestage groei. Zo beschikt het
Centrum momenteel over drie drukkamers.
Hyperbare geneeskunde.
Het is een medische specialiteit die zich bezighoudt met het behandelen van
allerlei aandoeningen door middel van zuurstof, of andere gasmengsels, onder druk.
Enkele van deze aandoeningen waarbij de hyperbare zuurstoftherapie( dit wil
zeggen door zuurstof met een druk hoger dan 760 mm kwik) een voorname rol speelt,
zijn : decompressieziekte ( ook wel "caissonziekte" genoemd), koolmonoxidevergiftigingen, prasembolie, infecties met anaërobe kiemen (zoals bijvoorbeeld
gasgangreen), brandwonden, cardio-vasculaire aandoeningen, polsloosheid bij
pasgeborenen, shocktoestand en dergelijke.
Ook plotse gehoorsvermindering ten gevolge van blootstelling aan overdreven lawaai
wordt succesvol met hyperbare zuurstof behandeld. Op dit gebied heeft het C.H.G.
zelfs tot in het buitenland een grote faam verworven.
Een drukkamer heeft drie belangrijke werkterreinen : het creëren van een hyperbare
zuurstofatmosfeer, het uitoefenen van een cytotoxisch en bacteriostatisch effect
in de strijd tegen besmettelijke kiemen en het bekomen van algemene effecten op
het organisme die "cortisone-like" genoemd kunnen worden.
Uiteraard is het bestaan van een drukkamerbehandeling een therapeutische troef
waarbij "voorkomen toch altijd belangrijker is dan genezen!". En wij citeren hier
Dr. J. Flahaut.
De opdrachten van het C.H.G.
Die zijn nogal uiteenlopend. Zo stamt het Centrum in voor de medische selectie van
kandidaat duikers en voor de jaarlijkse medische keuring van alle beroepsduikers
(circa 250 per jaar) van het Belgisch leger. Bij deze keuring gelden strenge normen
omdat men als duiker over een goede fysieke en psychische conditie moet beschikken.
Duiken houdt immers risico's in!
Verder vergt de specialisatie in de hyperbare geneeskunde een grondige opleiding.
Oorspronkelijk werd het medisch personeel van het C.H.G. opgeleid door de Franse
marine, nu echter staat het Centrum daar zelf voor in. Aan boord van de nieuwe
mijnenjagers van de Zeemacht beschikt men over een meerpersoonsdruktank en wordt
er een medisch marinetechnicus duikgeneeskunde ingescheept. Dit maakt een continue
opleiding en recyclage van het medisch personeel onontbeerlijk.
Een zeer belangrijke opdracht tenslotte is het verzorgen van aandoeningen die voor
een drukkamerbehandeling in aanmerking komen.
Aangezien het C.H.G. als enig centrum in België over een meerpersoonsdrukkamer
beschikt en het eveneens de nodige ervaring en know-how bezit, worden heel wat
niet-militairen in het Centrum behandeld. Zo werden er in 1989 een twintigtal
duikongevallen bij sportduikers behandeld. De duur van een behandeling varieert
van enkele uren tot verschillende weken.
Wetenschappelijk onderzoek behoort uiteraard ook tot de doelstellingen, wat,
in deze relatief nieuwe specialiteit, vele perspectieven opent.
Med Kapt H. Van Bogaert
(MEDIC uitgave N°8 ) 1990
-O-O-O-O-O-O-O-O-

8.
Naar Afschaffing van de Krijgsmacht ?
"Als de politieke toestand in Europa zich verder stabiliseert,
zullen de Belgische strijdkrachten in de komende jaren worden afgebouwd", zo zegde de minister van defensie Coëme.
In de nationale pers verschijnen bijna dagelijks bijdragen i.v.m. de
besparingen op landsverdediging. Men vraagt zich af wat er van onze
Krijgsmacht zal overblijven na toepassing van alle ingrepen die
vooropgesteld worden. Even een korte opsomming van deze maatregelen:
- vermindering van de legerdienst en de troepensterkte,
- herziening (besnoeiing) van de opdrachten en structuren van de
strijdkrachten,
- overschakeling van actieve- naar reserve-eenheden,
- blokkering van de aanwervingen en van de nieuwe programma's,
- stopzetting van de modernisering van de Mirage 5 en de Leopard
tanks ,
overgaan tot de verkoop van de Mirages,
- uit de vaart nemen van de fregatten van de Zeemacht
- afschaffing van onze Marine,
- volledige terugtrekking van al onze troepen uit Duitsland,
- enz ..... enz ..... enz ......
Naar het schijnt wordt in 4 jaren tijd, het personeelsbestand van de
Belgische strijdkrachten, met 15 procent verminderd. De Tijdelijke
Vrijwilligers worden op 1 januari 1991 afgeschaft. Het aantal beroepssoldaten bedraagt nu 24.000 na vermindering sedert 1985 en er wordt niet
meer aangeworven. Op de recrutering van officieren en onderofficieren wordt
de rem gezet.
De volledige terugtrekking van onze troepen uit Duitsland zou voorlopig
onmogelijk zijn gezien de infrastructuur in eigen land ontbreekt om de
eenheden te kazerneren. Wellicht worden een aantal gevechtseen-heden aldaar
behouden in een multinationale strijdmacht.
Wij hopen dat de Oost-Westrelaties verder zullen verbeteren om de
besparingen op defensie te kunnen verwezenlijken. De rechten van de
beroepsmilitairen moeten echter gevrijwaard blijven. De beroepsorganisaties
die deze mensen verdedigen dienen waakzaam te blijven !
R.V.L.
-o-o-o-o-o-o-oIN MEMORIAM (K.O.V.B.0.0.)
10.398
12.738
12.947
13.195
14.214
18.289
21.837
15.908
15.532
16.833
18.289
71.191
14.621
63.04
5
62.342
11.704
29.862
12.738
13.548
14.026
14.512
27.826
61.593
71.339

CLAEYS S.
1902-1990 11.917
DE SCHRIJVER L,
DE 5MEDT P.
1909-1990 24.166
PESSER P.
COURTOIS A.
1914-1990 13.100
HODELET M.
VERMEULEN A.
1918-1990 13.315
HOFFMANN R.
DUHEN N.
1920-1990 14.887
DRIS G.
VAN DORPE L.
1912-1990 19.309
HUYBREGHS J.
VAN PARIJS F.
1919-1990 11.732
DRUEZ E.
DENEYER F.
1926-1989 10.303
DECLOEDT J.
LEYSEN J.
1900-1989 28.309
PANNECOUKE J.
DEUAELE H.
1935-1990 12.430
RUWETTE C.
VAN DORPE L.
1912-1990 15.219
VAN MOER J-B.
HAIRSON-HANNOT ????-1990 12.539
D'HAESELEER G.
H.
BOETS
A.
1911-1989 17.356
CLAEYS E.
BOCKSTAELE-VAN RYSSEGEM G. 19321990
VANDERVELPENHUFFELEN 1913ROBETTE
F.
1913-1990 13.630
NEYENS A.
VAN
1989
VANVERDEGEM P. 1964-1990 11.461
VANDEKERKHOVE
DE SMEDT P".
1909-1990 13.013
ROLAND A.
VAN DEN GOOR F. 1910-1990 14.107
BOSMAN L.
DUDICQUE E.
1920-1
14.048
DAVIN R.
990
MOLLE V.
1912-1990
18.475
LEMAGIE R.
GEERSENS A.
1927-1990 60.209
GEORGE-BROERMANN
M.
GROSSMANNF. 1926-1990
DERBOIS
A.
1900-1990
VAN HOECKEREDELE
-o-o-o—o-o-o—

1912-1990
1919-1990
1909-1990
1922-1990
1931-1990
1942-1990
1910-1990
1900-1990
1931-1990
1905-1990
11990 990
1919-1990
1918-1990
1920-1990
1913-1990
1904-1990
1916-1990
1917-1990
1925-1990
1922-1990
1913-1990

9.
INVALIDITEITSPENSIOENEN.

Is het u bekend dat een invaliditeitspensioen kan worden toegekend aan de langstlevende echtgenoot na overlijden van de rechthebbende. Dit pensioen wordt niet automatisch toegekend, de langstlevende echtgenote moet een aanvraag indienen.
Indien het een invaliditeitspensioen van 100% of meer betreft (en
tevens genietend van het statuut der groot-verminkten), krijgt de
l.1. echtgenoot, welke ook de oorzaak van het overlijden weze ,het
volle pensioen voorzien, op voorwaarde dat het huwelijk minstens één
jaar heeft geduurd en dat de invalide minstens één jaar van het
statuut heeft genoten.
Betreft het een invaliditeitspensioen van tenminste 100%, zonder
van het statuut van groot-verminkte te genieten, dan kan de langstlevende echtgenoot genieten van een pensioen dat gelijk is aan 3/4
van het volle pensioen.
Gaat het om een invaliditeitspensioen lager dan 100%, dan kan de
1.1.echtgenoot aanspraak maken op een pensioen onder volgende
voorwaarden :
1. het huwelijk werd aangegaan voor het aan de dienst te wijten
schadelijk feit zich voordeed;
2. bevonden wordt dat het overlijden van de echtgenoot het rechtstreeks gevolg is van de erkende invaliditeit.
Het bedrag van het pensioen zal als volgt worden berekend :
- in het geval het slachtoffer door het schadelijk feit wordt
gedood of binnen de 15jaar overlijdt aan de gevolgen ervan,
dan beloopt het pensioen 73.209fr. per trimester (op 1/1/90);
- in het geval het slachtoffer overlijdt aan de gevolgen van
de invaliditeit tussen de 15 en 25jaar na het schadelijk
feit, of zo de doodsoorzaak voor 1/4 te wijten is aan vreemde
faktoren: 47.7BOfr. per trimester (1/1/90);
- in het geval de militair invalide overlijdt 25jaar na het
schadelijk feit, of zo de doodsoorzaak voor 1/2 te wijten is
aan vreemde faktoren: 31.998fr. per trimester (1/1/90).
De aanvraag dient in ieder geval per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Administratie der Pensioenen, Jan Jacobsplein
10, te 1GOO Brussel.
De aanvraag dient aangevuld met :
- een uittreksel van de overlijdensakte van de invalide;
- een uittreksel uit de huwelijksakte
- een medisch getuigschrift dat het oorzakelijk verband bepaalt
tussen de erkende invaliditeit en de doodsoorzaak (niet in de
gevallen van een invaliditeitspensioen van 100% of meer).
De Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren heeft in het
jaar 1988 een dossier "Overlevingspensioen", ter beschikking van
haar leden gesteld. Wij herinneren aan de goede raad toen aan allen
gegeven om een dergelijk dossier samen te stellen. Indien u militair
invalide bent, dan zullen de inlichtingen hierboven vermeld, zeer
nuttig zijn om uw dossier aan te vullen.
Een model van de pensioenaanvraag is op volgende bladzijde te
vinden.
-o-o-o-o-o-oBevelsoverdracht bij COMOPSNAV.
Te Zeebrugge werd met een militair défilé, afscheid genomen van
Kapitein-ter-Zee C. JACOBS. De nieuwe commandant is Kapitein-ter-Zee
W M. HERTELEER.
COMOPSNAV (Commando Marine-Operaties Zeemacht), waarvan de staf
sinds 1982 in de marinebasis Zeebrugge gevestigd is, omvat de bases
van Oostende, Kallo en Zeebrugge zelf. Ook alle operationele
maritieme middelen van de Zeemacht vallen onder hetzelfde commando.
KTZ. C. JACOBS (56) gaat nu van een welverdiende rust genieten,
hij is zeer gekend bij onze leden-confraters van de Marine.

PENSIOENAANVRAAG VOOR DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT.
De ondergetekende :

10.

NAAM (in drukletters) ................................
VOORNAMEN (in drukletters) ...........................
geboren te ............................
Nationaal Nummer : .................... (in te vullen bij het
gemeentebestuur)
Wonende (in drukletters) : ...................................
Weduwe/weduwnaar van (naam en voornamen van de overleden echtgeno(o)t(
NAAM (in drukletters) ................................
VOORNAMEN (in drukletters) ...........................
geboren te .............................
Nationaal Nummer : .................... (gemeentebestuur)
overleden te ........................ de .................
plaats en datum van huwelijk .............................
vraagt het pensioen ingesteld bij :
- de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen (l)
- de wet van 4 juni 1982 (l)
de overledene was (l) was geen (l) titularis van een invaliditeitspensioen van vredestijd :
Dossiernummer : .........................
Pensioennummer : ........................
Beroep van de overledene : ...............................
Te ............................................... , de ...........
(Handtekening) (l) : schrappen wat niet past.
DOOR HET GEMEENTEBESTUUR AAN TE VULLEN GETUIGSCHRIFT.

1. Is voornoemde hertrouwd? ........
2. Was aanvrager/aanvraagster weduwe of weduwnaar uit een vorig
huwelijk? ........
3. Werd het huwelijk, aangegaan met de overledene, door echtscheiding
ontbonden? ......
Indien ja : datum van het vonnis : ................
getroffen door : .......................
4. Waren de echtgenoten gescheiden van tafel en bed? .
Indien ja : datum van het vonnis : ................
getroffen door : .......................
5. Waren zij feitelijk gescheiden? ...........
6. Valt aanvrager/aanvraagster onder één van de gevallen van schorsing
of verval, vermeld onder de art. 53 en 54, par. 3 der samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen? ........
7. Is aanvrager/aanvraagster van goed zedelijk gedrag? .......
8. Welke is de huidige nationaliteit van de weduwe? ............
Bovenstaande inlichtingen voor echt verklaard
Te. . . . . . . . , de .........
19..
De Burgemeester,(Eigenhandig
ondertekend
Gemeentezege l.

11.
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…………………………………

12.
HET BESTUUR VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE.
BAROEN André
H.Conscienceplein 1

Tel. 70 89 22
8400 Oostende

Voorzitter

DEFOOR Octaaf
De Rudderstraat 2b23

Tel. 33 08 47
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 Lodewijk
Dr E Moreaulaan 67b8

Tel. 32 27 92
8400 Oostende

Bestuurslid

CUYPERS Fernand
Kaaistraat 17

Tel. 70 23 70
8400 Oostende

Bestuurslid

MARCHAND Raoul
Groenendijkstraat161

Tel. 32 14 84
8401 Bredene

Bestuurslid

VERPOUCKE Albert
Cardijnplein 2 b12

Tel. 50 35 47
8400 Oostende

Ceremoniemeester

VERMEYLEN Eduard
Verenigingstraat 104

Tel. 70 94 09
8400 Oostende

Vaandeldrager

Rector DUTRON : 94 .laar !
Onze vriend en oudste confrater H. Dutron, kreeg begin juli 1990,
het bezoek van de pers. Reden : op 21 juli 90, nationale feestdag,
werd Hector 94j.! "De Zeemacht" van 6 juli 90 bracht een uitvoerige
bijdrage, Niet zo verwonderlijk want, kranige 90ers die 2
wereldoorlogen en 3jaar krijgsgevangenschap hebben meegemaakt en nog
boordevol levenslust en optimisme door het leven gaan, zijn heel dun
gezaaid. Dat hij kan vertellen, dat weten wij best. De mensen van
"De Zeewacht" hadden een mooie kluif aan onze confrater. Het werd
een lang en zeer boeiend gesprek.
Ook op 09/07, 30/07 en 020/08 treffen we mekaar in ons lokaal in het MariaHendrikapark Hector DUTRON, ex-adjudant 1 klasse van de 3 en 53

Linieregiment en confrater van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, onze beste gelukwensen met uw 94j. en
we hopen u nog lang in ons midden te mogen begroeten !
-o-o-o-o-oKONINGSDAG op zaterdag 17 november 1990.

(Nu inschrijven !)

